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Hi ha dues qüestions que criden poderosament l’atenció del prologuista, abans d’entrar
en d’altres consideracions sobre el contingut d’aquest volum de transcripció dels Dietaris
de la Generalitat: en primer lloc, el mateix augment desmesurat de les dimensions de l’ori-
ginal de l’obra, tendència que ja s’havia insinuat en la transcripció dels llibres precedents;
en segon lloc, en contrast amb la documentació anterior a 1640, la considerable disminu-
ció dels aspectes de veritable transcendència institucional i significació històrica que surten
reflectits en les anotacions dels Dietaris, fenomen que seria conseqüència de la nova cir-
cumstància política en què restava immersa Catalunya després de la fi de la Guerra dels Se-
gadors, que –com remarcava el prologuista del volum anterior– en molts casos convertí la
Diputació del General en una «institució subordinada»1. Finalment, i en part probable-
ment com a conseqüència d’aquesta nova realitat, la descripció del funcionament intern de
la institució, i de les efemèrides quotidianes que apareixen descrites en els Dietaris, mos-
tren en molts casos un to marcadament reverencial i protocol·lari, perceptible no solament
en el feixuc estil barroc de la prosa utilitzada pels dietaristes, sinó també en la mateixa tria
dels esdeveniments ressenyats, que plantejen sovint una aparent desproporció entre el que
consideraríem avui l’interès intrínsec de les notícies i el seu reflex en les anotacions del lli-
bre2: és a dir, que en molts casos sembla que posats a descriure el decurs dels esdeveni-
ments i de les actuacions corporatives, en l’esmerç de temps i d’espai s’opta manifestament
per donar relleu a aquells aspectes festius o cerimonials, menys compromesos i d’una trans-
cendència limitada, en detriment d’altres de major significació política, que comportarien
un determinat grau d’incertesa en expressar opinions i posicionaments polítics. Probable-
ment l’exemple més palès d’aquesta situació seria el tractament de l’episodi de la conspira-
ció de Juan José de Austria, refugiat a Barcelona des de finals de l’any 1668, que no so-
lament presenta mencions aparentment anodines i irrellevants en els Dietaris, sinó que en
el seu transcurs algunes de les anotacions sobre el tema queden reduïdes a la mínima ex-
pressió3.

Deixant de banda aquests aspectes formals, en termes expositius en pocs casos podem
constatar amb major nitidesa les dificultats d’adaptació entre els grans esdeveniments del
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Pròleg:
L’aparença de normalitat després 
de la derrota: la Generalitat de
Catalunya entre 1656 i 1674

1. Agustí ALCOBERRO I PERICAY: «1644-1656, els anys centrals de la Guerra dels Segadors». Pròleg a Dietaris de la Ge-
neralitat de Catalunya, VI, Barcelona, 2000, p. XIII.
2. Unes característiques semblants es desprenen també del contingut de l’altre gran dietari institucional referit a aquesta ma-
teixa època. Vegeu DACB, XVIII, pròleg de Pere Voltes Bou.
3. Aquesta disminució del contingut de les anotacions és perceptible a partir de desembre de 1668, i en els mesos següents.
Cf. infra.



període i els talls cronològics que per raons de format editorial de l’obra s’han hagut d’a-
doptar en la transcripció dels Dietaris. Efectivament, hi poden haver pocs dubtes que la
data més significativa del període, que caldria adoptar com a punt de referència inexcusable
per a la política catalana de l’època, va ésser la fi de la guerra i la capitulació de l’any 1652,
la política d’apaivagament protagonitzada per Juan José de Austria, fill natural de Felip IV
i la comediant María Calderón, coneguda com «la Calderona», i la seva ambigua gestió
com a virrei en els anys següents, que ha estat presentada per alguns autors com el paradig-
ma del recobrament de l’entesa entre Catalunya i la monarquia, del retorn al marc institu-
cional previ al conflicte de 1640, i fins i tot, en termes més opinables, com el símbol del
restabliment del «statu quo» anterior a les formulacions bel·ligerants i intervencionistes
d’Olivares4. En rigor, però, el gruix principal i més significatiu de la documentació referida
a aquesta transcendental etapa històrica, entre 1652 i 1656, ha quedat incorporat al volum
anterior dels Dietaris, i en el nostre cas ni tan solament ens resta la possibilitat de verificar
els efectes immediats d’aquesta nova circumstància política en les relacions entre la monar-
quia i Catalunya, ja que el príncep Juan José de Austria, el seu artífex principal, havia cessat
en l’exercici de la magistratura virregnal el mes de març de 1656, és a dir, pocs mesos abans
de l’inici formal de les anotacions del fragment dels Dietaris que es transcriuen a continua-
ció, i és precisament en aquell marc documental on es descriuen prolixament les celebra-
cions protocol·làries i la significació política que hom atribuí al seu cessament i comiat per
part dels diputats i de les autoritats municipals de Barcelona: «En aquest die [2 de març] lo
sereníssim senyor don Juan de Àustria, per recaudo enviat al molt il·lustre consistori, ha or-
denat que ses senyories arribassen a son palàcio consistorialment, y [...] ha dit a sses senyo-
ries que havia ordenat arribàs a son palàcio lo il.ustre consistori e o ses senyories, per a fer-
los entèndre de com sa magestat, son pare, que Déu guarde, li té manat se partesca per a les
parts de Flandes, y de com restava molt agrahit dels serveys té rebuts del present Principat
de Catalunya, y del bon zel ha conegut y experimentat té en amor y servey de sa magestat y
també de sa alteza, y així que sempre que al Principat se li offeresca y hont se vulla que sa
alteza se trobe, que li farà mercè [...]. E ses senyories li han fet lo degut agrahiment de la
offerta y mercè dalt dita que a dit Principat té offerta, y de com restaria desconsolat dit
Principat del carinyo de sa absència, per lo amor que ab sa altesa tenian conegut y experi-
mentat»5.

És per aquest conjunt de raons que han sorgit seriosos dubtes en triar el títol d’aquest
pròleg, perquè si bé moltes de les circumstàncies descrites fins ara són les que han donat
contingut a la denominació d’aquesta època com a «neoforalisme»6, no és menys cert tam-
bé que les circumstàncies de la postguerra, i les mateixes actuacions polítiques de Juan José
de Austria entre 1652 i 1656, tingueren uns efectes inequívocs de sotmetiment de Cata-
lunya i de reforçament de l’autoritat reial, concretats no solament en la reserva del control
de les insaculacions de la Generalitat i del Consell de Cent, sinó també amb el segrest per la
monarquia de les baronies de Flix i la Palma, i la introducció de guarnicions militars per-
manents, que tindrien el control de les fortificacions, baluards, torres, muralles, portes,
port i drassanes de Barcelona, mesures d’excepció que transgredien de manera flagrant
constitucions i privilegis, i que representaren una precarització important de la capacitat de
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4. Joan REGLÀ: Els Virreis de Catalunya. Els segles XVI i XVII. Barcelona, 1961, p. 142-144 i 153.
5. Dietaris, VI, p. 628-629, anotació del 2 de març de 1656. Un ritual de característiques semblants s’havia realizat també
davant dels Consellers de Barcelona: «tenian viu sentiment de que sa Alteza se ausentàs de esta Ciutat, per las moltas mercès
que de ella havien rebudes, y los bons effectes y obras de pare havien experimentades, així en lo que li ere possible fer y obrar
per sa persona, com encara en scriurer a sa Magt. (Déu lo gde.) nos fes continuades mercès, com nos havie fetes». Reproduït
a DACB, XVI, p. 303-309, 2 de març de 1656.
6. Sobre els diferents enfocaments donats a aquesta denominació, vegeu per exemple REGLÀ: Els Virreis, p. 153 i 159-160.
Pere MOLAS: «Neoforalisme i represa econòmica». Dins Història de Catalunya, IV (Barcelona, 1978), p. 105-108. John H.
ELLIOTT: «El programa de Olivares y los movimientos de 1640». Dins La España de Felipe IV, vol. XXV de la Historia de
España dirigida per Ramón Menéndez Pidal (Madrid, 1982), p. 520-522.



maniobra política tant de la Diputació del General com del Consell de Cent de Barcelona7.
I no podem oblidar que aquests trets d’excepcionalitat política i militar deixaren una pre-
gona empremta a la Catalunya de l’època, i persistiren d’una manera inalterable durant
més de cinquanta anys. Aquesta realitat és doncs, finalment, la que hem intentat reflectir
en el títol del pròleg, com a definitòria del període, que des del punt de vista de la mecàni-
ca institucional seria sens dubte l’aparença de normalitat després de la derrota. Pensem que
això va ésser efectivament per a Catalunya la fi de la guerra, encara que la historiografia 
s’hagi esforçat a parlar eufemísticament de «capitulació», i a lloar fins a extrems gairebé ha-
giogràfics i manifestament desproporcionats la figura de Juan José de Austria, responsable
del seu sotmetiment polític8. Respecte a aquesta realitat, en darrer terme, no podem obli-
dar que la voluntat de la monarquia va quedar perfectament expressada en el contingut de
la consulta elaborada pel Consell d’Aragó amb motiu de la capitulació de l’any 1652, en el
qual es palesava de manera inequívoca que la principal raó que va impedir executar una re-
pressió exemplaritzant contra Catalunya va ésser la continuació de la guerra en dos fronts,
amb França i Portugal, i el temor dels governants espanyols que la imposició d’una política
de sotmetiment excessiu hagués provocat la continuació de la revolta i la represa de l’a-
liança de Catalunya amb França9: «Hallándose tan cerca del francés, y ellos tan propensos a su
perdición, no ha de quedar aquello seguro sin gran prevención, [y] han de buscar el expedien-
te y camino de llamar a Francia, y reducir al mismo riesgo la corona de España: [...] ya dos
veces se han entregado a Françia, no será bien aguardar la tercera» 10.

Respecte al contingut del Dietaris referits al període de 1656 a 1674, caldria distingir
entre els actes de protocol i cerimonial, i les efemèrides de la vida social de l’època, o els as-
pectes referits al funcionament intern de la corporació, que ocupen una part important de
la redacció, d’altres aspectes singulars o fortuïts, i dels més intrínsecament polítics i de ma-
jor transcendència institucional, relacionats amb la conjuntura de cada moment. Entre els
primers es repeteixen els actes rutinaris de significació limitada, com podien ser, per exem-
ple, les tasques d’inspecció de les fonts de Barcelona, realitzades algunes vegades conjunta-
ment amb les autoritats municipals, inspeccions que l’any 1665 ens posen en antecedents
sobre el mal estat de conservació de les conduccions: «ses senyories se conferiren a la mare
de las fons, y veren que en ella y havie menester molts adops per pèrder-se molta part de ai-
gua de dita mare de las fonts, y que necessitava, segons la relació feta a dites ses senyories
per Pere Pau Ferrer, mestre de cases del General, de fer-se ditas obras per pèrder-se la ma-
jor part de l’aygua»11. També resulten recurrents les notícies sobre les celebracions anuals
de la festa de Sant Jordi, patró de la institució, rodejades de gran fastuositat i protocol:
«Fou parada la capella major ab vivas colgaduras, y lo altar a hont estava la relíquia de dit
Sant, se posà molt lustrós de plata y lluminària, y axí mateix tot lo restant de dita capella
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7. Sobre els efectes d’aquesta etapa d’excepcionalitat política posterior a 1652, vegeu SOLDEVILA: Història de Catalunya,
p. 1057. CARRERA PUJAL: Historia política, I, p. 234 i 242-243. Josep M. TORRAS I RIBÉ: «El projecte de repressió dels
catalans de 1652». Dins La revolució catalana de 1640. Barcelona, 1991, p. 241-290. També ID.: «L’organització municipal
de Barcelona als segles moderns». Dins Barcelona dins la Catalunya moderna (segles XVI i XVII). A Jaume SOBREQUÉS I
CALLICÓ [Dir.]: «Història de Barcelona», vol. 4, Barcelona, 1992, p. 276-284. Eva SERRA I PUIG: «Catalunya després
del 1652: recompenses, censura i repressió». Pedralbes, n. 17 (Barcelona, 1997), p. 191-216.
8. Vegeu, com a exemple d’aquest tractament ditiràmbic, l’obra de Francisco FABRO BREMUNDAN: Historia de los hechos
del sereníssimo señor Don Juan de Austria en el Principado de Cataluña. Zaragoza, 1673. Enfocaments recents sobre la perso-
nalitat i les actuacions polítiques de Juan José de Austria, a Fernando SÁNCHEZ MARCOS: Cataluña y el gobierno central
tras la Guerra de los Segadores (1652-1679). El papel de don Juan de Austria en las relaciones entre Cataluña y el gobierno cen-
tral. Barcelona, 1983. Josefina CASTILLA SOTO: Don Juan José de Austria (hijo bastardo de Felipe IV): su labor política y
militar. Madrid, 1992.
9. SOLDEVILA: Història de Catalunya, p. 1059-2060.
10. ACA, Consell d’Aragó, lligall 216, f. 5-6v. i 9v. Transcrit íntegrament per TORRAS I RIBÉ: «El projecte de repressió...»,
p. 241-290.
11. Dietaris, anotació del 17 de desembre de 1665, f. 69v. Aquestes actuacions donaven lloc, algunes vegades, a la signatura
de convenis entre la Generalitat i el Consell de Cent, en els quals s’estipulaven les respectives obligacions en el manteniment
de les fonts i el bon estat de les conduccions. Vegi’s Dietaris, anotació del 9 de setembre de 1658, f. 170r. També apèndix, s.a.
[1669].



molt il·luminat ab salamons, la capella xica molt ricament disposada, corresponent lo de-
més aparato de las stàncias de la casa a la festiva y regosijada festa. Ajudant a la dita festa va-
rietat de música, com són trompeta y clarins, menestrils y diversas coblas de instruments de
corda, que a tot se donà principi en la vigília o die abans, perquè a la tarda arribaren los
senyor deputats per son orde, comensant a venir en la casa de la Deputació lo senyor oïdor
real, després lo senyor oïdor militar, y axí continuaren fins a arribar últim lo senyor deputat
ecclesiàstich, després vingué lo protector del bras militar, acompanyat de molts cavallers,
rebent-lo los senyors oïdor real y militar, y últimament arribaren los senyors consellers, als
quals anaren a rèbrer los senyors deputats y oïdors, acompanyats de molts officials de la
casa»12.

També, com en els altres dietaris institucionals, es succeeixen les notícies sobre celebra-
cions d’actes rituals diversos, en aquest cas de caràcter més aleatori, com poden ésser l’or-
ganització de rogatives per falta d’aigua en els nombrosos episodis de sequera persistent
que patia el país13, les referències a les freqüents alarmes pel perill de contagis de pesta, i a
les mesures profilàctiques, de quarantena i desinfecció, adoptades per les autoritats per
combatre la malaltia14, o l’organització de Te Deums multitudinaris en acció de gràcies per
celebrar les victòries dels exèrcits reials en els camps de batalla d’Europa, entre els quals fo-
ren especialment solemnes i concorreguts els referits a les gestes militars de Juan José de
Austria a les campanyes dels Països Baixos: «Ses senyories han tingut notícia [...] de la
victòria ha tingut lo sereníssim senyor don Juan de Austria, qui governa los estats de Flan-
des, sobre la plassa de Valenciana en Flandes, que la tenia assitiada lo enemich francès. La
pèrdua del enemich foren serca de quatorse mil hòmens, entre infanteria y cavalleria, presa
tota la artilleria, que eren quaranta-vuit pessas lo bagatge, y presos molts soldats y cabos de
la armada enemiga. Esta nova ha causat a esta ciutat molt gran alegria y contento, hi.s
cantà en la Seu lo Te Deum laudamus, ab molt gran aplauso y cantòria, hi.s feren en de-
mostració d’esta victòria alimàries per tota la ciutat y en la casa de la ciutat y la Diputació,
en las quals sonaven las trompetas y manestrils y atabals, ab atxes enseses y graelles per tota
la ciutat. Déu nos done moltas victòrias contra nostres enemichs»15.

Igualment apareixen profusament descrits en els textos les celebracions relacionades
amb les efemèrides generals de la monarquia, sempre impregnades d’un fort component
festiu i reverencial. Especialment destacada fou la menció al matrimoni entre la infanta Ma-
ria Teresa d’Àustria i el futur rei Lluís XIV de França, que donava compliment a les clàusu-
les convingudes en el Tractat dels Pirineus16. També resulten freqüents en aquesta època
les celebracions dels natalicis reials, per exemple dels infants Felipe Próspero (20 de no-
vembre de 1657-1 de novembre de 1661), Fernando Tomás (21 de desembre de 1658-23
d’octubre de 1659)17, o del futur Carles II (6 de novembre de 1661), que fou especial-
ment festejada perquè semblava assegurar finalment la tan desitjada successió reial, després
de les morts prematures dels anteriors fills del monarca: «En aquest die ses senyories han
tingut avís [...] que la reyna, nostra senyora, diumenge, que contàvem a sis del present y
corrent mes de novembre, havia parit un fill que fou consolació de sas magestats y univer-
sal alegria de sos vassalls, [y] per donar principi a les demonstracions de alegria manaren ses
senyories que la mateixa tarda posassen una cobla de manestrils, trompetes y atabals en las
finestras, y dotse atxes, ço és, dos a cada finestra a la part de Sant Jaume, y quatre al balcó,
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12. Dietaris, anotació del 23 d’abril de 1660, f. 59v.
13. Vegeu una visió comparativa del mateix cerimonial a DACB, XVI, p. 286-289; XVIII, p. 214-219.
14. Sobre la cronologia dels episodis de pesta esdevinguts en aquesta època, vegeu Jaime FERRAN; Francisco VIÑAS CUSÍ;
Rosendo de GRAU: La peste bubónica. Epidemia de Porto (1899), y epidemias de peste ocurridas en Barcelona. Barcelona,
1907, p. 64-66. José Luis BETRÁN: La peste en la Barcelona de los Austrias. Lleida, 1996. També DACB, XVI, p. 330-333,
348-350, 392-395, 507-517.
15. Dietaris, anotació de l’11 d’agost de 1656, f. 6v.
16. Dietaris, anotació del 23 d’abril de 1660, f. 59r.
17. Dietaris, anotacions del 28 de novembre de 1657 i 28 de desembre de 1658. Vegeu també DACB, XVI, p. 425 i 428.



y rodada la casa de graellas»18. Igualment digne de menció va ésser el condol i funeral or-
ganitzat a Barcelona per la mort del monarca, en aquest cas del rei Felip IV (Felip III de
Catalunya-Aragó), esdevinguda el 17 de setembre de 1665, que donà lloc a la celebració
d’unes exèquies sumptuoses, impregnades de tot el simbolisme ritual del barroc, no
exemptes però de problemes de protocol entre els Diputats i els membres del Reial Con-
sell19: «En dita capella, davant la porta, y havia un túmol molt gran, ab gradas, cubert de
bayeta negre. Y per totas las gradas hi havia divuyt atxas y dos-cents y vuit ciris de cera gro-
ga [...]. Y sobre lo dit túmol estava lo túmol ordinari de morts, ab un tàlem de bayeta ne-
gre, y sobre de ell un coixí de vallut negre que s’és fet per eix efecte, y sobre de ell una co-
rona de rey, un setro y una espasa nua»20. Igualment recurrents són els actes protocol·laris
de benvinguda a Barcelona dels titulars de la lloctinència21, o les demostracions d’agraï-
ment a l’hora del seu comiat, i en un to menor, però no per això menys significatiu, els tes-
timonis sobre el pas per la ciutat de cortesans, ambaixadors, dignataris eclesiàstics o prín-
ceps estrangers que arribaven a Catalunya en trànsit cap a la cort de Madrid, o que venien a
Barcelona per embarcar-se en direcció a Itàlia o les possessions europees de la monar-
quia22.

Entre els esdeveniments singulars o fortuïts, la rutina quotidiana reflectida en els Dieta-
ris es veu alterada de tant en tant per notícies curioses, en la majoria dels casos relacionades
solament de manera tangencial amb la problemàtica corporativa. L’any 1665, per exemple,
el dietarista dóna compte amb profusió de detalls de la mort violenta del doctor Antoni
Sala, sagristà, canonge i vicari general de la catedral de Vic, que ocupava en aquella data el
càrrec d’oïdor eclesiàstic, encara que malgrat la prolixitat de la descripció, no podem arri-
bar a saber amb certesa si estem en presència d’un suïcidi, com semblen indicar tots els de-
talls extrets de l’escenari físic de l’esdeviment, de la mort provocada per un delinqüent que
hagués entrat a robar a casa seva, o d’un acte sectari relacionat amb interessos inconfessa-
bles, faccions o bandositats, odis personals o intrigues corporatives, que com en tota
col·lectivitat humana de segur que es donaven també entre els components de la institució:
«La criada anà al quarto seu [y] trobà dit senyor estès en terra, mort tot en camisa, [y] fou
visurat per lo sots-veguer, a hont se veu que tenia en lo cap travessat per un tir de pistola
sobre la orella, la qual se troba al seu costat, y se presum axadissa del delinquent, per no és-
ser coneguda dels de cassar, y per dit tir, y ab lo que caygué, se li separà lo servell serca d’ell.
Est és un cas que tota esta ciutat ne està admirada y ab gran sentiment per saber la bondat
tenia est home y no poder-li adjudicar enemichs. Però, segons s’és vist del modo està ferit,
no’s creu puga ésser estada ocasionada dita mort per ell mateix, de desgràcia ni altrament,
sinó affectada per mà sacrílega. Lo sots-veguer, lo senyor bisbe y capítol y ciutat estan fent
sas diligèncias, rebent informacions. Fins ara no’y ha averiguada cosa»23.

En d’altres circumstàncies, és la descripció de l’episodi protocol·lari de l’arribada a Cata-
lunya del virrei Duc d’Ossuna, l’any 1667, la que ens permet assabentar-nos dels efectes
devastadors sobre el territori d’un aiguat torrencial o rubinada d’estiu, que va obligar Ja-
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18. Dietaris, anotació de l’11 de novembre de 1661, f. 141v.
19. Segons les anotacions dels Dietaris, el conflicte de protocol arribà a ésser tan virulent que els Diputats optaren per absen-
tar-se ostensiblement de les exèquies que es celebraren a la catedral: «En aquest die se feren les obsèquies o capella ardent en
la Seu de la present ciutat per lo dit senyor Rey. E no.y anà lo consistori de ses senyories, per no tenir-hi lloch condecent, y te-
nirlo ocupat lo lloch lo Consell Real». Dietaris, anotació del 12 d’octubre de 1665, f. 47v.
20. Dietaris, anotació del 13 d’octubre de 1665, f. 48r. Altres descripcions d’aquestes exèquies, a DACB, XVII, p. 381-388.
També Antonio de BOFARULL I BROCÁ: Historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña. Barcelona, 1876-1878, VIII, p.
237.
21. Aquests actes protocol·laris adquireixen, però, un marcat perfil de conflicte institucional a partir de l’adveniment de Car-
les II a la titularitat monàrquica, com a conseqüència de la seva minoritat, primer, i de la negativa posterior a celebrar corts a
Catalunya, per la qual cosa no s’havia arribat a formalitzar el jurament de les Constitucions. Cf. infra.
22. Un exemple especialment emblemàtic d’aquestes celebracions fou amb motiu de la vinguda a la ciutat del cardenal Colo-
na, «lo qual passava de Italia en Spanya a sercar la sereníssima infanta, filla del rey, nostre senyor». Vegi’s Dietaris, anotació del
14 de desembre de 1664, f. 131v.-134r.
23. Dietaris, apèndix, f. 59/1r.A-59/4r.D. 11 de novembre de 1665.



cint Blanch, síndic del general encarregat de donar la benviguda al lloctinent, a realitzar un
llarg i accidentat viatge cap a les terres de Lleida allunyant-se del camí reial, que tenia ponts
i barques enfonsades, fent marrada per les terres del Vallès i fins a Martorell: «volent passar
la riera de Rubí hi havia tant gran impetut de aigua que no fou possible lo passar, ab què li
fou forçós haver de fer nit al hostal del Papiol, y divendres al de matí, que comptàvem als
vint-y-nou de juliol, a les tres horas de matinada, volent passar lo riu de Llobregat, trobà la
barca ensorrada, y provant tres vegades lo vado no li fou possible poder passar, y hagué de
anar a passar dit riu per lo pont de Martorell, dit del Diable»24. Finalment, com a exemple
d’aquesta riquesa descriptiva de situacions imprevisibles, una disputa sobre els atributs del
virrei com a capità general l’any 1673, que degenerà en contrafacció, ens ofereix el que po-
dríem considerar avui una proclama ecologista, en la qual es fa una menció reverencial de la
riquesa forestal de la Catalunya de l’època25, i dels perills que comportava per a la seva con-
servació la tala abusiva d’arbres destinats a la construcció de naus per a usos militars a les
drassanes de Barcelona: «[Notícia sobre los] notables abusos y extraordinaris excessos se
an fet y de cada dia se continuen en devastar y arruynar los boschs, valls y montanyes a hont
los arbres se fan, fent aquells inútils, convertint-ho en propis usos y comoditats, com és
pega, carbó, alquitrà, trementina y altres, fent-ne bigas y posts per aportar en altres regnes,
y que també ne fan sahetias y barcas majors y menors, ab color que han de servir per natu-
rals de Catalunya las vènan a personas estrangeras, [y] ha constat ser los boschs molt des-
truïts per los excessos y abusos, de tal manera que rèstan impossibilitats, y haurie de cessar
la continuació de la fàbrica de galeras y altres embarcacions necessàries per al servey de
custòdia del mar y conservació de la santa fe cathòlica»26.

Ja en un terreny més específic, de defensa de les constitucions de Catalunya, dels drets
de les persones i dels privilegis de les corporacions, els Dietaris donen testimoni al llarg de
tot el període de la invocació i defensa dels privilegis d’estrangeria, que eren vulnerats en la
provisió de dignitats eclesiàstiques o de determinats oficis dependents tant de la jurisdicció
reial com senyorial, en aquest cas per part dels grans feudaters absentistes, nomenaments
que transgredien de manera flagrant el contingut del títol 10 de la constitució «Que es-
trangers no puguen tenir officis en Cathalunya». Exemples especialment destacats d’a-
questa problemàtica foren el cas del doctor Josep Estornell, «de nació valencià», que prete-
nia ocupar la dignitat d’abat de Cardona, del clergue aragonès Geroni Beranuy, promogut
pel marquès d’Aitona com a beneficiat del monestir de Sant Salvador de Breda, o de Fran-
cisco de Alcarràs, natural del regne de València, nomenat pel rei per ocupar el càrrec de
conservador de boscos de Catalunya27. En aquests conflictes esdevingué d’especial interès
el resultat final de la contrafacció per motiu d’estrangeria instada per la Generalitat contra
el nomenament pels ducs de Medinaceli de Josep Estornell, que es demorà durant anys,
però que finalment obtingué la sanció reial, i culminà amb la seva destitució: «Haviendo
obtenido bullas de su Santidad el doctor Joseph Estornell, natural de mi reyno de Valencia,
para la abadía de San Vicente de Cardona, en mi Principado de Cathaluña, en conformi-
dad de nombramiento hecho en su favor por el duque de Sogorbe y Cardona, como patrón que
dise ser de dicha abadía; y siendo después informado de que al dicho Estornell le obstan las
constituciones de aquel Principado para tener dicha abadía, por no ser natural del, ha hecho
nuevo nombramiento y presentado para ella, según se me ha representado por los diputados de
aquel Principado, al doctor Thomás Arqués, presbítero, natural del y assessor en el tribunal de
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24. Dietaris, anotació del 2 d’agost de 1667, f. 193v.
25. Sobre la consideració dels boscos com una de les principals riqueses naturals de Catalunya, i la seva utilització econòmica,
segons la descripció del geògraf Pere GIL, vegi’s Josep IGLÉSIES: Pere Gil, S. I. (1551-1622), i la seva Geografia de Cata-
lunya. Barcelona, 1949, p. 226-230.
26. Dietaris, anotació del 10 de març de 1673, f. 300v.
27. Dietaris, anotacions del 6 de setembre de 1656, f. 25r.; 19 de juliol de 1658, f. 160v.; 6 d’agost de 1658, f. 164r.; s.a., f.
259r.



la Baylía General, suplicándome los deputados sea servido interponerme para que el dicho
doctor Estornell ssea provehido por su Santidad en alguna cosa ecclesiástica del reyno de Va-
lencia, de donde es natural»28.

També en aquest mateix àmbit de transgressió de la legalitat en materia d’ocupació dels
càrrecs de govern a Catalunya, adquiriren especial rellevància les queixes de la Generalitat
contra la renovació consecutiva per part de la monarquia dels mandats d’alguns veguers,
sotsveguers i altres oficials reials, que amb la seva llarga permanència en els càrrecs no sola-
ment impedien la renovació dels titulars i la normal rotació de les mercès entre els mem-
bres de la noblesa territorial, que patien en pròpia carn una escassetat crònica d’oficis dis-
ponibles29, sinó que a més dificultaven l’aplicació de les normes fiscalitzadores –per
exemple la ‘purga de taula’– sobre l’actuació dels oficials reials que estaven contemplades
en les constitucions30. Aquest allargament immoderat en l’ocupació dels càrrecs, i la reno-
vació consecutiva d’alguns dels titulars per part de la monarquia, sembla haver-se convertit
en una pràctica habitual a partir de l’any 1665, després de la mort del rei, durant la minori-
tat de Carles II i el govern de la reina regent Marianna d’Àustria, com era el cas de Jaume
Llissach, veguer de Manresa, de Josep Angelet, sotsveguer de Vic, Josep Guitart, veguer de
Girona, o Josep Berenguer, veguer de Balaguer. Segons assenyalava la Generalitat l’any
1671, «per generals constitucions de Cathalunya, y en particular per la 1 y 2 del títol ‘Que
officis temporals no sian continuats’, està disposat y expresament ordenat que ningú que
ha exercit offici de jurisdictió triennal no puga tenir o administrar en lo següent proptrien-
ni aquell mateix o altre officis de jurisdictió dins aquella vegueria o batllia, encara que hage
purgat taula y sia per sentènçia absolt; [y] com los deputats y oÿdors de comptes del Gene-
ral de Cathalunya tingan plena notíçia haver-hi en lo present Principat moltas y differents
personas que han exercit officis de durisdictió triennal, y vuy continuen aquells, com són
Jaume Llisach, ciutedà honrat de Barcelona, lo offici de veguer de la ciutat de Manresa per
temps de deu anys o més continuos, sens haver dexat en tot dit temps la vara, y ademés de
ser offcial real per tant temps continuo con està dit, obre lo offici de governador dels llochs
y baronias de la Mensa Episcopal de Vich, y de altra part, Joseph Angelet, de la ciutat de
Vich, per spay de deu o dotse anys continuos ha exercit y vuy exerceix lo offici de sotsve-
guer de dita ciutat de Vich. Y semblantment, lo doctor Gaspar Pérez ha tres triennis exer-
ceix lo offici de assessor del veguer y sotsveguer de dita ciutat ab intermissió sols de molt
poch temps. No menos Jaume Guitart per spay de més de deu anys contínuos fins vuy
exerceix lo offici de veguer de la ciutat de Gerona. Y axi mateix, Joseph de Berenguer ha
tretse o catorse anys continuos exerceix lo offici de veguer de la ciutat de Balaguer. Y com,
excel·lentíssim senyor, lo sobredit encontra directe y expressament a les generals constitu-
cions de Cathalunya, [...] suplicaren a vostra excel·lència los diputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, a qui toca per la obligació de sos officis la observança de las ge-
nerals constitucions y exir al reparo de aquellas, [demanen] cessin dits officials en lo exerci-
ci de sos officis, [y] provehir altres subjectes en dits officis»31.

En aquest mateix àmbit de denúncia dels abusos comesos en l’exercici dels oficials reials
a Catalunya, altres vegades les queixes de la Generalitat es referien a la duplicació de càrrecs
en mans d’una mateixa persona, amb la qual cosa incorrien en causa d’incompatibilitat,
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28. Dietaris, carta reial del 5 de novembre de 1658, f. 191r.
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10 de novembre de 1671, f. 40-1v.; també 9 de setembre de 1673, f. 469v.;



com era el cas del doctor Bonaventura Tristany, donzell, «[que] occupa y exerceix en un
mateix temps dos officis de jurisdicció, és ha saber, lo offici de jutge de reclams y advocat
fiscal en dit nom de las corts del veguer y batlle de la present ciutat, y lo offici de assessor
més antich de la Capitania General del present Principat, y en dit nom advocat fiscal de
aquella, lo que encontra ab las generals constitucions, y senyaladament ab la constitució 1,
títol ‘Que ninguna persona puga tenir dos officis de jurisdicció en la present ciutat de Bar-
celona»32.

En un marc més proper a la defensa dels drets individuals i de les immunitats de les per-
sones, són freqüents les actuacions de la Generalitat destinades a intercedir davant de la
monarquia contra les detencions arbitràries de ciutadants, fetes «sens cognició de causa»,
fossin realitzades pels tribunals reials, per la justícia militar o fins i tot per la Inquisició. En
aquest context adquirí especial rellevància la detenció per ordre de la règia cort de Barcelo-
na de Jaume Canyon, acusat de l’assassinat de Joan Baptista Bartonelli, que per evitar ésser
pres s’havia refugiat a sagrat, en el temple de Sant Agustí Vell de Barcelona, per la qual cosa
«gosava de inmunitat de la iglésia». La Generalitat al·legava per incoar la contrafacció que
«segons las constitucions del present Principat ningun habitant en aquell pugue ésser pres,
ni extret del regne per aportar-lo en altras parts, y molt manco dit Canyon, qui ha guanyat
la contensió, y en virtut de ella restà absolt de tots delictes»33. Amb semblants raons l’any
1658 va ésser recorreguda la presó que havia estat dictada contra Sebastià Samsó i Domin-
go de Nàpols, acusats de robatori, que el virrei pretenia que fossin extradits a Castella per
sotmetre’ls a judici. Segons la Generalitat, aquest procediment contrafeia les constitucions
primera, segona, desena, tretzena i catorzena del títol «De jurisdicció de tot jutges», i tam-
bé la constitució cinquena del títol «De acusacions», per la qual cosa «los deputats y oÿ-
dors, per medi de esta embaxada, representan a vostra excel·lència ditas constitucions, su-
plicant que per la observança sia de son servey no permetre se fassa dita extracció fora regne
d’estos reos, attès seria en contrafacció de las ditas constitucions, sperant del zel ab què
vostra excel·lència fa mercè a est Principat no permetrà la extracció y remissió d’ells, y que
ditas constitucions y altres drets de la pàtria sian violats»34.

En d’altres casos l’actuació de la Generalitat no dubtava a enfrontar-se als procediments
incoats pels tribunals de la Inquisició, com s’esdevingué l’any 1663 amb la detenció de Jo-
sep Guinart, mercader, Josep Massats, corredor d’orella, i Pedro del Folro, acusats de l’as-
sassinat de Joan Matheu, mercader de Barcelona. Segons els Dietaris, els diputats al·lega-
ven «son bon zel y cuydado en defensar las constitucions y lleys de Cathalunya», i amb la
seva actuació no prejutjaven la veracitat de les acusacions, sinó que invocaven l’existència
d’un problema de procediment i de competència entre tribunals: «es a saber, que de llur
causa no.n puguessan conèxer los pares inquisidors, sinó lo Real Consell». Sobre aquest
mateix cas de detenció il·legal per part de la Inquisició, l’opinió dels consellers de Barcelo-
na va ésser comparativament molt més decidida i intransigent: «se feren tres embaxadas
pera conseguir lo reparo de dita contrafacció, [...] com no sia just que esta ciutat y sos ha-
bitants patescan tant gran dany, com seria si los reverents pares inquisidors insistian en te-
nir la activa en casos que no tocan a la santa fe, y perso desitja la ciutat acudir al remey de la
contrafacció y alivio dels pobres presos, que segons se te noticia han estats sempre en pre-
sons tant obscuras y secretas, ab manillas y grillons, que may se ha pogut saber ab certitut si
eran vius o morts»35. Finalment, també el braç militar realitzà un escrit de protesta adreçat
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32. Dietaris, anotació de l’11 de setembre de 1673, f. 469v.
33. Dietaris, anotació del 25 d’abril de 1657, f. 211v.
34. Dietaris, anotació del 18 de maig de 1658, f. 143r.-143v. En un conflicte posterior sobre el mateix tema la Generalitat
feia constar que «la remissió de presos [és] en contra las generals constitucions de Cattalunya, que disposen que ningun pres
puga ser tret de Cattalunya, sinó que se ha de fer la causa dins la vegueria és estat pres, y com sempre los deputats se són op-
posats a semblants contrafaccions». Dietaris, anotació del 19 d’agost de 1666, f. 132v.
35. DACB, XVII, p. 372, 14 d’agost de 1665.



al virrei, en el qual es demanava que la causa contra els detinguts fos instruïda en els tribu-
nals ordinaris: «ha fet lo dit bras militar una embaxada a sa excel·lència representant-li ditas
cosas, inconvenients, danys y contrafaccions, [...] perqué no permeta que los vassalls de sa
magestat, que Déu guarde, estigan subjectes a la Santa Inquisició fora dels casos concer-
nents la santa fe catòlica»36. Aquests recursos de contrafacció, i les mostres de disconformi-
tat davant d’aquest procediment per part dels diputats, consellers i braç militar, és a dir,
l’actuació conjunta dels anomenats «comuns», obligaren finalment el mateix virrei a ex-
pressar la seva opinió favorable al trasllat de la causa a la Reial Audiència: «respongué sa Ex-
cel·lència que estimava molt, com era just, lo bon sell y cuydado tenia lo concistori en soli-
citar que los presos fossen trets de las presons de la Inquisició, y [que] la causa corregués
per lo Real Consell, y que per aquest effecte tenia scrit a sa Magestat, que Déu guarde,
moltas vegadas»37.

En aquest mateix àmbit de salvaguarda dels drets individuals, la Generalitat també es
veia compel·lida freqüentment a intercedir en favor dels condemnats a galeres, o que eren
retinguts il·legalment en aquesta feixuga tasca havent expirat el seu temps de compliment
de sentència. En el cas de Joan Daro, pagès de la vila de Peralada, la Generalitat al·legava
l’any 1659 que s’havien vulnerat la constitució segona del títol «De penas corporals» i l’u-
satge «Quoniam per iniquam», i en conseqüència exigia al virrei el seu alliberament imme-
diat: «Joan Daro ha més de quatre anys està remant en la galera de la Soledat, de la squadra
de Espanya, y fou pres en 15 de setembre de 1654 en lo port de Llansà, [y] fou posat en
galera sens sentènsia ni provisió alguna, [y] sens precehir defensa ni sentènsia de acessor és
contra constitució»38. En d’altres casos la Generalitat havia d’intercedir perquè fossin alli-
berats habitants dels pobles del litoral català –en especial joves aventurers– que havien estat
enrolats per servir a galeres contra la seva voluntat, o allistats com a soldats amb enganys o
falses promeses. Els exemples descrits en els Dietaris sobre aquestes formes abusives de re-
clutament militar, tant per part dels comandaments de la marina reial, com de capitans de
naus estrangeres, especialment genoveses, resulten literament esborronadors. Segons
consta en les anotacions del 23 de febrer de 1671, «ha fet relació lo doctor Pere Cardona
subrogat en lo offici de síndich del General, com [...] s’és conferit en una barca que partia
per a Palerm, en lo qual va embarcat un capità de infanteria lo qual tenia en dita barca em-
barcats alguns minyons catalans per a passar-los a Palerm, los quals havia conduïts a aque-
lla ab algunas persuassions, enganys o traças contra la voluntat de ells, [y] que los que no
anassen de sa voluntat fer que lo capità los hi entregàs y los posas en llibertat»39. I l’any se-
güent novament el síndic de la Generalitat hagué de comminar el capità de la galera San
Genaro, procedent del regne de Nàpols, «a effecte de tràurer de esta alguns minyons que
los officials de dita galera havian ab algunas trassas aportats a ella, tenint-los violentats, no
deixant-los exir de dita galera y tornar a ses cases, volent fossen soldats»40.

En tots aquests casos podem advertir que l’actuació de la Generalitat adquireix un nítid
perfil de salvaguarda dels drets individuals, que podríem considerar proper al que seria el
dret d’«habeas corpus» anglès, o en un context més familiar, al contingut del «derecho de
manifestación» exercit a l’empara de la magistratura del Justicia Mayor de Aragón, pel qual
es protegien i defensaven els drets i immunitats dels naturals del regne d’Aragó41. En
aquestes actuacions la Generalitat no es cansava d’invocar la vigència de la «Constitució de
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36. Dietaris, apèndix, 27 d’agost de 1665; també 6 de maig de 1667, f. 191/1r.
37. Dietaris, anotació del 13 de març de 1663, f. 93v.-94, 102v., 104r.; el conflicte s’arrossegava encara l’any 1665, f. 11v.-
12v. Un conflicte posterior a Dietaris, anotació del 29 de febrer de 1666, f. 79v.
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39. Dietaris, anotació del 23 de febrer de 1671, f. 204v.
40. Dietaris, anotació del 10 de maig de 1672, f. 101r.
41. Vegi’s sobre aquest tema Francisco SÁENZ DE TEJADA Y OLOZAGA: El derecho de manifestación aragonés, y el Habe-
as Corpus inglés. Madrid, 1956.



l’Observança», de 1480, considerada l’autèntic pilar del pactisme català42, i que esdevé un
dels principis de teoria política més profusament al·ludits en els Dietaris com a fonament
per a la defensa dels drets i llibertats individuals i col·lectives: «la observança de dita consti-
tució ‘Poc valdria’, y altres applicables, las quals en cas de contrafacció donan la instància
legítima als deputats y a lo síndic del General de Catalunya [per acudir] a vostra excel·lèn-
cia y Reial Audiència»43. D’altres vegades, més enllà de les declaracions de principis, la
«Constitució de l’Observança» era invocada en els casos de transgressió de la legalitat cata-
lana per part del virrei, per exemple davant del duc d’Ossuna, en un conflicte sobre les se-
ves atribucions com a Capità General: «dits procehiments encóntran ab la constitució 7 y la
constitució ‘Poch Vadria’, vulgarment dita ‘De la observança’, ab la qual se dónan per
invàlidos los procehiments fets contra constitucions, [y] per ço, attenent dits deputats a la
dita nova instància, y altrament desitjant dits deputats alcansar ab tot effecte lo reparo de
dita contrafacció per medi de son síndich, supliquen a vostra excel·lència sie de son servey,
per observansa de ditas generals constitucions, revocar y manar revocar dits procehi-
ments»44.

Referits ja al funcionament intern de la institució, una part important del text dels Die-
taris, en conjunt centenars de pàgines, estan destinades a descriure profusament, any rere
any, les formalitats i conflictes relacionats amb el regiment econòmic de la corporació, un
dels més transcendents dels quals era sens dubte l’arrendament en encant públic dels drets
del general, operacions que només sortien de la reiterada rutina administrativa quan la sub-
hasta quedava deserta per falta d’alicients econòmics, amb la consegüent alarma consisto-
rial45. La documentació continguda en els Dietaris ens indica, però, que algunes vegades
aquesta falta d’atractiu en l’arrendament dels drets dels general era ocasionada pels fraus
comesos en la recaptació dels drets d’entrades, del pagament dels quals pretenien eximir-se
les mercaderies destinades a l’ús del lloctinent i d’altres oficials reials, i que subreptíciament
eren desviades a la venda al públic per mitjà d’intermediaris sense escrúpols: «lo entrar las
ditas robas ab eixa conformitat ve a redundar en gran perjudici y disminuçió dels drets del
dit General, en tant que si se tolleran ditas entradas se impossibilitaria dit General per a tro-
bar personas que arrendassen dits drets»46. Tot plegat repercutia en el crònic ofec econò-
mic de la institució, que en determinades circumstàncies vorejava la bancarrota, i que es
traduïa sovint en la morositat en el pagament de les pensions degudes als censalistes47.

La conflictivitat annexa a la gestió econòmica degenerava sovint en plets i demandes in-
coades per particulars contra la corporació, molt característics d’una societat extremada-
ment pledejant i litigiosa48, en els quals es descriuen prolixament els antecedents jurídics
de les demandes, els perjudicis econòmics i els embolics familiars ocasionats als creditors49,
i finalment les al·legacions davant dels tribunals reials, amb sentències comminatòries que
expliciten que en la majoria dels casos la insolvència de la Generalitat tenia el seu origen en
les despeses extraordinàries ocasionades per les guerres constants, les ocupacions franceses
de Catalunya, i la consegüent necessitat de fer front al manteniment dels soldats sobre el
territori, i al pagament de subsidis extraordinaris a la monarquia: «Lo General se troba car-
regat de molts censals, manlleutes en força de sindicats, fets per los tres brassos congregats
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en corts generals, y decretats per los senyors reys a effecte de pagar los donatius y altres ser-
veys fets als dits senyors reys, les pencions dels quals censals important tots anys més de sin-
quanta mília lliures. Y per causa de las guerras y altres treballs ha patit aquest Principat y per
acudir al servey de sa magestat y pagar lo que la Diputació deurà del atressat del dret de
guerra, que ha sumat una quantitat molt considerable, resta enderrerida a pagar les pen-
cions de dits censals des de lo any 1650, [y] alguns acreadors insten en la Real Audiència
diferents causas contra lo General per la cobransa de dites pensions cessas, valent-se de me-
dis inusitats»50.

En aquest mateix àmbit relacionat amb les dificultats econòmiques de la institució, tam-
bé són freqüents les denúncies sobre l’entrada fraudulenta de mercaderies desembarcades a
les platges de Barcelona, especialment productes tèxtils, que burlaven el pagament del dret
de portes, i que en conseqüència representaven una minva considerable dels ingressos per
drets del general. Sobre aquesta problemàtica, atribuïble a accions de contraban més o
menys institucionalitzat, s’hi afegien sovint connotacions que posaven al descobert com-
plicitats polítiques, que degeneraven en contrafaccions, quan la Generalitat denunciava
que els contraventors s’emparaven en la seva condició militar, «quan ditas robas y merca-
derias aportaran als officials de la capitania»51. D’altres vegades s’adduïa que els productes
que pretenien entrar fraudulentament a la ciutat anaven destinats al consum familiar del
virrei o dels membres del seu seguici, i en cap cas serien desviats per a la seva venda pública:
«Los deputats y oÿdors de comptes del General representan a vostra excel·lència com han
tingut notiçias certas que de molt temps a esta part entran per lo portal de Mar de la pre-
sent ciutat palesament bales y caixes ab differents gèneros de robas, las quals deven anar di-
rectament a la casa del General y allí pagar los drets de Bolla y General segons la qualitat de
aquellas, en observansa de differents capítols de cort, y los qui las entran [...] portan aque-
llas recta via en lo palàcio de vostra excel·lència, dient als dits officials que tenen orde de
vostra excel·lència de portar-las directament a palàçio, [y] cada dia van continuant lo entrar
ditas robas ab la dita forma, y regoneixent los dits deputats que lo [...] entrar las ditas robas
ab eixa conformitat ve a redundar en gran prejudició y disminuçió dels drets del dit Gene-
ral, [y] los arrendataris dels drets se eran tornats a quexar havent vingut de Nàpols quatre
vaxells, se havia desembarcat de aquells moltas balas de mercaderia, entrant aquellas per lo
portal de Mar y sens portar-las al General ni pagar los drets, y aportar aquellas a palàcio
dient són de sa excel·lència, y que després moltas de ditas mercaderias se treyan de palàcio
per altres parts; que esta era matèria de grandíssim dany per los drets del General y Bolla, y
que axí se servís sa excel·lència posar-hi remey»52.

També entre les anotacions dels Dietaris es denuncien els abusos de determinats perso-
natges amb atribucions difuses sobre els trànsits marítims, que intentaven cobrar dels im-
portadors per afavorir les entrades fraudulentes dels seus gèneres a la ciutat, com era el cas
de Pau Fornells l’any 1660, «que.s diu ser guarda del port y del moll de la present ciutat, y
fa moltas composicions en son offici, per ço que enhigeix y cobra de totas las barcas foras-
teras de fora regne, tant xicas com grans, que arriban al moll, una pessa de vuit en spècie
per los vaxells, llauts y falugas forasteras, [y] fa esta exacció ab tanta violència que, quant no
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volen donar lo que demana, lo tinent de dit Fornells se proceheix a espaladas contra dits
mariners»53. D’altres vegades les anotacions contingudes en els Dietaris també ens assa-
benten de les actuacions deslleials de determinats servidors de la Generalitat, com el desfalc
protagonitzat l’any 1658 per Geroni Mayor i Sala, sobrecollidor dels drets del general en
les terres de Lleida54, o del robatori executat en les dependències de la Generalitat situades
a la Llotja de Mar, que es sospitava que havia estat realitzat per soldats de la guarnició de
Barcelona55.

Els fraus comesos en les entrades de productes que eludien el pagament dels drets del
general arribà a fer-se tan insostenible que l’any 1665 els diputats acudiren al rei en de-
manda de mesures protectores dels seus drets i exaccions: «Los diputados del General desse
Principado me representan los daños y menoscabos que resultan a los derechos del General y Bo-
lla de haverse introduzido por la gente de las galeras que arriban a puerto dessa ciudad el ven-
der públicamente en la marina, fuera de la puerta de Mar, las mercaderías y ropas que traen
en ellas, sin pagar derechos algunos al General, ni bolla. Que aunque en tiempos passados sólo
se vendían algunas cosas de poca considerazión, [...] oy se hazen con grande exceso, por que se
tienen públicas tiendas vendiendo todas suertes de sedas y texidos, y no sólo en piezas sino a ca-
nas y palmos, sin pagar derechos, lo qual cede en gran daño y perjuhicio de la Generalidad»56.

Aquesta situació, ja de per si desfavorable per a l’economia de la corporació, empitjorà
notablement a partir del mes de maig de 1674, quan amb motiu de la guerra amb França el
virrei publicà un ban de prohibició d’entrada a Catalunya dels productes francesos, així
com també de totes aquelles mercaderies d’importació que en el seu recorregut haguessin
tocat aquell territori. Els comerciants que contravinguessin aquesta prohibició serien acu-
sats de contraban, i s’exposaven a patir fortes represàlies, tant sobre els productes, com re-
ferides a les seves persones i pertinences, fins a l’amenaça d’ésser empresonats: «Sa exel·lèn-
cia ordena y mana que totas las mercaderias y fruits de súbdits, amichs y confederats que
passaran, tocaran o entraran en los llochs y ports dels dominis y obediència de Fransa se
donan per robas, fruits y mercaderias il·lícitas y incomersables, imposant als introductor les
penes de pèrdrer les robas y mercaderias, y juntament les embarcacions, animals y carros ab
què respectivament introduexan y aportan ditas mercaderias, a més de la pena de sinch-
centes lliuras de plata als cofras reals de la capitania o altres penas majors a sa excel·lència
ben vistas, fins a la pena de mort natural»57. El radicalisme i la desproporció d’aquesta nor-
mativa provocà un conflicte de llarga durada amb el virrei, que fou motiu de contrafacció,
ja que aquesta mesura no solament transgredia diverses constitucions i privilegis, sinó que
era considerada extremadament lesiva pel comerç i l’economia catalana en general, per la
qual cosa va ésser protestada enèrgicament tant pels mercaders de Llotja, com per la Gene-
ralitat i el Consell de Cent58.

Deixant de banda aquests aspectes puntuals o de significació limitada, que es manifesten
d’una manera desigual a tot el llarg del període, la problemàtica de la qual es fa menció
amb més assiduïtat als Dietaris és sens dubte la referida a les constants situacions de guerra
en què es veié immersa en aquesta època la monarquia hispànica, que d’una manera recur-
rent en la majoria dels casos tenien com a camp de batalla el territori de Catalunya. Aques-
tes accions de guerra ocasionaven uns estralls irreparables sobre tots els aspectes de la vida
col·lectiva, des de les restriccions en el comerç i les destruccions ocasionades per les accions
militars directes, a les situacions de violència diversa a què es veien sotmesos els habitants
de les comarques frontereres, a causa del sovintejat trànsit de tropes, invasores i defensores,
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i de les pràctiques indiscriminades de saqueig de masies i requisa de collites, i havent de su-
portar en els domicilis la nefasta càrrega dels allotjaments de tropa, pràctiques que no po-
dem oblidar que ja havien estat una de les causes desencadenants de la revolta catalana de
164059. Efectivament, a més de la continuïtat de la guerra amb França, que no va tancar-se
fins a l’any 1659, amb la signatura de la Pau dels Pirineus, les hostilitats foren represes en-
tre 1667 i 1668, en el transcurs de l’anomenada Guerra de la Devolució, i encara les hosti-
litats es tornaren a reprendre poc temps després, entre 1672 i 1679, de tal manera que,
com asenyala Soldevila, aquesta període ha d’ésser considerat com una etapa de guerres
constants, que afectaren molt negativament Catalunya60.

Aquest marc de guerres constants tingué per a Catalunya, però, una significació afegida
de gran transcendència política –i tremendament desfavorable–, com era consagrar per la
via dels fets l’ocupació permanent del territori per l’exèrcit castellà, que servint-se de l’ex-
cusa de les constants escaramusses frontereres, representava la possibilitat de posar en pràc-
tica, sense límits ni restriccions, un dels principals punts de subjecció dels catalans contem-
plats en el projecte de repressió de 165261. Efectivament, segons les fonts de l’època, el
manteniment de guarnició militar a Barcelona va ésser una de les exigències inamovibles
plantejades per Juan José de Austria durant les negociacions prèvies que serviren per a fixar
els termes de la capitulació62, i aquestes intencions es poden advertir inequívocament en les
consultes sobre el tema redactades pel Consell Suprem d’Aragó, en què es recomanava «po-
ner buena guarnición y perpetua en aquella Ciudad»63. En termes econòmics, hom calcula-
va que el cost del manteniment de l’exèrcit espanyol a Catalunya seria de més de sis-centes
mil lliures anuals, per al pagament de les quals s’haurien de realitzar repartiments per tot el
territori, a més de les contribucions especials que estaven obligats a pagar tant la Generali-
tat com el Consell de Cent, xifrades cada any en 53.000 i 50.000 lliures respectivament64.
Aquestes despeses extraordinàries provocaren una greu penúria econòmica a les dues insti-
tucions, que s’afegiren als dèficits crònics que solien ésser habituals65. L’any 1656 el Con-
sell de Cent feia saber al virrei que «la Ciutat està exausta a ocassió del que ha servit y ser-
veix actualment a Sa Magestat (que Déu guarde), sens faltar acudir a sos acrehadors 
en quant li es possible»66. La Generalitat, per la seva banda, també donava compte l’any
1659 de la situació de virtual bancarrota provocada pel manteniment de les tropes: «se tro-
ba esta casa tant alcalsada que apenas té facultats per a poder acudir als gastos forçosos y
ordinaris, [y] se troban islats y casi imposibilitats per a poder restituhir lo gastat de dit dret
de guerra»67.

Un altre dels temes recurrents provocats per la situació de guerres constants que caracte-
ritzen el període és la qüestió de la necessitat urgent de reclutar soldats per nodrir el misèr-
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rim i delmat exèrcit espanyol, que en aquesta època es veia obligat a combatre en diversos
fronts al mateix temps: des de Portugal a Flandes i a la frontera francesa amb Catalunya. És
per aquest motiu que la monarquia hagué d’acudir a la realització de lleves coactives entre
els habitants dels diversos pobles: «per tenir lo enemich ocupada gran part de Cathalunya y
los comptats de Rosselló y Cerdanya, [...] se agreguen soldats de altres ciutats, viles y
llochs de Cathalunya, pagats per aquells»68. A través d’aquests testimonis es pot advertir
que el tema de les lleves, ja de per si tremendament impopular entre la ciutadania, es veia
agreujat encara per la càrrega financera que ocasionava a les diverses poblacions, que en
molts casos esdevenia impossible d’assumir sense endeutar-se: «mirat lo estat que té la pro-
víncia, y los molts gastos que se li offereixen, no pot servir en més que ab vuyt-cents hò-
mens, sens officials, pagats per tres anys, que segons lo número de las casas que se troban
vuy en las veguerías, que no estan invadides del enemich, apar vindrà a ser lo gasto de di-
vuyt reals per casa cada any, unas ab altras, comptant a dos reals de ardits cada dia per cada
soldat, sens lo pa de munició que donarà sa magestat, [y] que cada universitat tinga la elec-
ció y libre facultat per a poder y elegir los soldats que li tocaran, en la forma que li apare-
xerà, y axí mateix juntar lo diner necessari per a son socorro, per via de tatxas, drets o im-
posicions»69.

Deixant de banda, però, les insuportables càrregues econòmiques i financeres provoca-
des per la guerra, en els Dietaris resulten també freqüents els testimonis sobre les pràcti-
ques intimidatòries de l’exèrcit espanyol acantonat a Catalunya, que amb les seves actua-
cions prepotents vulneraven privilegis i constitucions. Durant els mesos d’hivern de 1657,
per exemple, les violències de les tropes i «la aspresa de los ministres» en el tractament dels
habitants de les masies aïllades i de les poblacions de la ruralia provocaren que la Generali-
tat intentés convocar una trenta-sisena extraordinària per debatre el tema, iniciativa que va
ésser prohibida sense contemplacions per la lloctinència70. Aquestes actuacions militars
desproporcionades arribaven a transgredir manifestament les constitucions, i no dubtaven
a extralimitar-se en l’aplicació de justícia sumaríssima, amb procediments expeditius i del
tot arbitraris. L’any 1659, per exemple, «trobant-se en la vila de Cervera lo molt il·lustre
don Diego Cavallero, general de la cavalleria, no duptà de manar passar per las armas a un
paysà habitant de dita vila, sens coneguda de dret sinó de absoluta potestat, la qual execu-
ció de mort és contra las generals constitucions, tant perquè los generals dels exèrcits no
podan exercir jurisdicció alguna en los paysans, sinó que han de ésser castigats per jutges
ordinaris, y ningú pot ésser condempnat a mort sens precehir sentència»71. I aquesta trans-
gressió dels procediments de la justícia ordinària no era pas un cas aïllat en el qual es po-
gués al·legar ignorància, sinó més aviat l’indici d’una manifesta voluntat de fer prevaldre
l’autoritat militar sobre els tribunals civils, com es pot advertir en l’actuació prepotent del
capità de cavalleria Rafael Puig, amb la «captura y mort que féu de la persona de Pau Du-
ran, pagès del terme de la Llacuna, lo qual manà arcabusejar», actuació desproporcionada
amb la qual havia transgredit manifestament la constitució 7 del títol «De officis de al-
cayts». Per aquesta execució sumària, la Generalitat instà causa de contrafacció davant del
virrei, requerint que el militar fos «punit y castigat en observança de las generals constitu-
cions»72.

Probablement, però, on millor queda reflectit el clima d’intimidació sobre el conjunt de
la ciutadania provocat per l’arrogància i desconsideració dels oficials de l’exèrcit espanyol
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acantonats a Catalunya sigui en el text de la contrafacció instada contra el capità de cavalle-
ria Juan Pacheco el febrer de 1657, a causa de les brutalitats executades en el poble de Cla-
ret de Figuerola, a la comarca del Solsonès, actuació violenta que feu témer un aixecament
armat dels habitants de la rodalia: «Notícia del succés o contra constitució de Cathalunya
que cometé personalment don Joan Pacheco, comisari de tropa de cavallaria en lo lloch de
Claret de Figarola, bisbat de Solsona, [quan] saquejà la isglésia de dit lloch de Claret, ro-
bant tot quant hi avia dintre, spatllant caxas y caxons, [...] sens perdonar ningun altar, ni
las fonts baptismals, [...] matant gent dintre dita iglésia, la qual vuy està regada de sanch,
donant moltas bastonadas al antecedent rector de dit lloch, de edat de vuitanta anys, [y]
saquejà y robà totas las casas de dit lloch, violentant en ell donzellas y donas casadas, cre-
mant part de aquell, matant a onse personas, sens los nafrats joves y vells, y a la retirada de
dit lloch per los vehinats y camins matava o feia matar a quantas personas podian alcançar
los soldats». Per aquestes actuacions esfereïdores la Generalitat demanava al virrei la deten-
ció i el càstig exemplaritzant del militar, «per ser cas de contrafacció de las constitucions de
Catalunya, [y] manar que dit Pacheco pague de sos bens propis tretse mil y sis-cents ducats
que monta lo saco que féu y altres danys donà»73. D’altres vegades, bé que la informació és
molt més deficient i fragmentària, el contingut dels Dietaris ens assabenta de les mostres
de menyspreu vers la legalitat del país de què feien gala ostentosament els comandaments
de l’exèrcit espanyol acantonat a Catalunya, com en el cas del governador militar de la Vall
d’Aran l’any 1665, del qual denunciava la Generalitat «las vexacions fa lo governador de
Castell-lleó, en la vall de Aran, contra les constitucions de Cathalunya»74.

Encara en dates posteriors, fins i tot en temps de pau, les extralimitacions de les tropes
acantonades per la geografia catalana, i els abusos de poder i el tracte desconsiderat res-
pecte a la ciutadania per part dels oficials de l’exèrcit espanyol apareixen descrits profusa-
ment en els Dietaris. L’any 1671, per exemple, es promogué contrafacció contra el com-
te de la Moncloa, governador militar de la ciutat de Puigcerdà, que governava
despòticament les terres de la Cerdanya, i no s’estava de fer detenir per raons infundades,
i «sens cognició de causa», alguns habitants de la comarca, autoritats de diversos pobles i
fins i tot el veguer de Puigcerdà, així com els doctors Emmanuel Prada i Jacint Cornet, as-
sessors de la Generalitat tramesos a la zona: «Ha exercit differents actes de jurisdictió con-
tra los naturals y provincials habitants en dita vila de Puigcerdà i altras circunsvehinas, [y]
entra altres capturà a Hyacintho Puig, lo qual tingué pres dos mesos en la tenassa de dita
plassa; axí mateix dos soldats de cavall capturaren dos naturals fora de dita plassa en lo
pont anomenat de Sant Martí, [y] semblantment féu capturar dit governador al sotsve-
guer de dita vila, sens precehir causa ni rahó; [també] desterrà de dita vila de Puigcerdà a
Joseph Migrat y a sa muller y família, y axí mateix féu capturar a Francesch Piguillem, apo-
tecari, [y] Cosme Ortet, notari de dita vila de Puigcerdà, lo qual tingué pres en la tanassa
y menà no se li donàs per sustento sinó pa y aigua; y en lo mes de juny propassat dit go-
vernador anà en la vila de Llívia, y en ella capturà a sinch naturals, los quals féu aportar a la
vila de Puigcerdà, [y] semblantment, als 23 de juny proppasat, [...] dit compte de la Mon-
clova ordenà capturassen als dits Prada y Cornet, y los féu aportar presos a la tanassa de
dita plassa a hont los tingué presos. [Y] com per generals constitucions de Cathalunya, y
en particular per la constitució 7 del títol ‘De offici de alcayts, capitans y altres gents de
guerra’ y altres aplicables, estiga disposat que los capitans de guerra, axí generals com par-
ticulars, no usen ni usar puguen de jurisdicció alguna, sinó en quant de dret y constitu-
cions de Cathalunya los és permès, [...] per ço los deputats y oÿdors de comptes suplica-
ren extrajudicialment a vostra excel·lència fos de son servey manar [que] dit governador,
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com a violador y contrafactor de aquellas [dega] ésser punit y castigat, conforme per ge-
nerals constitucions de Cathalunya»75.

En tot cas aquests exemples ens haurien de fer entendre que les penalitats provocades
per l’ocupació militar de Catalunya –tant en períodes de pau com de guerra– després de la
capitulació de 1652 resultaven molt més quotidianes, generalitzades i properes per als ciu-
tadans del que ens podíem imaginar. En aquest sentit, la primera noció que caldria modifi-
car és la mateixa imatge de l’escenari físic de la guerra, que no quedava en absolut circums-
crit a les escaramusses realitzades a la zona de frontera, a les comarques de l’Empordà, el
Gironès, la Cerdanya, el Ripollès o la Garrotxa76, sinó que diverses vegades les incursions
de les tropes franceses, i en conseqüència el moviment dels exèrcits i les accions de guerra,
arribaren pràcticament a les portes de Barcelona, a la zona de Montcada i a les comarques
del Maresme i el Vallès, amb la qual cosa pràcticament la meitat de la geografia catalana es-
tava sotmesa a les contingències i adversitats provocades per la guerra77. Sobre aquest ex-
tens territori els estralls dels combats, però especialment les violències ocasionades pel
trànsit dels exèrcits i el manteniment dels soldats a expenses dels pagesos i residents a les
zones rurals –els temuts allotjaments–, representaven una càrrega sovint insuportable pels
habitants de moltes contrades de Catalunya78. Els Dietaris es fan ressò constant d’aquestes
adverses cirsumstàncies associades a la presència de l’exèrcit espanyol sobre el territori.
L’any 1657, per exemple, arribaven a la Generalitat les queixes de moltes contrades de Ca-
talunya, sobre «lo dany insuportable dels allotjaments y contribucions en lo present Princi-
pat de Cathalunya en los anys pròxim passats, causats per los offissials y gent de guerra del
rei nostre senyor, que Déu guarde», i més en concret els pobles de les vegueries de Lleida,
Balaguer i l’Urgell protestaven de «los grans excessos en las contribucions en diners, que
ab traça y força y amenassas fan pagar-se y gastar en menjar y bèurar a discreció los offissials
y gent de guerra, [y] fan contribuir moltas vilas de Sagarra y Urgell»79. També per les ma-
teixes dates les autoritats de Vic informaven la Generalitat sobre «los clamors dels llochs
circunvehins de esta ciutat són universals, per occasió de la càrrega insuportable dels alotja-
ments y contribucions y accessos que fan los soldats del real exèrcit de sa Magestat, [que]
no sols no han trobat remey ni alivio, però encara han experimentat majors excessos»80.

Amb el pas del temps aquesta presència inquietant de les tropes castellanes sobre el terri-
tori es convertí en una càrrega insuportable pels habitants en persistir després de signar-se
la Pau dels Pirineus l’any 1659, quan a ulls dels ciutadans ja havia desaparegut la seva justi-
ficació defensiva, i es suposava que amb el cessament de les hostilitats els exèrcits espanyols
abandonarien Catalunya. Efectivament, la Generalitat es declarava confiada que «sie expe-
llit lo enemich de la provincia y de las plaças que ocupa, [y] que en cas que la pau entre las
coronas estiga concluida, [...] finesca y se extinguesca ipso facto lo dit tèrcio, despedint-se
los officials y soldats d’ell»81. En els mesos successius, però, persistia encara la presència de
l’exèrcit espanyol a Catalunya, i la fiscalitat abusiva que ocasionava l’obligació de mantenir
aquestes tropes sobre el territori, «que estan en ell per defensa dels presidis en contra ab las
generals constitucions». Atenent aquesta realitat, la Generalitat donava compte que «per
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part de algunas universitats se ha representat [...] los treballs tant grans que pateixen ab la
contribució dels soldats y quartels, fent-se-la pagar ab tant gran excés que ja vuy no troban
modo per la satisfacció d’ells [...] després de la publicació de las paus»82.

El Tractat dels Pirineus, amb el qual es posava fi a la guerra amb França, va ésser nego-
ciat pel cardenal Mazzarino i Luis de Haro a l’illa dels Faisans, en el curs de riu Bidasoa,
durant la primavera i l’estiu de 1659. Deixant de banda els aspectes dinàstics i de reconci-
liació familiar entre les monarquies de França i Espanya, que es concretaren simbòlicament
en la concertació del matrimoni entre el rei Lluís XIV i la infanta Maria Teresa, filla del rei
Felip IV83, en les clàusules de repartiments territorials i de redefinició de fronteres, sens
dubte el tracte més desfavorable va correspondre a Catalunya. Efectivament, pels articles
42 i 43 del tractat es preveia que s’annexessin a França les terres del Rosselló, el Conflent,
el Capcir i el Vallespir, així com els llocs de la Cerdanya que estiguessin situats a la banda
nord dels Pirineus, en una atribució imprecisa que s’hagué de negociar posteriorment, i
que deixà sota sobirania espanyola la població de Llívia84. Per a l’adopció d’aquesta nefasta
decisió no foren tinguts en compte els interessos de Catalunya, ni tampoc va ésser consul-
tada en cap moment l’opinió de la Generalitat ni de cap altra institució catalana, tot i que
per a una qüestió tan transcendental com era una cessió de territoris, hauria calgut el con-
sentiment exprés de les corts catalanes; ans al contrari, el treball dels negociadors i plenipo-
tenciaris francesos i espanyols va ésser mantingut secret fins a la mateixa signatura del trac-
tat85. Els primers indicis sobre aquesta amputació territorial no foren coneguts per la
Generalitat fins a mitjans de juny, quan la notícia va ésser comunicada per Jaume Copons,
ardiaca d’Andorra. Els Dietaris reflecteixen en l’anotació corresponent al dia 18 de juny la
reacció d’estupor que s’apoderà de la corporació, que es traduí en una dolguda carta de
queixa adreçada al virrei: «Lo consistori ha tingut notícia del tractat de la pau entre sa ma-
gestat, Déu lo guarde, y lo christianíssim rey de França, y se ha dit que lo comtat de Rosse-
lló se separaria del present Principat, restant baix obediència de França, lo que seria gran-
díssim dany y perjudici de aquest Principat. Y no obstant que nos prometem de sa
magestat nos farà mercè en no permètrer esta separació per sa gran clemència, y desitjar
tots nosaltres y los del comtat de Rosselló restar baix sa obediència y ser sos vassalls, ab tot,
conciderant lo interès tant gran que lo Principat té, havem repensat si per la obligació de
nostre càrrech devia fer lo consistori alguna diligència representant a sa magestat son real
servey, y lo interès del Principat»86.

Les mesures adoptades per la Generalitat per contrarestar aquesta inaudita decisió foren
consultar diversos assessors i juristes a fi que aportessin «alguns papers que sien conve-
nients per a pèndrer resolució en dit negoci», i acte seguit convocar una comissió o novena
que tenia com a missió fer un seguiment detallat del tema i aconsellar a la corporació les
mesures que calia adoptar: «que lo posar en orde dita relació fos comès, com de present ho
cometien, a tres persones de dita junta, és a saber, una de cada estament, anomenadores
per los molt il·lustres senyors diputats y oÿdors, las quals se conferissen ab los assessors de
la present casa y aquells tractassen dita matèria junts, y polissen dit paper per a enviar-lo a sa
magestat»87. En gestions posteriors s’adreçaren cartes instant a la denúncia del tractat tant
el rei Felip IV com el príncep Juan José de Austria, amb la petició que influís en la decisió
del monarca: «nos fasse mercè de patrocinar ab sa magestat la unió dels comtats de Rosse-
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lló y Cerdanya ab la Corona de Aragó, restant baix la obediència de sa magestat y separats
del domini francès. V. A., com a tant enterat d’esta província y del terreno d’ella, sap de
quanta conveniència és restar estos comtats baix la obediència de sa magestat, éssent ab sas
fortalesas la porta de Spanya y muralla contra lo regne de Fransa, restant desabrigat lo Prin-
cipat y uberts los passos pera qualsevol invasió vulla fer lo francès. [...] Suplicam humil-
ment a V. A. sie de son real servey fer mercè a est Principat en representar a sa magestat lo
interès tant gran té sa real Corona y la perpètua pau y quietut de sos regnes en què los com-
tats de Rosselló y Cerdanya no resten en poder de Fransa»88. Totes aquestes gestions fo-
ren, però, endebades, i es veieren entorpides per les argumentacions contràries aportades
pels negociadors francesos, especialment hàbils i capcioses, redactades no solament per ho-
mes de gran significació política i preparació erudita, com Pere de Marca, bisbe de Tolosa
de Llenguadoc i antic virrei francès de Catalunya, o el jurista rossellonès Ramon de Trobat,
sinó també per alguns catalans exiliats i per membres de la Generalitat establerta a Per-
pinyà, com Gaspar Sala89.

Les notícies sobre les gestions de la Generalitat per impedir l’annexió del Rosselló a
França cessen absolutament a partir de finals de novembre de 1659, quan es donà a conèi-
xer oficialment el contingut del tractat90. Tot i que el tema d’aquesta amputació territorial
sembla haver-se tornat a posar sobre el tauler de la diplomàcia europea l’any 1668, i enca-
ra novament el 1671 i 1674, en oferir Lluís XIV el bescanvi dels comtats de Rosselló i Cer-
danya per les possessions espanyoles a Flandes, tampoc en aquests casos el tema d’aquestes
suposades negociacions diplomàtiques surt reflectit en els Dietaris91. Solament en els anys
posteriors a la signatura del tractat resten visibles les conseqüències econòmiques per a la
Generalitat de l’amputació dels comtats del Rosselló i Cerdanya, concretades en una dis-
minució dràstica de les rendes que la corporació havia de cobrar en aquells territoris, ja que
«per la conclusió de la pau no fent-se la exacció del dret del general y bolla en lo comtat de
Rosselló a beneffici del General de Cathalunya»92, o en els conflictes per la desinsaculació
de les bosses de diputats i oïdors de les persones que tenien la seva residència o representa-
ció en aquelles contrades, com per exemple el bisbe d’Elna: «Con ocasión de quedar a la co-
rona de Francia la vegaría de Rosellón, tierra de Conflent y algunos lugares de la Cerdaña,
en conformidad del tratado de la paz, se ha considerado lo que convendría ordenar en quanto
a los lugares de diputados y ohidores y demás officios de la casa de la Diputación y Generali-
dad desse Principado tocante a aquella vegaría, [y] no puedan ser insaculados ni admitidos
los abades, priores, prebendados y demás [...] dignidades ecclesiásticas que obtuvieren en los
condados de Rossellón y Conflent y tierra de Cerdaña que ha quedado a la corona de Fran-
cia»93.

En definitiva, aquestes mostres de resignació i transigència davant la deplorable actua-
ció de la monarquia en les negociacions del Tractat dels Pirineus, en una qüestió tan
transcendent i que afectava no solament la integritat territorial del país, sinó que era ine-
quívocament una transgressió flagrant de les constitucions de Catalunya, pensem que
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hauria estat inconcebible en qualsevol altra circumstància que no hagués estat la derivada
de la derrota, i de les condicions de sotmetiment polític i de pèrdua de protagonisme di-
plomàtic que patiren inexorablement les institucions catalanes –i molt en particular la Ge-
neralitat– després de la capitulació de 1652. En aquest sentit Soldevila assenyala la il·lega-
litat manifesta de la segregació dels comtats del Rosselló i Cerdanya, que en qualsevol
circumstància hauria requerit de l’assentiment explícit de les corts catalanes, i que per
aquesta raó en el mateix text del tractat es va especificar que l’annexió a França d’aquests
territoris seria irrevocable, i es consideraria vàlida en qualsevol circumstància jurídica i di-
plomàtica, malgrat que aquest acte hagués pogut ésser denunciat com a contrari a les
constitucions de Catalunya94.

Deixant de banda les conseqüències de les guerres constants en què es veié immersa Ca-
talunya en aquest període, l’altre gran tema que apareix reflectit d’una manera recurrent en
els Dietaris és el referit a la reserva de les insaculacions per part de la monarquia. En reali-
tat, també en aquest cas, però, hauríem de tenir en compte que el funcionament d’aquest
nou mecanisme de selecció dels insaculats és per a la nostra època merament continuïsta, i
que els conflictes derivats de la seva imposició s’haurien de remuntar a la capitulació de
l’any 1652 i a l’etapa immediatament posterior. Efectivament, la proposta de reservar-se el
control de les insaculacions està continguda en el projecte de repressió elaborat pel Consell
d’Aragó de 1652, encara que en la seva literalitat originària estava expressament concebu-
da per ésser aplicada a la provisió dels càrrecs del Consell de Cent de Barcelona, mentre
que la intervenció en les insaculacions de la Generalitat s’instaurà en els mesos següents95.
Concretament, la primera revisió de les bosses d’insaculació per part de la monarquia no es
realitzà fins a l’any 1654, probablement a causa de la gran quantitat de persones insacula-
des, en total més de cinc-centes: 250 membres de l’estament nobiliari, 66 eclesiàstics i 208
representants de les ciutats, o membres del braç reial. A aquesta dificultat s’hi afegia la seva
dispersió geogràfica, ja que la majoria procedien de les diverses contrades de Catalunya, i
dels comtats del Rosselló i Cerdanya, amb la qual cosa l’escrutini del seu comportament
durant els anys de la guerra resultava en alguns casos molt problemàtic, així com també
trobar-los substituts adequats, tant per la seva fidelitat a la monarquia com per les qualitats
requerides per a l’ocupació del càrrec. També per aquestes mateixes dates, entre el 25 de
febrer i el 26 de març de 1654, va ésser designada i començà la seva tasca la comissió d’in-
saculadors o habilitadors, formada per Ramon Sentmenat, bisbe de Vic, Miquel Joan Ozo-
na, canonge de la catedral de Barcelona, Josep de Jalpi, monjo benedictí i prior del mones-
tir de Sant Miquel de Cuixà, Josep Mora, conseller en cap de Barcelona, Narcís Mir,
doctor en drets, Dimes Vileta, doctor en medicina, i els nobles Francesc Sala, Joan Mari-
mon i Ramon del Pas, probablement tots ells «filipistes» convençuts, i que haurien tingut
un comportament de demostrada fidelitat a la monarquia durant els anys de la guerra96, 
els quals tindrien cura de la proposta dels candidats per a cobrir les vacants que s’anes-
sin produint en els anys successius, sobre els quals finalment s’exerciria el control de la mo-
narquia97.

Els mecanismes d’aquesta manipulació de les bosses d’insaculació, que es van repetint ri-
tualment any rere any entre el contingut dels Dietaris, consistien en la proposta d’una ter-
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na de noms, tres per cada una de les vacants que s’haguessin de proveir98: «precisamente a
15 de mayo de cada anyo, los diputados y los oydores de quentas hajan de proponer personas
para los lugares que hasta aquel día huvieren vaccado en cada una de dichas bolsas, por muer-
te o impedimento perpetuo de los que van o estuvieren insaculados, proponiendo tres personas
para cada lugar que vaccare del estamento que fuere el de la vaccante, para que yo elija una
dellas o otras, la que me pareciere, y las que propusieren han de ser de las calidades que deven
tener las demás que concurren a los officios de la casa de la Deputación y están insaculados en
ellos, disiéndome en quales officios lo están y porqué veguerias»99. La llista dels proposats s’ha-
via de trametre al virrei, i amb tota versemblança era analitzada també pel Consell d’Aragó,
el qual realitzava «una relación individual de cada uno de los sugetos según las noticias que
ha tenido»100.

Aquesta llarg periple d’anada i tornada fins a la cort ocasionava sovint una notable de-
mora en l’execució del ritual insaculatori, i entorpia el normal funcionament de la institu-
ció i la renovació dels titulars dels càrrecs, com s’esdevingué l’any 1663, en què el virrei
marquès de Castel-rodrigo sembla haver-se complagut a demorar de manera malèvola el
lliurament de les propostes, amb una intencionalitat que podria considerar-se vexatòria
respecte als diputats: «Los deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, per
los capítols de Corts esta obligats lo primer y segon any de son trienni, a quinse de maig, de
insicular los llochs vaccants de deputats y oÿdors de comptes. Y axí suplican a vostra ex-
cel·lència sie servit manar se’ls entregue la membrana de la nominació y approbació de sa
magestat, que Déu guarde, juntament ab la dels officis per a què puguen satisfer la dita
obligació, [y] en aquest mateix die lo síndich de la present casa anà a sa excel·lència y no
tingué lloch en la primera y segona vegada, y tornà per tercera vegada, ja molt tard, [y] sa
excel·lència respongué que ‘aun no havia venido la lista de la nominación y approbación de
su Magestad y que, en llegando, tendría cuydado de embiarla’»101.

En els anys posteriors, i amb una certa regularitat, la monarquia recordava de manera ex-
plícita a la Generalitat la vigència dels mecanismes de control de les insaculacions, que ha-
via adquirit amb motiu de la capitulació de 1652, amb unes atribucions que ben bé podrí-
em qualificar d’omnímodes: «todos los arriba nombrados han de estar insaculados en las
bolsas refferidas, y sortear en dichos officios respectivamente durante mi mera y líbera volun-
tad, y mientras yo no mandare otra cosa, o me pareciere alterar en todo o en parte, y reserván-
dome, como me reservo, facultad y libre mano de poder variar y mudar y quando me parecie-
re, y sólo tengan derecho de estar insaculados en estos officios los que van nombrados y los que
adelante nombraré para concurrir a dichas bolsas mientras yo no se lo prohibiere, sin que,
pero, quedar aora y después insaculados puedan alegar ni pretender derecho de possessión ni
otro alguno para estar en dichas bolsas, no siendo mi voluntad, y assí mismo he de poder ex-
cluyrlos [y] desiniscularlos [sic] como me pareciere, con causa o sin ella»102.

A través del contingut cerimonial dels Dietaris disposem de poca informació que ens
permeti deduir l’efectivitat d’aquests mecanismes de control instaurats per la monarquia.

XXVIII

98. En els anys posteriors, i ateses les dificultats de proposició d’un nombre tan elevat de candidats, sembla ser que la monar-
quia consentí que la terna quedés reduïda a una llista binària: «proponiéndome dos personas respectivamente para cada lugar que
huviere vacado de cada estamento de los refferidos». Dietaris, apèndix, 1 d’agost de 1665, f. 3/1r.
99. Com a resposta a aquest requeriment normatiu «proposa lo consistori dotze personas hàbils per servir los officisi de què
se han de fer bossas, [...] sobre las nominacions dobles per cada bosa, com mana sa Magestat». Dietaris, apèndix, setembre de
1656, f. 17/6r.; setembre de 1658, f. 202/5v. Per a una descripció extensa i detallada de tot el procés d’habilitacions i d’in-
saculació, vegi’s les anotacions del 15 de maig de 1659 i següents, f. 216/1r.-218/4v.
100. El virrei marquès de Mortara reclamava l’any 1659 «se me dé una lista de todas las personas que han inavilitado los avili-
tadores en esta avilitaçión, con las causas que han tenido para hazerla». Dietaris, anotació del 21 de juliol de 1659. Vegi’s tam-
bé ACA, Consell d’Aragó, lligall 246, doc. 49. Aquesta intervenció del Consell d’Aragó explicaria que amb una certa freqüèn-
cia la resposta del virrei sobre els insaculats es demori més enllà del termini establert, cosa que entorpia el normal
funcionament de la institució.
101. Dietaris, anotació del 14 d’abril de 1663, f. 49r.
102. Dietaris, apèndix, 1 d’agost de 1665, f. 3/1r.



En el primer moment d’implantació del nou sistema, l’any 1654, sembla haver-se produït
una intervenció enèrgica, amb voluntat exemplaritzant, com correspondria a l’etapa de re-
presàlies contra els desafectes pròpia de la postguerra, que són titllats globalment de pro-
francesos, i també com a conseqüència de la necessitat de premiar amb càrrecs, honors i
distincions els catalans «filipistes» que s’havien mantingut fidels a la monarquia en el trans-
curs de la revolta. A tall d’exemple, en aquesta primera operació de control varen quedar
desinsaculats quatre dels sis diputats que havien cessat en l’exercici dels seus càrrecs103. En
els anys posteriors, però, sembla haver-se produït una relativa atenuació del rigor del con-
trol de la monarquia, i en termes generals tots els indicis permeten suposar que acabà im-
posant-se una certa rutina administrativa, que portava a sancionar la inclusió a les bosses
del primer dels noms continguts a les propostes. Això no obstava, però, que en alguns ca-
sos especialment significats s’executés la censura sense contemplacions de determinats per-
sonatges. L’any 1655, per exemple, es portà a terme una nova tanda d’exclusions entre els
proposats pels diputats, «porque además del escándalo que causaría el que se insaculassen
hombres de esta calidad, podrían también resultar malos efectos si alguno de ellos se sortea-
se»104. D’altres vegades, com en la insaculació de l’any 1656, el monarca amonestà la Ge-
neralitat per no haver procedit a insacular personatges que considerava especialment idonis
per accedir a les bosses, com el doctor Jacint Sansa, canonge de la Seu d’Urgell, de qui la
monarquia tenia informes que havia actuat com a vassall fidel durant la revolta, la candida-
tura del qual, però, havia estat rebutjada pels habilitadors «sin dezir los motivos, siendo per-
sona insaculada por mi y por mi orden»105. Per mitjà d’aquesta documentació ens assaben-
tem que existia un tràfic de peticions d’interessats que volien entrar a les bosses, amb la
tramesa de declaracions de mèrits adreçades al Consell d’Aragó per propiciar la insaculació
de determinats personatges, com va ésser el cas, per exemple, d’Onofre Alentorn, l’any
1658106. D’altres vegades, aquestes peticions eren col·lectives, impregnades d’una forta
dosi de corporativisme, com en el cas dels oficials reials en exercici a la cúria del virrei i a la
Reial Audiència de Barcelona: «Los escrivanos de mandamiento y de registro en la lugarthe-
nencia general de Cathaluña [alegan] que no se les puede impedir el ser insaculados en las
volsas de los oficios y cargos de la cassa de la Diputación y de la ciudad de Barcelona, [y] supli-
can a vuestra magestad sea servido mandar escribir a los deputados y consejeros en fuerça del
capítulo de la reserva de qué vuestra magestad fue servido hacer de las insiculaciones»107.

Malgrat aquestes incidències, però, durant aquest període es pot advertir a través dels
Dietaris que en conjunt la intervenció de la monarquia en el control de les insaculacions de
la Generalitat va ésser comparativament molt més lleugera i indulgent de la que es produí,
per exemple, en el cas del Consell de Cent, i també respecte al control implacable per part
de la monarquia a què havien estat sotmeses per la mateixa època les corporacions arago-
neses108. Certament que diverses vegades durant aquest període es posaren de manifest se-
rioses discrepàncies sobre els mecanismes de la insaculació, que serviren per anar precisant
els contorns d’aplicació de les reserves reials sobre el procediment, aparentment més con-
flictives en el tema de les habilitacions que en les desinsaculacions pròpiament dites109.
L’any 1656, per exemple, es suscità un conflicte sobre l’extracció per al càrrec d’assessor
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103. SÁNCHEZ MARCOS: Cataluña y el gobierno central, p. 113.
104. Dietaris, VI, p. 1426-1428. ACA, Consell d’Aragó, lligall 246, doc. 19.
105. Dietaris, apèndix, carta reial del 25 de novembre de 1656, f. 33r.
106. SÁNCHEZ MARCOS: Cataluña y el gobierno central, p. 116.
107. Dietaris, apèndix, novembre de 1664, f. 119/3r.
108. Vegi’s sobre aquest tema TORRAS I RIBÉ: «L’organització municipal...», p. 276-291. També ID.: «El control polític
de les insaculacions del Consell de Cent de Barcelona (1652-1700)». Tercer Congrés d’Història Moderna de Catalunya, 1
(Barcelona, 1993), p. 457-468. ID.: «La desnaturalización del procedimiento insaculatorio en los municipios aragoneses bajo
los Austrias». XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, I (Zaragoza, 1996), p. 397-414.
109. Segons BOFARULL (Historia crítica, VIII, p. 191), en el cas de la Generalitat la monarquia l’any 1652 va reservar-se
el control de les insaculacions, però no el dret a desinsacular les persones que ja haguessin entrat a les bosses.



del general del doctor Baltassar Soler, «com sie inhabil per poder-lo obtenir per ésser vuy
auditor del exèrcit y presidi de soldats de la ciutat de Gerona, exercint jurisdicció reial, y axí
official real». Sobre aquestes objeccions la resposta de la monarquia era plantejada general-
ment en termes inapel·lables: «que la Diputassión no les ponga ningún estorvo en el entrar y
sortear en las bolsas de los oficios de su govierno»110. Igualment l’any 1659, en haver-se susci-
tat recursos per a l’extracció de Francesc Onofre de Pedrolo, cavaller de l’ordre de Monte-
sa, com a oïdor militar, el virrei marquès de Mortara ordenà de manera taxativa la seva ad-
missió en el càrrec: «li admetau lo sòlit jurament de son offici y.l poseu en possessió de
aquell, no donant lloch a nova extracció de subjecte»111.

Dintre d’aquestes discrepàncies en el procediment d’insaculació, el motiu de major con-
flictivitat va ser sens dubte el rebuig dels diputats a admetre la inclusió d’oficials reials a les
bosses, en considerar aquesta ocupació de càrrecs incompatible: «Los diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya [...] diuen y representan a vostra excel·lència que dits
scrivans de manament y registre en ningun temps són estats admesos en los officis del Ge-
neral de Cathalunya, no sols antes de las turbacions del Principat, però ni després»112.
L’actitud de la monarquia sobre aquestes objeccions, però, va mostrar-se sempre inflexi-
ble, com en el cas de la insaculació de Jaume Cortada, l’any 1664: «[sobre] el impedimento
que le pretende poner el fiscal de la Generalidad de concurso en la suerte de los offizios de la
cassa de la Diputación, en que está insaculado, con pretexto de que es official real, [...] ha de-
clarado la Real Audiencia [...] mande que le admitan los diputados al concurso y suerte de los
officios en que estuviere insaculado»113. En la majoria de conflictes suscitats, la qüestió es re-
solia finalment amb una ordre terminant del virrei, de compliment obligat i inapel·lable.
En el cas de les discrepàncies sobre la possessió de Josep Pinyana, l’any 1658, a qui s’havia
posat objeccions per ocupar l’ofici de receptor del dret de bolla com a subrogat del seu
pare Agustí Pinyana: «vos diem y manam que, encontinent, sens rèplica ni consulta alguna,
admetau y poseu en possessió del dit offici de receptor de la bolla al dit Josep Pinyana»114.
I encara, en els mesos posteriors, en ésser promoguda contrafacció sobre aquest tema, el
monarca no solament recolzà inequívocament la decisió del virrei, sinó que invocà nova-
ment la reserva de les insaculacions que s’havia fet l’any 1652: «según la facultad que me re-
servé en la concesión y confirmación de las constituciones y privilegios del Principado de poder
disponer lo que me pareciere en quanto a servir o no por substituto los officios de que mandé
hazer inaculación, y que en esto no puede allegarse por los diputados contrafacción alguna,
[y] hagays que se execute y cumpla sin más dilación ni réplica»115. Igualment l’any 1666, en
posar-se obstacles a la possessió de Baltasar Oriol, sobre el qual s’objectava la seva condició
d’oficial reial, l’ordre del virrei Vicente Gonzaga va ésser també taxativa: «vos diem y ma-
nam que encontinent, sens rèplica, contradicció ne consulta alguna, poseu e posar fassau al
dit Baltasar Oriol en pocessió del dit offici de ajudant de escrivà major de la visita, en què
sorteja, attès que per sa Magestat és estat, en esta conformitat, declarat»116.

Deixant de banda aquestes escaramusses procedimentals, que poden considerar-se me-
nors, però en absolut irrellevants, perquè en definitiva serviren per institucionalitzar la pre-
eminència dels interessos de la monarquia per sobre de les normes d’inhabilitació que des
dels segles medievals havien configurat la vida interna de la institució i els seus sistemes de
reproducció en el poder, els exemples d’actuacions més radicals per part de la monarquia,
com serien la utilització dels mecanismes de la insaculació com a instrument de represàlia
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110. Dietaris, apèndix, 15 de juliol de 1656, f. 11 r.
111. Dietaris, apèndix, 27 de juliol de 1659, f. 233/6r.
112. Dietaris, apèndix, juliol de 1664, f. 119/4r.
113. Dietaris, apèndix, 30 d’octubre de 1664, f. 129/1r.
114. Dietaris, apèndix, 30 de maig de 1658, carta del virrei marquès de Mortara, f. 155/4r.
115. Dietaris, apèndix, carta reial del 18 d’agost de 1658, f. 172/1r.
116. Dietaris, apèndix, carta del virrei Vicente Gonzaga, 17 de juny de 1666, f. 114/1r.



política contra els desafectes, resulten molt més escassos. L’any 1673, per exemple, s’or-
denà per part del virrei duc de Sessa la desinsaculació del doctor Joan Gassió: «Per quant
convé al servey de la real magestat de la reyna nostra senyora, que Déu guarde, desensicu-
lar la persona del doctor Juan Gassió de los officis de diputat y dels demés en que stiga in-
saculat en dita casa, [...] encontinent que haureu rebut la present orde tingau per desinse-
culat al dit doctor Juan Gassió, y per aqueix effecte borrareu son nom o lo traureu del llibre
del Ànima, a effecte de que conste de que resta desinsaculat»117. Malgrat les objeccions
plantejades per la Generalitat, la mesura va haver-se d’executar de manera fulminant, «en
consideració de que la reserva del rey nostre senyor, que goza de glória, en orde a las insi-
culacions, sempre se a entès que no era a altre fi sinó assegurar que a las personas insicula-
das fosses benemèritas, y que quant desmerexerien fossen privades de aquest honor»118.

Probablement per l’escassa utilització d’aquesta represàlia política desmesurada, i en ter-
mes d’estricta reciprocitat, tampoc l’actitud dels diputats va mostrar-se excessivament
bel·ligerant respecte a les comptades intervencions reials. Aquesta realitat diversa s’hauria
posat de manifest, per exemple, l’any 1660, quan com a conseqüència de la signatura del
Tractat dels Pirineus, i de la fi de la guerra amb França, el Consell de Cent va iniciar una
enèrgica ofensiva per tal d’obtenir la renúncia de la monarquia al seu control de les insacu-
lacions, prenent com a motiu la contribució catalana en homes i diners al sosteniment de la
guerra. Amb aquesta finalitat el Consell de Cent va trametre a Madrid en qualitat d’ambai-
xador el conseller Pere de Muntaner i Solanell119. La resposta negativa del Consell d’Aragó
a aquestes peticions va ésser prou genèrica per implicar també la negativa explícita a qual-
sevol petició en el mateix sentit que es pogués promoure des de la Generalitat, i és molt
probable que servís d’element dissuassori per a posteriors demandes en el mateix sentit.
Efectivament, el contingut de la consulta del Consell d’Aragó posava de manifest de mane-
ra inequívoca que, deixant de banda la conjuntura política del moment, el control de les
insaculacions del Consell de Cent i de la Generalitat s’havia convertit per a la monarquia en
una qüestió d’estat, que li permetia controlar subtilment aquestes institucions, i natural-
ment no estava disposada a renunciar en cap circumstància a l’aplicació d’aquest providen-
cial mecanisme d’intervenció en el govern corporatiu i en la selecció de les autoritats:
«Quanto a las insaculaciones [...] parece al consejo que no se restituyan, porque uno de los me-
dios más efficaces para su dependencia y conservación es quedarse con ellas V. Md., porqué con
la retención dellas los naturales de aquel Principado, que tienen libradas sus mayores conve-
niencias en el poder sortear sus officios, siendo esto por medio de las insaculaciones, es fuerça
que lo procuren mereciendo la gracia de V. Md., que es el único medio por donde puede conse-
guirse y esto lo confirma la experiencia, pues lo que era interés de ellos mismo insaculándosse los
unos a los otros, sin dependencia alguna, oy con mucho rendimiento acuden a los pies de V.
Md. para gozar deste beneficio, con que reconozen que este es el camino para lograr sus útiles y
mayores conveniencias»120.

De la documentació continguda en els Dietaris es pot deduir que les relacions de la Ge-
neralitat amb els representants de la monarquia, i en especial amb la lloctinència, van ésser
desiguals en el transcurs del període estudiat. Deixant de banda els lligams de cordialitat
que sembla que havien caracteritzat les relacions amb el virrei Juan José de Austria, cessat
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117. Dietaris, anotació del 13 d’abril de 1673, f. 402r. Com a conseqüència d’aquest mateix conflicte, Joan Gassió també va
ésser desinsaculat de les bosses de conseller i de clavari del Consell de Cent: «tregau de totes les bossas en què estarà dit scrit
lo dit doctor Joan Gassió com insiculat en ellas, perquè ab lo present lo desinsaculam de tots los llochs y bossas en que estave
insaculat en los officis de exa Ciutat». DACB, XIX, p. 106.
118. Dietaris, apèndix, 14 d’abril de 1673, f. 411v.
119. DACB, XVII, p. 66, 28 de febrer de 1660. El text de la petició a ACA, Consell d’Aragó, lligall 216, exemplar imprès.
Sobre aquest tema, vegi’s Fernando SÁNCHEZ MARCOS: «Los intentos de Barcelona en 1660-1661 de recuperar su status
constitucional anterior a 1640». Mayurqa, n. 15 (Palma de Mallorca, 1976), p. 39-59. TORRAS I RIBÉ: Els municipis cata-
lans, p. 111-112. També ID.: «L’organització municipal de Barcelona...», p. 284-285.
120. ACA, Consell d’Aragó, lligall 216, consulta del 3 de setembre de 1660.



en el seu càrrec el 2 de març de 1656, la llarga permanència en el càrrec de Francisco de
Orozco, marquès de Mortara, entre 1656 i 1661, va haver d’afrontar l’etapa més dura de la
guerra amb França, i les nefastes conseqüències per a Catalunya del Tractat dels Pirineus.
Sobre aquestes circumstàncies el període de major conflictivitat va produïr-se l’any 1657,
en què la violència de les operacions militars, i el tracte prepotent de les tropes espanyoles
sobre el territori provocaren un general descontentament i una greu exasperació del con-
junt de la ciutadania121. Davant d’aquesta situació de conflictivitat incontrolable, la Gene-
ralitat intentà convocar una trenta-sisena per escometre la solució dels múltiples problemes
plantejats, «perquè lo juntar Trentasisena és styl de la casa en matèries graves, [y] demanar
consell per a acertar lo remey convenient y més a propòsit [per resoldre] los molts clamors
de universitats de Catalunya que de cadaldia tenim». Aquesta mesura, però, meresqué una
resposta irada i contundent per part del virrei, que en prohibí de manera taxativa la conti-
nuïtat: «tenía grande sentimiento de que en días atrás vuestra señoría juntasse Trentasisena,
y se propusiesse que la gente de guerra cometía grandes excessos en los alojamientos y quarteles,
[y] que sabe vuestra señoría que es regalía suya, en que no puede vuestra señoría poner las ma-
nos ni entrometerse, que si excessos hi havia y quexas, a mi tocare mediarlas como alternos de su
Magestad, y que era delito usurparle sino es que tenga motivos para ello»122. En episodis pos-
teriors, i com a demostració de la conflictivitat que presidia les relacions entre el virrei i la
Generalitat, l’any 1659 el marquès de Mortara hagué de realitzar una declaració solemne
de respecte a les institucions del país, i afirmar que «estava atento en no innovar cosa en con-
trario de las constituciones, [y] que la intención de su magestad, Dios le guarde, ni la suya, no
era hazer cosa en contrario de las generales constituciones de Cathalunya»123.

D’altres vegades, en canvi, com va ésser el cas del virrei Vicente Gonzaga, que era con-
siderat entre els contemporanis amic personal de Juan José de Austria, les relacions entre 
la Generalitat i la lloctinència mostren un perfil de cordialitat que no havien tingut ante-
riorment, en especial durant el govern del seu antecessor, el marquès de Castel-rodrigo124.
Concretament, en relació a un conflicte suscitat l’any 1663 per la detenció per ordre del
tribunal de la Inquisició de Josep Guinart, mercader, Josep Massart, corredor d’orella, 
i Pedro del Folio, acusats de l’assassinat de Joan Matheu, mercader de Barcelona, en el
qual els diputats invocaven l’existència d’un problema de procediment i de competència
entre tribunals, «es a saber, que de llur causa no.n puguessan conèxer los pares inquisidors,
sinó lo Real Consell», la resposta a les queixes de la Generalitat per part del virrei va ésser
conciliadora, i expressava la seva voluntat de respectar en tot moment les lleis i constitu-
cions del Principat: «fonch respost per sa excel·lència, ab molt gran aplàuso, que desitjava
sa excel·lència donar tota consolació als senyors deputats, y a est Principat de Cathalu-
nya»125. Fins i tot en el cas especialment compromès d’haver-se plantejat durant la seva
lloctinència la mort del rei Felip IV, el 17 de setembre de 1665, i el consegüent conflicte
jurídic sobre la seva permanència en el càrrec sense haver jurat el successor les constitu-
cions, el conflicte institucional es resolgué en un clima de concòrdia i de confiança mútua:
«L’excel·lentíssim senyor don Vicente de Gonzaga [...] ha explicat y dit que desitjava jurar
en lo dit offici de llochtinent y capità general de sa Magestat lo més prest possible, per la
gran conveniéncia hi havia per la occurrència dels negocis que podrien succehir. Y ses se-
nyories respongueren que tenien viu sentiment de la nova que ab dita real carta han tingu-
da de la mort de sa Magestat, a qui tan obligat se veu aquest Principat per la gran clemèn-
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121. Cf. supra.
122. Dietaris, anotació del 21 de gener de 1657, f. 40r.
123. Dietaris, anotacions del 20 i 25 d’agost de 1659.
124. REGLÀ: Els Virreis, p. 151-152. En el transcurs de la seva lloctinència es produí un seriós conflicte amb el Consell de
Cent amb motiu del desacord en el pagament de les obres de fortificació de les drassanes de Barcelona i del castell de Mont-
juïc. Sobre aquest tema vegeu DACB, XVII, p. 766-767. També CARRERA PUJAL: Historia política, I, p. 243-244.
125. Dietaris, anotació del 14 de juny de 1663, f. 102r.



cia y benignitat que ab ell sempre ha usat, y que procuraran tractar lo negossi del jurament
ab la major brevedat los serà posible, y tornaran la resposta a sa excel·lència del que resol-
dran»126.

Aquesta anòmala circumstància donà lloc, però, a una llarga controvèrsia política, en la
qual tant els magistrats del Reial Consell com els assessors de la Generalitat buscaren juris-
prudència sobre el cas en les successives morts dels monarques antecessors, des de Ferran el
Catòlic, l’any 1516, a Felip III, l’any 1622, en què mai s’havia negat la continuïtat del vir-
rei, escenificada en una renovació del seu jurament de les constitucions, i amb el compro-
mís formal del nou monarca de visitar Catalunya i celebrar corts en una data propera, enca-
ra que la injustificable demora en el compliment d’aquesta formalitat jurídica havia
contribuït decisivament a fer fracassar la visita de Felip IV a Catalunya, i havia condicionat
en bona mesura la conflictivitat de les Corts de 1626127. També en aquesta ocasió, després
d’una llarga i confusa disquisició jurídica, en la fórmula de jurament del virrei s’establien
els trets d’excepcionalitat del cas, sense que aquesta transigència pogués, però, en cap cir-
cumstància, ésser considerada una renúncia a la legalitat vigent: «preferint que per sos ne-
gocis urgents de la monarquia, y poca edat de sa Magestat, no li és possible venir personal-
ment a jurar los usatges, constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis y altras gràcias,
en la forma acostumada, offerint vaig paraula real que lo més prest li serà possible farà
mercè al present Principat de honrar-lo ab sa real presència, per a prestar lo acostumat jura-
ment ab la forma an acostumat los sereníssims reys sos predecessors, [y] desitjant los dits
deputats y oÿdors regonèxer las moltas mercès han rebudas de sa magestat del rey, nostre
senyor, don Phelip Ters, de ditxosa memòria, y de mostrar-se promptes y obedients vas-
salls de sa magestat, de qui esperan rèbrer majors mercès, [...] per tant, per aquesta vegada
tantsolament, y ab que no puga ésser tret en conseqüència, y sens prejudici o derogació del
capítol 27, comensant ‘Nostres succehidors’, del rey don Jaime Segon, en la segona Cort
de Barcelona, any 1299, y del privilegi del sereníssim rey don Pere Ters, concedit a la ciu-
tat de Barcelona, dat a 14 de las calendas de novembre, 1339, y del capítol 22, comensant
‘Poc valdria’, del rey don Fernando Segon, en la present Cort de Barcelona, any 1481, [y]
suplican y instan que vostra excel·lència sia servit acceptar ditas protestas y salvetats, en
quant són conformes als usatges, constitucions, capítols y actes de Cort, y altres drets de la
terra, usos y costums de requesta, y als privilegis generals y particulars, y a totas las altras
cosas alt referidas, y requireixen al notari que esta escriptura sia continuada al peu del jura-
ment fahedor per vostra excel·lència»128.

En realitat, tenint en compte les especials característiques de la minoritat de Carles II, i
atenent a la persistència del seu caràcter voluble i malaltís, l’incompliment reiterat del
compromís de viatjar a Catalunya per jurar les constitucions i ser jurat com a rei pels cata-
lans es va anar repetint, cada vegada amb major virulència, en els anys següents, en cada
nova ocasió en què s’havia de portar a terme la renovació dels titulars de la lloctinència: 
el duc d’Ossuna l’any 1667, el duc de Sessa el 1669, Francesco de Tuttavilla el 1673, o el
marquès de Cerralbo el 1675129. En el transcurs de la lloctinència del mateix Vicente
Gonzaga, malgrat mantenir unes bones relacions amb les institucions catalanes, el tema
de la visita del nou monarca, i l’incompliment flagrant per part de la monarquia de les
promeses que s’havien fet tres anys abans, arran del seu primer jurament com a virrei, en-
terboliren periòdicament les relacions entre el virrei i la Generalitat. Efectivament, l’any
1667, en acostar-se la data de renovació en la titularitat de la lloctinència, la Generalitat
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interposà serioses objeccions a repetir el procediment anterior, i no s’abstingué de recor-
dar l’incompliment flagrant per part de la monarquia dels compromisos adquirits: «los
senyors deputats representaren [...] a sa excel·lència lo prejudici se faria a las generals
constitucions consentint a dit jurament, sens que sa magestat sie servida donar causes legí-
times per las quals no puga venir a honrar aquest Principat ab sa real presència, y jurar
nostres constitucions». En aquest cas el jurament del nou virrei es demorà durant mesos, 
i la Generalitat solament transigí després de rebre diverses cartes comminatòries de part de
la reina regent, en què mostrava una gran contrarietat pel fet que es posés en dubte el va-
lor de la seva reial paraula: «dezís que los diputados tienen dificultad en admitir vuestro ju-
ramento porque en la que mandé escribirles expressaba la clausula de que iría en persona el
rey, mi hijo, a jurar los privilegios a aquel Principado en permitiéndolo su edad, [...] pero si
acaso los diputados y la ciudad persistieren en su reparo, les direis que he estrañado que du-
den que lo que les tengo offrecido una vez en las cartas que se embiaron quando la sucesión del
rey, mi hijo, sea menester repetirlos más en otras, estando, como estoy, con ánimo de cumplirlo
en dando lugar el tiempo y su edad»130.

En els anys posteriors continuà plantejant-se de manera recurrent el tema de la greu dis-
funció institucional que ocasionava la falta de jurament per part del monarca de les consti-
tucions de Catalunya, i la demora indefinida en la convocatòria de corts. L’any 1667, es
produïren diverses incidències entre la Generalitat i la lloctinència, que foren atribuïdes
genèricament a la falta de celebració de corts, amb la consegüent paràlisi institucional i la
falta de renovació jurídica de determinades constitucions, i es recordava que feia més de
mig segle –des de 1599– que la societat catalana i les seves classes dirigents es veien priva-
des d’exercir amb normalitat aquest ritual de coincidència entre rei i regne, i d’actualitza-
ció legislativa131. Per exemple, en produir-se un conflicte a causa de la morositat en el pa-
gament de les pensions dels censals, la Generalitat al·legava el greu anquilosament
normatiu que afectava el cas, disfuncions que no es podrien resoldre «hasta que su magestat
honre este Principado con su real presencia, y en las cortes generales ajuste este y los demás ne-
gocios del Principado»132.

Per aquesta mateixa època, en el nomenament com a lloctinent del duc d’Ossuna es re-
produïren les tensions sobre la falta de jurament del monarca, que donaren lloc a un nou
estira-i-arronsa entre la Generalitat i el virrei que es perllongà des de la seva arribada a Llei-
da fins a l’entrada de la comitiva oficial a Barcelona, període en el transcurs del qual es ne-
gaven a reconèixer-lo com a tal fins que la reina regent no es comprometés per escrit que el
rei Carles II «vindria a honrar aquest Principat per prestar lo sòlit jurament». Finalment,
els diputats solament accediren a admetre la possessió del virrei després de rebre un nou re-
queriment comminatori per part de la reina regent: «He nombrado para los cargos de mi lu-
garteniente y capitán general en esse Principado y condado al ilustre don Gaspar Téllez de Gi-
rón, duque de Ossuna, [y] os lo aviso para que lo tengais entendido y que, pues ha de
representar la persona del rey don Carlos, mi hijo, [a]demás de admitirle, como es justo, os en-
cargo y mando assistais a su juramento, de la manera que sa ha acostumbrado con los lugar-
tenientes y capitanes generales anteçessores al duque, y le respectéys y obedezcays en todo y por
todo, conforme los poderes que lleva y sigún estais obligados, procurando por vuestra parte
quanto conviene al beneficio, defensa, quietud y seguridad dessa provincia, [...] assí como lo
deseo que llegue la edad del rey mi hijo para yr a esse Principado a juraros vuestras leyes, privi-
legios y constituçiones»133.
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En els mesos posteriors l’actuació del virrei duc d’Ossuna, considerat per tots els autors
una persona de caràcter enèrgic i autoritari, es mostrà en diverses ocasions prepotent i des-
considerat repecte a les institucions catalanes134. Per exemple, en un conflicte suscitat l’any
1669 per l’entrada fraudulenta de moneda, i les actuacions abusives sobre el cas del tribu-
nal de la capitania general, el lloctinent feia passar amb raons els síndics de la Generalitat,
que havien invocat la transgressió de la constitució de «l’Observança», i davant la insistèn-
cia a rebre satisfacció a les diverses qüestions plantejades feia ostentació de males maneres,
i invocava el caràcter discrecional de les seves actuacions i dels tribunals reials: «lo tenía en-
tendido y volvería la respuesta a su tiempo»135. Segons les fonts de l’època a mitjans de man-
dat la seva actuació s’havia fet tan conflictiva que fins i tot arribaren a circular pasquins de
protesta pels carrers de Barcelona, encara que les indagacions judicials per descobrir-ne els
autors resultaren infructuoses tot i haver ofert una recompensa de dos mil escuts a aquells
que permetessin descobrir els culpables: «por un memorial y papeles que me [han] presenta-
do, he entendido como se [han] hallado puestos en algunas partes dessa ciudad ciertos pasqui-
nes contra el decoro y del afecto y zelo de mi servicio»136.

En teoria, almenys, el revers de la medalla de l’actuació prepotent del duc d’Ossuna hau-
ria d’haver estat la lloctinència del duc de Sessa, Francisco Fernández de Córdoba, Car-
dona, Anglesola i Pimentel, comte de Palamós, que en alguns dels seus escrits a la Genera-
litat intentava deixar testimoni del seu respecte a les institucions catalanes, i s’enorgullia 
de la seva ascendència catalana: «estimava esta provincia y a los cathalanes con mucho affec-
to, en tanto que si su magestad, que Dios guarde, le honrrase en dexar en su mano el virrey-
nato de Nápoles o de Cataluña estimara en más serlo de Cataluña, y así, en todas las oca-
siones que se le offresían a este Principado de su conveniencia obrará con las attençiones que
como cathalán y tan interessado en ella dezea, y también por hallarse insiculado a la Diputa-
ción, lo que estima y preçia mucho»137. Aquestes declaracions de bona voluntat, que voreja-
ven la plasenteria, no impediren, però, que a l’hora de la veritat les seves relacions amb la
Generalitat fossin també desconsiderades i fins i tot grolleres, i en una ambaixada realitza-
da en el mes de maig de 1671 no s’estigué de males maneres els síndics consistorials: «vos-
tra excel·lència digué al consistori que escusasen de fer semblants embaixadas que són rui-
dosas, anant consistorialment, lo que no era servey de sa magestat ni conveniència del
General, y que [...] li estava molt bé que anàs el consistori, però que anassen sens insignies
de bandas vermellas ab armas del General, sinó tantsolament consistorialment, ab les mas-
ses, [y que] no gustave que en son temps se innovàs ni se proseguís en portar dites insíg-
nies»138.

En termes comparatius, la incidència més conflictiva del període es produí l’any 1672,
encara que en rigor podria haver-se esdevingut en qualsevol moment anterior, i només
d’una manera accidental involucrà el virrei duc de Sessa. Es tractava de l’ambaixada trame-
sa per la Generalitat a Madrid, protagonitzada per Lluís de Sabater, que prenia com a mo-
tiu principal el tema de la falta de jurament de les constitucions per part del rei Carles II139,
però que incorporà una llarga llista de queixes adreçades al monarca, contrafaccions que
comprenien les violències i extralimitacions practicades pels comandaments militars de
l’exèrcit espanyol, les malvestats provocades pels allotjaments de tropa, els fraus comesos
pels oficials reials en l’exacció dels drets del general, la imposició de «nous vectigals», les
detencions arbitràries de ciutadans, etc.140 Sobre aquest conjunt de temes, i cal suposar

XXXV

134. REGLÀ: Els Virreis, p. 161-162.
135. Dietaris, anotacions de l’11 d’octubre de 1669, f. 92r.
136. DACB, XVIII, p. 63 i 72, carta de la reina regent del 19 de juliol de 1668.
137. Dietaris, anotació del 30 de novembre de 1672, f. 210v.
138. Dietaris, anotació del 4 de maig de 1671, f. 226v.- 228r.
139. BOFARULL: Historia crítica, VIII, p. 257.
140. Un resum d’aquests temes, a Dietaris, apèndix, anotacions del març de 1671, f. 227/2r.-227/1v.



que com a suport documental per a facilitar l’èxit de les gestions de l’embaixador, fou
inclòs en els Dietaris un llistat dels processos de contrafacció instats per la Generalitat entre
els anys 1438 i 1666, època sobre la qual s’assenyalava que de segur encara n’havien d’e-
xistir molts d’altres: «se’n trobarien infinit a no haver la incúria dels temps ocasionat lo ol-
vit de aquells»141. El motiu de l’ambaixada era «presentar a la reyna nostra senyora, Déu la
guarde, differents matèrias consernents al benefici públich, y que obstaven a les generals
constitucions, privilegis, usos y costums del present Principalt, y que per consegüent ne-
cessitaven de reparo», temes que segons les anotacions dels Dietaris es concretaven en les
següents qüestions: «Primo, molèstias que causa lo tribunal de la Capitania General al pre-
sent Principat»; «secundo, sobre lo alivio del present Principat en matèria de alotjaments»;
«tercio, que los taulers y receptors dels drets del General sien franchs de alotjaments»;
«quarto, la unió de la exacció dels drets de la nova ampra, dit de guerra, a la exacció dels
drets del General y Bolla»; «quinto, que en las causas de contrafacció se prenga resolució
en la Real Audiència»; «sexto, [...] suplicar a sa magestat se servesca enviar visitador real
per a visitar als ministres reals que no purgan taula»; «finalment, sobre haver despullat a
don Francisco Montserrat y Vives de una quantitat de grans sens cognició de causa»142.

Segons es desprèn del contingut dels Dietaris els resultats tangibles de l’ambaixada fo-
ren més aviat escassos. Els mateixos diputats expressaven el seu escepticisme a finals de
l’any 1673: «An discorregut un any y quatre mesos des de que enviaren a don Luís Çavater
per son embaxador per a representar a vostra magestat, Déu la guarde, las necessitats que
pateix la provínçia, y juntament suplicar-li fos servida manar-la aliviar en la conformitat que
de la real grandesa de vostra magestat se an sempre promès. Y estian certs que la dilació deu
ésser occassionada de difficultats que no deuen restar satisfetes»143. L’estada cortesana de
l’ambaixador Lluís Sabater es demorà encara fins a començaments de gener de 1674, sense
que aparentment s’haguessin obtingut els objectius que s’havien proposat144.

En realitat, però, hauríem d’ésser conscients que, deixant de banda els aspectes puntuals
que surten reflectits en l’ambaixada de Lluís Sabater, el gran tema que enterbolia les rela-
cions entre la monarquia i Catalunya en aquesta època era sens dubte la falta de jurament
del monarca, que s’havia anat arrossegant des de la mort de Felip IV, i de manera afegida,
l’incompliment del compromís de celebrar corts a Catalunya, situació anòmala i excep-
cional a la qual la Generalitat havia anat consentint, any rere any, amb l’advertiment sem-
pre transgredit que seria «per esta vegada tant solament», i que es consentia amb la volun-
tat expressada reiteradament pels diputats de «demostrar-se promptes, obedients y lleals
vassalls de sa Magestat»145. En aquest sentit, i en pura lògica d’un correcte funcionament
institucional, gairebé tots els motius de contrafacció exposats per l’ambaixador a Madrid
en circumstàncies normals haurien d’haver tingut cabuda i resolució en la propera con-
vocatòria de corts, fos a través de la presentació de greuges individuals o col·lectius, fos per
mitjà del joc de compensacions de base contractual que tradicionalment s’havien dirimit
en les successives convocatòries des dels segles medievals146. Sense anar més lluny, aquesta
problemàtica tornà a replantejar-se en tota la seva intensitat al cap de pocs mesos d’ha-
ver-se produït l’ambaixada cortesana, amb motiu del relleu del titular de la lloctinència, 
en posar-se objeccions a donar possessió al virrei duc de San Germán, i veure’s obligada
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novament la Generalitat a transigir davant dels requeriments inapel·lables de la reina re-
gent Marianna d’Àustria: «Diputados, he nombrado para los cargos de mi lugarteniente y ca-
pitán general de esse Principado y condados al duque de San Germán, [y] os lo aviso para que
lo tengays entendido, y que pues ha de representar la persona del rey don Carlos mi hijo, [y] de-
más de admitirle, como es justo, os encargo y mando asistays a su juramento de la manera que
se ha acostumbrado con los lugartenientes y capitanes antecessores al duque, y le respeteys y obe-
dezcays en todo y por todo, conforme los poderes que lleva y según estays obligados, [y] como es
razón confio de vosotros que demás de que en ello cumplireys con lo que os toca, y con la obli-
gaçión de vuestros officios, reciviré muy accepto servicio, que yo holgaré, assí como lo deseo, que
llegue la edad del rey mi hijo para ir a esse Principado a juraros vuestras leyes, privilegios y
constituciones»147.

De totes maneres, aquests bons desitjos, i les promeses concretes successivament expres-
sades per la reina regent en els seus escrits, quedaren dramàticament desmentides l’any
1675, en arribar el rei Carles II a la majoria d’edat148. A partir d’aquest moment de cop i
volta havien quedat desautoritzades i en paper mullat totes les raons dilatòries que s’havien
utilitzat fins ara per justificar l’incompliment constitucional del jurament del nou monarca,
i es posà de manifest també que deixant de banda les excuses de la minoritat, existia en
l’entorn cortesà, i molt especialment entre els magistrats del Consell d’Aragó, una incon-
fessable voluntat de transgredir les constitucions com a represàlia institucional diferida des-
prés de la derrota. Aquesta significació política de la negativa del jurament va ésser perfec-
tament percebuda pels contemporanis, com per exemple Narcís Feliu de la Penya: «La
indisposición de Carlos II no le dexó cumplir el deseo de venir a jurar los fueros a Barcelona;
toleróse esta devida demostración en Cataluña, afiançada en la Real palabra, aunque con-
tra leyes y privilegios. No fué culpable su omisión, porqué obrava siempre de consejo de sus mi-
nistros»149. D’altra banda, aquesta dimensió política premeditada de negar el jurament del
monarca i impedir la convocatòria de corts es posà inequívocament de manifest l’any 1677,
quan Carles II es traslladà a Saragossa per tal d’ésser jurat com a rei i presidir la celebració
de les corts aragoneses, però en canvi es negà a fer una extensió del seu viatge fins a Barce-
lona150. En aquestes circumstàncies de poc serviren els precs i els requeriments de les insti-
tucions catalanes, tant de la Generalitat com del Consell de Cent, per propiciar la vinguda
del rei a Barcelona, ni que fos en una visita ràpida, d’estricta cortesia, simplement per resta-
blir la legalitat constitucional amb el simbolisme del jurament per part del monarca de les
lleis i contitucions catalanes151, malgrat que en aquesta ocasió la responsabilitat política de
l’organització de l’esdeviment estigués a les mans de Juan José de Austria, des del mes 
de gener de 1677 convertit en primer ministre de la monarquia, després d’un cop d’estat
realitzat suposadament amb la complicitat, o si més no la connivència, de les autoritats ca-
talanes152.

És a partir d’aquesta deplorable realitat que pensem que caldria replantejar severament
tot el tema de les suposades avinences existents entre el príncep Juan José de Austria i Ca-
talunya, perquè els esdeveniments històrics del període potser posarien de manifest, com
assenyalava Soldevila, que «els catalans havien posat llurs esperances en un mediocre home
d’estat»153. Efectivament, segons bona part de la historiografia sobre aquest període, des
del mateix cessament del fill natural de Felip IV com a virrei, l’any 1656, amb motiu de la
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seva destinació per dirigir la guerra com a governador de Flandes, s’hauria mantingut un
marc de relacions privilegiades entre aquest personatge i Catalunya, de les quals existeixen
algunes mostres epistolars, però que segons alguns autors tindria la seva màxima expressió
en els lligams d’amistat i en la dependència clientelar que tenien respecte a la seva persona
la majoria dels virreis que exerciren el seu càrrec a Catalunya durant aquest període, així
com exponents significats de les classes dominants catalanes i de determinats nuclis pro-
clius a la seva persona entre els magistrats de l’Audiència i d’altres oficials reials residents a
Barcelona154. Sigui com sigui, aquesta suposada connivència hauria tingut ocasió de posar-
se a prova amb motiu de l’antagonisme polític de Juan José de Austria amb el jesuïta pare
Everardo Nithard, «valido» de la reina regent, Marianna d’Àustria, i a causa de les seves
ambicions de convertir-se en primer ministre de la monarquia, i potser fins i tot d’altres de
més inconfessables155.

Les intrigues polítiques de Juan José de Austria començaren a finals de l’any 1668, quan
es traslladà a Catalunya des del poble de Consuegra, on havia estat desterrat per ordre de la
reina, fugint de les suposades amenaces de què havia estat objecte per part del pare Nit-
hard. Les notícies contingudes en els Dietaris sobre la presència de Juan José de Austria a
Barcelona són escasses i relativament contradictòries. El 14 de novembre els Dietaris fan
menció dels actes protocolaris de benvinguda celebrats en honor del príncep, i coincidei-
xen a donar detalls sobre el seu lloc de residència, a la torre de Lledó, situada als defores de
Barcelona, a la veïna població de Sarrià: «los senyors don Francisco Junyent y de Pons y
Francisco Sanjust y Pagès han feta relació a ses senyories com lo die de ahir, antes de las
dotse horas, arribaren a la torre de Llorens Lledó, prop de Santa Eulària de Sarrià, a hont
estava sa altesa lo senyor don Juan, y li donaren la benvinguda de part de ses senyories y del
present Principat, y que sa altesa los respongué estimave el bon zel que sempre havie expe-
rimentat, y que sempre és molt promte en tot lo que convindria en servey d’est Principat, y
que confiave que sos negocis se acomodarian a mayor servey de sa Magestat»156. Compara-
tivament, en canvi, sabem molt poc sobre les seves activitats conspiratives i sobre les seves
relacions amb les classes dominants barcelonines i amb els representants de les institu-
cions157. En realitat, segons es dedueix de la documentació disponible, l’estada de Juan
José de Austria a la ciutat va resultar molt incòmoda per a les autoritats catalanes, que en
tot l’episodi semblen anar amb peus de plom, i les seves actuacions mostren indicis d’una
notable indecisió: «los concellers tractaren de veurer lo que se havia de fer, mirant si.s tro-
barien alguns exemplars a dit cas, y comunicar dit fet ab personas antigas per aconsallar-se
del què devian fer»158.

En tot cas, sembla que les autoritats catalanes sempre estigueren supeditades a les ordres
de la reina regent i actuaren de comú acord amb el virrei duc d’Ossuna, i es molt dubtós
que existissin compromisos explícits per part de les institucions respecte a la seva persona i
les seves ambicions polítiques159. Segons les indicacions trameses per la reina regent, «esa
Diputación se empleará con toda eficacia en obra que es tan propia suya y tan conforme a su
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154. SÁNCHEZ MARCOS dedica un capítol a la caracterització d’un suposat «partido juanista» que hauria actuat a Barce-
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«Neoforalisme...», p. 106. Eva SERRA: «La monarquia hispànica i els Països Catalans». Dins Crisi institucional i canvi social.
Segles XVI i XVII. «Història política, societat i cultura dels Països Catalans», vol. 4 (Barcelona, 1997), p. 66.
155. Henry KAMEN, La España de Carlos II. Barcelona, 1981, p. 519-524.
156. Dietaris, anotació del 15 de novembre de 1668, f. 28v. Vegeu també DACB, XVIII, p. 90.
157. Segons BOFARULL (Historia crítica,VIII, p. 253) a la seva residència de la torre del Lledó «acudieron a saludar, obse-
quiar y ofrecerse al Príncipe millares de personas de todas las clase y categorías, y con ellos todos los consistorios y autoridades, es de-
cir, nobles, eclesiásticos y seglares, los Concelleres, la Diputación, el Brazo Militar y el cabildo de la Seo, y hasta innumerable plebe,
viniendo además muchos representantes de los pueblos, [y] no había medio de atajar la afluencia de gentío». Vegeu també
SÁNCHEZ MARCOS: Cataluña y el gobierno central, p. 168-172. El contingut dels Dietaris no permet fer, però, una lectu-
ra tan optimista de l’episodi.
158. DACB, XVIII, p. 90. Vegi’s també CARRERA PUJAL: Historia política, I, p. 248.
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gran zelo, y de que su interposición obrará mucho y ayudará a la execución de las órdenes»160.
Respecte aquest tema, però, el contingut dels Dietaris no solament presenta mencions
anodines i irrellevants, sinó que en el transcurs de la seva estada a Barcelona, a partir del
mes de novembre de 1668, i en els mesos següents, sospitosament les anotacions es re-
dueixen considerablement, i sovint es limiten a deixar constància de notícies sobre el fun-
cionament administratiu de la institució, sense transcendència política, mentre que es ne-
gligeixen notícies sobre l’estada del príncep a Barcelona, algunes de les quals ens són
conegudes a través del contingut de la documentació municipal161.

L’episodi de la conspiració de Juan José de Austria es clogué –pel que fa a Catalunya–
amb la seva sortida de la ciutat, acompanyat d’un fort seguici de gent armada, d’aproxima-
dament tres-cents homes, en actitud intimidatòria en direcció a Madrid162. En arribar la
comitiva a les proximitats de Torrejón de Ardoz, a finals de febrer de 1669, el príncep va
rebre la notícia d’haver-se executat la destitució del pare Nithard per part de la reina re-
gent, esdeveniment sobre el qual es conserva una carta d’agraïment de Juan José de Austria
adreçada a la Generalitat per la seva intervenció en l’afer: «como la reina vuestra señora se a
servido de condescender a mis súplicas mandando salir de estos reynos al padre Everardo, no he
querido dejar de participarselo a vuestra señoría por la parte tan principal que han tenido en
ello las prudentes y zelosas representaciones de vuestra señoría, de que yo le estoy tan obligado
como lo mostraré en las ocasiones que se ofrecieren en que poderle ser de algún útil»163. També
s’expressa, però amb un mal dissimulat alleujament, la satisfacció corporativa pel posterior
nomenament de Juan José de Austria per ocupar el càrrec de nova creació de vicari general
de la Corona d’Aragó, amb residència a Saragossa, episodi que posava fi temporament a les
ambicions polítiques del personatge, i pel qual el príncep reiterava el seu agraïment a la Ge-
neralitat pel suport a la seva persona: «[agradezco] la gran parte que an tenido en su feliz 
logro las fervorosas representaçiones y loables diligencias de vuestra señoría, de que con este mo-
tibo le repito muchas graçias, desseando que mi mayor çercanía me subministre más ocasiones
en que vuestra señoría experimente mi segura voluntad»164.

En tot cas queda clar, segons es desprèn de la documentació disponible, que amb aquestes
actuacions conspiratives portades a terme per Juan José de Austria estaríem molt lluny de
poder considerar l’episodi un cop d’estat organitzat amb l’ajuda de Catalunya165, ni molt
menys que s’hagués produït un canvi significatiu en el paper atribuït als catalans dins de la
governació de la monarquia dels Àustries, talment com si hagués arribat «l’hora de la pe-
rifèria»166.

Dr. Josep M. Torras i Ribé
Departament d’Història Moderna

Universitat de Barcelona
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1r Jesús, Maria, Joseph.

Agost MDCLVI

Dimars, al primer. En aquest die, entre las nou y
deu horas de la matinada, arribaren en la pre-
sent casa los senyors deputats y oÿdors vells y
se’n entraren a consistori, hi·s posaren allí a fer
negoci. Y aprés, entre las deu y onse horas de la
matinada, vingueren los molt il·lustres senyors
lo doctor Joseph Hierònym Besora, canonge de
Leyda, mossèn Juan Grimau, en Barcelona po-
pulat, y lo doctor misser Rafel Boffill, ciutadà de
Barcelona, deputats del General del principat
de Cathalunya, en Barcelona residints, lo doc-
tor Francesch Ferrer, canonge de Leyda, mos-
sèn Francisco Gamis y Falcó, en Barcelona po-
pulat, y mossèn Francesch Alaix, notari de
Tortosa, oÿdors de comptes de dit General, no-
vament extrets a vint-y-dos de juliol pròxim
passat per lo trienni que comensa lo die present,
venint tots ells molt ben acompanyats, ço és,
primer lo senyor oÿdor real, després lo senyor
oÿdor militar, aprés lo senyor oÿdor ecclesiàs-
tich, aprés lo senyor deputat real, aprés lo se-
nyor oÿdor deputat militar y, últimament, lo se-
nyor deputat ecclesiàstich, tots ab molt gran
acompanyament; y se’n entraren en lo consisto-
ri vell, dit del ivern, fent oració axí com venien a
la capella petita que estava molt ben parada. Y
aprés que los senyors deputats y oÿdors vells
tingueren notícia que los nous estaven junts, los
enviaren un // 1v // recaudo, per medi del sín-
dich del General, dient-los que desijaven saber
si estaven apunt. Lo qual tornat y dada resposta
que sí, encontinent, hisqueren del consistori
consistorialment ab los porters y masses devant,
y a la que foren devant dit consistori vell hisque-
ren los nous y tots junts se posaren en la forma
següent, ço és, lo senyor deputat ecclesiàstich
vell se posà a la mà dreta del deputat ecclesiàs-
tich nou, lo senyor deputat militar vell y lo se-
nyor deputat real vell a mà dreta del senyor de-
putat real nou, y axí mateix los senyors oÿdors

ecclesiàstich, militar y real vells se posaren a mà
dreta dels senyors oÿdors ecclesiàstich, militar y
real nous, y en esta forma partiren de devant de
dit consistori vell, consistorialment, ab los por-
ters y masses devant, acompanyats de moltas
persones de tots estaments.

Y axí anaren a la capella de Santa Eulària de la
Seu de la present ciutat, y allí oÿren missa y,
després de oÿda la missa, se’n tornaren a la
present casa y se’n entraren a la sala gran de
sanct Jordi, anant los vells axí mateix, los vells
a la mà dreta y los nous a la mà esquerra; as-
sentant-se los senyors deputats y oÿdors nous
per son orde a la mà dreta de la taula larga que
estava parada en lo mig de dita sala, ab lo mis-
sal en lo cap de la taula, y los senyors deputats
y oÿdors vells a la mà esquerra de dita taula, y
lo molt il·lustre reverent senyor don Ramon de
Queralt, official y vicari general del reverendís-
sim senyor bisbe de Barcelona, y mossèn Juan
Ballaró, regent la vegueria de Barcelona, al cap
de la taula, de espalles envés la iglésia de Sanct
Jaume, ço és, lo vicari // 2r // general a mà dre-
ta y lo veguer a mà esquerra y lo scrivà major
del General al cantó de dita taula, entre lo se-
nyor deputat ecclesiàstich vell y regent la ve-
gueria, publicant y legint allí lo acte de jura-
ment. Y fet dit juramenta y oÿda sentència de
excomunicació, y los laycs prestat sagrament y
homenatge acostumat en mà y poder de dit re-
gent la vegueria de Barcelona, y acabat total-
ment lo dit jurament, ab la forma demuntdita,
los dits senyors deputats y oÿdors vells, aprés
de haver-los donades las claus del archiu, se
despediren dels nous, precehint moltes corte-
sies. Y los nous se’n entraren en lo consistori,
assentant-se quiscú d’ells ab ses cadires, com-
forme sos predecessors havien acostumat. Y, al
cap de una estona, després de haver tractades
algunes coses, se’n anaren en sas casas acom-
panyats de son porter y massa devant, y tots
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acompanyats de molts cavallers y officials del
General, com ne tenen acostumat.

En aquest mateix die, a la tarda, ses senyories ab
verguers y masses, acompanyats dels officials de
la present casa, a las sinch horas de la tarda, ana-
ren a sa excel·lència y li representaren lo quant
agrahits estavan de que sa magestat hagués insi-
culat a ses persones en deputats y oÿdors del
General de Cathalunya, tenint y reputant-los
per fahels y leals vassalls seus, honrra que la //2v
// preciavan molt, y que la sort que Nostre Se-
nyor ere estat servit donar-los, desitjavan tenir-
la per a major acert del servey de sa magestat y
beneffici de aquest Principat, suplicant a sa ex-
cel·lència fos servit intercedir ab sa magestat en-
viàs assistèncias per a poder tràurer lo enemich
del present principat de Cathalunya y sos com-
tats, y que ses senyories, per sa part, obrarian tot
lo que los seria possible per dit effecte.

Y sa excel·lència respongué que scriuria a sa ma-
gestat las demonstracions de agrahiment que li
representaven.

Dimecres, a II. En aquest die, a la tarda, se féu
extracció de visitadors ab la forma acostumada,
si y comforme disposa lo capítol primer del nou
redrés del General de las Corts de 1599, en lo
hort sota dels tarongers a hont és lo surtidor, en
presència de nou testimonis que serviren de
brassos, los quals testimonis foren los següents,
ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors,
lo doctor Francisco Miró, canonge de Tortosa,
fra Hugo de Montaner, del orde de Sant Benet,
don Jaume de Copons, ardiaca de Andorra y ca-
nonge de Urgell. //3r // Per lo estament militar
los senyors, mossèn Pau Bover, don Francesch
de Cartellà, don Philiph Roger, en Barcelona
populats. Per lo estament real, lo doctor misser
Miquel Carreras, lo doctor misser Miquel Gri-
mosachs, lo doctor misser Joseph Piella, ciuta-
dans honrrats de Barcelona.

Los quals testimonis assentats, ço és, en primer
loch los ecclesiàstichs y després los militars y re-
als, los dits senyors militars y reals feren la pro-
testa ordinària. E, encontinent, en presència de
dits brassos, fonch per lo scrivà major del Gene-
ral llegit lo dit capítol ab alta veu. E legit aquell,
encontinent, fonch feta dita extracció en la for-
ma que·s sol fer la de deputats y oÿdors. Y foren
extrets en visitadors del General de Cathalunya
los infrascrits y següents, ço és, per lo estament
ecclesiàstich los senyors, lo doctor Hierònym
Soler, canonge de Tarragona, // 3v // lo doctor
Francisco Sáyz, fra don Pau de Àger. Per lo es-
tament militar, los senyors don Francisco Ju-
nyent y de Pons, mossèn Joseph Corcó, don
Aleix Gilabert. Per lo estament real los senyors,

2

mossèn Francisco Escapa y Guitart, mestre An-
toni Morell, mestre Francesch Maresma.

E estant fent los rodolins per a fer dita extracció
y publicant lo nom de don Francisco Sans, de la
santa Iglésia de Barcelona, digué lo procurador
fiscal del General: «Non postest quia est visitan-
dus». E, encontinent, lo dit don Francisco Sans,
allí present, protestà y digué que no l’i fos feta
prejudici en la causa aporta contra lo procura-
dor fiscal del General, y que no·s puga tràurer
dita excepció en conseqüència en ningun
temps.

E axí mateix, quant se publicà lo nom del Jacin-
to Sansa, digué lo procurador fiscal: «Non po-
test». E, encontinent, Diego //4r // Rocosa, no-
tari, com a procurador de dit Sansa, consta de sa
procura en poder de Francesch Ribes, notari,
ciutadà de Barcelona, a dos de agost 1656,
que·s assí cusida ab senyal de letra A, digué y
protestà del agravi se li feya a son principal de
no dexar-lo concórrer com a insiculat en oÿdor
ecclesiàstich per la present extracció.

Divendres, a IIII. En aquest die fonch enviat,
per part del senyor virrey, a ses senyories una
carta a effecte que, per rahó de haver sa ex-
cel·lència licenciat a don Francisco Sala, per exir
a la campanya, fessen ses senyories terna de no-
minació de subjectes per a què sa excel·lència ne
faria elecció de hu en lloch de dit Sala, la qual
carta és assí cusida, signada de letra Aa.

4v Dissabte, a V. En aquest die ses senyories, inse-
guint lo dalt dit orde de quatre del present, en-
viaren encontinent terna de nominació de sub-
jecte, per medi del síndich del General, a sa
excel·lència, la qual donà a son secretari, la
(qual) aniria a donar a sa excel·lència, la qual és
assí cusida, signada de letra B.

E axí mateix, en dit die, per medi de don Jaume
Copons, ardiaca y canonge de la cathedral de
Urgell, de don Vicents Magarola y de Joseph
Navel, enviaren a ses senyories tercera embaxa-
da a sa excel·lència, com de las dos ja consta en
dietari en dies de 18 de juny y 26 de juliol 1656,
a effecte fos servit manar tràurer de galera a
Hierònym Garau Pere.

Dilluns, a VII. En aquest die ses senyories havent
rebuda una cartab // 5r // de sa excel·lència a ef-
fecte de que·s junten en casa del senyor cance-
ller, acerca de las levas, los nomenats per sa ex-
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cel·lència ab los de la present casa de la Deputa-
ció, y per ser absent de la present ciutat don
Gispert Amat, abat de Sanct Cugat, nomenen
lo doctor don Jaume Meca, abat de Sanct Salva-
dor de Breda, elet de Ripoll, per a què ab don
Joan de Marimon y Joseph Ximenes se ajunten
per lo sobredit effecte, la qual carta és assí cusi-
da, signada de letra C.

En aquest mateix die ses senyories anaren con-
sistorialment en la Llotja de la mar de la present
ciutat per a fer encantar los drets de las bollas
del General y arrendar aquells.

Dimars, a VIII. En aquest die ses senyories orde-
naren a mi, scrivà major, cusís en lo present die-
tari una carta que tenen rebuda de sa excel·lèn-
cia del senyor marquès de Mortara, de tres del
present, en y ab la qual solicità a ses senyories la
partida dels cavallers, nomenats per las llevas de
la gent, en las vilas y lochs del Principat, la qual
és assí cusida, signada de letra A.

5v En aquest die ses senyories anaren consistorial-
ment en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a encantar y liurar los arrendaments de las
bolla del General.

En aquest mateix die ses senyories ordenaren a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari un paper donat per lo mestre de camp
del tèrcio té fet lo General, acerca de algunas
cosas que demana per rahó de dit tèrcio, lo qual
paper és assí cusit, signat de letra B.

Dimecres, a VIIII. En aquest die Antoni Tartús,
porter real, ha feta relació de com era arribat de
donar las cartas que ses senyories li havian ma-
nat aportar a don Francisco Junyent, a don Alei-
xos Gilabert y a Joseph Corcó, visitadors del
General extrets, las quals tenia donades com ne
fa relació ab un paper que·s assí cusit, signat de
letra Ca.

6r Divendres, a XI. En aquest die ses senyories or-
denaren a mi, scrivà major, cusís en lo present
dietari una carta del excel·lentíssim senyor mar-
quès de Mortara, loctinent y capità general de
sa magestat, que Déu guarde, en aquesta pro-
víncia, ab la qual fa a saber a ses senyories com
novament ha anomenat, de las tres personas
que ses senyories anomenaren, a don Àngel del
Paz, la qual és assí cusida, signada de letra D.

Dissabte, a XII. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich del General, enviaren al senyor
abat Meca, altre de les tres persones nomenades

per la conferència ab las de sa excel·lència, per
las cosas de la província, una instrucció o paper,
còpia de la qual ordenaren a mi, scrivà major,
cusís en lo present dietari, que és signada de le-
tra A.

En aquest mateix die ses senyories anaren con-
sistorialment, // 6v // acompanyats dels ve(r)-
guers ab las massas devant y de molts officials
del General, en casa del excel·lentíssim senyor
marquès de Olies y Mortara, a donar-li la nora-
bona y dir-li lo molt contento han tingut ses se-
nyories y tot lo Principat de la victòria y bon
succés han tingut las armas de sa magestat, que
Déu guarde, en las parts de Flandes, y sa
excel·lència ha resposta...

En aquest mateix die ses senyories, havent tin-
gut notícia, per part de sa excel·lència del se-
nyor marquès de Olías y Mortara, per medi del
secretari Jaume Salamó, de la victòria ha tingut
lo sereníssim senyor don Juan de Àustria, qui
governa los estats de Flandes, sobre la plassa de
Valenciana en Flandes, que la tenia assitiada lo
enemich francès. La pèrdua del enemich foren
serca de quatorse mil hòmens, entre infanteria y
cavalleria, presa tota la artilleria, que eren qua-
ranta-vuit pessas lo bagatge, y presos molts sol-
dats y cabos de la armada enemiga. Esta nova ha
causat a esta ciutat molt gran alegria y contento,
hi·s cantà en la Seu lo Te Deum laudamus, ab
molt gran aplauso y cantòria, hi·s feren en de-
monstració d’esta victòria alimàries per tota la
ciutat y en la casa de la ciutat y Diputació, en las
quals sonaven las trompetas y manestrils y ata-
bals, ab atxes enseses y graelles per tota la ciutat.
Déu nos done moltas victòrias contra nostres
enemichs.

7r Dilluns, a XIIII. En aquest die tots los senyors
consistorials presents en consistori han ordenat
al scrivà major del General que continuàs en lo
present dietari com ses senyories cometen als
magnífichs assessors y advocat fiscal de la pre-
sent casa que declaren, si de justícia, deuen ses
senyories continuar tot lo fet y tracte de sos pre-
decessors en lo tèrcio y leva de soldats va vuy
continuat. Y lo senyor oÿdor real, per quant en
una junta se tingué y consultà dels advocats di-
gueren que lo consistori no podian revocar lo
fet per los consistorials passats, y totes les con-
sultes sien largues y se retarda lo posar en exe-
quució lo ja deliberat y pot redundar en deser-
vey de sa magestat, axí és de parer que no·y
hage consulta alguna, ans bé, se pose en exe-
quució tot lo que per los senyors consistorials
passats acerca del servey y tèrcio fa esta casa a sa
magestat y la demés gent de la província.
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7v Dimecres, a XVI. En aquest die se ajuntaren en
la present casa los molt il·lustres senyors visita-
dors del General per a prestar son jurament
comforme disposició de capítols de Cort. Y ha-
vent de anar a prestar lo dit jurament, succehí
debat y qüestió sobre la presendència del molt
il·lustre senyor fra don Pau de Àger, de la religió
de Sant Joan, ab lo reverent doctor Francesch
Sáyz, per ser insiculat en oÿdor ecclesiàstich dit
doctor Sáyz, com a obtenint un priorat rural de
la religió de Sant Benet, en la present casa, se-
gons asserie precehien als religiosos del hàbit de
Sant Joan, y per part de dit il·lustre fra don Pau
de Àger, que dit doctor Sáyz no ere religiós de
dita religió per no estar a obediència del prelat
de aquella, ni servar las constitucions de la dita
religió de Sanct Benet, y juntament també per-
què en la present casa, dat y no concedit que fos
dit doctor Sáyz religiós de dita religió, no prese-
heixen aquells als religiosos de dita religió // 8r
// de Sanct Joan, del que hi ha molt exemplars
en la present casa, los quals, per ser lo temps
previ y peremptori, no se són poguts trobar.
Encontinent, y per evitar dit debat y qüestió,
són tinguts, dits senyors, a concòrdia y concert
de què se posàs a sort la precedència, com en ef-
fecte s’i és posada, y és estat extret lo doctor
Sáyz; per ço, no volent dit il·lustre fra don Pau
de Àger prejudicar a son estament y religió de
Sant Joan, protestà ab la forma acostumada de
què, per rahó de dita precedència sortejada, no
se li sie fet prejudici a son dret, ni que dita pre-
cedència puga en ningun cas y temps ser tret en
conseqüència, ni fer exemplar algú, ans de tot lo
que li és lícit de protestar dit acte, omni meliori
modo, protesta. E lo dit senyor doctor Sáyz pro-
testà que, en lo haver sortejat, no sia fet prejudi-
ci a ell ni a la religió de Sant Benet, ni puga en
ningun temps ser tret en conseqüència.

E partint-se los senyors visitadors del aposento
dels magnífichs assessors, a hont estaven per
prestar son jurament, protestaren los militars y
reals, tant en lo anar a prestar lo dit jurament
com en los assientos que a la prestació de aquell
volgueren dits militars y reals, no prejudicar son
bon dret.

En aquest mateix die los senyors visitadors, ex-
ceptat lo senyor Joseph Corcó, qui no·s trobà
en la present ciutat, y lo senyor don Francisco
Junyent, qui·s trobava en la present ciutat y per
estat desganat en lo lit ab febra //8v //no pugué
assistir al jurament, com consta a ses senyories
per una relació feta per lo doctor en medicina
Phelip Joan Argila, que és assí cusida, signada
de letra G, se juntaren en la sala dels reys de la
present casa per prestar lo sòlit jurament y oyr
sentència de excomunicació, estant tots assen-
tats en uns banchs de vellut carmesí, que per dit
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effecte estaven posats en dita sala, en presència
dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes, quiscú d’ells per son orde, ço és, pri-
mer los ecclesiàstichs, després los militars y des-
prés los reals. Y assentats que foren, protestaren
los militars y reals que en rahó dels assientos no
se’ls fos fet prejudici en ningun temps y no puga
ser tret en conseqüència.

Y, encontinent, los dits senyors visitadors jura-
ren en la sòlita y acostumada forma y oÿren la
sentència de excomunicació que·ls és estada
promulgada del tenor següent:

«Nos, don Raymundus de Queralt, thesaurarius
et canonicus ecclesie Barcinone, officialis et vica-
rius generalis pro admodum illustri et reverendis-
simo domino Barchinonensis episcopo, monemus
vos, admodum illustres et reverendos dominos
doctorem Hieronymum Soler, canonicum ecclesie
Tarraconensis, doctorem Franciscum Sayz, ordi-
nis Sancti Benedicti, domnum Paulum de Ager,
ordinis Sancti Joannis Hierosolimitanensis, pro
estamento ecclesiasticoa; // 9r // domnum Fran-
ciscum Gelabert, pro estamento militari; Fran-
ciscum Escapa et Guitart, burgensem ville Perpi-
niani, Antonium Moral, medicine doctorem, et
Franciscum Maresma, etiam medicine doctorem,
pro estamento regali, personas juxta formam ca-
pituli Curie extractos in visitatores Generalis
principatus Cathalonie, pro triennio proxime
elapso, hic presentes, pro primo, secundo, tertio et
premptorio terminis et monitionibus, quatenus
bene et legaliter vos habebitis in vestro officio seu
munere visitatori quovis amore ac rumore post
positis, sed solum Deum et consientias vestras in-
tuendo, et pro his auditis excomunicationis sen-
tentiam quam in vos et quemlibet vestrum con-
trafacientem seu contrafacientes trina canonica
monitione premissa ferimus et promulgamus in
his scriptis».

Y, encontinent, fonch feta extracció de jutges
dels processos en la mateixa forma que·s solen
fer les demés extraccions, comforme disposició
del dit capítol primer del nou redrés, en què fo-
ren extrets los següents: per lo estament eccle-
siàstich lo senyor lo doctor Francisco Sáyz, lo
qual encontinent fonch extret renuncià y en son
loch fonch extret fra don Pau de Àger, de la re-
ligió de Sant Joan, y per faltar en lo acte del ju-
rament, los senyorsb, // 9v // don Franciscoc Ju-
nyent y de Pons, per estar, com estava, desganat
en lo llit ab febra contínua, no pogue assistir al
jurament, y Joseph Corcó, qui no comparegué
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en lo acte del jurament comforme disposició de
capítol de Cort; restà sol, don Aleix Gilabert,
loa qual fonch jutge de processos, lo dit senyor
don Aleix de Gilabert. Y per lo estament real lo
senyor Antoni Morell, doctor en medicina, ciu-
tadà de Barcelona.

De totas las quals cosas és estat y fonch llevat
acte per mi, lo doctor misser Domingo Soler,
scrivà major y secretari del General, a instància
de ses senyories y de dits senyors visitadors. Pre-
sents per testimonis Hierònym Galí y Joseph
Palou, notari, ciutadans de Barcelona.

Y aprés de fet lo sobredit, dits senyors visitadors
se despediren (de) ses senyories, y posats en una
sala en forma de consistori fan nominació de
notari y scrivà major de dita visita de la persona
de Francesch Lentisclar, notari de Barcelona, lo
qual, present en consistori de dita visita, acceptà
lo dit offici y prestà lo sòlit y acostumat jura-
ment en mà y poder de dits senyors visitadors. 
Y no-res-menys, prestà sacrament y homenatge
en mà y poder de Joseph Blanch, altre dels ver-
guers de ses senyories, ab la forma acostumada.

E aprés oyhí sentència de (ex)comunicació que
li fonchb //10r // promulgada del tenor següent:

«Nos, don Raymundus de Queralt, canonicus et
thesaurarius ecclesie Barcinone, officialis et vica-
rius generalis pro admodum illustri et reverendi-
simo domino Barcinonensis episcopo, monemus te,
Franciscum Lentisclar, notarium publicum Bar-
cinone, scribam majorem visite Generalis Catha-
lonie, per admodum illustres dominos visitatores
dicti Generalis electum et nominatum, hic pre-
sentem, pro primo, secundo, tertio ac peremptorio
terminis et canonica monitione, quatenus teneas
sub rigida et stricto secreto cuncta negocia in dic-
ta visita pertractanda et alias in exercicio et regi-
mine dicti tui officii, bene, fideliter et legaliter te
habeat, quovis amore, odio et rencore pospositis, et
pro his auditis excomunicationis sententiam,
quam in te sic contrafacientem nunc pro tunch
dicta trina canonica monitione premissa ferimus
et promulgamus in his scriptis».

En aquest mateix die ses senyories ordenaren al
scrivà major del General cusís en lo present die-
tari un vot fet per los magnífichs assessors y ad-
vocat fiscal de la present casa, en y sobre lo con-
tinuat en lo present dietari a quatorse del
present, en y sobre si ses senyories estan obligats
en continuar tot lo fet per sos predecessors en
rahó del tèrcio, lo qual vot és assí cusit, signat
de letra A.

En aquest mateix die ses senyories ordenaren,
axí mateix a dit scrivà major, cusís en lo present
dietari una còpia de //10v // una carta de sa ma-
gestat, Déu guarde, y una suplicació donada a
dita sa magestat, de part dels scrivants de regis-
tre, contenint quexas de no ser admesos en los
officis de la present casa y de la ciutat, las quals
còpias, enviades de part de sa excel·lència del se-
nyor virrey per un scrivà de manament, signades
de letra B.

Dijous, a XVII. En aquest die se féu extracció de
visitador per lo bras y estament militar, per no
haver acudit al jurament que prestaren los de-
més senyors visitadors, lo die de setse del cor-
rent, mossèna Juan Corcó, comforme disposi-
ció de capítols de Cort, y serviren de testimonis
los següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich
los senyors, don Jayme Copons, ardiaca de An-
dorra, lo doctor Miquel Joan Ozona, cabiscol y
canonge de Barcelona. Per lo estament militar,
los senyors don Andon Ferran, lo doctor Fran-
cesch Asprer, don Joseph Falcób. //11r // Per lo
estament real, los senyors mossèn Bernat Valen-
cas, mossèn Francesch Respall, lo doctor misser
Gismundo Boffill.

E los militars y reals feren la protesta ordinari
sobre lo modo de sèurer. E, encontinent, ses se-
nyories feren fer rodolins de cera, en la forma
acostumada. Y fets, se féu extracció de visitador,
per no haver comparegut dins lo temps prefigit
per capítols de Cort, mossèn Juan Corcó, y en
son lloch fonch extret don Sebastià Duran.

Divendres, a XVIII. En aquest die jurà en consis-
tori de ses senyories lo senyor don Sebastià Du-
ran, visitador novament extret, en lloch y per no
haver jurat ni acudit lo die que juraren los de-
més senyors visitadors, que fou a setse del cor-
rent, com disposan los capítols de Cort, prestà
lo dit jurament en la forma ordinària y ohí
sentència de excomunicació, que li fonch pro-
mulgada del tenor següent:

«Nos, don Raymundus de Queralt, thesaurarius
et canonicus ecclesie Barcinone, officialis et vica-
rius // 11v // generalis pro admodum illustri et
reverendissimo domino Barcinonensis episcopo,
monemus te, illustrem domnum Sebastianum
Duran et Descallar, alterum ex illustribus visita-
toribus pro estamento militari, personam juxta
formam capituli Curie nove reformationis ex-
tractum in visitatorem Generalis principatus
Catalonie, pro triennio proxime lapso, hic presen-
tem, pro primo, secundo, tertio et peremptorio ter-
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minis et monitionibus, quatenus bene et legaliter
te habebis in tuo officio seu munere visitatoris,
quovis amore ac rancore postpositis sed solum
Deum et consientiam tuam intuendo, et pro his
audis excomunicationem sententiam quam in te
contrafacientem trina canonica monitione pre-
missa ferimus et promulgamus in his scriptis».

En aquest die ses senyories ordenaren al scrivà
major del General cusís en lo present dietari una
suplicació donada a ses senyories per lo procura-
dor fiscal del General, acerca del ser extret en sort
lo doctor misser Balthezar Soler en assessor del
General, la qual és assí cusida, signada de letra L.

En aquest mateix die ses senyories ordenaren y
manaren, que per lo regent los comptes del Ge-
neral, lo que se li notificà per lo scrivà major del
General, que entregàs la bandera al official a qui
specta del tèrcio, van fent ses senyories.

En aquest mateix die, a la matinada, baixaren
ses senyories, consistorialment, ab cotxos y
acompanyats dels verguers ab masses y de offi-
cials de la present casa, a la casa del General, per
a fer encantar las bollas del General que no esta-
van arrendadesa.

12r Dissabta, a XVIIII. En aquest die ses senyories
enviaren, per medi del síndich del General, una
embaxada al excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, virrey, loctinent y capità gene-
ral de sa magestat en aquesta província, en res-
posta de la còpia de la carta y suplicació que sa
excel·lència fou servit enviar a ses senyories, que
està continuat dit paper en lo present libre, en
jornada de 16 del present mes, la qual embaxa-
da ha referit dit síndich haver-lo donat al secre-
tari de sa excel·lència, y dit secretari en sa pre-
sència haver-lo entrat a sa excel·lència, la qual
embaxada és assí cusida, signada de letra M.

12v Dimars, a XXII. En aquest die ses senyories orde-
naren al scrivà major cusís en lo present dietari
un vot fet per los magnífichs assessors y advocat
fiscal de la present casa, acerca si ses senyories
poden y deuen deliberar que, de pecúnies del
General, han pagat los tres cavallers nomenats
per sa excel·lència, per anar a fer levas per Ca-
thalunya, lo qual és assí cusit, signat de letra M.

Dimecres, a XXIII. En aquest die ses senyories
donaren al scrivà major del General una carta
que tenen rebuda del senyor virrey, per cosas
tocants al servey de la exida dels tres cavallers
nomenats per sa excel·lència, la qual carta és assí
cusida, signada de letra O.
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En aquest mateix die ses senyories, per medi de
don Pedro Copons, canonge de la Seu de Bar-
celona, y de don Hierònym Miquel y de Joseph
Navel y Erill, enviaren una embaxada al senyor
virrey, lo marquès de Olías y Mortara, còpia de
la qual és assí cusida, signada de lletra P, y junta-
ment una còpia de una instrucció que per lo sín-
dich de la present casa fonch enviada al senyor
abat Meca, a dotse del present mes y any, la
qual, per orde de ses senyoriesa, //13r // fou en-
filada en lo present libre, en dit die de dotse; la
qual embaxada y instrucció són acerca del ser-
vey del tèrcio fa la present casa en servey de sa
magestat, Déu guarde, y de la província, y del
gasto dels tres cavallers nomenats per sa
excel·lència que se’ls offerirà fer, si bé al donar
lo dit orde, lo molt il·lustre consistori, ço és, los
sinch senyors consistorials, foren de dit parer
unànimes y conformes, de enviar dita embaxada
y instrucció, y lo senyor oÿdor real emperò se
singularitsà en parer particular, ço és, dient que
attès que sa excel·lència en la carta ha rebut lo
present consistori en lo die de vuy, que comp-
tam a 23 de agost, per culpar al consistori de
negligent y insinue pot venir algun dany, és de
parer, attès que lo enemich té occupat part del
present Principat, se pot gastar de pecúnies del
General per la defensa de aquell, axí és de parer
se fassa la embaxada que diuen ses senyories a sa
excel·lència y se disculpe lo consistori sens posar
més llargues, ni que s’i proposen altres medis, y
lo demés que corre lo vot; vol estar al vot per ell
fet en jornada de quatorse del corrent mes, en
lo present libre, acerca de posar en exequució lo
servey offeriren los consistorials passats, ante-
cessors nostres, en lo modo y forma per aquells
ab sa excel·lència ajustat, y axí mateix se fassa, y
lo demés de las levas de la província, com diu sa
excel·lència; los quals papers de embaxada y cò-
pia de instrucció han feta relació dits senyors
haver-los donats en mans de sa excel·lència y
haver-los rebuts ab agassajo, y tots junts haver
fets discursos sobre las matèrias dels caps con-
tenguts // 13v // en dits papers, y haver-los res-
post, sa excel·lència, que manaria respòndrer en
scrits.

Dijous, ab XXIIII. En aquest die ses senyories or-
denaren al scrivà major cusís en lo present dieta-
ri una carta que tenen rebuda del senyor virrey
de jornada de 17 del present mes, que és acerca
de solicitar la lleva del tèrcio, la qual és assí cusi-
da, signada de letra A.

Divendres, a XXV. En aquest die ses senyories fe-
ren nominació de alguns officis macànichs de la
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present casa, que són los següents: Per bastaix
de la bolla, Joseph Soler, valer, ciutadà de Bar-
celona. Per candaler de Seua. Per argenter,
Francesch Bruch. Per manyà, misser Bernat Xer-
rís. Per ortolà, a Joan Ferran. Per ferrerb. Per
sastre, misser Canti Stevac. // 14r // Per vidrier,
mestre Hierònym Bordatge. Per esparter, Hia-
cinto Bernada. Per corder, Td... Presses. Per bo-
tere. Per courer, Joan Sorallo. Per bastaix del
General, Jaume Ferrer, samoler. Per lo official
que posa la vela, Miquel Ribalta. Per ferrer, Ber-
nat Ramon. Per capser, Joan Cotcú.

Dilluns, a XXVIII. En aquest die ses senyories or-
denaren al scrivà major que cusís en lo present
dietari una carta de sa magestat, // 14v // que
Déu guarde, de jornada de setse del present,
que és en resposta del avís li tenia fet lo molt
il·lustre consistori de la nova extracció de depu-
tats y oÿdors de comptes del General, la qual és
assí cusida, signada de letra C.

Dimecres, a XXX. En aquest die ses senyories or-
denaren al scrivà major cusís en lo present dieta-
ri, que·s signat de letra A, que és còpia de un pa-
per de embaxada que tenen enviat al senyor
virey acerca dels cavallers que tenen de exir per
las parts de Cathalunya en servey de sa mages-
tat, que Déu guarde, y beneffici de la província,
lo qual tenen enviat a sa excel·lència per medi
de don Francisco Judice, mestre de campo del
tèrcio de la present casa, lo qual donà en mans
de sa excel·lència.

En aquest mateix die ses senyories anaren con-
sistorialment en la casa del General, per a conti-
nuar lo arrendar las bollas del General que no
són arrendadasf.

15r Dijous, a XXXI. En aquest die ses senyories or-
denaren al scrivà major del General cusís en lo
present dietari una carta del senyor virrey de 16
del present mes a ses senyories scrita, acerca
dels cavallers per sa excel·lència anomenats que
tenen de eixir en servey de sa magestat, Déu
guarde, y de la província, per las parts del pre-
sent Principat, la qual conté de scriptura sis pà-
ginas y quatre líneas y mitja de paper, y junta-
ment un paper que conté nou capítols del que
s’és donat en la junta per dit effecte a 23 de ju-
liol 1656, los quals papers són assí cusits, sig-
nats de letras B y C.

Setembre MDCLVI

Divendres, al primer de setembre. En aquest die
ses senyories anaren en la Llotja de la mar con-
sistorialment, per a continuar lo arrendar y fer
encantar los drets del General de la Bolla que
no són arrendades.

En aquest mateix die ses senyories enviaren una
embaxada al senyor virreya, còpia de la qua és
assí cusida, signada de letra B, per medi de don
Francisco Sans, ardiaca y canonge de Barcelona,
y don Hierònim Miquel y lo doctor misser Gis-
mundo Boffill, acerca de poder provehir los of-
ficis que excedeixen de trenta liures quiscun any
que se ha reservat sa magestat, que Déu guarde.

15v Dissabte, a II. En aquest die ses senyories, inse-
guint lo vot y parer per assò fet, lo qual és assí
cusit, signat de letra A, per losb magnífichs as-
sessors y advocat fiscal de la present casa y doc-
tors en dit vot aplicats, han acceptat y pres lo ju-
rament de visitador de la visita que al present se
fa de la Generalitat a don Francisco Junyent, al
qual fonch oÿda y llegida sentència de excomu-
nicació per don Ramon de Queralt, vicari gene-
ral, promulgada del tenor següent:

«Nos, don Raymundus dec Queralt, thesaurarius
et canonicus ecclesie Barcinone, officialis et vica-
rius generalis pro admodum illustri et reveren-
dissimo domino Barcinonensis episcopo, monemus
te, illustrem dompnum Franciscum Junyent, al-
terum ex illustribus visitatoribus pro estmento
militari, personam juxta formam capituli Curie
nove reformationis extractum in visitatorem Ge-
neralis principatus Cathalonie pro triennio pro-
xime elapso, hic presentem, pro primo, secundo,
tertio et peremptorio terminis et monitionibus,
quatenus bene et legaliter te habebis in tuo officio
seu munere visitatoris, quovis amore ac rancore
postpositis sed solum Deum et consientiam tuam
intuendi, et pro his auditis excomunicationis sen-
tentiam quam in te contrafacientem trina cano-
nicad //16r // monitione premissa ferimus et pro-
mulgamus in his scriptis».

E aprés, per orde de ses senyories, lo acompanyà
lo scrivà major del General al consistori dels
molt il·lustres senyors visitadors, per a dir-los,
de part de ses senyories dels molt il·lustres se-
nyors deputats, com lo tenien acceptat y havia
jurat y oÿt sentència de excomunicació en la
forma acostumada.
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Dimars, a V. En aquest die ses senyories ordena-
ren a mi, scrivà major y secretari del dit General,
cusís en lo present dietari un decret de sa // 16v
// excel·lència, despatxat en forma de Cancelle-
ria, acerca de la cobransa que solicita la senyora
Corbera y Guri, lo qual és assí cusit, signat de
letra A.

En aquest mateix die me ordenaren cusís en lo
present dietari una embaxada enviada al consi-
sotri de ses senyories de part del bras militar, en
rahó de la insiculació de las tres bolsas se han de
fer, la qual és assí cusida ab senyal de letra B.

En aquest mateix die ordenaren se cusís en lo
present dietari altre embaxada feta per lo Capí-
tol de la Seu de Barcelona, acerca de la mateixa
insiculació, la qual és assí cusida ab senyal de le-
tra C.

En aquest mateix die ses senyories, per medi del
síndich del General, enviaren a sa excel·lència
una embaxada en rahó del jurament ha de pres-
tar lo doctor misser Balthezar Soler, extret en
assessor del General, la qual és assí cusida ab
senyal de letra D. E lo mateix ha feta relació dit
síndich a ses senyories que ha donat dit paper de
embaxada en mans del secretari de sa excel·lèn-
cia.

Dimecres, a VI. En aquest die ses senyories orde-
naren a mi, scrivà major y secretari del General,
cusís en lo present dietari la minutaa //17r // de
una carta de la qual se han de fer moltas còpias
estampadas per las universitats del present Prin-
cipat, per occasió de la lleva se solicita en servey
de sa magestat y servey de la província, junta-
ment ab una còpia de las instruccions per als tres
cavallers que han de aportar ditas cartas y solici-
tar ditas llevas, los quals papers estan assí cusits,
signats de letras A y B, y un paper de una llista de
soldats per las veguerias, signat de letra C.

En aquest mateix die ses senyories ordenaren a
mi, dit scrivà major, cusís en lo present dietari
un billet enviat al consistori per lo excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías y Mortara, locti-
nent y capità general de sa magestat, en rahób de
la proposició per los officis de la present casa, lo
qual és assí cusit, signat de letra A.

Dijous, a VII de setembre. En aquest die ses se-
nyories ordenaren a mi, scrivà major y secretari,
cusís en lo present dietari una carta de sa ex-
cel·lència dada en Barcelona, a sis de setembre
1656, en rahó del jurament ha de prestar lo

8

doctor misser Balthezar Soler, extret en assessor
del General, la qual és assí cusida, signada de le-
tra B.

En aquest mateix die ses senyories ordenaren a
mi, dit scrivà major, cusís en lo present dietari
un paper de embaxada, que·s signat de letra C,
que és acerca del // 17v // fer, ses senyories, la
nominació de persones per las insiculacions se
han de fer dels officis de ajudant segon y tercer
de la scrivania major y de scrivent ordinari de ra-
cional, la qual tenen enviada per medi del sín-
dich de la present casa al excel·lentíssim senyor
marquès de Mortara, loctinent y capità general
de sa magestat; lo paper de embaxada ha feta re-
lació dit síndich haver-lo donat en mans del se-
cretari de sa excel·lència, lo mateix die.

En aquest mateix die ses senyories entregaren y
donaren a mi, scrivà major del General, una cò-
pia de una carta de sa magestat, scrita al senyor
marquès de Olías y Mortara, son loctinent y ca-
pità general en lo present Principat, de data de
21 de abril 1656, acerca de la nominació han de
fer ses senyories de subjecte per las insiculacions
dels officis de ajudant segon y tercer de la scri-
vania major y scrivent ordinari del racional, la
qual còpia de carta és assí cusida, signada de le-
tra D.

En aquest mateix die ses senyories, axí mateix,
ordenaren al scrivà major cusís en lo present
dietari una carta del senyor virrey, de data del
die present, acerca de instar y solicitar dita no-
minació de persones de dits tres officis, la qual
és signada de letra Ea.

18r Dissabte, a VIIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats, per medi de mossèn Juan Pau
de Lloselles, síndich del General, enviaren a sa
excel·lència del senyor marquès de Olías y Mor-
tara, loctinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en aquesta província, tercera
nominació de subjectes per a las bolsas de aju-
dant segon y tercer de la scrivania major del Ge-
neral y de scrivent ordinari del racional, las
quals nominacions son assí cusidas, signades de
letra A.

En aquest mateix die, per medi de dit síndich,
enviaren al dit excel·lentíssim senyor marquès
de Olías y Mortara una embaxada, fahent per
rahó de dita nominació y acerca de las embaxa-
das havian fetas a ses senyories lo molt il·lustre
Capítol de la Seu de Barcelona y lo bras mili-
tar, còpia de la qual és assí cusida, signada de
letra B.
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En aquest mateix die, per medi de dit síndich,
enviaren ses senyories altra embaxada a sa ex-
cel·lència del dit senyor marquès de Olías y
Mortara, acerca de las mil lliures se donan als
tres cavallers nomenats per sa excel·lència, per
exir en servey de sa magestat y beneffici de la
província, en las ciutats, vilas y llocsa de Catha-
lunya; la qual embaxada és assí cusida, signada
de letra C; los quals papers, de nominació //18v
// de subjectes y de dos embaxadas, ha donades
dit síndich al secretari de dita sa excel·lència.

Dilluns, a XI. En aquest die ses senyories, con-
sistorialment, anaren en la Llotja de la present
ciutat, per a continuar lo fer encantar y arrendar
las bollas del General que no estaven arrenda-
des.

En aquest mateix die ses senyories ordenaren a
mi, scrivà, cusís en lo present dietari un paper
donat per part del Capítol de la Seu de la pre-
sent ciutat, que·s acerca las insiculacions se han
de fer dels officis de ajudant segon y tercer de la
scrivania major y de scrivent ordinari del racio-
nal, la qual és assí cusida, signada de letra Db.

19r Dimecres, a XIII. En aquest die ses senyories són
anats consistorialment en la casa del General,
per a continuar lo arrendar las bollas del Gene-
ral y fer encantar aquellas.

En aquest mateix die, a les tres horas passat
migdie, constituït personalment Joan Salvador,
apothecari, ciutadà de Barcelona, com a procu-
rador de Onoffre Piquer, botiguer de teles, ciu-
tadà de Barcelona, obtenint lo offici de scrivà
del deffenedor y guarda de la Bolla, com de sa
procura consta ab acte rebut en poder de Jaume
Sayós, notari públich de Barcelona, a tres de
abril mil sis-cents sinquanta-hu, que·s assí cusi-
da, signada de letra B, en dit nom constituït
personalment en presència del doctor Francisco
Ferrer, oÿdor ecclesiàstich, y de Francesch
Alaix, oÿdor real, trobats personalment en la
stància o aposento del racional de la present
casa de la Deputació, y en presència de Hierò-
nym Galí, notari, scrivent ordinari de la scriva-
nia major del dit General, en nom del scrivà ma-
jor de aquell, y testimonis baix scrits, digué que
renunciava dit offici de scrivà del deffenedor y
guarda ordinària de dita Bolla en mà y poder de
dits senyors oÿdors, ecclesiàstich y real, a effecte
que aquest fos conferit en persona de ell, dit
Joan Salvador, attès dit offici és dels antichs y
dels que·s poden vèndrer y alienar. E dits se-
nyors oÿdors, ecclesiàstich y real, respongueren

y digueren que //19v // admetian la dita renun-
ciació, si et in quantum y per capítols de Cort
los era lícit y permès, en què foren presents per
testimonis lo magnífich Bernat Valencas, ciu-
tadà honrat de Barcelona y Gerona, Francesch
Rol, clergue, y Hierònym Galí, notaria.

21r Dimars, a XVIIII. En aquest die ses senyories or-
denaren cusís en lo present dietari una carta que
tenia rebuda de Joachim Arbolí, abat de Poblet,
fent a saber a ses senyories dita elecció com a
protectors que són de dita casa y convent, la
qual carta és assí cusida, signada de letra A.

Dimecres, a XX. En aquest die ses senyories ana-
ren consistorialment en la Llotja de la mar de la
present ciutat, per a fer encantar y arrendar los
drets de la bolla que són arrendats ab algunas
col·lectas de Cathalunya.

Divendres, a XXII. En aquest die ses senyories
ordenaren al magnífichb // 21v // advocat fiscal
del General y a mi, scrivà major y secretari de
aquell, que arribassen hi·s conferissen, de part
de ses senyories, al consistori dels molt il·lustres
senyors visitadors per a donar-los una embaxa-
da, contenguda en un paper, en resposta de la
que ses senyories ordenaren fer als molt il·lus-
tres senyors deputats; la qual està continuada en
lo present libre, en jornada de setse del present,
lo qual paper de resposta de embaxada està aquí
cusida, signada de letra B.

Dilluns, a XXV. En aquest die ses senyories, a ef-
fecte de continuar de manar encantar y de
arrendar las bollas y demés drets del General,
són baxats consistorialment en la Llotja del Ge-
neral.

22r Dijous, a XXVIII. En aquest die fa nota y
memòria lo scrivà major del General, inseguint
la ordinació feta per los senyors visitadors del
General de la visita pròxim passada, com los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdor de
comptes del General de Cathalunya han donat
lo cumpliment de las dotse fermanças, quiscú
de ses senyories, com més largament appar en
lo llibre de Juraments de deputats y oÿdors de
comptes.

22v Dissabte, a XXX. En aquest die Narcís Feliu,
mercader, ciutadà de Barcelona, com a procura-
dor substituït per Margarida Farell, procurado-
ra de Perec Farell, ciutadà de Barcelona, com a
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tenint lo offici de receptor del Generala, per no
haver tingut effecte la renunciació feta de dit of-
fici en favor de Joan Linàs, mercader, ciutadà de
Barcelona, com consta de dita renunciació en lo
dietari del trienni pròxim passat, sots jornada de
trenta de juliol 1656, per concessió y privilegi
despedit per sa magestat; consta de la substitu-
ció feta per dita Farell a ditb Feliu en poder de
Francesch Lunell, notari de Barcelona, a tresc de
febrer 1654, las quals procuras estan cusidas en
dietari dit die de 30 de juliol 1656, en dit nom
renuncià en mà y poder de ses senyories lo dit
offici de receptor en favor de dit Pere Farell, su-
plicant a ses senyories, attès lo dit offici és dels
antichs y vendibles y dels que·s poden alienar,
sien servits admètrer-li la dita renunciació y pro-
vehir aquell en persona de dit Farell. E ses se-
nyories admeteren la dita renunciació, si et in
quantum sit admitendad.

23r Octubre MDCLVI

Dimars, a III. En aquest die ses senyories orde-
naren a mi, escrivà major, cusís en lo present
dietari una embaxada que dit die havien rebuda
dels molt il·lustres senyors visitadors del Gene-
ral, per medi del scrivà major, la qual és assí cu-
sida ab senyal de letra A.

Dimecres, A IIII. En aquest die és arribat lo se-
nyor deputat militar, lo molt il·lustre senyor
don Joan Grimau, en la present ciutat de Barce-
lona, qui era anat per las parts del Camp de Tar-
ragona y vila de Tàrrega.

23v En aquest mateix die, a las dos horas y mitja
passat migdie, constituït personalment Jaume
Canals, velluter, ciutadà de Barcelona, com a
procurador de Jacinto Pujol, altre dels taulers
del General de la vila de Granollers, bisbat de
Barcelona, y dit offici obtenint, com de sa pro-
cura consta ab acte rebut en poder de Jacinto
Maspons, notari de dita vila de Granollers, a
onse del mes de mars 1656, que·s assí cusida,
signada de letra A, en dit nom constituït perso-
nalment en presència del doctor misser Rafel
Boffill, deputat real, trobat personalment en la
casa de sa pròpria habitació que té en la present
ciutat de Barcelona, en lo carrer dels Banys
Vells, y en presència de mi, scrivà major, y dels
testimonis baix scrits, digué que renunciava dit
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offici de tauler del General de dita vila de Gra-
nollers en mà y poder de dit senyor deputat, a fi
y effecte que aquest fos conferit en persona de
Francesch Pujol, attès lo dit offici és dels antichs
y dels qu·s poden vèndrer y alienar, lo qual res-
pongué que admetia la dita renunciació, si et in
quantum sit admittenda, en què foren presents
per testimonis Bernardino Borau, corder, habi-
tant en Barcelona, y Joan Bruch, pagès de Sanct
Quirse de Besora, bisbat de Vich.

Y, encontinent, fonch renunciat lo dit offici per
dit Jaume Canals en dit nom en mà y poder del
doctor Joseph Hierònym Besora, deputat eccle-
siàstich, a les tres horas passat migdie, trobat
personalment en la casa de sa pròpria habitació
que té en la present ciutat de Barcelona, en lo
carrer cerca lo portal del Àngel, lo qual respon-
gué que admetia la dita renunciació, si y en
quant per capítols de Cort li ere lícit y permès,
en què foren presents per testimonis Francesch
Solera, // 24r // studiant, qui està en servey de
dit senyor deputat ecclesiàstich, y Pere Martí,
studiant, habitant en Barcelona.

E axí mateix, fonch feta semblant renunciació
per dit Jaume Canals en dit nom, a tres quarts y
mig per a quatre horas passat migdie, en mà y
poder del senyor don Francisco Gamis y Falcó,
oÿdor militar, trobat personalment en la casa de
sa pròpria habitació que té en la present ciutat
de Barcelona, en lo carrer dit de la Bocaria, lo
qual respongué que admetia la dita renunciació,
si et in quantum y per capítols de Cort ere lícit y
permès, en què foren presents per testimonis
Pere Joan Guàrdia, sastre, ciutadà de Barcelona,
y Joseph Punyet, criat de dit senyor oÿdor.

E més, a tres quarts per a vuit horas de dita tar-
da y dit die, constituït personalment Francesch
Pou, droguer, ciutadà de Barcelona, com a pro-
curador també de dit Jacinto Pujol, com a obte-
nint axí bé dit offici del General de dita vila de
Granollers, com de sa procura consta ab acte re-
but en poder de dit Jacinto Maspons, notari pú-
blich de dita vila de Granollers, en dit die de
onse de mars de dit any 1656, que és assí cusi-
da, signada de letra B, en dit nom constituït
personalment en presència del senyor Francesch
Alaix, oÿdor real, trobat personalment en la casa
del palau del rey y de sa pròpria habitació en la
present ciutat de Barcelona, y en presència de
mi, scrivà major del General, com a llevant lo
present acte y testimonis baix scrits, digué que
renunciava lo dit offici de tauler en mà y poder
de dit senyor oÿdor real, // 24v // a effecte que
fos conferit en persona del dit Francesch Pujol,
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attès dit offici és dels antichs y vendibles. E dit
senyor oÿdor real respongué que admetia la dita
renunciació si y en quant y per capítols de Cort
li ere lícit y permès, y comforme fos de justícia,
al que foren presents per testimonis Antoni So-
ler, ciutadà honrat de Barcelona, y Joachim
Mascaró, droguer, ciutadà de Barcelona.

Divendres, a VI. En aquest die ses senyories,
consistorialment en la casa del General, anaren
per a fer encantar las bollas que no estaven
arrendades. Y pujant ses senyories al aposento
del deffenedor, a hont estan recòndits alguns
fraus del General, y feren fer un memorial dels
que·s trobaven en dit aposento y de aquell feren
levar acte, com ne és estat levat que és assí cusit,
signat de letra C.

En aquest mateix die ses senyories, per medi del
síndich del General y de mi, scrivà major, envia-
ren als molt il·lustresa // 25r // visitadors la em-
baxada que ésb del tenor següent:

«Molt il·lustres senyors. Los deputats del Gene-
ral del principat de Catalunya estan molt attents
a la observança de les constitucions, capítols y
actes de Cort, posar-se a las contrafaccions que
contra ellas se fan, y quant al que té respecte a la
contrafacció que vostra senyoria és estat servit
advertir-los en la nominació y pocessió del aba-
diat de Cardona, presa per lo doctor Joseph Es-
tornell, de nació valencià, diuen se servesca vos-
tra senyoria fer-los mercè donar-los la prova que
tinga acerca de ser, dit Estornell, estranger del
present Principat, ab la brevedat lo negoci re-
quereix, per a què, segons ella, puguen obrar si
y comforme las generals constitucions dispo-
san».

25v Dimars, a X. En aquest die fonch liurada poces-
sió del arrendament de la bolla de las cartas de la
present ciutat de Barcelona y de tota Cathalu-
nya a Pere Pau Retxotxo, cartayre, ciutadà de
Barcelona; y per Antoni Grases, credenser del
General, li fonch donat lo sagell y altres coses
per a bollar las cartas, en què foren presents per
testimonis Joan Pau Mitjà, droguer, y Fran-
cesch Toldo, valer, ciutadans de Barcelona, y
Hierònym Galí, notari, qui in his, et cetera.

Dimecres, a XI. En aquest die, de part dels se-
nyors visitadors, fonch enviat un paper a ses se-
nyories dels senyors deputats, que és acerca del
impediment té lo doctor Joseph Estornell de
poder obtenir la dignitat de abat de Cardona, lo
qual paper és assí cusit, signat de letra A.

En aquest mateix die ses senyories són anats
consistorialment en la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat de Barcelona, per a fer // 26r // en-
cantar y subhastar los arrendaments de les bo-
lles que encara no estavan arrendades.

En aquest mateix die ses senyories ordenaren a
mi, scrivà major, cusís en lo present dietari dos
còpias de requestas per a presentar, ço és, una al
doctor Joseph Estornell, abat de Cardona, y al-
tra al notari qui donà pocessió de dit abadiat, las
quals són assí cusidas, signades de letras A, B; y,
axí bé, un original de procura que per dit effecte
té feta lo síndich de la present casa, per orde de
ses senyories, a Joseph Ambròs, la qual és també
assí cusida, signada de letra B.

Divendres, a XIII. En aquest die ses senyories
són baxats consistorialment en la Llotja de la
mar de la present ciutat, per a continuar lo fer
encantar las bollas del General que no estaven
arrendades y fer lliurar aquellas.

26v Dilluns, a XVI. En aquest die ses senyories orde-
naren al scrivà major cusís en lo present dietari
una carta que ses senyories havian rebuda de sa
excel·lència del senyor marquès de Olías y Mor-
tara, loctinent y capità general en lo present
Principat, de onse de octubre 1656, fahent
acerca de alcansar de sa Santedad los indults o
bulletos contenguts en dita carta per lo present
Principat, la qual carta és assí cusida, signada de
letra D.

Dimars, a XVII. En aquest die ses senyories són
anats consistorialment en la Llotja de la mar de
la present ciutat y casa dela // 27r // General, a
effecte de continuar de y fer encantar las bollas y
demés drets del General del present Principat.

Dijous, a XVIIII. En aquest die, a la matinada,
ses senyories anaren consistorialment, ab los
porters y masses devant, acompanyats dels offi-
cials de la present casa, anaren a visitar las fonts
del General, en las (que) entraren ab ses entor-
xes ab la forma acostumada y estigueren rego-
nexent aquellas per molt bon espay de temps, y
després, ab lo mateix acompanyament, torna-
ren a la present ciutat serca de las sis horas de la
tarda.

Divendres, a XX. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Llotja per a conti-
nuar de arrendar los arrendaments de bolles que
no estaven arrendades y fer encantar y lliurar
aquellas.
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27v Dissabte, a XXI. En aquest die ses senyories són
anats consistorialment en la Llotja de la mar de
la present ciutat, per a fer encantar y arrendar las
bollas del General que no estaven arrendades y
liurar aquellas.

Dimecres, a XXV. En aquest die ses senyories són
anats consistorialment en la casa del General per
a continuar lo arrendar las bollas que no estaven
arrendades y fer lliurar aquellasa.

28r Divendres, a XXVII. En aquest die feren nomina-
ció de llibratera de la present casa en persona de
Rafela Castells, donsella, filla de Francisca Cas-
tells, quòndam, libratera. E axí mateix feren ses
senyories altra nominació de tapisser de la pre-
sent casa en persona de Jacinto Morató, tapisser
de la present ciutat.

En aquest mateix die ses senyories anaren con-
sistorialment en la casa del General per a conti-
nuar de arrendar y fer encantar los drets de bolla
y fer encantar aquellas.

Dissabte, a XXVIII. En aquest die ses senyories
foren servits manar fer memorial per enviar al
senyor marquès de Olías y Mortara, loctinent y
capità general de sa magestat, Déu guarde, en
lo present principat de Cathalunya, comforme
se li és enviat ab carta, com apar en registre sots
dita jornada, dels jubjectes que ses senyories li
proposan per al offici de guarda ordinari del
portal del Àngel de la present ciutat, per haver
suspès la visita del General a Jaume Cases, qui
//28v //tenia dit offici, còpia del qual és aquí cu-
sida, signada de lletra A.

Dilluns, a XXX. En aquest die, per orde de ses
senyories, se continuà en lo present dietari
com don Vicents Magarola, present en lo con-
sistori de ses senyories, ha renunciat en que lo
doctor misser Miquel Grimosachs tingués de
ser conjutge en la present causa, propter affini-
tatemb.

29r Novembre MDCLVI

Divendres, a III. En aquest die ses senyories or-
denaren al scrivà major del General cusís en lo
present dietari una carta que tenen rebuda del
senyor virrey, de trenta de octubre 1656, a rahó
dels bulletos se suplican a sa Santedad per lo
present Principat, y de com té orde de sa mages-
tat, Déu guarde, per manar rèbrer informacions
del cas succehit en lo loch de Claret, per manar
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castigar los delinqüents, la qual carta és assí cu-
sida, signada de lletra A.

Diumenge, a V. En aquest die s’és partit, ab li-
cència de ses senyories, lo senyor deputat mili-
tar per las parts de Tarragona y Tàrrega.

29v Divendres, a X. En aquest die lo magnífich ra-
cional de la present casa ha feta relació a ses se-
nyories com Bonaventura, sobrecullidor del
General de la part de levant, ha comptat y pagat
la terça de janer, febrer y mars 1656, del dret
ordinari y de guerra, la qual és assí cusida, signa-
da de letra Aa.

31v Dimecres, a XXVIIII. En aquest die Miquel Na-
varro y Jaume Valldeperes, taulers del General
de la vila de Olesa, se conferiren en lo consistori
de ses senyories hi·ls presentaren una suplicació
ab la qual renunciaven lurs officis en mà y poder
de ses senyories, pura y líberament, suplicant-
los los admetessen dita renunciació. E ses se-
nyories admeteren aquella si et inb quantum, la
qual suplicació és assí cusida, signada de letra B.

Dijous, a XXX. En aquest die, a la tarda, se féu ex-
tracció de nous concellers de la present ciutat de
Barcelona per al any corrent dec 1656 y foren ex-
trets en la forma sòlita lo discret Antoni Saguí y
Capella, notari de Barcelona, conceller primer.
Lo doctor misser Joseph Rull, conceller segon.
Dond Joan Marimon, conceller ters. Mossèn Ber-
nat Cors, mercader, conceller quart. Joseph Païs-
sa, notari, conceller quint. Onorat Claveyrach,
calderer, conceller sisè. Obrers: lo doctor en me-
dicina Joseph Andreu, Joan Llinàs, mercader.

Dezembre MDCLVI

Diumenge, a III. En aquest die ses senyories,
consistorialment, ab verguer y masses, acom-
panyats de molts officials de la present casae, //
32r // anaren en lo palàcio del excel·lentíssim se-
nyor marquès de Olías y Mortara, loctinent y
capità general de sa magestat en aquesta provín-
cia, qui ere arribat a la present ciutat de la cam-
panya, y li donaren la benvinguda en ella.

Dimars, a V. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich del General y present casa, en-
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viaren una embaxada al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, virey, loctinent y
capità general en lo present Principat, acerca de
allotjar soldats en casa dels taulers y officials del
General y també dels officis que excedeixen de
trenta lliuras de salari, còpia de la qual és assí cu-
sida, signada de lletra A. Al qual paper de emba-
xada ha feta relació dit síndich haver donada en
mans de sa excel·lència.

32v Diumenge, a X. En aquest die arribà en la pre-
sent ciutat de Barcelona lo senyor don Juan de
Grimau, deputat militar, de las parts del Camp
de Tarragona y Tàrrega, hont ere anat per affers
de sa casaa.

33r Divendres, a XV. En aquest die ses senyories han
ordenat al scrivà major del General cusís en lo
present dietari (una carta) que tenen rebuda de
sa magestat, que Déu guarde, de 25 de novem-
bre 1656, acerca de la inhabilitació se féu del
doctor Jacinto Sansa, canonge de Urgell, la
qual carta és signada de letra A.

33v Dimecres, a XX. En aquest die ses senyories són
anats cada hu per son quarto a fer regonexensa
general de las botigasb, ab assistència cada hu
d’ells de un official real, comforme és acostu-
mat, en observança dels capítols de Cort.

En aquest mateix die ses senyories, attenent y
conciderant que, per part dels magnífichs con-
sellers de la present ciutat de Barcelona, a modo
de embaxada, s’els havia representat lo desitjar
saber, dits senyors consellers, de com lo diner
del dret nou de guerra no·sc // 34r // deposava
en la taula de la present ciutat, dit y scrit al mag-
nífich clavari de la mateixa ciutat, y comforme
lo pacte posat en la tabba de dits arrendaments.
Y axí, ses senyories, per medi de Bernat Valen-
cas y del doctor misser Gismundo Boffill, ciuta-
dans honrats, han fet enténdrer, a modo també
de resposta de embaxada, que lo fer entrar dits
diners en mà y poder del magnífich regent los
comptes de la present casa era per virtut de de-
cret concedit per sa excel·lència lo senyor mar-
quès de Olías y Mortara, virrey y loctinent y ca-
pità general del present Principat, del qual los
ne enviaven còpia, la qual còpia prengueren los
senyors consellers y respongueren que mirarian
lo paper.

34v Dilluns, a XXV. Die de la Nativitat de Nostre Se-
nyor Déu Jesuchrist.

Any nou de MDCLVII

35r Divendres, a XXVIIII. En aquest die los molt il·lus-
tres senyors lo doctor Francesch Ferrer, oÿdor
ecclesiàstich, y don Francisco Gamis y Falcó, oÿ-
dor militar, per virtut de licència a ses senyories lo
die de aÿr concedida, com en lo llibre de Delibe-
racions appar, se són partits per negocis propris
per las parts de la ciutat de Lleyda y Balaguer.

35v Janer MDCLVII

Dijous, a IIII. En aquest die ses senyories orde-
naren al scrivà major cusís en lo present dietari
una carta que tenen rebuda del excel·lentíssim
senyor marquès de Olías y Mortara, virrey, loc-
tinent y capità general en lo present Principat,
que és acerca de socorro de soldats, la qual és
assí cusida, signada de letra A.

Divendres, a V. En aquest die ses senyories són
baxats en la casa del General de la present ciutat
per a continuar lo fer encantar las bollas del Ge-
neral que no estavan arrendades.

Dissabte, a VI. En aquest die, per medi de son
síndich, han enviat una embaxada al excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías ya //36r //Mortara,
virrey, loctinent y capità general de aquesta pro-
vínçia, en resposta de la carta que de sa excel·lèn-
cia reberen a quatre del present mes de janer, la
qual és en lo present libre cusida, per orde de ses
senyories, en dita jornada de quatre de dit mes, y
per altres coses fahents a la Generalitat, còpia de
la qual és assí cusida, signada de letra B; y també
lo aransel de algun diner de las veguerias que han
deposat per socorros de soldats, signat de letra
C. E dit síndich entregà dits papers al secretari de
sa excel·lència, lo qual, (lo) mateix die, y féu rela-
ció que lo secretari li havia respost que estava
«muy bien y que los daría a su excelencia».

36v Divendres, a XII. En aquest die arribaren en la
present ciutat los senyors oÿdors ecclesiàstich y
militar, los quals venian de las parts de Leyda y
Balaguer.

En aquest mateix die ses senyories reberen una
carta del excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, virrey y loctinent y capità general en lo
present Principat, feta a 12 de janer 1657, en res-
posta de la embaxada que ses senyories havian feta
a sa excel·lència, per medi del síndich del General,
a 5 de dezembre 1656, la qual carta és assí cusida
per orde de ses senyories, signada de letra Db.
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37r Dilluns, a XV. Trentasisenaa. En aquest die ses
senyories feren nominació de trenta-sis perso-
nes dels tres estaments, ço és, ecclesiàstich, mili-
tar y real, per a consultar los negocis y affers de
la present casa y General, las quals són las se-
güents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los
senyors, lo doctor Francesch Pejoan, ardiaca de
Empurdà y canonge de la Seu de Gerona, lo
doctor don Francisco Sans, ardiaca y canonge
de la Seu de Barcelona, // 37v // lo doctor Mi-
quel Joan Ozona, cabiscol y canonge de la Seu
de Barcelona, lo doctor Pau Reig, canonge de la
Seu de Barcelona, don Jayme de Copons, ardia-
ca y canonge de la Seu de Urgell, lo doctor Vi-
cents Prexens, ardiaca y canonge de Tortosa, fra
don Hugo de Montaner, de la religió de Sant
Benet, fra don Pau de Àger, de la religió de Sant
Joan, fra don Ignasi de Ripoll, de la religió de
Sant Benet, lo doctor Hierònym Soler, canonge
de la Seu de Tarregona, Jaume Mercer, canon-
ge de Leyda, y fra don Jaume Meca, abat de
Sant Salvador de Breda.

Per lo estament militar los senyors, don Francis-
co de Cartellà y Malla, don Ramon de Copons,
Francesch Puigjaner, don Luýs Çabater, Rafel
Capsir y Sans, de Tortosa, Pheliciano Sayol,
don Carlos Caldes, lo vescompte de Joch, don
Hierònym de Miquelb, // 38r // don Anton
Meca, don Pheliph Roger, Galceran Dusay.

Per lo estament real los senyors, lo senyor Anto-
ni Saguí y Capella, consaller en cap de Barcelo-
na, Joseph de Navel, Joseph Móra, lo doctor
Miquel Grimosachs, Rafel Càrcer y Bals, lo doc-
tor Francesch Bru y Olsina, misser Gismundo
Boffill, Emanuel Guiamet, Joseph Móra, Fran-
cesch Fonts, Bernat Valencas, Joseph Monrràs.

En aquest die ses senyories, per medi del sín-
dich del General, enviaren a sa excel·lència del
excel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mor-
tara, loctinent y capità general de sa magestat en
aquesta província, en rahó de una carta havia re-
buda lo consistori de sa excel·lència. E tornat lo
dit síndich féu relació en lo consistori de ses se-
nyories que havia donada dita embaxada al se-
cretari de sa excel·lència, lo qual li havia respost
que la donaria a sa excel·lència, la qual embaxa-
da és assí cusida, signada de letra A.

38v Dimars, a XVI. En aquest die, a la tarda, los se-
nyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya juntaren las personas de la Tren-
tasisena nomenades per ses senyories lo die de
aÿr, als quals feren la proposició que·s assí cusi-
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da, signada de letra A. E los dits senyors de la
Trentasisena aconsellaren a ses senyories que
fessen rèbrer informació exactament acerca de
las cosas contengudes en la dita proposició, per-
què ab major fonament se pogués suplicar per
lo remey.

Dijous, a XVIII. En aquest die ses senyories han
ordenat al scrivà major cusís en lo present die-
tari una carta que tenen rebuda del excel·lentís-
sim senyor don Luýs de Aragón, de 8 de no-
vembre 1656, que és acerca de la presentació
féu de la abadia de la iglésia de Cardona al doc-
tor Joseph Estornell, la qual és assí cusida, sig-
nada de letra Ba.

39r Diumenge, a XXI. En aquest die ses senyories
entregaren al scrivà major del General una carta
que tenen rebuda de sa excel·lència del senyor
marquès de Olías y Mortara, loctinent y capità
general de sa magestat en aquesta província, de
21 de janer 1657, ab la qual diu a ses senyories
que importa al servey de sa magestat, que Déu
guarde, y que tinc «que tratar con sus senyorias
algunos negocios», y axí que lo die següent tin-
gan a bé de anar en son palàcio, a las tres horas
de la tarda, la qual carta és assí cusida, signada
de letra D.

Dilluns, a XXII. En aquest die ses senyories ma-
naren al scrivà major //39v // del General conti-
nuàs en lo present dietari com, per haver rebuda
la carta del excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, loctinent y capità general en lo
present Principat, a 21 del present mes, la qual
és en dita jornada cusida en lo present libre,
consistorialment, ab verguers y masses, acom-
panyats de molts officials del General, arribaren
al palàcio de sa excel·lència, lo qual trobaren en
cadira y sis altres buydes alrededor en dit apo-
sento, en las quals se assentaren per son orde. Y
sa excel·lència los rebé estant dret depeus y ab
tota cortesia digué «queb saliessen fuera los que
venían por acompañamiento y diessen lugar para
tratar con vuestra señoría cosas de importancia»,
y hisqueren los verguers que estavan ab massas
dins dit aposento. Y, estant assoles, digué que
havia «estreñado mucho la respuesta de vuestra
señoría en lo tocante a la conferencia del tercio de
la Deputación y universidades, disiendo en él que
por la experiencia de las passadas tomava por
major medio tratarse por escrito, a lo que offrecía
responder su sentir promptamente, porque major
se ajusten las materias que requieren tratarse y
platicarse en conferencia y más, puesto como con-
viene en la del tercio, y ansí que se disponga vues-

[ 1657 ]

a. Trentasisena interlineat al marge esquerre.
b. a continuació una ambaixada transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 774.

a. a continuació dues cartes i una ambaixada transcrites a
l’Apèndix 1, pàgs. 774-775.
b. a continuació repetit que.



tra señoría a haser las nominaciones de tres perso-
nas para conferir con las que tengo ja nombra-
das, que ansí convenía al servicio de su magestad
y lo espero de vuestra señoría, como a tant zeloso a
su real servicio y convenía para la continuación
del tercio, y entrego a vuestra señoría esta carta
de su magestad con orden expresso de darle en sus
proprias manos».

Rebé lo deputat ecclesiàstich la carta ab lo ho-
nor y reverència deguda, //40r // y lo senyor de-
putat militar respongué, per lo impediment de
la tarda oÿda del senyor deputat, que lo consis-
tori estava molt attent al servey de sa magestat y
desijós que lo tèrcio y levas de soldats de las uni-
versitats de Cathalunya se continuan en la for-
ma està assentada en las conferèncias passades, y
que lo escusar la continuació d’ellas era escusar-
se-li las personas nomenades per sas occupa-
cions, y que dubtava trobar altres ho empre-
guessen, per haver experimentat aspresa en los
ministres per sa excel·lència nomenats en la últi-
ma conferència havien tinguda, a què respon-
gué sa excel·lència: «Que la causa fue llevar ma-
teria differente de la tratada para que no tenían
orden los ministros, y dixeron que primero se ha-
vía de tratar conmigo».

Y, continuant la plàtica, respongué lo senyor
deputat militar que lo consistori conferiria la
matèria proposada y deliberaria lo que més con-
vindria a la bona effectuació, del què se li dona-
ria avís, suplicant a sa excel·lència que, en cas re-
solgués nomenar persones per la conferència
que ho acceptassen, fos servit advertir als minis-
tres tractassen ab blandura les matèrias per a
què noa se escusasen altre vegada a tractar, y és
per ser cosa voluntària y sens salari.

Després digué sa excel·lència: «Que otra cosa te-
nía que tratar con vuestra señoría, y era que te-
nía grande sentimiento de que en días atrás vues-
tra señoría juntasse Trentasisena y se propusiesse
que la gente de guerra cometía grandes excessos
en los alojamientos y quarteles, y que se resolviese
tomasse vuestra señoría informaciones, como te-
nía ja dado orden para ello //40v // sin tener ju-
risdicción alguna, y que sabe vuestra señoría que
es regalía suya, en que no puede vuestra señoría
poder las manos ni entrameterse, que si excessos hi
havía y quexas, a mi tocare mediarlas como alter-
nos de su magestad, y que era delito usurparle
sino es que tenga motivos para ello, que me dará
vuestra señoría, que siendo constituciones, capí-
tulos de Corte o privilegios los guardaré como ten-
go jurado, y, entretanto, se suspendan las infor-
maciones como lo encargo a vuestra señoría, que
si excessos hi havía, tenía ja sus ministros, y cons-

tando de los excessos los castigaría y moderaría si
excedían de su orden, como lo havía hecho en la
villa de Mataró y en soldados de mi guardia, ha-
viendo teni(d)a noticia que exçedían, y que asse-
gurava havían salido de Cathaluña dos mil ca-
vallos a mi instancia y que la taxa era un tercio
menos que el año passado, y que entrando en Ca-
thaluña la haría moderar de la mitat, y que estos
ajuntamientos los escussasse sin dar la razón por-
que era commover los pueblos y occasionar altera-
ciones, que si quexas havía que las remetiéssemos
que jo las remediaré, y que en el govierno de
Francia salieron consistoriales a Martorel, en oc-
casión que tuvieron noticia que venían muchos
síndicos de las partes de Sagarra y Urgel a que-
xarse de alojamientos y excessos de soldados, para
disgregarles y se bolviessen, dándoles satisfación y
escusando no llegassen a Barcelona».

Respongué lo senyor deputat militar que lo jun-
tar Trentasisena és styl de la casa en matèrias
graves, per donar rahó a las personas convoca-
des de aquellas // 41r // y demanar consell per a
acertar lo remey convenient y més a propòsit, y
que aparegué ser-ho esta per los molt clamors
de universitats de Cathalunya que de cadaldia
tenim, y per altra part se·ls daven notícias y tam-
bé acostumava en la mateixa matèria de aloja-
ments exedint lo que per constitucions està or-
denat rèbrer informacions y de aquellas
averiguar la contrafacció, y declarada per sos as-
sessors, jurídicament, suplicar los presidents lo
reparo, y no alcansant-lo, acudir a sa magestat
ab embaxadas y suplicacions; y que axí ho tenia
manat sa magestat essent virrey lo senyor don
Juan de Àustria, son fill, ab sa real carta scrita als
consistorials del trienni pròxim passat, en virtut
de la qual feren rèbrer informacions en la matei-
xa forma que ara tenia ordenat lo consistori. A
què respongué sa excel·lència que: «En carta,
no era en su tiempo, y que sólo ordenava de los ex-
cessos de entonses y que no comprendía su tiempo, y
que le embiássemos copia della no obstante que la
tenía ja por otra vía.»

Fonch-li respost que se li enviaria la còpia y la
resolució se pendria en la resposta de la carta de
sa magestat, que de present los havia donada, y
de tot lo demés los tenia representat. Y en assò
se despediren, acompanyant a sa excel·lència, a
bé que ab treballs de dolor en los peus de pua-
gre, sustentant-se ab un gentil home de càmera,
fins altre aposento, ab molta cortesia, y arriva-
ren ab lo mateix acompanyament en la present
casa de la Deputació.

41v Dimars, a XXIII. En aquest die ses senyories or-
denaren al scrivà major del General cusís en lo
present dietari una carta que havian rebuda de
sa magestat, que Déu guarde, de deu del cor-
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rent mes de janer, per mans del excel·lentíssim
senyor marquès de Olías y Mortara, loctinent y
capità general, la qual és fahent per lo tèrcio de
infanteria té fet lo General en servey de sa ma-
gestat y beneffici de la província, la qual carta és
assí cusida, signada de letra B.

Dimecres, a XXIIII. En aquest die ses senyories,
per medi de son síndich, enviaren al excel·len-
tíssim senyor marquès de Olías y Mortara, locti-
nent y capità general de sa magestat en aquesta
província, una embaxada fahent al abadiat de
Cardona, provehita en persona del doctor Jo-
seph Estornell, còpia de la qual és per orde de
ses senyories assí cusida, signada de letra C, de
la qual ha feta relació dit síndich lo mateix die
que la donà al secretari de sa excel·lència, qui li
digué: «Que luego la daría en manos de su exce-
lencia y que se bolvería respuesta a ella»b.

42r Dilluns, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
ordenaren al scrivà major continuàs en lo pre-
sent dietari una còpia de la nominació de sub-
jectes o personas que ses senyories tenen nome-
nades per a tractar ab las anomenades per sa
excel·lència del senyor virrey, en conferència, las
matèrias del tèrcio, la qual nominació li tenen
enviada per lo síndich del General, y dita còpia
és assí cusida, signada de letra A, la qual tenen
feta per haver-los-ho axí també representat sa
excel·lència a boca, a 22 // 42v // del present,
quant ab embaxada foren a son palàcio ses se-
nyories, com en dit die en est mateix llibre de
dietari apar, com també ab una carta que vuy de
sa excel·lència té rebuda de jornada present, so-
licitant a ses senyories lo mateix, la qual també
està cusida en lo present dietari, signada de letra
B, la qual nominació ha feta relació dit magní-
fich síndich haver entregada en mans del secre-
tari del excel·lentíssim senyor marquès de Olías
y Mortara, loc mateix die, lo qual li respongué la
donaria en mans de sa excel·lènciad.

43r Febrer MDCLVII

Divendres, a II. Die de Nostra Senyora Canda-
lera. En aquest die ses senyories, en la matina-
da, se ajuntaren en lo consistori de la present
casa y, ajuntats, lo molt il·lustre senyor Joseph
Hierònym Besora, deputat ecclesiàstich, los di-
gué de paraula com lo die de aÿr havia rebut
dos papers, hu aprés altre, del excel·lentíssim
senyor marquès de Olías y Mortara, loctinent y
capità general de sa magestat en aquesta pro-
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víncia, y que mirassen y sensurassen aquells, los
quals són assí cusits, signats de letras A y B. Y
en lo hu de dits papers enviat a ses senyories per
dit excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, los diu lo avisen si han enviat als de-
putats locals del General los órdens per a què
suspenguessen lo rèbrer las informacions sobre
allojaments. E ses senyories, vist lo dit paper,
manaren convidar los magnífichs assessors y ad-
vocat fiscal de la present casa y doctors consu-
lens per a després dinar, a les dues horas. Y,
ajuntats, ses senyories los comunicaren dit pa-
per hi·ls digueren que sobre aquell donassen
son vot en scrits, per a què ses senyories po-
guessen obrar lo que més convindrà en servey
de sa magestat, que Déu guarde, beneffici y
quietut de la província.

Dissabte, a IIIa. // 43v // En aquest die, per part
de Paula Ripolla, de la vila de la Selva, fonch
presentada una suplicació a ses senyories, y vis-
ta, manaren tocar la oblata al peu de aquella, la
qual és assí cusida, signada de letra A. Y axí ma-
teix fonch ordenat a mi, scrivà major del Gene-
ral, cusís en lo present dietari un privilegi de
guarda extraordinària concedit per lo molt
il·lustre senyor don Joan Grimau, deputat mili-
tar, a Jaume Alsamora, de la vila de la Selva. Y
axí bé fonch ordenat a dit scrivà major cusís en
dit dietari unas patents despedides en favor de
dit senyor deputat militar, los quals privilegi y
patents són assí cusits, signats de letras A y B.

En aquest mateix die ses senyories ordenaren al
scrivà major del General que, en presència de
testimonis qui foren Jaume Cases y Joseph
Blanch, verguers de la present casa, lliuràs y en-
tregàs als magnífichs assessors y advocat fiscal
del General una suplicació en scrits donada per
part dels naturals de la vila de Claret, narrant ab
ella differents excessos fets per cabos y soldats,
en la qual ordenaren se decretàs dita suplicació
y cometès als magnífichs assessors de la present
casa per a què vessen lo contengut en ella y rela-
ció en scrits fessen; la qual, en presència dels
dalt dits testimonis, los fonch lliurada dit die a
son aposento, que tenen en la present, dit lo
consistori petit, la qual suplicació y vot fet sobre
aquella són assí cusits, signats de letra B, Cb.

44r E més, en aquest die, per orde de ses senyories,
fonch ordenat al scrivà major del General que,
en presència dels testimonis qui foren Jaume
Cases y Joseph Blanch, verguers de ses senyo-
ries, lliuràs y entregàs als magnífichs assessors y
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advocat fiscal de la present casa una suplicació
en scrits donada per part dels naturals de la vila
de Claret, narrant ab ella differents excessos fets
per cabos y soldats, en la qual li ordenaren fer
decretació en ella, que remetian lo contengut
en dita suplicació a dits magnífichs assessors per
a què vessen lo contengut en ella y relació en
scrits fessen, la qual en presència de dits testi-
monis los fonch liurada dit dia a son aposento
de la present casa.

Dilluns, a V. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich de la present casa, fonch envia-
da una embaxada en scrits al excel·lentíssim se-
nyor marquès de Olías y Mortara, virrey, locti-
nent y capità general en lo principat de
Cathalunya, acerca del rèbrer informacions de
excessos y contribucions de cabos y soldats, //
44v // còpia de la qual és assí cusida, signada de
letra A, de la qual ha feta relació dit síndich ha-
ver-la donada a son secretari, y encontinent la
entrà a sa excel·lència.

Dimars, a VI. En aquest die ses senyories orde-
naren al scrivà major del General cusís en lo pre-
sent dietari una suplicació donada per part del
lloch de Claret, que a tres del present fonch or-
denat a dit scrivà major, de part de ses senyories,
la entregàs als magnífichs assessors y advocat fis-
cal de la present casa perquè aquella vessen y
fessen relació en scrits, la qual suplicació y rela-
ció són assí cusidas, signades de letras B y C, en
jornada de tres del corrent.

En aquest mateix die ses senyories, per medi del
síndich del General, han enviat una nominació
o terna de subjectes per lo interim del offici de
deputat local del General de la ciutat y col·lecta
de Leyda, que vacca per acabament del trienni
pròxim passat, fins que per lo anomenat per sa
magestat, que Déu guarde, haye presa pocessió,
còpia de la qual és assí cusida, signada de letra
D, la qual ha feta relació, dit síndich, la té dona-
da en mans del secretari de sa excel·lència, dient
que en lo punt la·y aportariaa.

45r Dijous, a VIII. En aquest die, per medi del sín-
dich de la present casa, ab embaxada, enviaren
al excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, loctinent y capità general del present
Principat, un vot fet per los magnífichs assessors
y advocat fiscal de la present casa y doctors apli-
cats, en respecte del rèbrer informacions de ex-
cessos de cabos y soldats y contrafaccions, còpia
de la qual embaxada y vot són assí cusits, per
orde de ses senyories, signades de letras A y B.

E també, per orde de ses senyories y per medi
de dit síndich y en dit die y juntament ab la dalt
dita embaxada, se’n envià altra també a sa ex-
cel·lència acerca de poder entrar los arrendadors
de la bolla en barca o vaxell per la líbera exacció
dels drets del General, y també per a què lo re-
ceptor de la Capitania pague al receptor del Ge-
neral lo dret de General del preu de la llana
que·s trobà dins del vaxell que·s perdé devant
Tarragona, còpia de la qual embaxada és també
assí cusida, signada de letra C, //45v // las quals
y vot ha feta relació dit síndich haver-o donat al
secretari de sa excel·lència.

En aquest mateix die ses senyories ordenaren al
scrivà major cusís en lo present dietari differents
cartas rebudas de differents deputats locals del
General del present Principat, acerca dels ordes
que ses senyories los tenian donats y scrits a ef-
fecte del rèbrer informacions dels excessos, con-
tribucions y contrafaccions de constitucions
que cometen y causen los soldats y gent de guer-
ra en lo present Principat, ço és, del deputat lo-
cal de Cervera, del assessor del General de Ley-
da, del deputat local de Tarragona, del deputat
local de Gerona, del deputat local de Vich y del
deputat local de Vilafranca de Panadès; las
quals, per orde de ses senyories, són assí cusidas,
signades de letras A, B, C, D, E y F.

Dissate, a X. En aquest die, per medi de son sín-
dich, enviaren una embaxada al excel·lentíssim
marquès de Olíasa // 46r // y Mortara, loctinent
y capità general de sa magestat en aquesta pro-
víncia, en resposta de una carta que de sa ex-
cel·lència, junt ab altra de sa magestat, que Déu
guarde, tenen rebudes, còpia de la qual emba-
xada, signada de letra A, lo qual paper de emba-
xa(da) ha feta relació dit síndich que·l té donat a
son secretari lo mateix die.

Diumenge, a XI. En aquest die ses senyories or-
denaren al scrivà major que cusís en lo present
dietari una carta que tenen rebuda de sa mages-
tad, que Déu guarde, de tres del present mes,
acerca de què los donava avís de com té donat
orde a son loctinent y capità general per a què,
ab tot cuydado, procure se eviten y castiguen
los excessos dels soldats en las contribucions y
allotjaments. Y altra carta de deu del mateix
present mes del senyor marquès de Mortara, la
qual és vinguda acompanyada y ha enviada la de
sa magestat, las quals són assí cusides per orde
de ses senyories, signades de letras B y C.

Dilluns, a XII. En aquest die ses senyories orde-
naren al scrivà major cusís en lo present dietari
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una suplicació donada per //46v // part del prior
del conventa de Santa Catharina, màrtir, de la
present ciutat, acerca de licenciar dit convent
per termini de temps de celebrar missa en la ca-
pella de la present casa, offerint-se que aquella
se celebrara en son lloch per los pares de Sant
Francesch de la present ciutat, la qual suplicació
és assí cusida, signada de letra B.

Dijous, a XV. En aquest die ses senyories han or-
denat al scrivà major cusís en lo present dietari
una suplicació, a ses senyories presentada, acer-
ca del dret del arrendament de las cartas, la qual
és assí cusida, signada de letra Ab.

47r En aquest die ses senyories ordenaren a mi,
scrivà major, cusís en lo present dietari una carta
que ses senyories tenen rebuda del senyor vir-
rey, de jornada de 15 del present mes, acerca
del diner del dret de la nova manlleuta, la qual
és assí cusida, signada de letra A.

En aquest mateix die ses senyories y per medi de
son síndich fonch enviada una embaxada en
scrits al excel·lentíssim senyor marquès de Olías
y Mortara, virrey y loctinent y capità general en
lo present Principat, en resposta de la dalt dita
carta, que de sa excel·lència tenen rebuda, en
rahó del diner de la nova manlleuta, còpia de la
qual és assí cusida, signada de lletra B, la qual
embaxada ha feta relació dit síndich haver-lo
donat al secretari de sa excel·lència, dit die, y li
ha respost lo donaria en sas mans.

Dilluns, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
consistorialment, acompanyats de molts offi-
cials de lac present casa, ab los verguers y masses
devant, anaren en la casa del General de lad

Llotja de la present ciutat.

47v Divendres, a XXIII. En aquest die ses senyories,
constituïts en la casa del General, en la Llotja
del mar de la present ciutat, se són conferits en
lo aposento en lo qual té sa residència lo magní-
fich deffenedor del General y lo receptor dels
fraus, han manat rèbrer en inventari las cosas
descritas y contengudes en un memorial que·s
assí cusit, signat de letra Ae.

48r Dimars, a XXVII. En aquest die, a instància del
magnífich síndich de la present ciutat de Barce-
lona, fonch presentada en lo consistori de ses
senyories la present scriptura, fahent aserca del
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dret que proceheix del diner de la nova man-
lleuta, la qual, per orde de ses senyories, és cusi-
da en lo present dietari, signada de letra A. Y
consta també de la resposta ab altre scriptura
que és assí cusida, signada de letra Ba.

49r Mars MDCLVII

Dimars, a VI. En aquest die se aportà per viàtich
lo Sereníssim Sagrament, que sia alabat, al molt
il·lustre senyor Rafel Boffill, deputat real, qui
estava desganat en lo llit, ab febra contínua.

Dissabte, a X. En aquest die, lo magnífich racio-
nal de la present //49v //casa ha feta relació a ses
senyories y a mi, scrivà major, com Bonaventura
Closa, sobrecullidor del General de las parts de
llevant, ha comptat y pagat la terça de abril,
maig y juny 1656, tant del dret ordinari com de
dret nou de guerra, la qual és assí cusida, signa-
da de letra A.

En aquest mateix die, a les vuit horas de la tar-
da, fou Nostre Senyor servit aportar-se’n a la
sua santa glòria la ànima del doctor misser Rafel
Boffill, ciutadà de Barcelona y deputat real lo
present y corrent trienni.

Dilluns, a XII. En aquest die, anant ses senyo-
ries, consistorialment, ab verguers y masses de-
vant endolats, y ab gramalles ses senyories,
acompanyats dels officials del General, al dol o
enterro del molt il·lustre senyor deputat real, al
qual, al que fonch al cap de la escala de la pre-
sent casa, ses senyories ordenaren agraduar-se
los officials, que lo deffenedor precehís al scrivà
y secretari. Dit secretari suplicà a ses senyories li
concedissen licència perquè misser Gismundo
Boffill, ajudant tercer de la scrivania major,
llevàs acte de com dit scrivà major protestava
que ditab // 50r // no pogués ser treta en conse-
qüència, ni exemplar, ni que li pogués danyar
en son bon dret en lo precehir, haver dit secre-
tari de precehir dit deffenedor, de la qual fonch
llevat lo dit acte.

Dimecres, a XIIII. En aquest die ses senyories,
per medi del senyor abat de Sant Cugat, fra
don Gispert Amat, acompanyat ab Joan Pau de
Lloselles, donsell, enviaren a sa excel·lència, lo
senyor marquès de Olías y Mortara, loctinent y
capità general en lo present Principat y com-
tats, una terna o nominació per la insiculació
fahedora per lo loch de deputat real de Barcelo-
na, lo qual vacca de present per mort del doc-
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tor misser Rafel Boffill, còpia de la qual és assí
cusida, signada de letra A, la qual terna o nomi-
nació donaren en mans de sa excel·lència y res-
pongué que «mañana manaría enviar el des-
patxo della».

50v Dijous, a XV. En aquest die lo magnífich síndich
de la present casa, per orde de ses senyories, és
arribat al palàcio de sa excel·lència, senyor mar-
quès de Mortara, loctinent de sa magestat, y
s’és conferit ab son secretari per a solicitar-li la
expedició de la approbació de la nominació del
lloch de deputat, que lo die de aÿr li fonch en-
viada com en lo present llibre apar, y ha fet de
resposta que la enviaria.

Divendres, a XVI. En aquest die lo excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías y Mortara, locti-
nent y capità general en lo present Principat y
comtats, per medi del secretari Salamó, ha en-
viat a ses senyories la nominació tenian feta y
enviada a sa excel·lència per al loch de deputat
real en favor de Antoni Saguí y Capella, ciutadà
honrat de Barcelona, per lo loch vaccant del
doctor Rafel Boffill, la qual és assí cusida, signa-
da de letra B.

En aquest mateix die lo doctor en medicina Jo-
seph Bas és entrat en consistori y ha feta relació,
mitjensant jurament, a ses senyories de com An-
toni Nin, procurador fiscal del General y pre-
sent casa de la Deputacióa //51r // està en lo llit
de malaltia ab febra contínua, com també per
major verificació apar ab una relació feta de mà
de dit doctor Bas, la qual és assí cusida, signada
de letra C.

Dissabte, a XVII. En aquest die hi hagué junta de
brassos en la present casa de la Deputació per a
fer extracció de nou habilitadors, per a insicular,
en virtut de un decret de sa excel·lència, lo loch
de deputat real de Barcelona, vacant per mort
del senyor misser Rafel Boffill, en lo qual decret
vingué nomenat y aprobat mossèn Antoni Sa-
guí y Capella, ciutadà honrat de Barcelona, y
serviren de brassos los testimonis qui foren los
següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich los
senyors, lo doctor Francesch Pejoan, ardiaca y
canonge de Gerona, don Jayme Copons, ardia-
ca y canonge de la Seu de Urgell, lo doctor fra
don Ignasi de Ripoll, camarer de Sant Pere de
Roda, del orde de Sant Benet. Per lo estament
militar los senyors, don Jayme Falcó, // 51v //
don Anton Meca, don Ramon Copons. Per lo
estament real los senyors, doctor Francesch Bru
y Olsina, Phèlix Ferrer, Bernat Valencas. Y los
senyors militars feren la protesta ordinària.

En aquest mateix die, estant ses senyories con-
sistorialment en la sala dels reys fent la extracció
de insiculadors per a insicular lo lloch de deputat
real de Barcelona, per mort del doctor misser
Rafel Boffill, y havent feta extracció de insicula-
dors per lo estament ecclesiàstich y militar, y es-
tant continuant ses senyories lo fer la extracció
de les persones que estaven insiculades en depu-
tats y oÿdors reals, lo doctor misser Joan Batista
Roca y Julià, al qual, per lo procurador fiscal del
General, lo fonch posada excepció de non potest
quia est assessori Capitanie Generalis, y estant
present, lo dit doctor misser Julià y Roca ha pro-
testat que a ell, ni misser Juan Çabater, ni misser
Antoni Comes, assessor de la Capitania General,
qui estaven insiculats, no fos fet prejudi algú en
ningun temps y en particular en la extracció se
havia de fer de deputat real de Barcelona, per no
ser assessora, //52r //ni tenir offici real, suplicant
que per virtut del capítol fos donada licència al
scrivà major ne llevàs acte. Presents per testimo-
nis misser Gismundo Boffill, ciutadà honrat de
Barcelona, y Francisco Rol, clergue.

En aquest mateix die fonch ordenat al scrivà
major cusís en lo present dietari lo modo han
observat los senyors insiculadors en fer la habili-
tació, la qual és assí cusida, signada de letra B.

Diumenge, a XVIII. En aquest die ses senyories
ordenaren al scrivà major cusís en lo present
dietari un vot fet per los magnífichs assessors y
advocat fiscal de la present casa, aserca si Joseph
Móra, ciutadà honrat de Barcelona, pot concór-
rer a la sort y extracció de habilitador que al pre-
sent se està fent per la extracció de deputat real,
lo qual vot és assí cusit, signat de letra C.

En aquest mateix die, per los doctors Joan Ça-
bater y Juan Batista Roca y Julià, fonch presen-
tada una scriptura a ses senyories acerca de voler
concórrer a la sort y extracció de habilitadors,
que de present se està fent, per la extracció de
deputat real, de la qual li fonch donada licència
per ses senyories, licència en virtut del capítol de
Cort, ne levàs acte y axí bé de la resposta per ses
senyories // 52v // feta, la qual paper o scriptura
és assí cusida, signada de letra D.

Dit die de XVIII de march.

Los senyors deputats, lo real deffunct, convoca-
des les persones dels tres estaments en la sala
dels reys de la present casa per a fer la extracció
de habilitadors per a insicular los lochs vaccants
de deputatsb, y serviren de brassos, ço és, per lo
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estament ecclesiàstich los senyors don Joseph
Camporrells, ardiaca y canonge de Urgell, lo
doctor Joan Aguiló y Sentís, camarer y canonge
de Tortosa, lo doctor Vicents Prexens, ardiaca y
canonge de dita Iglésia. Per lo estament militar
los senyors mossèn Joan Pau de Lloselles,
mossèn Hierònym Miquel y Terré, mossèn
Dionís Corder y Desprats. Per lo estament real
los senyors mossèn Barthomeu Monrras, // 53r
// mossèn Joseph Navel y Erill, lo doctor Phèlix
Ferrer.

Y, continuant dit acte, ses senyories feren ex-
tracció de nou persones, tres de cada estament,
ço és, ecclesiàstich, militar y real, ço és, per lo
estament ecclesiàstich los senyors, lo doctor fra
Joseph de Jalpí y Julià, y, en son lloch y per ser-
se escusat lo senyor bisbe de Barcelona y per re-
lació feta per Joseph Blanch, hu dels verguers
de ses (senyories), fonch extret de socós y en
son lloch don Pedro Copons, y per estar detin-
gut de malaltia fonch, axí bé, extret de socors,
seguidament, en dit acte y en son lloch, lo doc-
tor Francisco Pujol, canonge de Elna; lo doctor
Miquel Joan de Ozona, cabiscol y canonge de
Barcelona. Per lo estament militar los senyors,
don Jayme Magarola, mossèn Joseph Jover,
mossèn Pere Desbach. Per lo estament real los
senyors, lo doctor misser Joan Cardona, y en
son loch, per ser absent per relació feta per Jau-
me Cases, altre dels verguers de ses senyories,
fon extret de socós y en son lloch, mossèn An-
dreu Calva, burgès de Perpinyà; //53v //mossèn
Hierònym Romeu, misser Joseph Piella.

Los quals senyors habilitadors oÿren sentència
de excomunicació, que és del tenor següent:

«Nos, don Franciscus Sans, archidiaconus et ca-
nonicus Sedis Barcinone, officialis et vicarius ge-
neralis pro admodum illustri et reverendissimo
domino Barcinonensis, monemus vos, admodum
illustres et reverendos doctorem Michaelem Joan-
nem Ozona, precentorem et canonicum Ecclesie
Barcinone, reverendum doctorem Franciscum
Pujol, canonicum Ecclesie Elnensis, doctorem Jo-
sephum Jalpi et Julia, priorem Sancte Marie de
Meya, abbatem electum Sancti Michaeli de Cu-
xano, pro estamento ecclesiastico, Josephum Jover,
domicellum, domnum Jacobum Magarola, dom-
num Petrum Desbach, pro estamento militari,
Hieronymum Romeu, civem honoratum Barci-
none, Josephum Piella, utriusque juris doctorem,
civem Barcinone, et Andream Calva, burgensem
ville Perpiniani, pro estamento regali, habilitato-
res sorte extractos, quatenus in habilitatione fa-
cienda de personis inseculatis in deputatis regali-
bus, pro extractione facienda die vigessima,
presentis mensis et anni, bene et legaliter vos ha-
bebitis secundum Deum et consientias vestras et
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pro maiori tuytione et securitate juramenti per
vos nunc de presenti prestiti, auditis exomunica-
tionis sententiam quam in vos et quemlibet ves-
trum contrafacientem seu contrafacientes // 54r
// trina canonica monitione premissa ferimus et
promulgamus in his scriptis».

Dicto die et incontinenti, et cetera, dictus domi-
nus prior Jalpi protesta en rahó de la presedèn-
cia al dit reverent senyor cabiscol Ozona, de la
qual protesta per virtut del capítol, suplicant a
ses senyories fos concedida llicència a mi, scrivà
major y secretari del General, ne fos llevat acte.
Y dit senyor cabiscol Ozona respongué ser tal
son lloch y espectar-li, del que foren testimonis
lo doctor misser Gismundo Boffill, ciutadà
honrat de Barcelona, y Miquel Subirana, causí-
dich, ciutadà de Barcelona.

Dimars, a XX. Los senyors deputats, lo real def-
funct, convocades les persones dels tres esta-
ments en la sala dels reys de la present casa per
fer la extracció de deputat que vaccava per mort
del molt il·lustre senyor Rafel Boffill, deputat
real, en la qual serviren de testimonis, // 54v //
ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors,
fra don Miquel de Caldés, de la religió de Sant
Benet, fra don Miquel de Caldés, de la religió
de Sant Joan, lo doctor Joan Aguiló de Sentís,
camarer y canonge de la Seu de Tortosa. Per lo
estament militar los senyors, don Anton Ferran,
don Joseph Falcó, don Batista Falcó. Per lo es-
tament real los senyors, mossèn Bernat Valen-
cas, lo doctor misser Miquel Grimosachs, lo
doctor Fèlix Ferrer.

Y, volent-se assentar los dits senyors nou testi-
monis per a fer la extracció de deputat real, pro-
testà fra don Miquel de Calders, de la religió de
Sant Joan, en rahó de la precedència entre sa
mercè y fra don Miquel de Calders, de la religió
de Sant Benet, y que en ninguna //55r // temps
no li sie fet prejudici a ellb ni a sa religió, y que no
puga ser tret en conseqüència, de las quals cosas
ne fonch levat acte per lo scrivà major del Gene-
ral. En què foren presents per testimonis, Hierò-
nym Galí, notari, y Francesch Rol, clergue.

E fet lo sobredit, en presència de dits testimo-
nis, se féu la extracció de deputat real, vaccant
per mort del senyor Rafel Boffill, y fonch extret
en son lloch mossèn Miquel Texidor, ciutadà
honrat de Barcelona.

En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes, per medi de don
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Joseph de Camporrells, canonge de la cathredal
de Urgell, y de mossèn Joan Pau de Lloselles,
donsell, enviaren un memorial de la nominació
que ses senyories tenen feta dels subjectes pro-
posats a sa magestat, que Déu guarde, per los
llochs vaccants de deputats y oÿdors y dels
llochs dels officis de la present casa de la Depu-
tació, al excel·lentíssim senyor marquès de Olías
y Mortara, loctinent, virey y capità general de sa
magestat en lo principat de Cathalunya y com-
tats de Rosselló y Cerdanya, per a què sie servit
manar enviar-lo a sa magestat, lo qual és assí cu-
sit, signat de letra A.

55v Dijous, a XXII. En aquest die fou extret diputat
real que vacava per mort del molt il·lustre se-
nyor doctor misser Raphael Bofill, lo molt
il·lustre senyor Miquel Texidor, ciutadà honrat
de Barcelona.

Dissabte, a XXIIII. En aquest die ses senyories,
havent tingut notícia de la pretensió hi havia, en
rahó de la precedència del modo de assentar-se,
per y entre los molt il·lustres senyors visitadors
del bras ecclesiàstich, foren servits ordenar al
doctor misser Aleix Tristany, advocat fiscal de la
present casa, arribàs, de part de ses senyories, al
consistori de dits molt il·lustres senyors visita-
dors, per representar-los que tinguessen a bé,
per rahó de la connexcitat de dits il·lustres con-
sistoris de nomenar, declarar-se en dita preten-
sió que no precehís primer conferència y junta
entre los magnífichs assessors y advocat fiscal de
dits molta //56r // il·lustres consistoris per a què
dita pretensió se pogués millor censurar.

Dilluns, a XXVI. En aquest die los magnífichs as-
sessors y advocat fiscal dels molt il·lustres se-
nyors visitadors del General arribaren, de part
de ses senyories, per a conferir-se ab los magní-
fichs assessors y advocat fiscal dels molt il·lustres
senyors deputats, per a tenir conferència y fer
sensura en rahó de la pretensió que entre dits
molt il·lustres senyors visitadors del bras eccle-
siàstich y ha en rahó del assentar-se, inseguint y
comforme se advertí ja per part de dits molt
il·lustres consistoris en jornada de 24 del pre-
sent mes.

56v Dissabte, a XXXI. En aquest die ses senyories han
ordenat al scrivà major de la present casa cusís
en lo present dietari dos cartas que tenen rebu-
das de sa magestat, que Déu guarde, de part de
sa excel·lència, dimecres pròxim passat, per
mans del secretari Salamó, la data de las quals,
ço és, la una de 24 del mes de febrer pròxim
passat y l’altre de 3 del present mes de mars, las
quals són acerca del suspèndrer lo rèbrer infor-

macions per medi de deputats locals, las quals
són assí cusidas, signades de letras A y Ba.

57v Abril MDCLVII

Dimars, a X. En aquest die ses senyories ordena-
ren al scrivà major del General una suplicació
donada per part de Hierònym Pastor, balle de la
present ciutat, acerca de si·s pot valer-sa sa se-
nyoria per la assistència a la regonexensa dels
fraus del General de la present ciutat de dit ba-
lle, en la qual y al peu de dita suplicació los mag-
nífics assessors y advocat fiscal de la present
casa, tenint la comesa per part de ses senyoriesb,
// 58r // foren de vot y parer, attesos los exem-
plars en dita suplicació mencionats, poder-se’n
valer, la qual suplicació és assí cusida, signada de
letra A.

Dimecres, a XI. En aquest die ses senyories han
rebuda una carta del excel·lentíssim senyor mar-
quès de Olías y Mortara, loctinent y capità ge-
neral de sa magestat, que Déu guarde, en
aquestac província, sots la present jornada, acer-
ca de la conferència de las cosas tocants al tèrcio
de la Generalitat, la qual és assí cusida, signada
de lletra B.

Dijous, a XII. En aquest die ses senyories, per
medi del magnífich síndich del General, han en-
viat una embaxada al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, virrey, loctinent y
capità general en aquesta província, en resposta
de la carta que ses senyories de sa excel·lència
reberen, la qual està chalendada en lo present
dietari sots jornada del die de aÿr, còpia de la
qual embaxada és assí cusida, signada de lletra
C, del que ha fet relació dit síndich que la havia
donada en mans de sa excel·lència lo die pre-
sent.

58v En aquest mateix die ses senyories, volent anar a
regonèxer differents botigues de botiguers de
teles de la present ciutat, requeriren a don Fran-
cisco Torres, algutsir ordinari de sa magestat, y
a Pere Pau Pifarrer, alguasil extraordinari, y a
Pacià Martí, capdeguayta, per a què sots las pe-
nas per capítols de Cort expressades los fessen
assistència. E los dits officials los respongueren
que estaven promptes en fer ditas assistèncias,
per esta vegada tant solament, per quant y assis-
tia també lo magnífich balle de la present ciutat,
pretenent los dalt dits officials que dit balle no
tenia jurisdicció, volent que no·s pogués tràurer
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en conseqüència. En lo que foren presents per
testimonis Hierònym Galí, notari, y Francisco
Rol, clergue. E, encontinent, ses senyories se
partiren ab dits officials y altres de la present
casa per lo dalt dit effecte.

Divendres, a XIII. En aquest die ses senyories or-
denaren al scrivà major cusís en lo present dieta-
ri una scriptura, en la qual estan contenguts sis
capítols fahents per la conferència se té fahent al
servey que·s fa a sa magestat, que Déu guarde, y
beneffici de la província per las cosas tocants a la
guerra, lo qual és assí cusit, signat de letra A. Y
axí mateix, en dit die, ordenaren a dit scrivà ma-
jor que altre scriptura cusís en lo present dietari
que és signada de letra B, concernent a dits ca-
pítols contenguts en la predita scriptura, signa-
da de letraa //59r // A, còpia del qual fou axí bé
ordenat que perb ses senyories se’n enviàs un pa-
per o còpia al senyor don Francisco Sans, ardia-
ca y canonge de la Seu de Barcelona, altre dels
tres senyors anomenats per ses senyories per
dita conferència, lo qual li fonch enviat per Jo-
seph Blanch, altre dels verguers de la present
casa, y dit Blanch ha feta relació que ha donat
dita scriptura ha dit senyor ardiaca.

59v Dijous, a XVIIII. En aquest die lo molt il·lustre se-
nyor fra Francesch Roger, bisbe de la ciutat de
Solsona, fou servit arribar en la present casa de la
Deputació y en consistori dels molt il·lustres se-
nyors deputats, al qual hisqué a rèbrer al cap de la
escala, devant de la capella de Sanct Jordi, lo
molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich, acom-
panyat de molts officials de la present casa, y po-
sat dit molt il·lustre senyor bisbe a la mà dreta de
dit senyor oÿdor, entraren al consistori de ses se-
nyories. Y assentats, y dit senyor bisbe assentat al
costat del senyor deputat ecclesiàstich, digué a
ses senyories com arribava a besar-los las mans y
offerir-se de nou al molt il·lustre consistori per lo
que se li offerich, entenent partir-se dins dos o
tres dies per a la ciutat y diòcesis de Solsona. Y
axí, lo molt il·lustre senyor deputat militar, attès
lo impediment que té de oÿda lo molt il·lustre //
60r // deputat ecclesiàstich, de part del molt
il·lustre consistori, respongué fer-li agrahiment
de la honrra y mercè que a dit consistori feya, y
també que en lo que a sa senyoria se li offerís es-
taria prompte en fer-li mercè, y a la distància que
estigueren junts conversaren de algunas cosas
particulars. Y al despedir-se sa senyoria ses se-
nyories se alsaren y lo mateix senyor oÿdor eccle-
siàstich lo acompanyà fins al cap de la dita escala,
acompanyats de alguns officials de la present casa
y verguers ab sas cotas y masses altas.
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Divendres, a XX. En aquest die ses senyories or-
denaren al scrivà major de la present casa cusís
en lo present dietari un procés actitat entre lo
doctor misser Joan Solà y Joseph Pinyana, mer-
caders, ciutadans de Barcelona, contra Pere Pau
Torres, botiguer de la vila de Cervera, a effecte
de la provisió contra dit Torres feta en dit pro-
cés per los assessors de la present casa a 19 de
abril 1657, lo qual és assí cusit, signat de letra
A. Loa procés és en poder de Gismundo Boffill,
notari, ajudant de la scrivania major, per haver-
lo menester.

Dissabte, a XXI. En aquest die ses senyories do-
naren una carta al scrivà major que tenen rebu-
da de sa altesa del sereníssim senyor don // 60v
// Joan de Àustria, scrita en Brusellas a 28 de fe-
brer pròxim passat de 1657, en resposta y
agrahiment de una carta que de ses senyories
rebé de 12 del mes de agost pròxim passat. Y axí
ordenaren que la dita carta enfilàs y cusís en lo
present dietari, que és signada de letra A.

En aquest mateix die ordenaren ses senyories a
dit scrivà major cusís en lo present dietari un pa-
per o scriptura en què estan descrits alguns capí-
tols fahents per la conferència se té, per part del
senyor virrey y ses senyories, per los senyors no-
menats aserca del servey sa fa a sa magestat, que
Déu guarde, y beneffici del Principat, en adju-
tori de la guerra, lo qual paper està assí cusit,
signat de letra B. E axí bé, fonch ordenat per ses
senyories se’n fes una còpia y axí mateix altra
còpia auctèntica de una embaxada que, per orde
de ses senyories, se féu al senyor virrey a 30 de
agost pròxim passat, acerca de la exida de don
Anton Granollachs, don Phederich Desbosch y
don Àngel del Paz, per las parts de Catalunya,
lo qual paper de embaxada està cusit en lo pre-
sent dietari, sots jornada de 30 de agost pròxim
passat. Axí que las ditas dos còpias, ço és, dels
capítols de ditas conferèncias fahents per aque-
lla y de dita embaxada, manaren ses senyories
enviar a Joseph Blanch, altre dels verguers de la
present casa, a don Francisco Sans, ardiaca y ca-
nonge de la Seu de Barcelona, altre dels tres se-
nyors per ses senyories nomenats per dita con-
ferència, los qualsb // 61r // papers ha fet relació
dit Blanch que ha donats lo mateix die y, en-
continent, en mans de dit senyor ardiaca.

Dilluns, a XXIII. En aquest die la iglésia celebrà
la festa del gloriós sant Jordi, patró que és del
General de Catalunya, y no·s féu la festa so-
lempne en la present casa, ni ab la pomp<t>a
com se acostumava fer, per trobar-se lo General
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tant exaust, sinó que en la capella petita de la
present casa, des de la punta del die fins a les
dotse horas del migdie, se digueren missas.

Dimars, a XXIIII. En aquest die ses senyories fo-
ren servits ordenar al scrivà major cusís en lo
present dietari un paper en lo qual està descrit y
fet un vot acerca si lo molt il·lustre senyor don
Pau de Àger, del orde de Sant Joan de Hierusa-
lem, // 61v // altre dels visitadors de dit General
per lo estament ecclesiàstich, deu precehir al
il·lustre y molt reverent senyor doctor Hierò-
nym Soler, canonge de la santa Iglésia de Tarra-
gona, altre dels visitadors per lo mateix esta-
ment. Fet lo dit vot per quatre magnífichs
doctors del Real Consell y magnífichs assessors
y advocat fiscal de la present casa y visita, lo qual
vot és assí cusit, signat de letra C.

62r Maig MDCLVII

Dimecres, a II. En aquest die ses senyories, con-
sistorialment, acompanyats ab los verguers de la
present casa, són baixats en la Llotja de la pre-
sent ciutat y casa del General per affers de la Ge-
neralitat y per a continuar de fer encantar las
bollas falten de arrendar del present Principat,
//62v // y en particular la de Tàrrega que ses se-
nyories han manat tornar a encantar. E axí ma-
teix se són conferits en lo aposento en lo qual
tenen residència lo magnífich deffenedor del
General y lo receptor dels fraus de aquell, y han
manat rèbrer ab inventari las coses descritas y
continuadas en un paper o scriptura, y també
dit Joseph Rol, receptor dels fraus, ha firmada
àpocha de la roba continuada en dita scriptura,
la qual és assí cusida, signada de letra A.

En aquest mateix die ses senyories donaren una
carta al scrivà major del General per a què la
continuàs en lo present dietari, rebuda del ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, loctinent y capità general en lo present Prin-
cipat, scrita a 30 de abril 1657, en y acerca del
tèrcio dels soldats del General, la qual han orde-
nat a dit scrivà major la cusís en lo present dieta-
ri, que·s signada de letra A.

En aquest mateix die ses senyories, per medi del
magnífich síndich de la present casa, han enviat
un paper al senyor virrey ab embaxada, conte-
ninta resposta de la dalt dita carta, de trenta de
abril pròxim passat, de sa excel·lència, rebuda
còpia de la (que) és en aqueix paper en lo present
dietari y jornada, per orde de ses senyories, cusit,
signat de letra B, C. E dit magnífich síndich ha
feta relació de com lo mateix die donà dit paper
de embaxada en mans de sa excel·lència.

Dijous, a III. En aquest die ses senyories han or-
denat a dit scrivà majora //63r // que cusís en lo
present dietari un paper fahent de conferència,
lo qual paper és assí cusit, signat de letra C.

Dissabte, a V. En aquest die ordenaren al scrivà
major del General, ses senyories, cusís en lo pre-
sent dietari un paper fahent per la conferència,
lo qual és assí cusit, signat de letra D. En aquest
mateix die ses senyories ordenaren a dit scrivà
major cusís en lo present dietari uns memorials,
signats de letras A y B, de las relacions de las vi-
las y lochs a dits memorials contengudes, fa-
hents per las contribucions que ditas vilas y
lochs fan a la gent de guerra enviats, ço és, lo
primer a sa magestat, que Déu guarde, lo segon
al agent.

63v Divendres, a XI. En aquest die, constituït perso-
nalment lo reverent Joseph de Jalpí y Julià,
prior de Santa Maria de Marb, // 64r // com a
procurador de Joseph Desclapés, mercader de
la vila de Malgrat, bisbat de Gerona, tauler del
General de dita vila, com de sa procura apar en
poder de Làtser Galí, notari de dita vila, a 20 de
abril 1657, de la qual ha feta ocular ostensió y
és assí cusida, signada de letra A, renuncià en
mà y poder de ses senyories, pure, libere, et sim-
pliciter, lo dit offici de tauler, per a què sa se-
nyoria sia servit acceptar dita renunciació y lo
dit offici provehit en favor de la persona a ses se-
nyories ben vista. E ses senyories han acceptada
la dita renunciació si y en quant y per capítols de
Cort los és lícit y permès y en la forma acostu-
mada. Presents per testimonis Hipòlit Mestre y
Francesch Ferrer, mercader, ciutadans de Bar-
celona.

En aquest mateix die ses senyories han ordenat
al scrivà major del General que cusís en lo pre-
sent dietari un paper fahent a la conferència, lo
qual és assí cusit, signat de letra B. Y lo mateix
die han manat entregar una còpia del contengut
en dit paper al doctor don Francisco Sans, ar-
diaca y canonge de la Seu de Barcelona, hu dels
nomenats per ses senyories per dita conferència.

Dissabte, a XII. En aquest die ses senyories orde-
naren a dit scrivà major cusís en lo present dieta-
ri un memorial, signat de letra A, de las relacions
de las vilas y lochs en dit memorial contengudes,
fahents per las contribucions que ditas vilas y
lochs fan a la gent de guerra enviat a sa magestat,
que Déu guarde, per a conseguir lo remey se es-
pera de sa real clemència.
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64v Dilluns, a XIIII. En aquest die, per medi del sín-
dich del General, han enviat, ses senyories, un
paper de embaxada al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, loctinent y capità
general en lo present Principat y comtats, supli-
cant a sa excel·lència mane enviar-los la mem-
brana dels subjectes proposats a sa magestat,
que Déu guarde, per la extracció de insiculadors
fahedora a 15 del present mes, còpia de la qual
embaxada és assí cusida, signada de letra A. E
dit síndich ha feta relació que ha donat dita em-
baxada en mans pròprias de sa excel·lència, la
qual embaxada llegida per sa excel·lència, ha
respost que la insiculació no era vinguda encara
de Madrit, que en venir luego la enviarà als se-
nyors deputats.

En aquest mateix die ses senyories són anats en
la casa del General de la Llotja de la present ciu-
tat, a effecte de encantar la bolla de la vila y
col·lecta de Tàrrega y altres del present Princi-
pat que no són arrendadesa.

65r Dimecres, a XVI. En aquest die ses senyories han
ordenat al scrivà major cusís en lo present dieta-
ri un paper en lo qual estan continuades sis rela-
cions de diferents vilas, fahents a las cartas se
són enviades a effecte de las contribucions, los
quals papers són assí cusits, signats de letra A.

Divendres, a XVIII. En aquest die ses senyories
són anats consistorialment en la Lotja de la pre-
sent ciutat per a encantar la bolla de Tàrrega y
sa col·lecta y altres que estan per a arrendar.

65v Dissabte, a XVIIII. En aquest die ses senyories
me han donat aquest paper en lo qual se conté
la relació ha feta lo magnífich racional de la pre-
sent casa a ses senyories, de com Hierònym Ma-
yor y Sala, sobrecullidor del General de la part
de ponent, ha comptat y pagat y lo plus de la
plata del ordinari dret cent quaranta-quatre lliu-
ras, quatre sous y nou, y dret de guerra sinquan-
ta-quatre lliures, deu sous y quatre, que, junt lo
sobreplus de la plata, las ditas dos partidas són
cent noranta-vuit lliures, quinse sous y hu, per
las tercas de octubre, novembre y dezembre
1655, janer, febrer y mars 1656 y las bollas de
Leyda no arrendades de ditas dos terças, y
compta als quatre de novembre 1656 y à acabat
de pagar als denou de maig 1657, lo qual paper
de relació és assí cusit per orde de ses senyories,
signat de lletra B.

E també ses senyories me han ordenat cusís en
lo present dietari un memorial, que·s signat de
letra C, de las relacions de las vilas y llochs en dit
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memorial contengudes, fahents per las contri-
bucions que las ditas vilas y lochs fan a la gent
de guerra, enviat a sa magestat, que Déu guar-
de, per a conseguir lo remey se espera de sa real
clemència.

E axí mateix me ordenaren cusís en lo present
dietari dos papers que són assí cusits, signats de
lletra D y Ea, //66r // fahents per la conferència
del qual paper signat de dita lletra. E ses senyo-
ries me han manat fer-ne una còpia per a donar-
la als senyors de dita conferència.

Dimecres, a XXIII. En aquest die ses senyories
són anats consistorialment en la Lotja y casa del
General de la present ciutat, per a // 66v // fer
encantar la bolla de Tàrrega y sa col·lecta y las
demés que són arrendades del present Princi-
pat.

Divendres, a XXV. En aquest die los molt il·lus-
tres senyors deputats del General del principat
de Cathalunyab, juntament ab los senyors oÿ-
dors de comptes, són anats en la casa del Gene-
ral de la Llotja de la mar, per a manar continuar
lo encantar la bolla de la vila de Tàrrega y sa
col·lecta y las demés que no són arrendades.

En aquest mateix die ses senyories ordenaren al
scrivà major los entregàs en son consistori una
llista o còpia de totes les persones insiculades a
deputats y oÿdors de comptes, y altra llista o cò-
pia de les persones insiculades a totas las bolsas
dels officis de la present casa de la Deputació,
las quals los són estades entregades.

67r Dissabte, a XXVI. En aquest die ses senyories or-
denaren al scrivà major del General cusís en lo
present dietari un memorial, signat de lletra A,
de las relacions de las vilas y lochs en dit memo-
rial contengudes, fahents per las contribuccions
que las ditas vilas y llochs fan a la gent de guerra,
enviat a sa magestat, que Déu guarde, per a con-
seguir lo remey se espera de sa real clemència.

Dilluns, a XXVIII. En aquest die ses senyories,
per medi de sos magnífichs advocat y secretari
de la present casa, han manat enviar als molt
il·lustres senyors visitadors de la present casa un
paper de embaxada, fahent sobre la querela pu-
blicada número 26, còpia de la qual és del tenor
següent:

«Molt il·lustres senyors. Han tingut notícia los
molt il·lustres senyors deputats y //67v //oÿdors
del trienni present que, en la sentència publica-
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da sobre la querela número 26, ha vostra senyo-
ria declarat que durant la guerra del present
Principat pugen los molt il·lustres deputats, que
vuy són y per temps seran, escusar als sobreculli-
dors, encara que aquells no deposen dins vuit
dies los diners que hauran col·lectat de las
terças, ab què no puguen dits sobrecullidors ex-
cedir lo termini de vint dies, ni los dits deputats
y oÿdors lo puguen permètrer sots pena de una
terça de son salari quiscú de aquells. E com la
pena de una terça expressada ab dita sentència
estiga equívoca que per a [...] dirigida als sobre-
cullidors y als senyors deputats y oÿdors, que
són vuy. Per ço, per medi del magnífich advocat
fiscal del General representan a vostra senyoria
dit equívoco per a què se servesca declarar si la
pena és imposada [als] senyors deputats y oÿ-
dors o als sobrecullidors, y de la resolució se
pendrà sie vostra senyoria servit fer-ne sabidor
al consistori dels deputats y oÿdors».

En aquest mateix die, per medi del doctor don
Francisco Sans, ardiaca y canonge de la Seu de
Barcelona, don Hierònym Miquel y de Joseph
Navel y de Erill, ciutadà honrat de Barcelona,
enviaren ses senyories un paper o embaxada al
excel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mor-
tara, virrey, loctinent y capità general de sa ma-
gestat, que Déu guarde, en lo present Principat
y comtats acerca del excés manat fer per dona //
68r // Pròspero Totavila, governador de armas
per sa magestat, que Déu guarde, en la ciutat de
Vich, de passar per las armas los contenguts en
dita embaxada, còpia de la qual és assí cusida,
signada de letra B, la qual donaren a sa ex-
cel·lència, y respongué que ja tenia notícia de
dit cas y manaria provehir lo que seria de justí-
cia.

68v Juny MDCLVII

Dissabte, a II. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes ordena-
ren cusís en lo present dietari un memorial, sig-
nat de letra C, de las relacions de las vilas y
llochs en dit memorial contengudes, fahents
per las contribucions que las ditas vilas y lochs
fan a la gent de guerra enviat a don Agustí Be-
rardo, agent del General de Cathalunya en la
cort de sa magestat, que Déu guardeb.

70r Dissabte, a XVI. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes ordena-
ren al scrivà major cusís en lo present dietari un
memorial, signat de letra A, de las relacions de

las vilas y llochs en dit memorial contengudes,
fahents per las contribucions que las ditas vilas y
llochs fan a la gent de guerra, enviat a don
Agustí Berardo, agent del General de Cathalu-
nya en la cort de sa magestat, que Déu guarde.

En aquest mateix die ses senyories han ordenat
a dit scrivà major cusís en lo present dietari una
certifficatòria feta per Joan Montaner, notari de
la vila de Cervera, ab la qual consta que, per
orde del magnífich deputat local del General de
dita vila, se són donades differents cartes envia-
des per orde de ses senyories a dit deputat local,
per a differents vilas de dita col·lecta, la qual
certifficatòria és assí cusida, signada de letra Ba.

71r Dissabte, a XXIII. En aquest die los molt il·lus-
tres senyors deputats del General de Cathalunya
y oÿdors de comptes manaren al scrivà major
cusís en lo present dietari un paper o memorial,
signat de lletra A, de la relació de la universitat y
vila de Vilanova de Cubelles y la Jultrú, en dit
memorial contengudes, fahent per las contribu-
cions que la dita universitat y vila fa a la gent de
guerra, enviat a don Agustí Berardo, agent del
General de Cathalunya en la cort de sa mages-
tat, que Déu guarde.

En aquest mateix die ses senyories han ordenat a
dit scrivà major cusís en lo present dietari una
carta del excel·lentíssim senyor marquès de Olías
y Mortara, loctinent y capità general en lo pre-
sent Principat y comtats, tenen rebuda de 22 de
juny del present any 1657, ab la qual fa entén-
drer a ses senyories com, per carta de sa mages-
tat, que Déu guarde, té notícia de la recuperació
de la plassa de Olivensa, en lo regne de Portugal,
la qual és assí cusida, signada de letra B.

71v Dimars, a XXVI. En aquest die ses senyories, at-
tenent a la carta que a 23 del present mes, del
excel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mor-
tara, loctinent y capità general en lo present
Principat y comtats, reberen, la qual, per orde
de ses senyories, està cusida en lo present dieta-
ri, sots dita jornada de 23, en y ab la qual fou sa
excel·lència servit fer, enterant a ses senyories la
victòria és estat Nostre Senyor servit de donar a
las armas de nostre rey y senyor, que Déu guar-
de, en la recuperació de la plassa de Olivensa en
Portugal, per lo qual succés arribaren ses senyo-
ries, acompanyats dels verguers, ab masses, y de
molts officials del General y present casa de la
Deputació, al palàcio de sa excel·lència, per a
donar-li la norabona y significar lo molt conten-
to ne havia tingut lo present Principat, offerint-
se de nou ses senyories, per part del Principat,
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en lo que fos de servey de sa magestat y beneffi-
ci de dit Principat.

Y sa excel·lència demostrà molt agrahiment de
dita embaxada y digué tenia per cert lo contento
que ses senyories significaven haver tingut y tenir
lo Principat de dita victòria, y que sa excel·lència,
de part de sa magestat y sua, se farie en tot lo que
se offerís en beneffici de la província.

72r Dissabte, a XXX. En aquest die lo excel·lentíssim
senyor marquès de Olíasa, Mortara y Çarreal,
loctinent y capità general, per medi del secretari
Jaume Salamó, és estat servit enviar lo nombra-
ment de la insiculació.

En aquest mateix die ses senyories han ordenat
al scrivà major cusís en lo present dietari dos pa-
pers fahents, ço és, lo hu // 72v // tocant a uns
apuntaments per la junta de la conferència y
l’altre per la resposta a dits apuntaments; los
quals són assí cusits, signats de letras A y B. Y
axí mateix han ordenat donar còpias de dits pa-
pers per a entregar a dita junta de conferència.

Juliol MDCLVII

Dimecres, a IIII. En aquest die ses senyories han
ordenat al scrivà major continuàsb //73r // en lo
present dietari un vot fet en scrits per los magní-
fichs assessors y advocat fiscal de la present casa
y consulent baix scrits en dit vot, acerca del fet
consultat per ses senyories de la precedència
suscitada entre lo doctor Vicents Prexens, ardia-
ca major y canonge de la santa Iglésia de Torto-
sa, y fra don Pau de Àger, religiós, gran creu y
balliu titular de Mallorca, y axí bé que insertat
ab dit vot la resposta que dit don Pau de Àger
féu a la lectura de dit vot, los quals papers són
assí cusits, signats de letras A y B.

Dissabte, a VII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes ordena-
ren cusís en lo present dietari un paper, e o me-
morial, signat de letra A, de la relació de la vila y
loch de Sant Cugat de Vallès, en dit memorial
contengut, // 73/v // fahent per las contribu-
cions que la dita vila y lloch fa a la gent de guer-
ra, enviat a don Agustí Berardo, agent del Ge-
neral de Cathalunya en la cort de sa magestat,
que Déu guardec.

74r Dissabte, a XIIII. En aquest die ses senyories
arribaren consistorialment, acompanyats ab los
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verguers y masses<ses> grans y de molts officials
de la present casa y General, ab embaxada, a vi-
sitar lo excel·lentíssim senyor comte de Penya-
randa en casa del senyor don Joan de Marimon,
a hont posava dit excel·lentíssim senyor comte
de Penyaranda. Y pujats que foren en dita casa,
lo dit excel·lentíssim senyor comte de Penya-
randa los hisquéa a rèbrer ab molta cortesia, y
fent-los passarb devant entraren en lo tercer
aposento. Assentats tots en ses cadires, lo se-
nyor deputat ecclesiàstich, en nom del consisto-
ri, digué: «Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor,
tenim gran contento que vostra excel·lència sia
arribat ab salut a est Principat, no havem apre-
surat venir a besar la mà a vostra excel·lència
conciderant lo cansàncio del camí, temps calo-
rós y fraqüència // 74v // de visitas. Vostra ex-
cel·lència nos emplehe y mane com interessam
summament en lo servey del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, suplicam a sa Divina Magestat
que vostra excel·lència proseguesca felicement
son camí, hi·l tornem a vèurer ab pròsperos suc-
cessos, com esperam de la noblesa, prudència y
perícia en política de vostra excel·lència». Y fou
servit de respòndrer que estimava en molt la
cortesia que ses senyories li feyen de part del
Principat, fent-ne molta gratitut, y que desijava
moltas occasions per a poder-ho axí regonèxer.
Y aprés que hagueren tingut un rato de conver-
sació, ses senyories se alsaren y volent-se despe-
dir, lo senyor deputat ecclesiàstich li digué que
estimava en molt la mercè y offerta feya al Prin-
cipat. Y sa excel·lència, acompanyant-los fins al
cap de la escala, aguardà que ses senyories se’n
baixassen per ella, fent uns y altres molts cum-
pliments de cortesia.

Dimecres, a XV. En aquest die, entre sinch y sis
hores de la tarda, vingué en la present casa de la
Deputació lo excel·lentíssim senyor comte de
Penyaranda, acompanyat de molts cavallers.
Hisqueren-lo a rèbrer los magnífichs assessors
de la present casa al portal major del ingrés de
dita casa, y al capdemunt de la escala dels corre-
dors los senyors oÿdors ecclesiàstich y militar,
ab los verguers y masses grans devant, acom-
panyats de molts officials de la present casa, hi·l
posaren en lo mig y lo en- //75r //traren fins a la
sala dels reys, a hont, y antes de entrar, en la
porta de dita sala hisqueren los senyors depu-
tats, rebent-lo ab molt gran demonstració de
voluntat, posant-lo en lo mig dels senyors de-
putats ecclesiàstich y militar, hi·l entraren en la
sala del consistori, la qual estava adornada de
richs domassos, a hont estigueren assentats los
senyors deputats y oÿdors, per son orde, y en lo
mig lo senyor comte de Penyaranda, tenint a la
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mà dreta lo senyor deputat ecclesiàstich y a la
esquerra lo militar. Y aprés de haver confabulat
molt bona estona, se alsaren y ab lo mateix orde
tots los dits senyors deputats y oÿdors acom-
panyaren al dit senyor comte fins al dit cap de la
escala, y allí se despediren ab la deguda serimò-
nia y cortèsia, y tots los officials de la present
casa acompanyaren a dit senyor comte fins al
portal major de la present casa, a hont dit se-
nyor comte se embarcà en son cotxo.

Dilluns, a XVI. En aquest die ses senyories han
ordenat al scrivà major cusís en lo present dietari
y jornada dos cartas despedides per Cancelleria
de sa magestat, que Déu guarde, dadas en el
Buenretiro, a 25 de juny pròxim passat de 1657,
ço és, la una despedida en favor de don Sebastià
Cortijos y Villafante, //75v //cavaller del orde de
Calatrava, y l’altra de don Sebastià Yerro de Cas-
tro, cavaller del mateix hàbit, en y ab las quals
mana sa magestat a ses senyories que, per quant
dits cavallers han de passar per lo present Princi-
pat y que aportan, per son servey de sas personas
y casa, algunas cosas, que tindrà sa magestat
contento que se’ls fassa commoditat y bon acu-
lliment, axí en los drets del General que degan,
com en lo breu y bon despaig, las quals cartas
són assí cusidas, signades de letras A y Ba.

77r Agost MDCLVII

Dissabte, a IIII. En aquest die ses senyories han
ordenat al scrivà major cusís en lo present dieta-
ri una fe o certifficatòria auctèntica de com se
llevà acte de la presentació y lliurança se féu de
una carta scrita de part y orde de ses senyories a
Miquel Llopis, botiguer de la vila de Tàrrega,
die y any en lo registre de la present casa y trien-
ni contenguts, la qual fe y certifficatòria és assí
cusida, signada de letra A.

77v Dimecres, a VIII. En aquest die reberen en llur
consistori, per medi de mossèn Isidro Gilabert,
procurador fiscal de la visita del General, y
Francesch Llentisclar, scrivà major de dita visita,
sinch memorials de las sentèncias y decret de
exequució proferidas en dita visita y de las cosas
en ells contengudes, nombrats de número 1, 5
y també lo procés de las querelas y lo llibre de
las sentèncias y decrets de exequució y lo llibre
dit dietari y dels papers que·s designan en los
memorials de número 4, y 5 y los mil tomos
dels summaris que ses senyories dels senyors vi-
sitadorsb // 78r // han manat estampar; los quals

sinch memorials són assí cusits, signats de letra
A, B, C, D y E. Y axí bé me han ordenat ses se-
nyories cusís en lo present libre de dietari y jor-
nada una scriptura presentada per part de dits
molt il·lustres senyors visitadors, e o de son pro-
curador fiscal de dita visita, y continuada al peu
de dita scriptura la requesta feta per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes,
lo militar, lo qual dit paper de dita scriptura y
resposta és assí cusit, signat de letra F; los quals,
y las quals, papers manaren ses senyories al
scrivà major de dit General continuàs en lo pre-
sent dietari y cusís, com està dit, en lo present
dietari, comforme estan cusits los dits sinch me-
morials y dit paper de scriptura presentat y res-
posta feta.

Dijous, a VIIII. En aquest die ses senyories (ma-
naren) al scrivà major del General continuàs en
lo present llibre de dietari una scriptura presen-
tada a Joan Ballaró, veguer de la present ciutat y
vegueria de Barcelona, acerca del exercir lo dit
offici de veguer a temps de ser-se publicat judici
de taula, la qual scriptura és assí cusida, signada
de letra A.

78v Dissabte, a XI. En aquest die fonch feta relació
per lo magnífich racional de la present casa en lo
consistori de ses senyories, los quals ordenaren
al scrivà major y secretari que la continuàs en lo
present dietari, de com restaren de acordi, als
onse de maig 1657, ab los archivers de la pre-
sent ciutat de Barcelona que devia, la taula, de
libres nous del comte tenen per comte dels sala-
ris dels magnífichs doctors del Real Consell del
bienni dels anys 1656 y 1657, la quantitat de
sinch mil tres-centas vint-y-quatre lliuras, vuit
sous y deu diners, tirada en lo bienni de 1657 y
1658, dich sinch mil tres-centas vint-y-quatre
liuras, vuit sous y deu.

En aquest mateix die ses senyories, per medi del
ardiaca y canonge de Urgell don Jayme Copons
y de Joseph Olsina y Riusech, donsell, y de Jo-
seph Navel y Erill, ciutadà honrat de Barcelona,
acompanyats dels verguers de la present casa ab
masses altes y de molts officials de la Generali-
tat, enviaren al excel·lentíssim senyor marquès
de Olías y Mortara, loctinent y capità general en
lo present Principat y comtats, un paper de em-
baxada, còpia de la qual és assí cusida, signada
de letra A, fahent al abadiat de Cardona, pro-
vehit en persona del doctor Joseph Estornell, de
la qual han feta relació que tenen donadaa //79r
// la dita embaxada en mans de sa excel·lència, y
que·ls ha respost que tenia tanta attendència en
observar, e o manar observar, las constitucions
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del present principat de Catalunya, que ab tota
diligència y cuydado manaria mirar lo paper de
la embaxada y fer lo de justícia, en observança
de ditas generals constitucions.

Dilluns, a XIII. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich del General, foren servits en-
viar al il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe
de Barcelona un paper de embaxada contenint
de com, a petició de la magestat cathòlica, que
Déu guarde, sa Sanctedat és estat servit enviar
indult al present Principat, dispensant en alguns
casos dels temps de las turbacions, la còpia de la
qual embaixada és del tenor següent:

«Il·lustríssim y reverendíssim senyor. Lo ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, loctinent y capità // 79v // general de sa ma-
gestat, que Déu guarde, nos donà notícia ab sa
carta dada en Torroella de Mongrí, a onse de
octubre proppassat, com sa Santedad, a petició
de sa real magestat, mogut de sa real cathòlica y
pia concideració y amor als habitants y naturals
de aquest Principat, havia obtingut de sa Sante-
dad absolució de las sensuras que las personas
axí ecclesiàstiques, seculars, com també religio-
sos y los demés seculars, haurian incorregut en
estos temps de las turbacions passades, per los
delictes y excessos per ells comesos. Y, enconti-
nent, procuràrem que nostre agent en Roma
solicitàs lo despaig hi·l enviàs ab pretesa, lo qual
havem rebut y enviam còpia auctèntica a vostra
senyoria il·lustríssima, suplicant que, en execu-
ció del amor paternal experimentan sos súbdits
de tot bé spiritual, de mà de vostra senyoria
il·lustríssima sia de son servey, ab los medis apa-
rexerà millor convenir, donar forma a la exe-
quució de esta gràcia y absolució per sa Sante-
dad concedida, y que los confessors, en la
occasió que·s trobaran tenir penitents que·s
confessaran haver comès semblants pecats, res-
ten assegurats de la potestat de sa Santedad,
atorgada per a concedir-los la absolució de las
sensuras en què hauran incorregut, que a més
de què la exequució de dit breu apostòlich ha
de redundar en servey de Déu y se conseguirà lo
intent de sa magestat, hi·s cumplirà sa real vo-
luntat, nosaltres ho rebrem a particular mercè
de mans de vostra senyoria il·lustríssima».

Y axi bé, junt ab dit paper de embaxada y per medi
de dit síndich y en dita jornada, li fonch enviada
còpia auctèntica a dit senyor bisbe del indult
apostòlich, lo qual és de la manera se segueix:

«Alexander Pape VII.

Ad futuram rei memoriam exponi nobis nuper fe-
cit //80r //carissimus in Christo felices noster Phi-
lippus, Hispaniarum rex Catholicus, quod prete-
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ritis principatus Cathalonie, motuum occasione,
multe persone eiusdem Principatus, cuiusvis con-
ditionis, propter violationem jurisdictionis ac im-
munitatis ex libertatis ecclesie in varias sensuras
et poenas ecclesiasticas incurrerunt, cum autem
sicut eadem expositio subjungebat dictus Philippus
rex eisdem personis de apparentis obsolucionis be-
nefficio per nos in premissis provideri plurimum
desideret: Nos, piis eiusdem Philippi, regis, votis
quantum cum domino possumus favorabiliter an-
nuere volentes suplicationibus eius nomine nobis
super hoc humiliter porrectis inclinati venerabilibus
fratribus episcopis per memoratum principatum
Cathalonie constitutis, per presentes, committi-
mus et mandamus ut ipsi quoscunque diocesanos
suos respective, seculares et regulares, utriusque se-
xus, cuiusvis status, ordinis et conditionis fuerint,
si illi id ab ipsis respective humiliter petierint im-
posita illorum singulis ipsorum episcoporum arbi-
trio aliqua penitentia salutari a quibusvis exco-
municationis, suspensionis et inter dicti aliisque
ecclesiis sententiis certis et poenis quas inter prete-
ritos Principatus presenti motus propter violatio-
nem jurisdictionis ac immunitatis et libertatis ec-
clesia, non tamen ratione violationis clausure
monasteriorum monialium ipsarum ut monia-
lium aut offentionis presbiteris vel clericis illata,
quomodolibet incurrerunt in utroque foro aucto-
ritatem nostram apostolicam in forma ecclesia
consueta absolvant, non obstantibus apostolicii ac
in universalibus // 80v // provincialibusque et sy-
nodalibus conciliis [d]editis generalibus vel spiri-
tualibus constitutionibus et ordinationibus cete-
risque consiliis quibuscunque. Datum Roma,
apud Sanctam Mariam Majorem, sub annulo
piscatoris die XXIIII maii MDCLVI, pontificatus
noster anno secundo. T. Gualterius».

E dit síndich ha feta relació dit die que ha donat
dit paper de embaxada y còpia de dit indult a dit
senyor bisbe, y que sa senyoria li ha respost que
manaria posar en exequució ab tota puntualitat
lo contengut en dita embaxada y indult.

Dimars, a XIIII. En aquest die (ses) senyories,
constituïts en la casa del General en la Llotja del
mar de la present ciutat, se són conferits en lo
aposento en lo qual té sa residència lo magnífich
deffenedor del General y lo receptor dels fraus,
han manat rèbrer en inventari las cosas descritas
y continuades en un memorial que·s assí cusit,
signat de letra A.

En aquest mateix die ses senyories, per medi del
síndich del General, han enviat un paper de em-
baxada al excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, loctinenta // 81r // y capità ge-
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neral en lo present Principat y comtats, aserca
de aportar vuy vara de rey Joseph Torner, qui
en lo trienni passat portava vara de sots-veguer
de la present ciutat, ab motiu de ésser aguasil de
la Provehedoria General, contrafent a las gene-
rals constitucions de Cathalunya, còpia de la
qual embaxada és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats del Gene-
ral de Cathalunya han sabut que Joseph Torner,
qui en lo trienni passat portava la vara de sots-ve-
guer d’esta ciutat, vuy aporta vara públicament
de official real, dient ésser aguasil de la Provehe-
doria General, contrafent-se a la constitució 1 y
2 y altres, y en particular a la constitució 5 del tí-
tol “Que novells officials no sien posats”. Y
creuen los deputats que vostra excel·lència ne
haurà tingut notícia d’esta creació de official nou
feta per la Provehedoria, per lo que, per medi de
son síndich, extrajudicialment, suplican a vostra
excel·lència sia de son real servey manar revocar
dita creació de offici de aguasil de la Provehedo-
ria General, manant a dit Torner no aporte pú-
blica, ni privadament, vara de justícia, lo que serà
en observança de ditas constitucions, com se es-
pera de la grandesa de vostra excel·lència, y o
rebrà a singular mercè».

E dit síndich ha feta relació que té donat dit pa-
per de embaxada a sa excel·lència y respongué
que·u miraria.

81v Divendres, a XVII. En aquest die, constituït per-
sonalment en lo consistori de ses senyories lo
doctor en medicina Miquel Vilanera, mitjensant
jurament, féu relació a ses senyories que ell ha-
via visitat y visitava al doctor misser Joan Batista
Ruffach, altre dels assessors de la present casa, y
que aquell estava desganat, que ha necessitat y
necessitava de remey per hont degudament im-
pedit per poder exercir son offici, y axí féu dita
relació, la qual me manaren ses senyories fos
continuada en lo present dietari.

En aquest mateix die ordenaren ses senyories in-
sertàs o cusís en lo present dietari un paper que
és assí cusit, signat de letra A, en y ab lo qual està
descrita unaa //82r // certifficatòria feta vuy, die
present, per Miquel Gràcia, notari, de com Ra-
mon Spuny, donsell, en Barcelona domiciliat,
ha renunciat lo offici de jutge de taula.

En aquest mateix die, inseguint lo orde de sa
magestat, que Déu guarde, datat en Madrid, a
27 de agost 1655, se féu extracció del offici de
receptor de la bolla en la casa del General de la
present ciutat, que vaccava per mort de don Vi-

cents Magarola qui obtenia aquell. La extracció
se féu en presència de ses senyories dels molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes,
los quals hisqueren del consistori, ab los ver-
guers y masses devant, a la quadra del hort junt
a la sala de dit consistori, y aquella se féu ab ro-
dolins de cera, posats en la urna de plata, a hont
se posen los rodolins quant se fan extraccions de
deputats y oÿdors y habilitadors. Assistiren en
dit acte las persones següents:

Lo doctor misser Joseph Piella, per absència del
doctor misser Balthesar Soler, altre dels asses-
sors de la present casa. Lo doctor misser Cli-
ment Bover, per desgana de misser Joan Batista
Ruffach, altre de dits assessors. Lo doctor mis-
ser Aleix Tristany, advocat fiscal. Lo secretari y
scrivà major del General. // 82v // Lo regent los
comptes. Lo exercint lo offici de racional. Lo
síndich del General. Lo procurador fiscal. Lo
ajudant primer de la scrivania major. Lo ajudant
tercer de dita scrivania major. Lo scrivent ordi-
nari de dita scrivania major. Lo scrivent ordinari
de dia scrivania major. Los tres verguers de la
present casa. Lo fuster. Lo mestre de cases. Lo
andador de la confraria de Sant Jordi.

E després de posats los rodolins dins la urna fetsa

de cera, com és dit, per un minyó fonch extret:
Lo doctor misser Agustí Pinyana.

Dissapte, a XVIII. En aquest die ses senyories me
han ordenat aquest paper, en lo qual se conté la
relació ha feta lo magnífich racional de la pre-
sent casa a ses senyories, de com Bonaventurab

// 83r // Closa, sobrecullidor del General de la
part de levant, als quatorse de juny 1647, ha
comptat y pagat la terça de juliol, agost y setem-
bre 1658, del dret ordinari y de guerra y de las
bollas no arrendades de la ciutat y col·lecta de
Gerona, lo qual paper de relació és assí cusit per
orde de ses senyories, signat de letra A.

Dimecres, a XXII. En aquest diec se ha donat al
molt il·lustre //83v //consistori de ses senyories,
per affers de la Generalitat, còpia simple de una
carta scrita per sa magestat, que Déu guarde,
sots jornada de tres de mars 1657, la qual és en
lo dietari del trienni corrent, sots jornada de
trenta-hu de mars 1657 y, axí mateix, còpia
simple de una carta scrita per ses senyories a sa
magestat, sots jornada de vint-y-hu de abril
1657, extreta del registre corrent en dit present
trienni de la scrivania del ajudant tercer de la
scrivania major.
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a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 1,
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b. a continuació una relació i uns apuntaments transcrits a
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Divendres, a XXIIII. En aquest die ses senyories,
per medi dels magnífichs assessors y advocat fis-
cal de la present casa, han enviat un paper de
embaxada al excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, loctinent y capità general en lo
present Principat y comtats, que és fahent a la
nominació de persona per la administració dels
llibres del servey offert per lo Principat a sa ma-
gestat, Déu guarde, y beneffici de la província,a
//84r // còpia de la qual és en aquest paper, que
és assí cusit per orde de ses senyories, y signat de
letra A.

E los magnífichs assessors han referit a ses se-
nyories que han donat dit paper de embaxada a
sa excel·lència, y que digué manaria mirar lo en
dit paper contengut y que respondria a dita em-
baxada.

Dissabte, a XXV. En aquest die reberen ses se-
nyories en llur consistori uns apuntaments trac-
tats y ajustats en la junta de lleves dita de la con-
ferència, en lo fet tocant a la administració y
distribució de les pecúnies de les universitats del
present principat de Cathalunya, a obs del ser-
vey voluntari offert a sa magestat, Déu guarde,
per temps de tres anys, los quals apuntament(s)
ordenaren ses senyories a mi, scrivà major, cusís
en lo present dietari, los quals són assí cusitsb,
signats de letra B.

84v Dilluns, a XXVII. En aquest die ses senyories són
anats consistorialment en la casa del General,
scituada en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat, per a continuar de encantar la bolla del Ge-
neral de la vila y col·lecta de Tàrrega.

Dimars, a XXVIII. En aquest die ses senyories
han ordenat al scrivà major del General cusís en
lo present dietari una carta que tenen rebuda
del excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, loctinent y capità general en lo present
Principat y comtats, vuy die present, a las deu
horas antes de migdie, per medi del doctor don
Francisco Sans, ardiaca y canonge de la santa
Iglésia de Barcelona, sots jornada de 25 de
agost del present any 1657, fahent sobre la no-
minació o proposició de persones per a aportar
lo llibre Major del servey que ha offert lo Princi-
pat, la qual és assí cusida, signada de letra B, y
en resposta de la embaxada per ses senyories a sa
excel·lència manada fer a 24 del present mesc y
any. Y axí mateix hand // 85r // ordenat a dit
scrivà major que, per major tuÿció del ordenat
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per sa excel·lència en dit paper, que·s buyde hi·s
descrigue al present libre y present jornada, cò-
pia de la qual carta és del tenor següent:

«Haviendo considerado los inconvenientes que
vuestra señoría representa en la embajada de
ayer, sobre la proposición de personas de los mis-
mos officiales de essa casa para que yo nombre
una que lleve el libro Mayor del servicio que ha of-
frecido este Principado, ha parecido conformar-
me en que vuestra señoría me proponga tres perso-
nas, aunque sean de los officiales de la
Diputación, de las quales podré elegir la más con-
veniente, y para que ésta sea de la capacidad y
partes que conviene, le señalo de salario trescien-
tos escudos cada año. Vuestra señoría me embiará
luego la terna porque antes que parta quede ajus-
tado este punto. Guarde Dios a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, a 25 de agosto 1657. El
marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cathaluña».

En aquest mateix die fonch feta en lo consistori
de ses senyories relació, mitjensant jurament,
per lo doctor en medicina Joan Rocafort y Sorts
en scrits, sots jornada de 28 de agost 1657, de
com Joan Pau de Lloselles, síndich de la present
casa, està detingut en lo llita per malaltia y axí
impedit de poder fer la deguda residència per
rahó de son offici, la qual relació per orde de ses
senyories està assí cusit, signat de letra C.

85v En aquest mateix die enviaren ses senyories, per
medi del síndich de la present casa, un memo-
rial dels subjectes que·s proposan al excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías y Mortara, locti-
nent y capità general en lo present Principat,
per lo offici de aportar lo llibre Major, per la di-
recció y administració del servey tenen offert las
universitats del present Principat a sa magestat,
que Déu guarde, en defensa y beneffici de dit
Principat, còpia del qual és assí cusit, signat de
letra D. E dit síndich ha fet de resposta que ha
donat dit paper en mà de sa excel·lència y li ha
fet de resposta que «es de la tierna, bien está»b.

86r Setembre MDCLVII

Dilluns, a III. En aquest die reberen una carta
del senyor canceller que és assí cusida, signada
de letra B.

Dimecres, a V. En aquest die ses senyories, con-
sistorialment, acompanyats dels verguers ab
masses altes y molts officials de la Genera- //86v
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a. a continuació aquesta ambaixada transcrita a l’Apèndix
1, pàgs. 831-832.
b. a continuació repetit cusits.
c. a continuació ratllat que és assí cusida, axí mateix.
d. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
832.

a. a continuació ratllat y.
b. a continuació una carta i un memorial transcrits a
l’Apèndix 1, pàg. 832.



// litat, arribaren a besar las mans al excel·lentís-
sim senyor duch de Terranova, qui pochs dies
ha és arribat en la present ciutat de Barcelona de
las parts de Itàlia, al qual, per orgue del senyor
deputat ecclesiàstich, li donà la norabona de és-
ser arribat a esta ciutat, y se li offerí de part del
molt il·lustre consistori. E sa excel·lència se
amostrà molt agrahit de la offerta y mercè.

Dijous, a VI. En aquest die ses senyories han or-
denat al scrivà major cusís en lo present dietari y
present jornada una carta tenen rebuda del ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, loctinent y capità general en lo present Prin-
cipat y comtats, sots jornada de 31 de agost
pròxim passat, scrita en Hostalrich, fahent per la
aprobació en favor de Joseph Cerveró, merca-
der, per la administració del llibre Major dels
set-cents hòmens que han offert las universitats
de aquest Principat, comforme ne havian feta
ses senyories terna a sa excel·lència, com apar en
lo present dietari en jornada de 28 de dit mes de
agost, pròxim passat, la qual carta és del tenor
següent:

«De las tres personas que vuestra señoría me ha
propuesto para que cuyde del libro Major de la
administración del servicio de los setecientos hom-
bres que han offrecido las universidades deste
Principado, he nombrado a Joseph Cerveró, //87r
// mercader, de que doy aviso a vuestra señoría
para que, sin perder punto, disponga que se forme
dicho libro y se adelante con esto la administra-
ción deste servicio. Y de nuevo encargo a vuestra
señoría el cumplimiento de todo lo que quedó
ajustado, y que por parte de vuestra señoría se ha-
vía de obrar y executar. Dios guarde a vuestra se-
ñoría muchos años. Hostalrique, 31 de agosto
1657. El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados de la ciudad de Barcelona».

Diumenge, a VIIII. En aquest die fonch servit lo
excel·lentíssim senyor duc de Terranova de arri-
bar a la present casa y consistori de ses senyo-
riesa, // 87v // acompanyat de molts cavallers. Y
lo hisqueren a rèbrer al cap de la escala los se-
nyors oÿdor(s) ecclesiàstich y militar, lo qual
posaren en lo mig, cortejant-lo fins a la porta de
la sala dels reys, a hont lo estavan aguardant los
demés senyors consistorials y lo posaren, axí
mateix, en lo mitx, fent-li la deguda cortesia y
se’n entraren en concistori. Y allí assentats, po-
sant-lo en lo mig, conversaren un bon rato y al
últim se vingueren ha offerir en fer mercè sa ex-
cel·lència a ses senyories y ses senyories a sa ex-
cel·lència, y ab la mateixa forma que entraren,

ses senyories lo acompanyaren fins al cap de la
escala y los demés officials que·s trobaren en la
present casa fins a la porta per posar-se en lo
cotxo.

Dimars, a XI. En aquest die ses senyories orde-
naren, ses senyories, al scrivà major del General
cusís en lo present dietari una carta que li tenen
entregada, la qual tenen rebuda del excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías y Mortara, virrey,
loctinent y capità general en lo present Princi-
pat y comtats, la qual és en jornadaa //88r // de-
set del present mes, y en resposta de la que ses
senyories li tenian scrita a set de dit mes, la qual
és assí cusida, signada de letra A.

Dimecres, a XII. En aquest die ses senyories,
consistorialment, acompanyats dels verguers y
masses devant, y de molts officials de la present
casa, són arribats fora dels murs del portal del
Àngel de la present ciutat a besar la mà al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, virrey, loctinent y capità general en lo pre-
sent Principat y comtats, y axí bé a offerir-se-li
de nou de part del present Principat y de ses se-
nyories per a tot lo que fos servey de sa mages-
tat, que Déu guarde, y de sa excel·lència y be-
neffici de la província, a respecte de la invasió y
ha en lo present Principat del enemich francès,
de la qual offerta ha mostrat sa excel·lència molt
agrahiment y dient-los que no menos ho espe-
rava del Principat y de ses senyories, y que axí
los encomanava encaridament la recluta del tèr-
cio que lo General té format, y també lo que ses
senyories han de obrar en las llevas de la provín-
cia, per lo en avant que se offerirà, donarà avís a
ses senyories.

88v Dilluns, a XVII. En aquest die ses senyories han
ordenat al scrivà major del General cusís en lo
present dietari una carta que tenen rebuda de sa
excel·lència, de quinse del present, fahent a un
offici de tinent del tèrcio que lo General té for-
mat, la qual carta és assí cusida, signada de letra A.

En aquest mateix die ses senyories, per medi de
son síndich, // 89r // han enviat un paper o em-
baxada al excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, contenint la resposta a la dalt
dita carta que de sa excel·lència tenen rebuda,
sots jornada de quinse del corrent, acerca del
offici de tinent delb tèrcio del General, la qual és
del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats del Gene-
ral de Cathalunya, responent a la que tenen re-
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b. a continuació ratllat offici.



buda de vostra excel·lència, de quinse del cor-
rent, ab la qual se serveix donar notícia com ha-
via resolt nomenar per tinent de la companyia hi
ha de la guarda de Cathalunya al capità Morales
del tèrcio del General, y axí mateix dir-los seria
convenient provehir la companyiaa de dit Mora-
les en la persona del alfèrez de la dita companyia
de la guarda, diuen que, com un die antes de rè-
brer la de vostra excel·lència, lo consistori tin-
gué notícia de dita provisió, per haver-ho axí dit
lo alferes de la companyia de la dita guarda y,
per consegüent, vaccar la companyia del tèrcio
del General, y se empenya en donar dita com-
panyia a Hierònym Alaix, ciutadà de Tortosa,
germà del oÿdor real, persona de tant empenyo
com se deixa conèxer, per lo que los pesa molt
no haver rebut la de vostra excel·lència antes per
a poder seguir lo que en ella se diu».

E dit síndich ha feta relació de com ha donat enb

mans de sa excel·lència dit paper y que ha res-
post que·l miraria, y aprés ha respost a ses se-
nyories ab eixa carta, sots jornada de 17 del pre-
sent mes de setembre, la qual ha ordenat cusís
en lo present dietari, signada de letra D.

90r Dimecres, a XXVI. En aquest die ses senyories,
consistorialment, són baixats en la casa del Ge-
neral, scituada junt a la Llotja de la present ciu-
tat, a fi y effecte de mirar y regonèxer los affers
se offerissen fer en beneffici de la Generalitat.
Axí que, consistorialment, estant ses senyories
en dita casa y vehent no se offeria cosa particu-
lar, axò no obstant, manaren cridar a Joseph
Rol, receptor dels fraus del General, y li pregun-
taren si tenia cosa particular que advertir en be-
neffici del General, y respongué a ses senyories
no tenia cosa alguna que advertir-los, ni tam-
poch no tenia ninguns fraus per a donar-los-ne
notícia.

90v Dijous, a XXVII. En aquest die ses senyories, lo
senyor oÿdor ecclesiàstich absent per sa desga-
na, consistorialment, ab los verguers y masses
grans devant, acompanyats de alguns officials
de la present casa, ab cotxos, anaren a visitar las
fonts del General en las quals entraren ab ses
entorxes, ab la forma acostumada, y estigueren
regonexent aquellas per molt bon espay de
temps, y després, ab lo mateix acompanyament,
tornaren a la present ciutat, entre las sis y set
hores de la tarda.

Dissabte, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
ordenaren al scrivà major cusís en lo present
dietari dos cartas que tenen rebudas, ço és, una
del il·lustríssim senyor vici-canceller, sots jorna-
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da de 22 del present mes, y l’altre del senyor
comte de Robles, sots la mateixa jornada, en
resposta de las que ses senyories los tenian scri-
tas en jornada de 15 de dit mes de setembre, per
cosas tocants a la Generalitat, las quals són assí
cusidas, signades de letras A y B.

91r Octubre MDCLVII

Divendres, a V. En aquest die ses senyories or-
denaren al scrivà major cusís en lo present //91v
// dietari una carta del secretari del excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías y Mortara, ab la
qual donà notícia a ses senyories de com sa ex-
cel·lència ha rendit a sa obediència Castellfollit,
la qual és assí cusida, signada de letra A.

Dimars, a VIIII. En aquest die ses senyories me
han donat aquest paper en lo qual se conté la re-
lació ha feta lo magnífich racional de la present
casa a ses senyories de com Hierònym Major y
Sala, sobrecullidor del General de la part de po-
nent, als 23 de juny 1657, ha comptat y pagat
las terças de abril, maig y juny y las de juliol,
agost y setembre 1656, tant de ordinaria // 92r
// com de guerra y bollas de Lleyda no arrenda-
das, abril, maig y juny 1656, lo qual paper de
relació és assí cusit per orde de ses senyories,
signat de letra A.

Dimecres, a X. En aquest die ses senyories, con-
sistorialment, són anats en la Llotja de la mar en
la casa del General, a effecte de tornar encantar
la bolla de Tàrrega y sa col·lecta y creximoni de
les sedes.

Dijous, a XI de octubre. En aquest die ses senyo-
ries han ordenat al scrivà major del General cusís
en lo present dietari una carta que tenen rebuda
de sa magestat, que Déu guarde, en jornada de
27 de setembre pròxim passat, en resposta de la
que ses senyories tenian a sa magestat scrita, do-
nant-li notícia del ingrés del enemich francès en
lo Principat, queb és assí cusida, signada de letra
A, la qual és del tenor següent:

«El rey.

Dipputados. Al tiempo que reçibí vuestra carta
de 15 del // 92v // corriente, he tenido también
aviso del marqués de Olías y Mortara, mi lugar-
teniente y capitán general en esse Principado y
condados, de la finesa y promptitud con que os ha-
véis mostrado en mi servicio, correspondiendo en
todo a mi confiansa y el amor y fidelidad que me
debéis, con occasión de haver el enemigo avansado
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hasta Moncada. Y aunque esto es tan proprio de
vosotros es justo que os lo agradesca y muestre la es-
timación que me queda, dándoos las graçias que
juntamente merecéis por ello, como lo hago; y se
irán remitiendo medios y socorros, quantos sean
possibles y permite el estado de las cosas generales
de la monarchía, para assistir a esse exército has-
ta hechar el enemigo dessa provinçia, que tanto
desseo ver en toda paz y tranquilidad como mere-
céis, confiando de tan buenos y leales vassallos que,
con el mismo ánimo y fervor que hasta agora lo
havéis hecho, assistirme, y ayudaréis por vuestra
parte al marqués de Mortara para conseguir este
intento, de quien también entenderéis la estima-
ción con que quedo para todo lo que os tocare.
Dada en Madrid, a XXVII de setiembre MDCLVII.
Yo, el rey.

Vidit don Christophol Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Petrus
de Villacampa, regens. Vidit comes de Albatera.
Vidit Marta, regens. Vidit Vicencius Orroscoso.
Don Didacus de Sada, secretarius».

93v Dissabte, a XX. En aquest die ses senyories me
han entregada una carta que tenen rebuda del
magnífich deputat local del General de la ciutat
y col·lecta de Tortosa, en jornada de 14 del pre-
sent mes de octubre 1657, ab la qual donà avís a
ses senyories com té presentada la carta que ses
senyories, // 94r // a tres de dit mes de octubre,
li manaren enviar perquè la donàs al doctor
Agustí Pinyana de dita ciutat, de la entrega de la
qual ne llevà acte, lo qual acte y carta són assí
cusits, signats de letras A y B.

Dimars, a XXIII. En aquest die ses senyories,
consistorialment, acompanyats ab verguers ab
masses altes y de alguns officials del General,
anaren a la iglésia dels pares de la companyia de
Jesús, en la qual foren convidats per dits pares
per a las tres horas de la tarda de dit die, per a
assistir en un acte públich de conclusions de
theologia, lo qual acte se //94v // tingué fins a la
sinch horas de dita tarda, los quals pares reberen
a ses senyories fora del portal de dita iglésia, y al
exir los acompanyaren també fora de dita iglé-
siaa.

95r Dilluns, a XXVIIII. En aquest die ses senyories,
constituïts en la casa del General, personalment
en la Llotja de la mar de la present ciutat, se són
conferits en lo aposento en lo qual té sa residèn-
cia lo magnífich deffenedor del General y lo re-
ceptor dels fraus, han manat rèbrer en inventari
las cosas descritas y continuadas en un memo-
rial que és assí cusit, signat de lletra A.

96r Noembre MDCLVII

Divendres, a VIIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment(s), ab los porters y
masses devant, acompanyats de officials del Ge-
neral, són anats en la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat, a effecte de continuar lo encantar al-
gunas bollas del General que no estaven
arrendades, y arrendar aquellas.

96v Dilluns, a XII. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment, ab los porters y masses de-
vant, acompanyats de officials del General, en la
Llotja de la mar, per a fer encantar y lliurar algu-
nas bollas que se eren dexades de arrendar, y
arrendar aquellas.

Dimecres, a XIIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Llotja de la mar
de la present ciutat, acompanyats de alguns offi-
cials del General, per a fer encantar algunas que
no estavan arrendades.

97r Dijous, a XV. En aquest diea arribà en la present
ciutat lo molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich
de la ciutat de Lleyda, per hont se partí a sis de
octubre pròxim passat, com en deliberació per
ses senyories a dos de dit mes feta appar.

Divendres, a XVI. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la Llotja de la mar
de la present ciutat, ab los porters y masses de-
vant, acompanyats de alguns officials del Gene-
ral, per a fer encantar algunas bollas que no es-
taven arrendades y arrendar aquellas.

97v Dilluns, a XVIIII. En aquest die ses senyories són
anats consistorialment en la Llotja de la mar de
la present ciutat, ab los porters y masses devant,
acompanyats de alguns offi(ci)als del General,
per a fer encantar alguna bollas que no estaven
arrendades y arrendar aquellas.

Dimecres, a XXI. En aquest die ses senyories són
anats consistorialment en la casa del General,
acompanyats dels verguers y masses devant,
acompanyats de officials del General, per a con-
tinuar lo fer encantar y arrendar las bollas del
General que no estaven arrendades.

98r Dilluns, a XXVI. En aquest die ses senyories,
consistorialment, ab los porters y masses de-
vant, acompanyats de alguns officials del Gene-
ral, anaren en la Llotja de la mar de la present
ciutat per a fer encantar y subhastar algunas bo-
llas que no estaven arrendades y arrendar aque-
llas.
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98v Dimecres, a XXVIII. En aquest die ses senyories
són anats, consistorialment, en la Llotja de la mar
de la present ciutat, ab los porters y masses de-
vant, acompanyats de alguns officials del General,
per a fer encantar y subhastar algunas bollas que
no estaven arrendades y arrendar aquelles.

En aquest mateix die ses senyories han donat al
scrivà major un paper en lo qual se conté la rela-
ció ha feta lo magnífich racional de la present
casa a ses senyories com Bonaventura Closa, so-
brecullidor del General de la part de llevant, als
23 de setembre 1657, ha comptat y pagat la
terça de octubre, novembre y dezembre 1656,
del dret ordinari y de guerra y las bolla no arren-
dades de la ciutat y col·lecta de Gerona de dita
terça, lo qual paper de relació és assí cusit per
orde de ses senyories, signat de letra Aa.

99r Dezembre MDCLVII

Dilluns, a III. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment, ab los porters y masses de-
vant, acompanyats de alguns officials del Gene-
ral, en la Llotja de la mar per a fer encantar algu-
nas bollas que no estavan arrendades y arrendar
aquellas.

Dimars, a IIII. En aquest die és arribat al molt
il·lustre consistori de ses senyories don Agustí
de Coco, secretari del excel·lentíssim senyor //
99v // marquès de Olías y Mortara, loctinent y
capità general en lo present Principat, enviat per
la excel·lentíssima senyora marquesa de Olías y
Mortara a ses senyories fent-los a saber que, per
absència del excel·lentíssim senyor marquès, de
com tenian a son palàcio avís, per ara, del ex-
cel·lentíssim senyor don Lluýs de Aro, ser estat
Nostre Senyor servit deslliurar a la reyna, nostra
senyora, encomenant-li un fill y príncep de Es-
panya, al qual done Déu llarchs anys de vida per
a major glòria sua y beneffici de la christiandat,
monarchia de Espanya y present Principat,
dient a ses senyories, dit don Agustí de Coca,
que, per ara, se donava dita notícia per la certi-
tut gran que sa excel·lència tenia del contento
gran havia de caber a tot lo Principat de dit tant
felís succés, sperant aprés tenir-ne notícia fent-
ho enténdrer sa magestat, que Déu guarde, del
que ses senyories ne han fet lo degut agrahi-
ment a sa excel·lència y donant enténdrer lo
molt contento restaven y estaria lo present Prin-
cipat de tant gran succés per la monarquia.

E axí mateix, en lo mateix die, lo molt il·lustre
senyor canceller ha fet enténdrer de la mateixa
manera dit felís succés a ses senyories, per medi
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de Barthomeu Plea, notari públich de Barcelo-
na, dient ne tenia avís y orde ab carta del il·lus-
tre y reverendíssim senyor don Christòphol
Crespí, vice-canceller, de fer-ho enténdrer a ses
senyories, y dient que sa magestat seria servit
fer-los enténdrer ab carta particular. Y ses se-
nyories són estats servits fer resposta, dient la
gran estimació feyan de la dita notícia que se’ls
donave y que restavan pregant a Déu, nostre se-
nyor, fos per major glòria sua y fer-li moltes grà-
cies de la gran mercè havia feta a la monarquiaa.

100r Dimecres, a V de dezembre. En aquest die ses
senyories, per medi de don Jaume Copons, ar-
diaca y canonge de la santa Iglésia de Urgell, y
de don Francesch Semmanat y del doctor mis-
ser Gismundo Boffill, ciutadà honrat de Barce-
lona, han enviat embaxada en la forma acostu-
mada a la excel·lentíssima senyora marquesa de
Olías y Mortara en resposta de la que sa ex-
cel·lència fou servida de enviar a ses senyories,
lo die de aÿr, en rahó de la nativitat del senyor
príncep de Espanya. Als quals ha respost sa ex-
cel·lència que estava certa del contento gran
que totas occasions cabia al il·lustre consistori
dels augments y medras de la monarquia de Es-
panya, y que axí que·ls ne donave la norabona
de dit contento y que·ls representava la conci-
deració gran seria lo fer-ne demonstracions 
públicasb per notificar-lo al Principat y present
ciutat, que axí també lo·y tenen persuadit y soli-
citan las senyoras damas de dita ciutat.

En aquest mateix die, de la mateixa manera, ses
senyories, per medi de son síndich del General,
són estats servits enviar recaudo al il·lustríssim y
reverendíssim senyor canceller donant-lo la no-
rabona de la nativitat del senyor príncep de Es-
panya, y axí bé també en resposta del que sa se-
nyoria il·lustríssima fou servit de enviar-los lo
die de aÿr per lo mateix effecte.

E axí mateix, en dit die, ses senyories han donat
aquest paper o vot al scrivà major del General
que és la resolució ha presa la junta dels magní-
fichs doctors del Real Consell acerca // 100v //
dels caps proposats en dit paper de resolució
contengut, lo qual paper és assí cusit, signat de
lletra A.

Divendres, a VII. En aquest die ses senyories,
consistorialment, són baixats en la Llotja de la
mar de la present ciutat, ab los porters y masses
devant, acompanyats de officials del General,
per a fer encantar y subhastar algunas bollas que
no estaven arrendades y arrendar aquellas.
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101r Dilluns, a X. En aquest die ses senyories anaren
consistorialment, són anats en la casa del Gene-
ral de la Llotja de la present ciutat per affers de
la Generalitat.

Dissabte, a XV. En aquest die ses senyories con-
sistorialment, acompanyats // 101v // ab los ver-
guers ab masses y molts officials de la present
casa y General, són arribats al palau del ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, loctinent y capità general en lo present Prin-
cipat, per a donar-li la benvinguda dela ser
arribat de campanya y donar-li la norabona dels
bons successos que en ella ha tinguts. E sa ex-
cel·lència ha respost a ses senyories que estimava
molt lo zel experimentave que tenian en servey
de sa magestat, que Déu guarde, offerint-se fer-
ne demonstracions de agrahiment.

Dilluns, a XVII. En aquest die constituït perso-
nalment Jacinto Morató, guarda ordinària del
General del palau del senyor rey y obra nova
dels càrcers reals de la present ciutat, en dit nom
y com obtenint dit offici, en presència dels molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
y en lo consistori de ses senyories, si bé los se-
nyors oÿdors ecclesiàstich y militar absents, y en
presència de mi, secretari y scrivà major del Ge-
neral de Cathalunya, y testimonis baix scrits, ha
dit que renunciava dit offici de guarda ordinària
// 102r // del palau del rey y obra nova dels càr-
cers reals de la present ciutat, en mà y poder de
ses senyories, a effecte que aquell fos conferit en
persona de Hierònym Oms, ciutadà de Barcelo-
na, attès que dit offici és dels antichs y vendibles
y que·s poden alienar. E ses senyories han res-
post que admetian dita renunciació si y en
quant ere de dret y permès, en lo que foren pre-
sents per testimonis Jover Guinart, cavaller, en
Barcelona populat, y Bernat Valencas, ciutadà
de Barcelona, e Joseph Cortès, hu dels verguers
de ses senyories, de totas las quals cosas dit Mo-
rató en dit nom requerí ne fos llevat acte per mi,
lo doctor misser Domingo Soler, scrivà major y
secretari de dit General, y lliurada còpia auctèn-
tica.

En aquest mateix die lo secretari Jaume Salamó
entrà en lo consistori de ses senyories y assentat
en una cadira a la part de mà dreta de dit consis-
tori, de paraula, representà a ses senyories com,
de part de sa excel·lència, lo excel·lentíssim se-
nyor marquès de Olías y Mortara, loctinent y
capità general en lo present Principat y comtats,
feya enténdrer a ses senyories com la magestat
del rey, nostre senyor, que Déu guarde, li havia
fet a saber que Nostre Senyor, per sa real cle-
mència, ere estat servit deslliurar la reyna, nos-

tra senyora, en lo part de un fill, príncep y suc-
cessor en los regnes de Espanya, del que los ne
donave lo perabien y juntament li havia enviat
una carta per ses senyories fent-los a saber del
naxament de dit senyor príncep, perquè se ale-
grassen de nova tant singular y mercè tant as-
senyalada que li havia fet sa //102v //Divina Ma-
gestat, y axí lo dit secretari Salamó donà a ses
senyories una carta de sa magestat dirigida a ses
senyories, la qual carta manaren ses senyories
ser desclosa y llegida per mi, scrivà major del
General, que és del tenor següent:

«A los venerables nobles y amados nuestros los di-
putados de la Generalidad de mi principado de
Cathaluña y condados de Rossellón y Cerdaña.

El rey.

Dipputados. El miércoles 28 del passado, a las
onse y media de la mañana, fue Nuestro Señor
servido de alumbrar con felicidad la reyna dando
un príncipe a mis reynos, de quea quedo con él ale-
gria, que es razón, por el bien universal que resul-
ta a mi monarchía deste successo, de que he queri-
do avisaros y quedan con salud para que me
aiudéis a dar a Diosb las gracias que se le deven
por esta grande misericordia, hasiendo las de-
monstraciones de regosijo que en semejantes casos
son devidas y acostumbradas. Dada en Madrid, a
V de dezembre MDCLVII. Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit de Robles, regens. Vidit don Petrus Villa-
campa, regens. Vidit comes de Albatera. Vidit
Marta, regens. Don Didacus de Sada, secreta-
rius»c.

103r E legida dita carta, continuant dit secretari Sala-
mó de part de sa excel·lència, y axí bé de sa ma-
gestat, encarregà y pregà a ses senyories fossen
servits de fer gràcias a Nostre Senyor d’esta
mercè, y que fessen alimàries y alegrias acostu-
mades y que·s deuen fer perquè sa Divina Ma-
gestat sia lloada y glorificada y lo poble regosi-
jat, en què sa excel·lència y sa magestat ne
rebran accepte servey.

E ses senyories reberen dita nova y carta de sa
magestat ab demonstració de molta alegria y
contento, y respongueren que besaven les mans
a sa excel·lència per la mercè los havia feta de
tant alegra nova, offerint-se a fer per demons-
tració de alegria de aquella tot lo que per sos
predecessors, en semblants occasions, és estat
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acostumat. Y encontinent ses senyories, en de-
monstració del contento y alegria han rebut de
la dita nova tant dichosa ab la sobredita carta de
sa magestat del dit naxament del dit sereníssim
príncep de Espanya, manaren ses senyories que
las trompetas, clarins y tabals sonassen dalt en lo
corredor sobre lo portal major de la present
casa, y fossen trets en ell los estandarts y bande-
ras y axí mateix en les finestres que són sobre lo
dit portal, en la part de la plassa de Sant Jaume,
comforme en semblants occasions de alegrias y
contento és acostumat en la present casa. Y axí
ditas trompetas, tabals y clarins comensaren a
sonar molt poch aprés de haver rebuda dita car-
ta, // 103v // posades les banderas y estandarts
arborades en dits corredors y finistras, regosi-
jant lo poble per tant bona nova.

104r Dilluns, a XXIIII. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich del General, han enviat un pa-
per de embaxada al excel·lentíssim senyor mar-
quès de Olías y Mortara, loctinent y capità ge-
neral en lo present Principat y comtats, acerca
que Jaume Alsamora, guarda extraordinària del
General, és estat capturat per haver-lo trobat ab
una pistola anant offici, officiant, y aprés posat y
condempnat a sinch anys de galera com en dit
paper de embaxada més llargament se conté, la
qual és assí cusida, signada de letra A.

E lo dit síndich ha feta relació a ses senyories
com havia donat lo dit paper e o embaxada a sa
excel·lència, la qual embaxada és del tenor se-
güent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats del Gene-
ral del principat de Cathalunya diuen que en lo
mes de desembre proppassat de 1656 fou cap-
turat Jaume Alsamora, guarda extraordinària
del //104v // General, per Vicents Salvador, loc-
tinent de balle de la vila de Reus, per haver-lo
trobat ab una pistola anant offici, officiant de
guarda del General, y rebuda informació contra
d’ell, tota la càrrega consisteix en haver fet com-
posicions com a guarda del General y haver-li
trobat dita pistola, y interrogat també com a
guarda se li fou publicada la enquesta y se li féu
sentència per lo balle y pròmens de dita vila, en
què fou dit Alsamora condemnat a sinch anys
de galera y encontinent exequutada la sentència
y posat en la galera de Sant Francisco de la es-
quadra de Gènova, la patrona de Marí, que vuy
se troba en lo moll d’esta ciutat, a hont ha un
any està remant. E com segons lo privilegi del
senyor rey don Joan, datat als tretse de mars
1396, sie permès a qualsevol guarda del General
aportar qualsevols armas per seguretat de ses
persones y exercisci de sos officis, que és imprès
en lo llibre de Quatre Senyals dels drets del Ge-
neral, foli 338, y axí se veja que tant la captura
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com lo condemnar a dit Alsamora sie contra la
dita real disposició, inconcussament observada.
Per co, los dits deputats, per medi de son advo-
cat fiscal, extrajudicialment, suplican a vostra
excel·lència sie de son servey, en execució de dit
real privilegi, fer-los mercè en manar-lo líbera-
ment extràurer de dita galera donant-li plena li-
bertat, que a més se ministrarà justícia dits su-
plicants ho rebran a particular mercè».

En aquest mateix die fonch feta en lo consistori
de // 105r // ses senyories relació, mitjensant ju-
rament, per lo doctor en medicina Jacinto An-
dreu de com lo doctor Batista Ramon Pastor,
scrivent ordinari del regent los comptes, està
patint una indisposició de pit per la qual té ne-
cessitat de fer-se-li molts remeys y ser-li molt
perniciós lo scríurer per haver de estar abocat, y
axí no poder per ara servir lo dit offici.

Incipit annus MDCLVIII

105v Divendres, a XXVIII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories, ab embaxada per part
del reverent y insigne Capítol de la Seu de la pre-
sent ciutat de Barcelona, lo molt reverent Pau
Reix y Jaume Gualbes, canonges de la Seu de
Barcelona, los quals, per part de dit molt reve-
rent y insigne Capítol, feren a saber a ses senyo-
ries com dimars primervinent, dit de la Circunsi-
sió del Senyor, havia resolt fer la professó per
donar gràcias a Déu, nostre senyor, de la mercè
los havia feta per lo naxament del sereníssim se-
nyor príncep de Espanya, y axí convidaren a ses
senyories en aquella y juntament suplicaven a ses
senyories fossen servits de manar enviar-los las
atxes acostumades en semblants occasions de
professó. E ses senyories respongueren que pro-
cehirien en tot en la forma acostumada.

Dissabte, a XXVIIII. En aquest die vingueren en
consistori de ses senyories, ab embaxada per
part dels magnífichs consellers de la present ciu-
tat, los magnífichs don Hierònym Miquel y Jo-
seph Regàs, ciutadà honrat de Barcelona, los
quals feren a saber a ses senyories com se havia
deliberat fer-se las alimàries per a dimars, die de
la Circunsisió del Senyor, dimecres y dijous prò-
xim vinents, y axí han suplicat a ses senyories //
106r // fossen servits deliberar-la fer per a dits
dies de dimars, dimecres y dijous, en conformi-
tat de dita ciutat, la qual, per convenir axí a la
dita ciutat, havian porrogat aquellas per a dits
dies y no per lo termini havian determinat, y axí
bé donant-los lo perabé del naxament de dit se-
nyor príncep. E ses senyories, parlant lo senyor
deputat militar, respongueren que ells porroga-
ven las ditas alimàrias per a dits dies de dimars,
dimecres y dijous, que comptarem al primer,
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dos y tres del mes de janer, en conformitat del
que per part de la dita ciutat los ere estat repre-
sentat, y que donaven també als senyors conse-
llers lo perabé del naxament del príncep.

106v Janer MDCLVIII

Dimecres, a II. En aquest die vingueren en con-
sistori de ses senyories, ab embaxada de part
dels molt il·lustres senyors consellers de la pre-
sent ciutat, don Hierònym Miquel y Joseph Na-
vel, ciutadà honrat de Barcelona, dient y supli-
cant a ses senyories fossen servits y tinguessen a
bé en porrogar las alimàries, per al naxament del
senyor príncep, per al die de la Epifania que, per
occasió de las ayguas, la present ciutat e o los
molt il·lustres senyors consellers les havien dif-
ferides per a dit die, no havent-las pogudas fer
ni principiar per occasió de ditas ayguas, per al
dit die de la Epifania, comforme estava acordat.

107r Diumenge, a VI. En aquest die se féu professó
solemne, axí mateix com la de Corpus, portave
en la custòdia la imatge de un ninyo Jesús, do-
nant gràcias a Déu, nostre senyor, per lo dit na-
xament del sereníssim senyor príncep de Espa-
nya. Y al vespre se comensaren de fer per tota la
ciutat les alimàries per lo dit naxament, ab mol-
ta còpia de atxes de cera, llanternas, graelles y
música per totas las plassas y carrers de la ciutat,
en què hi hagué gran concurs de gent, màsque-
ras y balls, ab demonstració de gran contento.

Dilluns, a VII. En aquest die, a les vuit hores de
la nit, se continuaren las alimàries comforme la
nit antes, de més a més, se féu una festa o enca-
misada molt ponposa y festiva en la qual hisqué
lo excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, loctinent y capità general en lo present
Principat y comtats, acompanyat de molts cava-
llers cathalans y de nacions, axint ab atxes en las
mans y ab moltas galas, en demonstració de ale-
gria de dit naxament del sereníssim senyor prín-
cep de Espanya.

107v Dimars, a VIII. En aquest die se continuà la mú-
sica y alimàries al vespre, com las dos nits antes.

Dissabte, a XII. Terceraa embaxada feta a sa ex-
cel·lència sobre la provisió del abadiat de Car-
dona. En aquest die, per medi de fra don Diego
de Boxadós, del orde de Sant Joan, Phelip Ale-
gre y delb // 108r // doctor misser Gismundo
Boffill, ciutadà honrat de Barcelona, acompa-
nyats dels verguers de la present casa ab masses, y
de molts officials de la present casa y del Gene-

ral, enviaren per tercera vegada al excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías y Mortara, locti-
nent y capità general en lo present Principat y
comtats, la qual és cusida en lo present dietari,
en jornada de onse de agost 1657, signada de
lletra A, fahent al abadiat de Cardona provehit
en persona del doctor Joseph Estornell, de la
qua han feta relació que la tenen donada en
mans de sa excel·lència, y que·ls ha respost que
tenia molt particular cuydado la observança de
las generals constitucions en lo present Princi-
pat, per concórrer-hi, a més de ésser axí de justí-
cia, lo haver-ho axí jurat, y axí que manaria mi-
rar-ho ab tot cuydadoa.

En aquest mateix die lo secretari de sa excel·lèn-
cia lo senyor marquès de Olías y Mortara, locti-
nent y capità general de sa magestat en lo pre-
sent Principat y comtats, don Agustín de Coca,
és arribat en lo consistori de ses senyories, de
part de sa excel·lència, y ha donat un plech dins
del qual hi havia una carta de sa excel·lència lo
senyor marquès de Olías y Mortara, sots jorna-
da de dotse del corrent mes de janer, y junta-
ment inclusa en dit plech una del il·lustríssim
senyor vici-canceller de la cort de sa magestat,
que Déu guarde, sots jornada de sinch de dit
mes, en y ab las quals ditas cartas y també dit se-
cretari, de part de dit senyor marquès, //108v //
han fet enténdrerb a ses senyories de com sa ma-
gestat, que Déu guarde, era estat servit honrar
al present Principat ab la plassa de capa y espasa
en lo Consell Supremo de Aragó, comforme la
tenen los demés regnes de esta corona, y com
ere estat servit provehir-la en persona de don
Joseph Surribas, com més llargament en ditas
cartas, las quals de orde de ses senyories són assí
cusidas, signades de lletras A y B.

E ses senyories han respost a dit secretari que
estimaven en molt a sa magestat y a sa excel·lèn-
cia la honrra y mercè havia fet al Principat en
continuació de les demés, per las quals totas res-
tan ses senyories y lo Principat (ab) la deguda
estimació.

Dilluns, a XIIII. En aquest die ses senyories en-
viaren un paper de embaxada a sa excel·lència
en resposta de una carta enviada per sa ex-
cel·lència a ses senyories, lo qual paper de emba-
xada ordenaren al síndich del General la donàs
en mans de sa excel·lència, la qual ésc del tenor
següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats del Gene-
ral del principat de //109r // Cathalunya, per mà
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de don Agustín de Coca, secretari de vostra ex-
cel·lència, han rebut sa carta y juntament la del
senyor vice-canceller, ab què han rebut com sa
magestat, que Déu guarde, és estat servit fer
mercè en honrrar a est Principat concedint-li
plassa de capa y espasa en lo Consell Sumpremo
de Aragó, com la tenen los demés regnes de esta
corona. Esta tant gran mercè no podian merè-
xer-la ni alcansar-la sens lo particular amparo y
protecció de vostra excel·lència, ab sa interces-
sió y favor, lo qual és estat tan poderós que per
ell se ha lograt lo que tant se desijave en honor
de est Principat y sos naturals. Donam a vostra
excel·lència las degudas gràcias, offerint-se
promptes ha regonèxer-las com a perpètua mer-
cè per mà de vostra excel·lència rebuda».

E dit síndich ha feta relació a ses senyories com
havia donat dit paper de embaxada a sa ex-
cel·lència.

En aquest mateix die ses senyories, dividint-se
per quartos de la present ciutat, acompanyats de
officials del General y present casa de la Deputa-
ció y de officials reals, són anats a regonèxer las
botigas de la present ciutat, a effecte si trobarian
fraus en aquellas, comforme és de costum y
obligació per ses senyories.

109v Dilluns, a XXI. En aquest die, per medi de don
Francisco Sans, //110r // ardiaca y canonge de la
Seu de Barcelona, de Joan Guinart, cavaller, y
del doctor misser Gismundo Boffill, ciutadà
honrat de Barcelona, han feta embaxada al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, loctinent y capità general de sa magestat en
lo principat de Cathalunya y comtats, fent-li
gràcias de la honrra y mercè havia feta al Princi-
pat en intercedir ab sa magestat, Déu lo guarde,
de haver honrat al Principat ab lo nou puesto de
capa y espasa en lo Consell Supremo de Aragó,
com a les demés províncies, còpia de la qual em-
baxada és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats del Gene-
ral del principat de Catalunya, en Barcelona resi-
dents, diuen que per mà de don Agustí de Coca,
secretari de vostra excel·lència, han rebut sa carta
y juntament la del senyor vice-canceller, ab què
han sabut com sa magestat, que Déu guarde, és
estat servit fer mercè en honrar a est Principat
concedint-li plassa de capa y espasa en lo Consell
Supremo de Aragó, com la tenen los demés reg-
nes de esta corona. Esta tant gran mercè no podia
merèxer-la ni alcansar-la sens lo particular ampa-
ro y protecció de vostra excel·lència, ab sa inter-
cessió y favor, lo qual és estat tan poderós que per
ell se ha lograt lo que tant se desijava en honor de
est Principat y sos naturals. Donam a vostra ex-
cel·lència las degudas gràcias, offerint-se promp-
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tes ha regonèxer-las com a perpètua // 110v //
mercè per mà de vostra excel·lència rebuda».

E dits senyors han feta relació que han donat dit
paper de embaxada en mans de sa excel·lència y
que ha fetas demonstracions de contento, hi·ls
ha també dit com sa magestat, que Déu guarde,
havia feta dita mercè al Principat ab molt cum-
pliment y que seria molt açertat ne fessen també
gràcias al senyor don Lluýs de Aro per haver in-
tercedit a dita mercè.

Dimars, a XXII. En aquest die Joan Guinart, ca-
valler, com ha exercint y obtenint lo offici de re-
gent los comptes de la present casa, me ha en-
tregada una suplicació fahent al offici y
extracció de scrivent ordinari de dit son offici
per a què la presentàs en consistori als molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes,
y que aquella decretàs o tocàs la oblata del que
me ordenarian ses senyories, en observança del
capítol de Cort, y que aquella aprés fos cusida
en lo present dietari, com en effecte hi està cusi-
da, signada de letra A.

Dimecres, a XXIII. En aquest die ses senyories,
inseguint lo orde de sa // 111r // magestat, que
Déu guarde, dada en Madrit a 27 de agost
1655, se féu extracció del offici de scrivent ordi-
nari de regent los comptes del General que vac-
cava per mort del doctor misser Batista Ramon
Pastor, qui obtenia aquell, la qual extracció se
féu en presència de ses senyories dels molt il·lus-
tres senyors deputats y oÿdors de comptes, los
quals hisqueren del consistori ab los verguers y
masses devant a la sala dels reys, y aquella se féu
ab rodolins de cera posats en una urna de plata a
hont se posen los rodolins quant se fan extrac-
cions de deputats y oÿdors y habilitadors. Assis-
tiren en dit acte los officials següents: Lo doctor
misser Joan Batista Rufach, assessor. Lo doctor
misser Joseph Piella, servint lo offici de assessor
per absència del doctor misser Balthezar Soler.
Lo doctor misser Aleix Tristany, advocat fiscal.
Lo doctor misser Domingo Soler, scrivà major y
secretari del General. Joan Guinart, regent los
comptes. Lo doctor misser Diego Martines. Lo
doctor misser Gismundo Boffill. Lo senyor
Erasme de Lana. Antoni Min. Joseph Quintana.
Francisco Serra. Hierònym Galí. Joseph Palou.
// 111v // Onoffre Dalfau. Los tres verguers:
Pere Pau Ferrer, Jaume Campderòs, Francesh
Badia; Miquel Paÿssa, per la llibratera.

E després de posats los rodolins dins la urna,
[fets] de cera, com és dit, per un minyó fonch
extret don Joan Avinyó.

E lo magnífich advocat fiscal de la present casa li
opposà la excepció de què és official real per
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[exer]cir la vegueria de la ciutat de Manrresa, per
a què s’i puga provehir de remey en conformitat
del de[cret] de sa magestat, que Déu guarde.

E ses senyories han respost que per dit effecte se
fes embaxada a sa excel·lència.

Dijous, a XXIIII. En aquest die, a les onse horas
antes de migdie, poch més o manco, ordenaren
al scrivà major del General presentàs a Hierò-
nym Mayor y Sala, sobrecullidor del General de
la part de ponent, un paper o scriptura en la
qual y són sotascrits ses senyories, que comensa
// 112r // «Per disposició de capítols de Cort,
etcètera», y acaba «enfilarà lo present original,
dat al secretari als 24 de janer 1658». La qual
scripturaa, fahent en rahó de son officib, encon-
tinent s’és llegida, presentada y notifficada a dit
Mayor, present en consistori, lo qual ha respost
tenir-la oÿda y que suplicava a ses senyories li
donassen llicència al scrivà major per a què li·n
donàs còpia simple de la dita scriptura, per a
què pogués a ella respòndrer. De totas las quals
cosas foren presents per testimonis Joan Pau de
Lloselles, donsell, y Joseph Quintana, ciutadà
honrat de Barcelona, lo qual, dit paper de scrip-
tura, per orde de ses senyories, és assí cusit, sig-
nat de lletra A.

E aprés li fonch lliurada per dit scrivà major cò-
pia simple, per deliberació de ses senyories.

La scriptura és del tenor següent:

«Per disposició de capítols de Cort los sobrecu-
llidors vinguts de sa col·lecta són obligats a pena
de privació de sos officis sinó deposan las pecú-
nias y entradas del General en sas col·lectas, los
tenen entregats los taulers y receptors foràneos
de son districte. E com lo(s) deputats ecclesiàs-
tich y militar, infrascrits, hagen solicitat per mol-
tas vegades a Hierònym Mayor y Sala, sobrecu-
llidor del General de la part de ponent, posàs en
exequució lo deposar tot lo diner té en son po-
der de la Generalitat y ell no ho ha // 112v //
cumplit, ans bé se reté dit diner. Per ço, desijant
acudir a son offici, entregant-li lo present paper,
firmat de nostras mans, al secretari per a què lo
notifique ab dos testimonis al dit Mayor y Sala,
que acàs no deposite tot lo diner com té obliga-
ció, encontinent, se provehirà altre sobreculli-
dor, com estatueix y ordenen dits capítols de
Cort; y, perquè conste en tot temps, lo secretari
buyde de aquest paper en lo dietari y enfilarà lo
present original, dat al secretari als trenta de ja-
ner de mil sis-cents sinquanta-y-vuit. Miquel
Texidor. Alaix. Lo doctor Joseph Hierònim Be-

sora. Lo doctor Francesch Ferrer. Don Joan de
Grimau. Don Francisco Gamis y Falcó».

En aquest mateix die Pau Bufurull, notari, cau-
sídich, ciutadà de Barcelona, com a procurador
substituït comforme ne fa fe Joan Preve, notari
del col·legia dels notaris reals de Barcelona, a 23
de janer 1658, del reverent Antoni Fornés, com
a procurador de don Joan Batista Avinyó, de la
qual procura consta ab acte rebut per Benet
Font, notari de la ciutat de Manresa, a 4 de no-
vembre 1657, en dit nom un paper de suplica-
ció y scriptura fahent al ser estat extret, a 23 del
present mes, en lo offici de scrivent ordinari de
regent los comptes, de la qual presentació y res-
posta per ses senyories feta appar en dit paper de
suplicació, las quals procuras y paper de suplica-
ció són assí cusits per orde de ses senyories, sig-
nats de letras B y Cb.

113r Dimars, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
ordenaren al scrivà major cusís en lo present
dietari, sots la present jornada, una suplicació a
ses senyories per lo procurador fiscal presenta-
da, en rahó // 113v // de la excepció opposada a
don Joan Avinyó de ser estat extret a vint-y-tres
del present y corrent mes de janer en lo offici de
scrivent ordinari de regent los comptes, lo qual
paper de suplicació és assí cusit, signat de letra
A, la qual suplicació comunicaren ses senyories
a sos magnífichs assessors y me ordenaren restàs
assí cusida, com està dit.

En aquest mateix die ses senyories, axí bé, me
han ordenat cusís en lo present llibre y baix dita
jornada una carta de dos del present mes y any,
que tenen rebuda del magnífich deputat local
del General de la ciutat y col·lecta de Gerona, y
juntament una relació auctèntica feta per tres
doctors en medicina de dita ciutat, en rahó de la
malaltia pateix lo doctor misser Balthezar Soler,
altre dels assessors de la present casa, los quals
papers de carta y relació són assí cusits, signats
de lletras B y C.

Dimecres, a XXX. En aquest die ses senyories me
han entregat en consistori un vot fet per los
magnífichs assessors y advocat fiscal de la pre-
sent casa, en rahó y sobre la extracció feta a vint-
y-tres del present mes y any de don Joan Avi-
nyó, en lo offici de scrivent ordinari de regent
los comptes, lo qual paper de vot és assí cusit,
signat de letra D, lo qual vot ha entregat a ses
senyories lo procurador fiscal del Generalc.
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114r En aquest mateix die ses senyories, per medi del
síndich de la present casa, han enviat un paper
de embaxada y altre paper de còpia de la supli-
cació a ses senyories presentada al excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías y Mortara, locti-
nent y capità general en lo present Principat y
comtats, lo qual paper de suplicació és cusit en
lo present libre, sots jornada de trenta del pre-
sent mes, fahents dits papers de embaxada y cò-
pia de suplicació en rahó de la extracció feta de
don Joan Avinyó en lo offici de scrivent ordina-
ri del regent los comptes, lo qual paper de em-
baxada és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats del Gene-
ral de Cathalunya diuen que, vaccant lo offici de
scrivent ordinari de regent los comptes del Ge-
neral per mort del doctor Batista Ramon Pas-
tor, essent de gràcia y un dels que sa magestat,
Déu guarde, ha manat fer insiculació inseguint
son real decret despedit en Madrit a vint-y-
sinch de agost 1655, y observant la forma per sa
magestat donada, se procehí a fer la extracció
dels que estavan inseculats, posant en la sort las
personas que tenian impediments per poder ob-
tenir-lo, per voler sa magestat en lo real decret
que los inseculats no haguessen de menester ha-
bilitació alguna, més que la real nominació, y lo
die de 23 del corrent mes de janer fou extret
don Joan Avinyó y, encontinent, per lo fiscal del
General //114v // fou posada excepció dient que
dit don Joan Avinyó no podie servir de scrivent
per ésser actualment veguer de la ciutat de
Manresa y exercir la jurisdicció real, en dit die,
en la dita ciutat y vegueria, y axí official real ab
jurisdicció, y per consegüent obstar-li lo capítol
de Cort 54, de las Corts de 1599, com ho ha
més clarament explicat ab la suplicació donada
en consistori, còpia de la qual se lliurà a vostra
excel·lència. E, com segons lo real decret de 25
de agost 1655, sa magestat se hage reservat la de-
claració dels impediments per als qui sortejaran
dits officis. Per ço, dits deputats, representant
ditas cosas a vostra excel·lència, extrajudicial-
ment, suplican sie de son servey representar-ho
a sa magestat per a què sobre de la dita excepció
proposada mane resòldrer lo que serà més con-
venient a son real servey y observança de las ge-
nerals constitucions».

Los quals papers ha entrats en consistori lo pro-
curador fiscal.

E dit magnífich síndich ha feta relació lo present
die que té donats dits papers de embaxada y cò-
pia de dita suplicació en mans del excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías y Mortara, locti-
nent y capità general en lo present Principat y
comtats, ha respost que lo «mandaría ver».
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115v Febrer MDCLVIII

Divendres, a VIII. En aquest die ses senyories en-
viaren a convidar, per medi del senyor oÿdor mi-
litar, al excel·lentíssim senyor loctinent y capità
general per la festa de acció de gràcias fahedora,
comforme la del gloriós sant Jordi, celebradora
en la present casa lo die de demà passat, que·s
comptarà als deu del present mes, com és acostu-
mat. Y axí lo senyor oÿdor militar, acompanyat
de alguns officials, se conferí en lo palàcio de dit
excel·lentíssim senyor loctinent general. Y arri-
bat a sa presència, fetas las degudas cortesias, lo
convindà per la dita festa. E sa excel·lència res-
pongué que de molt bona gana acudiria a ella.

Y axí mateix, lo dit die, ses senyories, per medi
de dit senyor oÿdor militar, convindaren per
dita festa // 116r // la excel·lentíssima senyora
marquesa de Mortara, virreyna. Y axí mateix,
per medi del síndich del General, ses senyories
convidaren lo il·lustríssim senyor bisbe de Bar-
celona, molt il·lustres senyors consellers de la
present ciutat y protector del bras militar, com
és acostumat, y també lo excel·lentíssim senyor
duch de Tursis per venir en dita festa, los qui
tots respongueren que ab molt contento y gusta

acudirien.

Dissabte, a VIIII. En aquest die ses senyories ma-
naren parar y empaliar la present casa de la De-
putació, y en particular la capella gran, ab molta
tapiseria, a hont se celebraren las vespres que en
consemblant jornada de acció de gràcias de na-
tivitat de príncep se acostuman de celebrar, ab
molta música de manestrils, cornetas y orgue y
altres invensions de música, que fonch cosa ce-
lebradíssima. Y vingueren en ella los senyors de-
putats y oÿdors de comptes en esta forma, ço és,
a las dos horas y tres quarts passat migdie partí
de sa casa lo senyor oÿdor real y acompanyat de
molts cavallers y officials de la present casa, arri-
bats en ella, lo hisqueren a rèbrer // 116v // los
magnífichs assessors y advocat fiscal del Gene-
ral, que ja eren en dita capella, per dit effecte.

Y poch aprés, tenint avís lo senyor oÿdor militar
que lo dit senyor oÿdor real ere en dita capella,
vingué en ella ab lo mateix acompanyament,
exint-los a rèbrer fins al cap de la escala lo dit se-
nyor oÿdor real y assessors y advocat fiscal. Y axí
mateix los demés senyors de consistori aprés de
altre, en la mateixa forma, vingueren tots ab
molt gran acompanyament de cavallers y offi-
cials, axint a rèbrer a quiscú d’ells fins al cap de la
escala los senyors de consistori qui eren en dita
capella, ab lo mateix acompanyament ditsb cava-
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llers y officials qui·ls havien acompanyats. Y casi
encontinent arribà lo protector del bras militar,
acompanyat de molts cavallers, y axí bé los se-
nyors oÿdors militar y real hisqueren a rèbrer-los
al cap de la escala. Y posats tots per son orde arri-
baren en dita capella, y dits senyors protector y
cavallers del bras militar se assentaren ordenada-
ment en uns banchs a la part del evangeli.

Y poch aprés, tenint avís los senyors deputats y
oÿdors de comptes que los consellers de la pre-
sent ciutat arribaren y los hisqueren a rèbrer ab
molt gran acompanyament, fins lo dit cap de la
escala, y fetes entre ells les degudes cortesies
se’n entraren tots junts en dita capella, y feta
oració se assentaren tots en uns banchs vanovats
de vellut carmesí, a la part de la epístola del altar
de dita capella, ço és, primerament als banchs
més prop del altar los senyors consellers y des-
prés consequutivament //117r // los senyors de-
putats y oÿdors de comptes, quiscú d’ells per
son orde, y aprés los magnífichs assessors y ad-
vocat fiscal del General y officials mestres, axí
mateix per son orde, com és acostumat.

Y axí mateix arribà lo excel·lentíssim senyor
marquès de Mortara, loctinent y capità general
en lo present Principat, y los magnífichs asses-
sors y advocat fiscal baixaren a rèbrer-lo, baix al
cap de la escala, y fent-li las degudas cortesias
pujaren, y al que foren al cap de la escala hisque-
ren tots los senyors consistorials ha rèbrer-lo; y
posats ses senyories en son degurt orde lo
acompanyaren y entraren dins dita capella, fins
que fou assentat en la cadira y estrado.

Y, encontinent, se celebraren les vespres ab
molt gran solempnitat y música. Y acabades di-
tas vespres se alsaren tots y ab lo mateix acom-
panyament hisqueren ses senyories acompa-
nyant a sa excel·lència, fins al cap de la escala, y
dits assessors y advocat fiscal baix y aprés his-
queren acompanyant dits senyors consellers. Y
anaren a fer oració a la capella xica, y feta oració
se’n anaren per totas las salas de la present casa
que estaven parades y adornades, y vistas totas
la ditas salas arribaren y tornaren fins al dit cap
de la escala, a hont se despediren dits senyors
consellers de ses senyories y se’n anaren. Y ses
senyories se’n tornaren en dita capella, y a cap
de poch quiscú de ses senyories se’n anaren en
sa casa ab lo mateix acompanyament que eren
vinguts.

Diumenge, a X. En aquest die se celebrà la dita
festa de acció de gràcias // 117v // de dit naxa-
ment del sereníssim príncep, comforme la que
se sol fer del gloriós sant Jordi en la present
casa, ab la pompa, solempnitat y grandesa que·s
pot conciderar, estant parada y adornada com és

acostumat, celebrant-se los officis divinals en la
capella nova ab tota la pompa, solemnitat y se-
rimònies ecclesiàstiques acostumades, ab tota la
música de menestrils, cornetas y orgue que en
les vespres del die de aÿr entrenvingué, ab molt
gran aplauso y contento de tots los qui entrevin-
gueren en ella. Hi vingueren a oyr los dits officis
los dits senyors deputats y oÿdors de comptes,
ab la mateixa serimònia, orde y acompanyament
del die de aÿr, y digué la missa lo il·lustríssim y
reverendíssim senyor don Ramon Semmanat 
y de Lanuça, bisbe de Barcelona.

Vingueren axí mateix los dits magnífichs conse-
llers de la present ciutat, als quals ses senyories,
ab la mateixa forma del die de aÿr, hisqueren a
rèbrer fins al cap de la escala, y se’n entraren
tots en dita capella. Axí mateix se assentaren en
sos banchs vanovats en la forma y orde del die
de aÿr.

Y poch aprés vingué la excel·lentíssima senyora
marquesa de Mortara, virreyna, qui arribà ab sa
cadira, y los senyors deputats y oÿdors, consis-
torialment, havent exit de la cadira, la acompa-
nyaren fins dalt a la tribuna de la part de la epísto-
la, que estava molt ben posada ab ses catifas y
cuxins de vellut, sens emperò estrado al pen-
dent de la tribuna, a la part de la capella.

Y estant sa excel·lència allí a la tribuna, tant pa-
lesament que lo bras militar //118r // estava de-
vant, y estant ses senyories occupats en acom-
panyar a la senyora virreyna, arribà lo il·lustríssim
y reverendíssim senyor don Ramon de Semma-
nat, bisbe de Barcelona, per a celebrar lo offici y
axí no pogueren exir a rèbrer-lo com devien.

Y axí bé, també arribà en la present casa, per
dita festa, lo excel·lentíssim senyor duch de
Tursis, que no permeté se li fes ninguna serimò-
nia al arribar ni al tornar-se’n, y per dit effecte
entrà y pujà per la escala de la part hont se sol
tenir la visita en la present casa, y se’n pujà a la
tribuna de dita capella de la part del evangeli, y
axí bé com està dit se’n tornà ab la mateixa for-
ma quant fonch dit lo offici.

Y poch aprés vingué lo excel·lentíssim senyor
loctinent y capità general del present Principat y
comtats, al qual hisqueren a rèbrer los dits se-
nyors deputats y oÿdors de comptes, y tots junts
se’n entraren en ella. Y dit senyor virrey se as-
sentà en una cadira a la part del evangeli de dita
capella, ab sos cuxins, a la real, en la forma acos-
tumada. Y ses senyories, molt il·lustres senyors
consellers y demés senyors cavallers y officials se
assentaren quiscú d’ells en sos llochs, y assentats,
encontinent, se comensà lo offici ab la solemni-
tat acostumada, y predicà lo doctor Joseph Hie-
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rònym Besora, deputat ecclesiàstich en lo pre-
sent trienni, a qui acompanyaren los magnífichs
assessors, advocat fiscal y regent los comptes,
portant sa massa devant. Y acabat lo dit offici, sa
excel·lència se alsà y tots los senyors deputats,
oÿdors, lo acompanyaren, y arribats al dit cap de
la escala se despediren de sa excel·lència.

Y axí bé ses senyories feren la deguda cortesia a
dita //118v //senyora virreyna y dient-li si gustava
de passejar la casa, al que respongué que ab molt
gust gustava vèurer-la, y vehent ses senyories
que·s posà dins la cadira per a passejar-la, escusa-
ren de acompanyar-la tots, y axí y assistí sol lo se-
nyor deputat militar, no obstant que poch aprés
que sa excel·lència se adonà del cas, que fou al
entrar del hort, se hisqué de dita cadira; y aprés
de seguida la present casa, al voler arribar al cap
de la escala, hisqueren a rèbrer-la los demés se-
nyors consistorials y la acompanyaren fins al cap
de la escala, devant la capella xica de Sant Jordi.

Y aprés, ab la mateixa serimònia acompanyaren
al senyor bisbe de Barcelona, fins al cap de la es-
cala, y poch aprés als senyors consellers en la
mateixa forma del die de abans. Y axí mateix los
senyors oÿdors militar y real acompanyaren fins
al cap de la escala a dits senyors protector y ca-
vallers del bras militar. Y essent-se despedits ses
senyories de tots, se’n anaren ses senyories quis-
cú d’ells en sa casa ab lo mateix acompanya-
ment.

Y axí mateix, lo mateix die, vingueren ses senyo-
ries ab lo mateix acompanyament y orde en la
present casa per a oyr las vespres en dita capella,
las quals se celebraren ab la mateixa solempnitat
del die de aÿr. Y se’n tornaren aquells ab lo ma-
teix acompanyament de cavallers y officials de la
present casa.

En aquest mateix die, estant per a dir-se lo offici
divinal en la capella gran per lo naxament del se-
reníssim senyor príncep de Espanya, que Déu
guarde, succehí debat y qüestió entre lo deffe-
nedor del General y racional de la casa de la De-
putació, sobre lo modo de assentar-se en un
banch que estava en dita capella, junt al banch a
hont estaven assentats los senyors deputats, pre-
tenent precehir dit racional al deffenedor. //
119r // Y dit racional protestà que no li fos fet
prejudici en son bon dret en ningun temps la
precedència de dit deffenedor, y que no se puga
tràurer en conseqüència, de les quals coses re-
querí a mi, Hierònym Galí, notari, scrivent or-
dinari de la scrivania major, ne llevàs acte, com
ne és estat llevat en nom del scrivà major del
General. Presents per testimonis Joseph Mira-
lles y Joseph Sagrera, ciutadans honrats de Bar-
celona.
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119v Divendres, a XV. En aquest die ses senyories han
entregat al scrivà major del General, per a què
cusís en lo present dietari, una còpia de una
scriptura a ses senyories presentada per part o a
instància de Pau Lleopart, commissari de la
Cambra Apostòlica, acerca de certa pretensió de
dèbit que dita Cambra té ab la Generalitat, com
llargament en dita scriptura appar, la qual, per
orde de ses senyories, és assí cusida, signada de
lletra A.

En aquest mateix die ses senyories, per medi del
doctor don Francisco Sans, ardiaca y canonge
de la Seu de Barcelona, de Joseph Olsina y Riu-
sech, donsell, en Barcelona populat, y del doc-
tor misser Gismundo Boffill, ciutadà honrat de
Barcelona, enviat un paper de embaxada al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, loctinent y capità general en lo present Prin-
cipat y comtats, fahent a la scriptura que per
part de dita Cambra Apostòlica a ses senyories
se és presentada, la qual embaxada és del tenor
següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya diuen que, a 11 del
corrent mes de febrer, se presentà a quatre con-
sistorials un monitori de part de Joseph Gallart
Taulera, prevere, doctor en sacra teologia, jutge
y executor apos(tòlic)a // 120r // per la exequu-
ció de les lletres apostòlicas de la commissió Ge-
neral de Pau Lleopart, commissari general de la
Cambra Apostòlica en aquest Principat, que
conté una provisió feta per dit doctor Gallart ab
què mana als sis consistorials, deputats y oÿ-
dors, nomenant-los ab noms particulars, que
dins sis dies, per trina y canònica monició, pa-
guen sots pena de excomunicació major, latte
sententie, y altres censures y penes a dit Pau Lle-
opart tres mil y set-centas lliuras, moneda de
plata, que·s diuen ser degudes.

Altrament, passat dit termini, compareguen per
a vèurer-se declarar haver incidit en elles, pro-
mulgant, ja nunc pro tunc, contra los inobe-
dients sentència de excomunicació major apar
ab dit monitori, còpia del qual se lliurà a vostra
excel·lència. Est dèbit que Pau Leopart, en nom
de la Cambra Apostòlica, demana al General,
comforme se conté en lo mateix monitori y en
la suplicació donada per lo procurador fiscal de
la Cambra, allí insertada, proceheix de una
aprehensió dels fruyts de la mensab archiepisco-
pal de Tarragona, feta per los deputats que eren
en lo any 1640 fins al agost 1641 y se convertí
lo diner en los gastos de la guerra.
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Y si bé los deputats del trienni 1641, que fou
arribat assí don Vicencio Candioto com a
col·lector de sa Santedad, li giraren y donaren a
27 de juny 1643 dos mil lliures, y los deputats
del trienni 1650 deliberaren, a tretse de novem-
bre 1653, de pagar lo que·s podia dèurer per lo
General, y los deputats que vuy són hagen tam-
bé pagat alguna partida de aquest dèbit, axí
que, segons lo compte que en los llibre de Guer-
ra y altres resulta sols faltaria aa pagar mil sinch-
centas y vuitanta lliures. //120v //Però los depu-
tats, vuy, vehent lo estat de la casa y lo gran
dèbit de censals que està carregada, se troban
impossibilitats de pagar ab la forma se conté en
lo monitori.

Y no dexa de tenir molt gran difficultat que los
drets del General, que vuy se cobran, estigan
obligats a pagar lo valor dels fruits que apren-
gueren del arcabisbat los deputats del trienni
1638, que finí en lo primer de agost 1641, per-
què los capítols de Cort, y en particular lo capí-
tol 2 del redrés del any 1599, ja individuà y spe-
cíficà los casos per los quals pot gastar lo
General y no tenen facultat los deputats de obli-
gar al General en altres casos, ultra d’ells allí ex-
pressats, ni menos en lo any 1633, los deputats
eren, pogueren tampoch obligar lo General, y
los deputats que vuy són poden molt bé apar-
tar-se y no observar lo que los altres delibera-
ren, concorrent com concorren vuy causas tant
conciderables com és voler que sie prefixit
aquest dèbit de la Cambra en los diners del Ge-
neral a tantes pensions de censals que vuy se
deuen, los preus dels quals se són empleats per
serveys fets per la Cort General als senyors reys
de Aragó, comtes de Barcelona, de immortal
memòria, causa esta privilegiada, y essent son
crèdit anterior, de tot lo que se infereix la du-
bietat tant gran té aquest crèdit de la Cambra
Apostòlica com proceheix, majorment no ha-
vent-se condempnat //121r // lo fisch del Gene-
ral en haver-lo de pagar. Y tenen justificades sas
accions, los deputats, en voler acudir primer als
primers acrehadors en las pensions dels censals
qui tenen los crèdits líquits, que lo pretès per
dita Cambra, sobre del que, com sab vostra ex-
cel·lència, se ha de donar certa forma per a la sa-
tisfacció possible d’ells, y fonch un gran escàn-
dol y perturbació de tots los censalistas, y si se
pagave aquest dèbit, y de la administració del
General si se arribaven a declarar los deputats
excommunicats com se pot témer. Per lo que
dits deputats y oÿdors, per medi de esta emba-
xada, suplican a vostra excel·lència sia de son
real servey, interposant sa auctoritat, manar a
Pau Lleopart sobresegue en est fet, aguardant la
forma se donarà en lo pagament dels dèbits del

General, a hont se podrà pèndrer la resolució
sobre la veritat del dèbit sobredit, que los depu-
tats ho rebran a particular mercè de la mà de
vostra excel·lència».

E dits senyors embaxadors han feta relació que
sa excel·lència havia pres dit paper de embaxada
ab molt gran gust, y que se offeria de fer mercè
al consistori y a ses senyories en lo que se li su-
plicava, y en tot lo que se offeriria en beneffici
de la Generalitat y present casa.

121v Dijous, a XXI. En aquest die, a les onse horas an-
tes de migdiea, // 122r // poch més o manco,
constituït personalment en la present casa de la
Deputació y consistori de ses senyories Narcís
Feliu, mercader, ciutadà de Barcelona, com a
procurador substituït de Margarida Farell, mu-
ller de Pere Farell, ciutadà de Barcelona, com a
procuradora de dit son marit, com de ditas pro-
cura y substitució consta ab dos actes rebuts en
poder de Francisco Llunell, a quatre de octubre
mil sis-cents sinquanta-sis, los quals són assí cu-
sits, signats de letras A y B, renuncià en mà y
poder de ses senyories lo offici de receptor dels
drets de la taula del General de la present ciutat
de Barcelona, a effecte que aquell fos y sia con-
ferit en la mateixa persona de dit Narcís Feliu,
attès que dit offici és dels antichs y vendibles y
que·s poden alienar, la qual renunciació és esta-
da admesa si et in quantum. En lo que foren
presents per testimonis Joseph Blanch, verguer
de ses senyories, y Joseph Preve, valer, ciuta-
dans de Barcelona.

123r Mars MDCLVIII

Dissabte, a II. En aquest die lo senyor oÿdor mi-
litar, acompanyat de alguns officials de la pre-
sent casa, arribà al palàcio del excel·lentíssim se-
nyor marquès de Olías y Mortara, virrey en lo
present Principat y comtats, per a convidarb a la
excel·lentíssima senyora virreyna en què fos ser-
vida fer mercè y honrrar al Principat en assistir a
la festa y torneig que·s feya a la sala del palau del
rey en la present ciutat lo die de demà, diumen-
ge, a tres del present mes, en la nit, en demons-
tracions del molt contento que al present //123v
//Principat ha cabut de la mercè que Nostre Se-
nyor és estat servit fer en donar príncep y suc-
cessor a la monarquia de Espanya.

Diumenge, a III. En aquest die, a las sinch hores
de la tarda, ses senyories se ajuntaren, consisto-
rialment, al palau del senyor rey, y posats en for-
ma de consistori baixaren a la sala dita dels plets,
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scituada junt al palau, per a assistir a la festa y tor-
neig que·s feya en demonstracions de contento
que ha cabut al Principat per lo naxament del se-
nyor príncep, que Déu guarde, en la qual festa se
féu primer un ball compost de cavallers y damas,
dit momaria, y fent-s’i també moltas danças. Y
aprés, seguidament, se féu un torneig. En la qual
festa, a més de ses senyories, hi assistí lo excel·len-
tíssim senyor virrey y senyora virreyna, los magní-
fichs consellers de la present ciutat, lo excel·len-
tíssim senyor duch de Tursis, y los nobles y
magnífichs doctors del Real Consell y altres per-
sones y senyors de condició y la excel·lentíssima
senyora, dona Ta ... Cavallero, y moltas damas y
senyoras de condició. La qual sala estava molt
adornada de tapiserias y composta ab catafals y ab
molts llums de atxes y ciris. Y dita festa se celebrà
ab molt cumpliment de contento y regosijob.

125r Dimecres, a XIII. En aquest die ses senyories,
per medi del doctor don Francisco Sans, ardiaca
y canonge de la Seu de Barcelona, Joseph Olsi-
na y Riusech, donsell, y del doctor misser Gis-
mundo Boffill, ciutadà honrat de Barcelona,
acompanyats dels verguers de la present casa, ab
masses altes, y de molts officials del General, en-
viaren per tercera vegada al excel·lentíssim se-
nyor marquès de Olías y Mortara, loctinent y
capità general en lo present Principat y comtats,
un paper de embaxada, còpia de la qual està cu-
sida, signada de lletra A, en lo present dietari,
sots jornada de 24 de janer 1657 y onse de
agost de dit any, fahent al abadiat de Cardona
provehit en persona del doctor Joseph Estor-
nell, de la qual han feta relació que han donat
dit paper de embaxada en mans de sa excel·lèn-
cia, y que és estat servit respòndrer que ho ma-
naria mirar y tornaria resposta.

En aquest mateix die ses senyories me han orde-
nat cusís en lo present dietari y sots la present jor-
nada una carta que tenen rebuda del magnífich
deputat local del General de la ciutat y col·lecta
de Lleyda, sots jornada de 14 de febrer 1658, y
juntament una // 125v // informació auctèntica
que, per orde de ses senyories, dit magnífich de-
putat local ha enviat fahentc al provehir lo senyor
bisbe de dita ciutat y bisbat provisions, a effecte
si constaria provehir-las en subjectes estrangers
del present principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, los quals papers són assí cu-
sits, signats de letras A, B y C.

Dissabte, a XVI. En aquest die ses senyories, per
medi del doctor don Francisco Sans, ardiaca y
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canonge de la Seu de Barcelona, Joseph Olsina
y Riusech, donsell, y del doctor misser Gismun-
do Boffill, ciutadà honrat de Barcelona, envia-
ren (per)a // 126r // segona vegada un paper de
embaxada al excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, loctinent y capità general en lo
present Principat y comtats, acerca del excés
manà fer don Pró(s)pero Totavila, governador
de las armas per sa magestat, que Déu guarde,
en la ciutat de Vich, de passar per las armas los
contenguts en dit paper de embaxada, còpia de
la qual és cusida en lo present dietari, sots jorna-
da de 28 de maig 1657, la qual donaren a sa ex-
cel·lència. Y respongué que dita gent que ha-
vian passat per las armas havian feta resistència
al cuerpo de guàrdia y que ab tot que ell ho ma-
naria vèurer y faria lo que seria de justícia.

Diumenge, a XVII. En aquest mateix die me han
ordenat cusís en lo present llibre de dietari, sots
la present jornada, una carta que tenen rebuda
del excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, loctinent y capità general en lo present
Principat y comtats, de jornada de 15 del pre-
sent mes de mars, fahent en rahó del servey del
tèrcio que la present casa fa a sa magestat, que
Déu guarde, la qual és assí cusida, signada de le-
tra A.

126v Dimars, a XVIIII. En aquest die ses senyories, per
medi de Francesch Serra, donsell, per ser lo sín-
dich absent de la present casa, enviarenb un pa-
per de embaxada al excel·lentíssim senyor mar-
quès de Olías y Mortara, loctinent y capità
general en lo present Principat, en resposta de la
carta que sa excel·lència fou servit enviar a ses
senyories en jornada de quinse del present mes,
la qual és cusida en lo present dietari en jornada
de setse de febrer pròxim passat, fahent dita car-
ta y resposta d’ella al servey del tèrcio que la
present casa fa a sa magestat, que Déu guarde,
lo qual paper de resposta de embaxada és del te-
nor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Ab la notícia que vos-
tra excel·lència és estat servit fer mercè a est
consistori dels advertiments en rahó del acudir
al servey que esta casa y Principat fa a sa mages-
tat, Déu lo guarde, ab lo tèrcio, procurarem
cumplir-los ab la major diligència y cuydado
que·ns serà possible, y del que en ells obrarem y
se offerirà la donaremc // 127r // a vostra ex-
cel·lència».
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E lo dit Serra ha feta relació que ha donat dit
paper de resposta y embaxada en mans de sa ex-
cel·lència y que, vist aquell, ha respost que esta-
va bé.

Divendres, a XXII. En aquest die ses senyories
me han entregat un paper passat per Cancellaria
de un orde de sa magestat, que Déu guarde, en-
viat al excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, loctinent y capità general en lo present
Principat y comtats, y per orde de sa excel·lència
enviat a ses senyories, lo qual orde és fahent al
offici de receptor de la Bolla de Barcelona, en la
casa del General de dita ciutat, y per lo qui dit
offici obté, lo qual paper és assí cusit, signat de
letra B.

127v Dissabte, a XXIII. En aquest die, per medi del
doctor Vicents Prexens, ardiaca de la sancta
Iglésia de Tortosa, de Joseph Olsina y Riusech,
donsell, y del doctor misser Gismundo Boffill,
ciutadà honrat de Barcelona, han enviat un pa-
per de embaxada al excel·lentíssim senyor mar-
quès de Olías y Mortara, loctinent y capità ge-
neral en lo present Principat y comtats, fahent al
abadiat de Cardona provehit en persona del
doctor Joseph Estornell, estranger del present
Principat, la qual embaxada és del tenor se-
güent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats del Gene-
ral del principat de Cathalunya, diuen quea las
constitucions sexta y desena del títol «Que es-
trangers no puguen obtenir officis y benefficis
en Cathalunya», los encarregan molt lasb instàn-
cias ab sa magestat, Déu guarde, y ab vostra ex-
cel·lència per a què sien observades, las quals,
continuant, representan a vostra excel·lència
que vehent lo doctor Joseph Estornell, de natu-
ral valencià y estranger del present Principat,
que per no haver obtingut de la Real Cancelle-
ria lletres executorials per lo exercisci de la juris-
dicció, no podia ab tota quietut possehir la //
128r // abadia de Cardona, volrria ara novament
obtenir-las y que suplicaria a vostra excel·lència
fos servit de concedir-li dits executorials; la qual
petició y admissió no pot tenir lloch, ni se li po-
den atorgar, per ésser expressament contra las
generals constitucions y títol sobredit, y en par-
ticular contra la constitucio T. del dit títol, ab la
qual lo senyor rey don Alfons Quart se serveix
disposar que sa magestat manarà empatxar en
tota manera e ab tots remeys la execució de
qualsevols bulles e gràcies fetas e fahedores, en-
cara que pogués ésser dit tinguessen jus in re,
del que se infereix no poder tenir lloch la purga-
ció de mora, puix ni sempre en qualsevol temps

obstan ditas constitucions a la concessió de las
executòrias y firma de aquellas, y en la dita
constitució 10 estan imposades penas als offi-
cials y notaris que llevaran los actes de la poces-
sió, axí que concedint-se las ditas lletras exe-
cutòrias se contrafaria manifestament a las ditas
constitucions. Per ço, dits deputats y oÿdors,
per medi de esta embaxada, continuant la
instància de la dita observança, suplican a vostra
excel·lència sia de son real servey no permètrer
que al doctor Joseph Estornell se li concedesca
la executòria per a la pocessió de la abadia de
Cardona, antes bé manar vostra excel·lència se
prenga resolució sobre dit fet y ab tot effecte se
exequute, que a més que tot serà en exequució
del disposat ab ditas constitucions, dits deputats
y oÿdors ho rebran a particular mercè».

E dits senyors han feta relació que han donat dit
paper de embaxada en mans de sa excel·lència, y
que és estat servit respòndrer que altres papers
de embaxada li havian també // 128v // enviats
fahents a dit negoci de abadiat, y que·ls tenia
manats entregar als doctors del Real Consell, y
que manaria també entregar-los est, que son
desig ere manar observar las constitucions.

Dimecres, a XXVII. En aquest die, per medi del
doctor don Francisco Sans, ardiaca y canonge
de la Seu de Barcelona, de Joseph //129r //Olsi-
na y Riusech, donsell, y del doctor misser Gis-
mundo Boffill, ciutadà honrat de Barcelona,
han enviat per tercera vegada un paper de em-
baxada al excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, loctinent y capità general en lo
present Principat y comtats, fahent a la contra-
facció feta per don Próspero Totavila, governa-
dor de las armas de la ciutat de Vich, còpia del
qual paper de embaxada està cusit en lo present
dietari, sots jornada de 28 de maig 1657, signat
de letra B. E dits senyors han feta relació que
han donat dit paper de embaxada en mans de sa
excel·lència, y que és estat servit respòndrer que
ho manaria vèurer ab los nobles y magnífichs
doctors del Real Consell.

129v En aquest die los molt il·lustres senyors depu-
tats y oÿdors de comptes, per medi del doctor
Vicents Prexens, ardiaca de la sancta Iglésia de
Tortosa, enviaren un memorial de la nominació
que ses senyories tenen feta dels subjectes pro-
posats a sa magestat, que Déu guarde, per los
lochs vaccants de deputats y oÿdors y dels llochs
dels officis de la present casa de la Deputació, al
excel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mor-
tara, loctinent y capità general de sa magestat en
lo present Principat y comtats de Rosselló y
Cerdanya, per a què sie servit manar enviar-lo a
sa magestat, lo qual és assí cusit, signat de letra
B. E dit senyor ardiaca ha feta relació que lo ma-
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teix die, a tres horas de la tarda, ha donat dit
memorial en mans de sa excel·lència, lo qual ha
rebut ab molt gran gust y ha respost que cuyda-
ria de enviar-lo.

En aquest mateix die lo doctor Joan Antoni Al-
bertí, síndich de la Ciutadilla de Manorca, ha
prestat la caució y obligació acerca de la llicèn-
cia, permís y propri ús que ses senyories li han
concedit, com appar ab deliberació en llibre de
Deliberacions, sots la present jornada, lo qual
acte de obligació y caució és per orde de ses se-
nyories assí cusit, signat de letra C, que comen-
sa «Diumenge, a XXXI de mars MDCLVIII. Barce-
lona». E als sis del mes de juny del present any
1658, ses senyoriesa // 130r // han rebuda una
carta dels magnífichs jurats de la Ciutadilla de
Manorca, feta a 26 de maig 1658, en agrahi-
ment de la treta de blat que ses senyoriesb con-
cediren a dita Ciutadilla. E axí mateix y per
mans de Narcís Feliu, mercader de la present
ciutat, y dit die de sis de juny 1658, fou entre-
gat lo albarà de responsió de la treta de blat, los
quals papers, per orde de ses senyories, són assí
cusits, signats de letras A y B.

Abril MDCLVIII

Dimecres, a III. En aquest die ses senyories han
manat enviar // 130v // un paper de embaxada
per lo síndich de la present casa a don Pe<r>dro
Estevan, governador de armes de la present ciu-
tat, a effecte que fos servit donar tot favor al
procurador fiscal del General per a poder fer
constar del robo se ha fet en la casa del General,
scituada en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat, com més llargament en dit paper de emba-
xada apar, còpia de la qual és assí cusida, signa-
da de letra D.

E dit síndich ha feta relació que té donada dita
embaxada a dit don Pedro Estavan en ses mans,
y que ha respost que ab tot cuydado y puntuali-
tat assistiria a tot lo que se offeriria, a effecte de
dita inquisició, y que tenia manat als soldats se
posen de sentinella que cuydassen tant de la
custòdia de dita casa com del cuerpo de guàr-
dia, y que per lo que en dit paper se significa
dels delinqüents que no estan que no sien estats
los delinqüents que no sien soldats.

131r Dimars, a VIIII. En aquest die, a la matinada, ses
senyories feren nominació de divuit persones
dels tres estaments, ço és, ecclesiàstich, militar y
real, per a consultar los negocis y affers de la
present casa y General, los quals són los se-
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güents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los
senyors lo doctor Vicents Prexens, ardiaca de
Tortosa, //131v // lo doctor don Francisco Sans,
ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, don
Jayme Copons, ardiaca y canonge de la Seu de
Urgell, lo doctor Francisco Amigant, canonge
de la Seu de Barcelona. Per lo estament militar,
los senyors don Joan de Marymon, don Jayme
Falcó, Balthezar Sayol, don Francisco Junyent,
don Hierònym Miquel. Per lo estament real, los
senyors lo doctor misser Miquel Grimosachs, lo
doctor misser Gismundo Boffill, Francisco Móra
y de Marymon.

En aquest mateix die, a la tarda, los senyors de-
putats y oÿdors de comptes del General de Ca-
thalunya juntaren las persones de la Divuitena,
nomenadores per ses senyories lo die de vuy, als
quals feren la proposició que és assí cusida, sig-
nada de lletra Aa.

132r E los dits senyors de la Divuitena aconsellaren a
ses senyories que fessen relació de alguns dubtes
los quals són en aquest paper que és assí cusit,
signat de letra B, que se offereixen sobre la pro-
posició proposada per a què, juntament ab los
assessors y advocat fiscal de la present casa, y
fessen vot en scrits, que aprés ohyda la proposi-
ció y lo vot o vots que·s farian sobre dits dubtes,
que ses senyories porian tornar ajuntar les per-
sones de dits tres estaments, per a què, ab major
fonament, s’i pogués pèndrer determinació.

Divendres, a XII. En aquest die ses senyories or-
denaren al scrivà major del General que cusís en
lo present dietari una scriptura //132v // presen-
tada al doctor Joseph Gallart Taulera, prevere,
acerca dels procehiments fets per la reverent
Cambra Apostòlica a la present casa, com més
llargament en dita scriptura, la qual junt ab dos
fens de dos procuras són assí cusidas, signades
de lletras A, B y C.

Dissabte, a XIII. En aquest die ses senyories me
han donat un paper en lo qual hi ha descrit un
vot fet per los magnífichs senyors assessors y ad-
vocat fiscal del General y doctors consulents en
ell aplicats, en rahó dels procehiments fets per la
reverent Cambra Apostòlica contra lo General,
lo qual vot és assí cusit, signat de letra D, y és
del tenor següent:

«Jhesús, Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors del General
de Cathalunya, als assessors, advocat fiscal de dit
General y doctors aplicats, infrascrits, acerca de
la validitat dels procehiments fets contra dels

[ 1658 ]

a. a continuació dos memorials, una carta, una certificació i
una ambaixada transcrits a l’Apèndix 1, pàgs. 856-860.
b. a continuació repetit que ses senyories.

a. a continuació cinc documents transcrits a l’Apèndix 1,
pàgs. 860-862.



molts il·lustres senyors lo doctor Joseph Hierò-
nym Besora, don Juan Grimau y Miquel Texi-
dor, deputats, don Francisco Gamis y Falcó y
Francesch Alaix, oÿdors militar y real, en nom
del doctor Joseph Gallart Taulera, doctor en
arts y theologia, sots títol de jutge executor
apostòlich de la molt reverent Cambra Apostòli-
caa. //133r // Vistas las scripturas presentades en
nom de dit doctor Gallart als senyors canonge
Besora, Miquel Texidor, deputats ecclesiàstich y
real, don Francisco Gamis y Falcó y Francesch
Alaix, oÿdor militar y real, en dit nom de jutge
exequutor apostòlich de la molt reverent Cam-
bra Apostòlica, contenint monició que pagassen
a Pau Lleopart, pretès commissari de la Cambra,
tres mil y set-centas lliuras de plata, que pretén
deu lo General a dita Cambra Apostòlica, dins
sis dies, per primera, segona y tercera monició,
sots pena de excomunicació mayor apostòlica, la
qual passat dit termini, nunc pro tunch, la profe-
reix y declara haver incidit, reservant-se la decla-
ració d’ella, com en ditas scripturas més llarga-
ment se contéb. Vista la íntima que a sis del
corrent se presentà als sobremencionats depu-
tats ecclesiàstich y real, oÿdors militar y real. Vis-
ta altra scriptura presentada al noble don Joan
Grimau, deputat militar, a deu del corrent, del
mateix tenor que la presentada en nom de dit
doctor Gallart en lo dit dia de onse de febrer
proppassat. Vist lo que·s havia de vèurer.

Attès que lo dit doctor Gallart ab ditas scriptu-
ras vol y pretén exercir jurisdicció ecclesiàstica
delegada contenciosa en nom de jutge y execu-
tor apostòlich de la molt reverent Cambra
Apostòlica, essent només que un simple preve-
re, sens obtenir alguna dignitat ecclesiàstica, y
axí le faltan las qualitats requisitas per a ser jutge
delegat apostòlich y com a tal exercir // 133v //
jurisdicció contenciosa y publicar sensuras, y
obstar-li la disposició del capítol «Statutum de
rescriptis in. 6.», lo qual conté decret irritant de
tots los actes per dit doctor Gallart fets, y obra
en ell deffecte de jurisdicció per no ésser prevere
qualificat com dit capítol disposa, de on consta
que tots los procehiments per dit Gallart fets
són manifestament nul·los per deffecte de capa-
citat de jurisdicció en dit doctor Gallart, y axí ha
procehit en ell com a persona privada. Per ço,
són de vot y parer que las ditas scripturas conte-
nint monitoris y la declaració subseguida són
nul·los de ninguna forsa y valor, y que en ells ha
procehit dit doctor Gallart sens tenir la capacitat
de dret requerida per lo exercici de la jurisdicció
delegada que ab ditas scripturas yc declaració ha
volgut exercir.

Ruffach, assessor. Tristany, fisci Generalis advo-
catus. Figuerola, consulens. Mas et Vidal, consu-
lens. Piella, assessor. Çabater, consulens. Pical-
ques, consulens».

Y axí bé és cusit altre paper que és nominació de
jutge de la Cambra Apostòlica feta en favor de
dit doctor Gallart, lo qual és signat de letra E.

Diumenge, a XIIII. En aquest die ses senyories,
per medi del doctor Pere Joan Atxer, canonge
de la santa Iglésia de Barcelona, Francisco Font-
devila, donsell, y de Rafel Lareny y Poalsa, //
134r // ciutadà honrat de Barcelona, acompa-
nyats dels verguers y masses y officials del Gene-
ral, són estats servits enviar al excel·lentíssim se-
nyor marquès de Olías y Mortara, loctinent y
capità general en lo present Principat y comtats,
y altre de un vot fet per los magnífichs assessors
y advocat fiscal de la present casa y per los doc-
tors consulents en dit vot aplicats, fahents dits
papers de embaxada y vot per los procehiments
fets per la reverent Cambra Apostòlica a la Ge-
neralitat, com més llargament en dits papers se
conté, y en altre paper, que és cusit en lo pre-
sent dietari, signat de letra D, sotsb jornada de
13 del present y corrent mes, la qual embaxada
és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Havent-se a onse del
mes de febrer proppassat, a quatre consistorials
un monitori de part de Joseph Gallart Taulera,
prevere, doctor en sacra teologia, jutge y execu-
tor apostòlich, ab lo qual se deye als sis consis-
torials, nomenant-los en noms particulars, que
dins sis dies per trina y canònica monició pagas-
sen, sots pena de excomunicació major, late sen-
tentia y altres sensures, a Pau Lleopart, pretès
commissari de la Cambra Apostòlica del present
Principat, tres mil set-centas lliuras, moneda de
plata, que pretén ser degudes. Altrament, passat
dit termini, comparaguessen per vèurer-se de-
clarar haver incidit en elles, promulgant, nunc
pro tunc, contra los inobedients, sentència de
excomunicació major. Per part dels //134v //de-
putats y oÿdors del General de Cathalunya, ab
embaxada feta als quinse de dit mes de febrer, se
acudí a vostra excel·lència per a donar notícia
del dit fet, donant las rahons per las quals prete-
nen dits deputats y oÿdors no estar obligats a la
solució de dita quantitat y trobar-se lo General
impossibilitat de poder acudir a la solució de dit
pretès dèbit, per los molts gastos té y los drets
del General tènuos, suplicant a vostra excel·lèn-
cia fos servit, interposant sa auctoritat, manar a
dit Pau Lleopart sobresegués en eix fet, aguar-
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dant la forma se donaria en lo pagament dels
dèbits del General. Y com aa ... del corrent mes
de abril se presentàs al doctor Hierònym Besora
y Miquel Texidor, deputats ecclesiàstich y real,
y al noble don Francisco Gamis y de Falcó y a
Francesch Alaix, oÿdors militar, real, la íntima
de la declaració de haver incorregut en la exco-
municació y sensuras en lo dit monitori fulmi-
nades. Per los assessors, advocat fiscal y doctors
aplicats se ha resolt les dites censures ésser
nul·les y nul·lament proferides y de ninguna
forsa y valor, per ser proferides per lo dit doctor
Joseph Gallart Taulera, com a jutge y exequutor
apostòlich e o commissari, per a fulminar censu-
res sens tenir dignitat alguna ecclesiàstica, y axí
faltar-li las qualitats necessàries per a ser jutge
delegat, de manera que no té la capasitat que de
dret se requereix per lo exercisci de proferir cen-
sures y exercir jurisdicció contensiosa, declarant
haver aquell prossehit com a persona privada y
de fet. Y havent dit doctor Gallart //135r //Tau-
lera, com a persona privada, intentat exercir ju-
risdicció, los deputats y oÿdors, comforme capí-
tols de Cort, usos y styls de la Generalitat,
deuen procehir contra ell y altres que menester
sie, en la forma en semblants casos acostumada,
per haver intentat impedir de fet la administra-
ció dels béns de la Generalitat y de la justícia
que comforme les generals constitucions y pri-
vilegis reals concedits per los sereníssims se-
nyors reys de Aragó, de gloriosa memòria, y
confirmats ab auctoritat apostòlica, los és per-
mès. Per ço, los deputats y oÿdors representan a
vostra excel·lència lo dit fet y excés comès per lo
dit doctor Gallart Taulera, lo reparo del qual
han y deuen procurar dits deputats y oÿdors
comforme las obligacions de sos officis y obser-
vança dels capítols de Cort y reals privilegis, es-
perant de la mà de vostra excel·lència serà de
son real servey manar-los donar tot favor y aju-
da, que ho rebran a singular mercè».

E dits senyors han feta relació que han donat
dits papers de embaxada y vot en mans de sa ex-
cel·lència, los quals ha rebuts ab molt contento
y axí mateix ha mostrat tenir-lo en enténdrer
del bon èxit y succés que tenian dits procehi-
ments per part y en favor de la Generalitat, y
que se offeria valer a ses senyories ab molt gust
en tot lo que se offeriria y convindrà en beneffi-
ci de la Generalitat.

136r Dimars, a XXIII. En aquest die la present casa ce-
lebrà la festa del gloriós sant Jordi, patró que és
del General de Catalunya, y no·s féu la festa so-
lempne en la present casa, ni ab la pompa com
se acostumava fer, per trobar-se lo General tant
exaust, sinó que en la capella petita de la present
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// 136v // casa, des de la punta del die fins a les
dotse horas del migdie, se digueren misses.

Dimecres, a XXIIII. En aquest die se són celebra-
des, per suffragi de las ànimas, misses des del
matí fins al migdie en la capella petita del glo-
riós Sant Jordi de la present casaa.

137r Dilluns, a XXVIIII. En aquest die, constituït per-
sonalment lo doctor en medi(ci)na Francisco
Jordi en lo consistori dels molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya, y en presència de mi, lo doctor mis-
ser Domingo Soler, secretari y scrivà major de
dit General, per a què ne llevàs acte y ho conti-
nuàs en lo present dietari y sots la present jorna-
da, comforme en effecte se me·s axí, per ses se-
nyories, ordenat, ha feta relació a ses senyories,
prestat per ellb, dit doctor Jordi, lo sòlit jura-
ment, acerca de la enfermedat pateix Jacinto
Ham, capturat en los càrcers de la present casa,
en aquest paper que és aquí cusit, signat de letra
A, lo qual és del tenor següent:

«Dich jo, lo doctor baix firmat, que visite lo se-
nyor Jacinto Ham, detingut en los càrcers de la
Deputació, lo qual entre altres malaltias pateix
és la de un dolor de ronyons y de pedra que a no
socórrer-lo ab molts y freqüents remeys y pro-
vocar-li lo exir de ellas estaria ab grandíssim pe-
ril de sa vida, per lo que necessita de molts y fre-
qüentats remeys, los quals en dita presó indico
ser inpossibilitats de aplicar-li y per tant necessi-
ta de gran assistència la qual en sa casa tindrà. Y
per la veritat fas la present, vuy als vint-y-nou de
abril 1658. Lo doctor Francisco Jordi».

Del que se’n ha llevat acte, en lo qual foren pre-
sents per testimonis // 137v // don Joan Avinyó,
en Barcelona populat, y Joseph Cortès, altre dels
verguers de ses senyories, ciutadà de Barcelona.

Dimars, a XXX. En aquest die ses senyories, per
medi del doctor don Francisco Sans, ardiaca y
canonge de la Seu de Barcelona, han enviat un
paper de embaxada al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, loctinent y capità
general en lo present Principat y comtats, fa-
hent y en resposta al paper y orde de sa mages-
tat, que Déu guarde, passat per Cancelleria, en
orde del offici de receptor de la Bolla de Barce-
lona, lo qual obté lo doctor misser Agustí Pi-
nyana, enviat per sa excel·lència, lo qual és cusit
en lo present llibre de dietari, sots jornada de
vint-y-dos de mars 1658, còpia de la qual emba-
xada és del tenor següent:
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«Excel·lentíssim senyor. Avent los deputats y
oÿdors de comptes del present Principat rebut
lo despatx de vostra excel·lència en què veuen
que, per part del doctor Agustí Pinyana de la
ciutat de Tortosa, se ha representat a sa mages-
tat que dit Pinyana ha sortejat en lo offici de re-
ceptor del General de la Bolla de la ciutat de
Barcelona, per mort de don Vicents Magarola, y
que dit offici no requereix sa assistència perso-
nal en Barcelona, y que axí fos de // 138r // son
real servey donar-li llicència per a posar subrro-
gat en ell, lo que sa magestat hage tingut a bé,
sent la persona subrrogada a sa satisfacció, de
vostra excel·lència, y que dit Agustí Pinyana ha
proposat la persona de Joseph Pinyana, merca-
der de esta ciutat, en subrrogat o substitut de
dit offici del General y Bolla de la present ciutat,
la qual, approvada per vostra excel·lència, los
mane que admeten a dit Joseph Pinyana per
substitut y subrrogat del dit doctor Agustí Pi-
nyana en dit offici.

La suplicació de dit doctor Pinyana pateix dos
deffectes, lo primer confonent dos officis dis-
tinchs, hu de receptor del General, altre de la
Bolla. Ell, tant solament, ha sortejat en lo offici
de receptor de la Bolla. Segon deffecte és haver
dit que dit offici no requereix sa assistència per-
sonal en Barcelona, lo que directament és con-
trari a la disposició del capítol sisè de las Corts
del any 1533, en lo qual plau a sa magestat que
los officials hagen de tenir llur domicili en las
ciutats o vilas que seran cap de la col·lecta de la
qual serà son offici.

Suplican per ço a vostra excel·lència dits depu-
tats y oÿdors per lo reparo de aquesta contrafac-
ció, que a més de concernir lo beneffici públich,
ho rebran a mercè de vostra excel·lència».

E dit don Francisco Sans ha dit a ses senyories
en consistori que havia donada dita embaxada
en mans de sa excel·lència, y que havia respost
que lo paper que en eix respecte havia enviat a
ses senyories era orde de sa magestat y que si
contradiu a constitucions o capítols de Cort que
sa excel·lència ho manaria vèurer y manaria tor-
nar resposta a ses //138v // senyories, que en tot
estave molt attenent al beneffici de la casa de la
Deputació.

Maig MDCLVIII

Dissabte, a IIII. En aquest die, constituït perso-
nalment lo doctor en medicina Jaume Fontova
en lo consistori dels molt il·lustres senyorsa //
139r // deputats y oÿdors de comptes del Gene-

ral de Cathalunya, y en presència de mi, lo doc-
tor misser Domingo Soler, secretari y scrivà ma-
jor de dit General, per a què ne llevàs acte y ho
continuàs en lo present dietari y sots la present
jornada, comforme en effecte se’m és axí per ses
senyories ordenat, ha feta relació a ses senyories,
prestat primer per ell, dit doctor Fontana, lo sò-
lit y acostumat jurament, acerca de la enferme-
dat pateix Miquel Figueres, major, capturat en
los càrcers de la present casa, en aquest paper
que és assí cusit, signat de letra A, la qual és del
tenor següent:

«Miquel Figueres, major, pateix un dolor còlich
y una diarrea per lo que necessita de molts re-
meys, altrament perilla molt sa vida y en lo lloch
ont està tinch per impossible se pugan fer. Del
que fas fe vuy, als quatre de maig 1658. Lo doc-
tor Jaume Fontova».

Del que se’n ha llevat acte, en lo qual foren pre-
sents per testimonis Jaume Cases, velluter, y Jo-
seph Blanch, sastre, ciutadans de Barcelona.

139v Divendres, a X. En aquest die, constituït perso-
nalment Jaumea // 140r // Oliver, apothecari de
la vila de Pineda, vuy ciutadà de la present ciutat
de Barcelona, en lo consistori de ses senyories,
ha renunciat en mà y poder de ses senyories,
pure, libere et simpliciter, lo offici de tauler del
General de dita vila de Pineda, lo qual obtenia,
suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-
li la dita renunciació. E ses senyories han adme-
sa aquella, si et in quantum y per capítols de
Cort los és lícit y permès. En lo qual acte de re-
nunciació són estats presents per testimonis
Jaume Cases, velluterb, ciutadans de Barcelona.

En aquest mateix die, y aprés de la dalt dita re-
nunciació, a les deu horas y tres quarts, poch
més o manco, antes del migdie, constituït axí
mateix lo dalt dit Jaume Oliver, apothecari, en
lo consistori de ses senyories, personalment y
com a procurador que és de Joseph Camp-
llonch, qui obté lo offici de guarda ordinària del
General del portal de Mar de la present ciutat,
com de dita sa procura apar ab fe que·n fa Jau-
me Sayós, notari de Barcelona, ab acte rebut a
nou del present mes de maig, 1658, la qual està
assí cusida, signada de letra A, renuncià en mà y
poder de ses senyories lo dit offici de guarda, ha
effecte que aquell sie conferit en sa mateixa per-
sona y favor de dit Oliver, attès que dit offici és
dels antichs y vendibles y que·s poden alienar. E
ses senyories han acceptada la dita renunciació,
si y en quant per capítols de Cort los és lícit y
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permès. En la qual renunciació són estats pre-
sents per testimonis Joseph Cortès, valer, y Jo-
seph Blanch, sastre, ciutadans de Barcelona.

140v Dissabte, a XI. En aquest die me ordenaren a
mi, lo doctor misser Domingo Soler, secretari y
scrivà major del General de Catalunya, que con-
tinuàs en lo present dietari y sots la present jor-
nada, un vot fet per lo magnífich misser Aleix
Tristany, advocat fiscal de la present casa, lo
qual comensa:

«Jhesús, Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors del General
de Cathalunya al advocat fiscal del General, in-
frascrit, acerca de la continuació del concert fet
per los senyors deputats y oÿdors del trienni
1650, ab Emanuel López, procurador de la
molt reverent Cambra Apostòlica. Vista la deli-
beració del dit concert feta a tretse de novembre
de 1653 per los senyors deputats de dit trienni.
Vista la nota que al marge de dita deliberació
està continuada per mans de Sebastià Costa,
aleshores scrivà major de dit General. Vist un
vot fet per lo magnífich misser Joan Batista Pas-
tor, aleshores advocat fiscal del General, a tres
de octubre 1653. Vist lo que se havia de vèurer.

Attès que lo dit misser Pastor, en son vot dalt
mencionat, aconsellà com a advocat fiscal als se-
nyors deputats que lo dèbit que pretenia la
Cambra Apostòlica en las pecúnias del General,
per rahó dels fruyts rebuts de les rendes dels bis-
bats vaccants per los senyors deputats foren en
lo trienni 1638 y 1641, pertanyents a la dita re-
verent Cambra Apostòlica, se podia concertar, y
consta que aba // 141r // deliberació presa als
tretse de novembre mil sis-cents sinquanta-tres,
en exequució de dit vot, los senyors deputats
concertaren lo rebut de la mensab archiepiscopal
de Tarragona, Seu vaccant, prometent pagar
sinch mil y sinch-centes lliuras de comptants, ab
les pagues en dita deliberació contengudes. Y
encara que en lo marge de la dita deliberació de
tretse de novembre 1653, estiga notat que als
quatre de maig 1643 rebé don Vicencio Can-
diote, com a col·lector de la molt reverent Cam-
bra Apostòlica, dos mília lliures, y se diga que
dita quantitat se rebé en descàrrech de dit dèbit
concertat als tretse de novembre 1653, y axí
aparega que ditas dos mil lliures se han de dis-
minuir de la quantitat concertada, y lo procura-
dor fiscal de dita Cambra Apostòlica no pot pre-
téndrer la restant quantitat convinguda, com se
ha pretès ab los mandatos que als senyors depu-
tats foren presentats lo die de onse de febrer
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proppassat. Però, per quant las rahons de dita
deliberació de quatre de maig 1643, quant se
giraren las dos mília lliures al col·lector Candio-
to, comprenen no tant solament los cens y
fruyts rebuts dels bisbats vaccants però encara
altres que spectaven a la reverent Cambra
Apostòlica, puix se diu «o altrament tocan a la
reverent Cambra Apostòlica», ab las quals pa-
raules feren que la paga estave en descàrrech de
altre dèbit, y se trobà haver rebut lo General y
los senyors deputats de dits triennis 1638 y
1641 altres quantitats y fruyts per custòdia
spectants a la reverent Cambra Apostòlica.

Per ço, lo doctor infrascrit és de parer que poden
los senyors deputats novament concordar ab lo
procurador // 141v // del reverendíssim senyor
núncio de Espanya, col·lector general, açerca de
la paga de la quantitat contenguda en la delibera-
ció de tretse de novembre 1653, ab què dit pro-
curador de dit senyor núncio renúncie, per la
quantitat de las dos mil lliures rebudes per don
Vicents Candioto, en jornada de quatre de maig
1643, a totes les pretensions li podrian competir
contra lo General per rahó de qualsevols quanti-
tats de diners, axí de spolis com altres fruyts re-
buts, la cobrança de las quals tocàs a la dita Cam-
bra Apostòlica, ab llargues clàusules y cessió de
drets sens evicció de dita Camararia. Lo doctor
Aleix Tristany, advocat fiscal de dit General».

Dimecres, a XIIII. En aquest die lo excel·lentís-
sim senyor marquès de Olíasa //142r // y Morta-
ra, loctinent y capità general en lo present Prin-
cipat y comtats, per medi del secretari Jaume
Salamó, és estat servit enviar a ses senyories lo
nombrament de la insiculació, com en dit paper
de nombrament apparb.

Dimecres, a XV. En aquest die ses senyories re-
beren un orde del excel·lentíssim senyor mar-
quès de Olías y Mortara, loctinent y capità ge-
neral en lo present Principat y comtats, y passat
per Cancellaria, sots jornada de quinse del pre-
sent mes de maig 1658, en lo qual ordena als
insiculadors de la present casa de la Deputació
que aproben y insiculen en los officis de oÿdors
a don Batista Falcó y a don Joan de Llordat,
com a mossens y militars, comforme venen ano-
menats per sa magestat, que Déu guarde, lo
qual orde me han ordenat ses senyories cusís en
lo present dietari, com hi està cusit, signat de le-
tra A. Y axí mateix juntament lo acte de la abso-
lucióc obtingueren dits senyors insiculadors, axí
bé signat de letra B.
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142v Dissabte, a XVIII. En aquest die ses senyories,
per medi del doctor Vicents Prexens, ardiaca de
la santa Iglésia de Tortosa, de Joseph Olsina y
Riusech, donsell, en Barcelona domiciliat, y del
doctor misser Gismundo Boffill, ciutadà honrat
de Barcelona, són estats servits fer y enviar un
paper de embaxada al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, loctinent y capità
general en lo present Principat y comtats, fa-
hent a la notícia que han tinguda que, per orde
de sa excel·lència, se faria remissió al regne de
Castella de les persones de Sebastià Samsó y
Domingo de Nàpols, vuy detinguts en los càr-
cers reals de la present ciutat, impedits, segons
se diu, de alguns delictes, la qual remissió, si·s
feya, se contrafaria a las generals constitucions
de Cathalunya, la qual embaxada és del tenor
següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya // 143r // han tingut
notícia que, per orde de vostra excel·lència, se
faria remissió al regne de Castella de las perso-
nas de Sebastià Samsó y Domingo de Nàpols,
vuy detinguts en los càrcers reals de la present
ciutat, impetits, segons se diu, de alguns delic-
tes de furt y altres en lo regne de Castella come-
sos, extrahent-los del present Principat per a és-
ser allí castigats, la qual remissió, si·s feya, se
contrafaria a las constitucions primera, segona,
desena, tretsena y quatorsena del títol «De ju-
risdicció de tots jutges», y en particular la cons-
titució quinta del títol «De acusacions», ab la
qual se mana que si algú serà pres en Cathalu-
nya per delictes comesos en Aragó, o fora lo
Principat, se reba informació d’ell, ab las quals
constitucions està prohibida la extracció dels
presos de Cathalunya, lo que és estat observat
en lo any 1591, en lo qual, havent-se extret del
Principat Guillem Astachs y aportat en la vila de
Madrit, fou manat per sa magestat del senyor
rey don Phelip, de gloriosa memòria, a instància
dels deputats, se restituís a las presons de la pre-
sent ciutat des de Madrit, a effecte de ésser cas-
tigat en esta ciutat; lo que molt més proceheix
en lo present cas, en lo qual, dits Sebastià Samsó
y Domingo de Nàpols, són estats també delin-
qüents dins lo present Principat, per haver apor-
tat ab si en la present ciutat coses robades y per
aquest respecte sortir lo for y ésser súbdits a
vostra excel·lència y son Real Consell, axí que
remetent-se a Castella se conexeria //143v // allí
de delicte comès en lo present Principat contra
la expressa disposició de la constitució clarifi-
cant, títol «De jurisdicció de tots jutges». Per
ço, dits deputats y oÿdors, per medi de esta em-
baxada, representan a vostra excel·lència ditas
constitucions, suplicant que per la observança
sia de son servey no permètrer se fassa dita ex-
tracció fora regne d’estos reos, attès seria en

contrafacció de las ditas constitucions, sperant
del zel ab què vostra excel·lència fa mercè a est
Principat no permetra la extracció y remissió
d’ells, y que ditas constitucions y altres drets de
la pàtria sian violats».

E dits senyors han feta relació que han donat
dita embaxada en mans de sa excel·lència y que
ha respost que ho havia manat mirar, y que no
s’i ha trobat difficultat alguna, però que ho tor-
naria y miraria tornar a mirar.

Dilluns, a XX. En aquest die ses senyories són
baixats consistorialment en la casa del General
de la present ciutat, scituada dins la Llotja de la
mar, acompanyats dels //144r //verguers y altres
officials de la present casa, a effecte de manar
continuar lo encantar lo dret de General. Y axí
bé són pujats al aposento del magnífich deffene-
dor, en lo qual lo receptor dels fraus té los fraus,
per a vèurer y manar regonèxer los fraus hi ha-
via. Y dit receptor ha feta relació a ses senyories
no haver-hi fraus dels quals novament ne ha-
gués de fer relació y donar-los-ne notícia.

Dimars, a XXI. En aquest die ses senyories, per
medi del secretari Jaume Salamó, han rebuda
una carta del excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, loctinent y capità general en lo
present Principat, de jornada de 17 del present
mes de maig, que comensa «Por el incluso despa-
cho, etcètera», junt ab la qual ha enviat a ses se-
nyories una carta sellada de sa magestat, que
Déu guarde, feta en jornada de 20 de abril prò-
xim passat, y també junt d’eixa ne ha enviada
també altra sa excel·lència del excel·lentíssim se-
nyor duch de Albaterra y del comte de Robles,
de jornada de sis de dit mes de abril, que co-
mensa «Haviendo reconocido», las quals totas
tres cartas són a effecte de representar a ses se-
nyories alguna ajuda de costa del gasto que se
offererix en mudar la casa del hospital real de la
Corona de Aragó a Madrit, com en ditas cartas
més llargament se conté; //144v // las quals, per
orde de ses senyories, són assí cusidas, signades
de letra A, B y C. La carta de sa magestat és del
tenor següent:

«El rey.

Dipputados. El hospital real de la Corona de
Aragón desta corte estava fundado en sitio muy
desacomodado y no tenía la disposición necessaria
para la curación de los enfermos y assistencia al
culto divino, por lo qual se ha resuelto mudarle a
la calle de Atocha, que es el puesto más a propósito
que se podía dessear y se ha empeçado la fábrica.
Pero siendo necessario hazer mucho gasto, assí en
ella com en la paga del sitio y otras cosas que se of-
frecen, no ay medio de que acudir a esto, y siendo
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tan interessados los reynos dessa corona en esta
sancta obra, pues ha de redundar no sólo en be-
nefficio de los pobres que son naturales dellos sino
también en lustre y auctoridad suya, y más en
particular desse Principado por haver sido su
fundador Gaspar Pons, natural del que fue de mi
Consejo de Hasienda, y la dedicación y primer
instituto desta casa de Nuestra Señora de Mont-
serrate, con que viene a ser major el motivo para
que concurráys a cosa tant propria de vuestra pie-
dad y religioso zelo, como espero de la limosna que
os fuere possible, pues tendréys en ello la parte del
mérito que solicita la necessidad de que se acabe
cona // 145r // toda brevedad, y de que se derá
Nuestro Señor por muy servido y yo también, como
también os significará el marqués de Olías y Mor-
tara, mi lugarteniente y capitán, por cuya mano
recibiréys ésta, y por lo que os scrivirán el conde de
Robres y el conde de Albaterra deste mi Consejo
Supremo, protectores de dicho hospital. Dada en
Madrid, a XX de abril MDCLVIII. Yo, el rey.

Vidit don Christophol Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Petrus
de Villacampa, regens. Vidit comes de Albaterra.
Vidit Marta, regens. Vidit don Michael de La-
nuça. Don Didacus de Sada, secretarius».

Divendres, a XXIIII. En aquest die, constituït
personalment en lo consistori // 145v // de ses
senyories Aloy Llaurador, sastre, ciutadà de la
ciutat de Tarragona, qui obté lo offici de procu-
rador fiscal del General de dita ciutat y col·lecta,
renuncià, pure, libere et simpliciter, en mà y po-
der de ses senyories lo dit offici de procurador
fiscal per a què ses senyories sien servits pro-
vehir-lo a qui los apparega. E ses senyories són
estats servits respòndrer que admetian la dita re-
nunciació, si y en quant y per capítols de Cort
los és lícit y permès. En lo que foren presents
per testimonis Isidro Pujol, droguer, y Jaume
Cases, velluter, ciutadans de Barcelona.

En aquest mateix die ses senyories, consistorial-
ment, són baixats en la casa del General de la
present ciutat per affers y beneffici del General y
comforme per capítols de Cort estan obligats.

Dissabte, a XXV. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich de la present casa, han enviat
un paper de embaxada al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, loctinent y capità
general de sa magestat en lo present Principat y
comtats, en resposta de las cartas que de sa ma-
gestat y del excel·lentíssim senyor duch de Al-
baterra y senyor comte de Robres y de sa
excel·lència, en rahó de la petició // 146r // fan
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de ajuda de costa per lo hospital de la Corona
de Aragó, las quals cartas són cusidas en lo pre-
sent mes de maig, còpia de la qual embaxada és
del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Per lo paper que ab lo
acostumat gust havem rebut de vostra ex-
cel·lència y lo despaig en ell inclús del rey, nos-
tre senyor, que Déu guarde, havem entès lo real
y piadós affecte de sa magestat en la translació y
nova elecció del hospital en esta corona en Ma-
drit. Estam conciderant y mirant si trobarem
forma ab què pugam nosaltres participar y
merèxer de obra tan il·lustre y santa, desijant
summament servir a sa magestat y a vostra ex-
cel·lència, a qui Déu guarde moltíssims anys,
com desijam».

E dit síndich ha feta relació que ha donat lo dalt
dit paper de embaxadaa y, per estar desganat en
lo llit sa excel·lència, la ha entregada en mans de
don Agustí Coca, son secretari.

146v Dilluns, a XXVII. En aquest die ses senyories,
consistorialment, són baixats en la casa del Ge-
neral per affers y beneffici del General.

147r Juny MDCLVIII

Dilluns, a III. En aquest die ses senyories ano-
menaren en una de las trompetas de las xicas y
corredors del General a Joseph Vinyes, corredor
de coll, la qual vaccava per mort de Nicholau Pi,
axí bé corredor de coll de la present ciutat, qui
obtenia aquella de hu dels dits corredors de di-
tas trompetas xicas del General, ab los emolu-
ments y gages al dit offici pertanents. E lo dit
Joseph Vinyes ha jurat de haver-se bé y lealment
en son offici, en la forma acostumada, volent
que li sia donada còpia de la present nominació.

147v En aquest mateix die ses senyories, consistorial-
ment, són baixats en la casa del General, prop la
Llotja del mar, per affers del General, y manant
continuar lo encantar lo dret del General.

Dijous, a VI. En aquest die, a les tres horas,
poch més o manco, passat lo migdie, constituït
personalment Narcís Feliu, mercader, ciutadà
de la present ciutat de Barcelona, y com a pro-
curador de Margarida Farell, víuda deixada del
quòndam Pere Farell, argenter, ciutadà de Bar-
celona, y receptor dels drets del General de la
taula de la present ciutat, com ha hereva univer-
sal que és de la heretat y béns del quòndam ma-
rit seu, com de sa clàusulab // 148r // hereditària
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extreta del últim y vàlido testament fet per dit
Farell en Barcelona, a sinch de agost 1656, y re-
but per Francesch Llunell, notari públich de
Barcelona, appar, y de dita procura ab acte re-
but per lo mateix notari Llunell, vuy, die pre-
sent, als sis del present mes de juny y any 1658,
com ne fa fe lo dit notari; lo(s) quals papers de
certifficatòries són assí cusits, signats de letras A
y B; y quant menester sia en nom també seu
propri, per haver-lo tingut renunciat en son fa-
vor, com atràs, en lo present llibre, appar, però
no provehit ni obtinguda la approbació de sa
persona del excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, loctinent y capità general en
los presents Principat y comtats, en presència
del molt il·lustre senyor Texidor, ciutadà honrat
de Barcelona, deputat real, trobat en la casa de
sa pròpria habitació, scituada en lo carrer dels
Mirallés, en presència de mi, lo doctor misser
Domingo Soler, secretari dels molt il·lustres se-
nyors deputats y scrivà major del General de
Catalunya, y dels testimonis baix scrits, digué
que renunciave lo dit offici de receptor del Ge-
neral en la taula de la present ciutat, en mà y po-
der de ses senyories, a effecte que aquell fos
conferit en persona de Francesch Soler, sastre
de la present ciutat, attès que dit offici és dels
antichs y vendibles y dels que·s poden vèndrer y
alienar.

E dit senyor deputat real digué y respongué que
admetia la dita renunciació si y en quant ere de
dret y permès per capítols de Cort // 148v // li
ere lícit y permès. En lo que foren presents per
testimonis Joseph Fabregat, esparter, y Carlos
Mergota, peller, ciutadans de Barcelona.

E després, e casi encontinent, dit Narcís Feliu,
en dit nom, se conferí en presència del molt
il·lustre senyor lo doctor Francesch Ferrer, ca-
nonge de la cathredal de Lleyda, oÿdor eccle-
siàstich, trobat personalment en la casa de sa
pròpria habitació, scituada en lo carrer Més Alt
de Sanct Pere, devant la iglésia de Sant Francis-
co de Paula, y digué en presència de dit senyor
oÿdor que feya la mateixa y semblant renuncia-
ció de dit offici. Y dit senyor oÿdor ha respost
que admetia la dita renunciació si et in quantum
erat admittenda. En lo que foren presents per
testimonis Sebastià Pallàs, studiant en gramàtica
y de família de dit senyor oÿdor, y Jaume Galce-
ran Çabater, ciutadà de Barcelona.

Y, seguidament, dit Narcís Feliu se conferí en
casa del molt il·lustrer senyor lo doctor Joseph
Hierònim Besora, canonge de la santa Iglésia de
Lleyda, deputat ecclesiàstich, trobat en sa casa
que la té sctituada en lo carrer qui va de la plassa
de Santa Anna al portal del Àngel de la present
ciutat, y digué en presència de dit senyor depu-

tat que feyan la mateixa renunciació de dit offi-
ci. E lo dit senyor deputat respongué que adme-
tia la dita renunciació si et in quantum. Del que
foren presents per testimonis Joseph Soler, va-
ler, y March Casals, forner, ciutadans de Barce-
lonaa.

149r E axí mateix, en la mateixa tarda y a la sis<is>
horas, poch més o manco, lo dit Narcís Feliu se
conferí també en presència dels molt il·lustres
senyors deputat militar y oÿdor real, trobats
personalment en la entrada del palau del senyor
rey, scituat devant la Seu de la present ciutat, y
en lo qual palau ses senyories habitan, y axí bé
digué dit Feliu, en presència de dit senyor depu-
tat militar y oÿdor real, que feya la mateixa y
semblant renunciació de dit offici. Y dits se-
nyors deputat y oÿdor han respost que adme-
tian la dita renunciació si et in quantum erat ad-
mitenda. En què foren presents per testimonis
Bernat Domènech, studiant en lleys y de família
de dit senyor deputat, y Barthomeu Lleopart,
sastre, ciutadà de Barcelona.

Divendres, a VII. En aquest die ses senyories
me han entregat a mi, scrivà major y secretari
del General, un paper en lo qual està descrit un
vot fet per los magnífichs assessors, advocat fis-
cal de la present casa y magnífichs doctors en
ells aplicats y consulents, lo qual és del tenor
següent:

«Jesús, Maria, Joseph. En lo fet consultat per
los molt il·lustres senyors deputats // 149v // y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya,
als assessors, advocat fiscal y doctors consultats,
infrascrits, acerca de la interposició de recors fe-
tas per los condempnats en la visita pròxim pas-
sada sobre las querelas número 30 y 42, y axí
mateix de la declaració feta sobre la querela nú-
mero 10 a la règia cort, ab motiu de oppressió o
injustícia de ditas sentèncias, és a saber, si dits
recorsos encontran ab las generals constitu-
cions, privilegis del General; dels quals recorsos
los senyors visitadors del trienni proppassat ne
fan menció en la scriptura que presentaren als
senyors deputats als 6 de agost pròxim passat.
Vists los trellats de dits recorsos. Vista la dispo-
sició del capítol 1 del redrés de las Corts del any
1599, y tot lo demés que se havia de vèurer.
Attès que en lo capítol comensant «Ítem, que
vos senyor», de las Corts de 1376, que està con-
tinuat en lo llibre dit dels Vuit Senyals, està sta-
tuït y disposat que lo senyor rey, salva sa real
clemència, ni altres officials seus, no·s pugan en-
tremètrer sobre cosas concernents la adminis-
tració, regiment del General, incidents, depen-
dents o emargents de aquella. Attès que en lo
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capítol 3 de las Corts del any 1413, continuat
en lo llibre de Quatre Senyals, foli 7, està statuït
y ordenat que los deputats, en virtut de la juris-
dicció a ells per lo senyor rey atorgada, jutgen e
decidescan las qüestions del General. Attès tam-
bé que ab lo capítol 1 del redrés del General de
1599, està statuït y ordenat que las declaracions
y sentèncias dels senyors visitadors, ni dels pro-
cehiments per ells fets, no·s pugu(e) suplicar,
recórrer, ni appel·lar, las quals paraulas ex-
clouen tota conexensa igual y de superior. Attès
que havent-se en la visita del trienni 1623, //
150r // feta en lo any 1626, ab sentèncias profe-
ridas en lo any 1627, condempnats molts offi-
cials del General y altres persones particulars
que eren estats insiculadors en lo dit trienni
1623, en restituhir moltas quantitats rebudas
en nom de plusos, y no havent-las pagadas, ha-
vent-se opposat per lo procurador fiscal en lo
judici de la habilitació fahedora per la extracció
de deputats y oÿdors, en lo die de santa Magda-
lena del any 1629, que los dits officials y perso-
nes condempnades no podian concórrer y ha-
vien de ser inàbils com a debitors del General. Y
havent los dits officials y demés persones deduït
y donat una suplicació als 19 del mes de juliol
1629, dient de nul·litat de ditas sentèncias, per
no haver-los exhigida la deposició, ni haver-se
contestat la litte ab ells, consultats per los se-
nyors deputats y oÿdors, que leshores eren, los
nobles y magnífichs don Miquel Sala, regent la
Real Cancellaria, lo doctor Hierònym Grau, lo
doctor Miquel Carreres, lo doctor Miquel Àn-
gell Llorens y doctor Ramon Rubí de Marimon,
doctors del Real Consell, ab son vot donat a 21
de dit mes de juliol, resolgueren y foren de pa-
rer sobre las nul·litats al·legades contra los pro-
cehiments y sentèncias fetas en dita visita, per
no ésser estats citats ni oÿts en los processos de
las ditas sentèncias molts dels que foren con-
dempnats y exequutats, no podian dits senyors
deputats, oÿdors y Novena de la habilitació
conèxer ni entremètrer-se de dits procehiments
de ditas sentèncias, attès per lo capítol 1 del nou
redrés de las Corts del any 1599 està statuït y
disposat que de las declaracions, sentèncias y
procehiments fetas y fets per los visitadors del
General de Cathalunya no·s pot suplicar, recór-
rer, ni appel·lar. De tot lo que consta que los
dits recorsos interposats y admesos de las ditas
sentèncias de visita, etiam, ab pretextu de no ser
estats citats los condempnats, estan compresos
en la prohibició en dit capítol de las Corts del //
150v // any 1599.

Per ço, són de parer que, per la dita interposició
y admissió de recors feta en la règia cort y per
los mandatos y lletras despatxades, se ha contra-
fet al(s) dit(s) capítols dalt expressats y en parti-
cular al dit capítol 1 de las Corts del any 1599, y
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que per ço, los senyors deputats y oÿdors de
comptes, en observança de las generals consti-
tucions, poden y deuen exir al reparo de dita
contrafacció, ab lo modo y forma las generals
constitucions disposan.

Rufach, assessor. Figuerola, consulens. Piella, as-
sessor. Mas et Vidal, consulens. Tristany, fisci Ge-
neralis advocatus».

En aquest mateix die ses senyories, consistorial-
ment, són anats en la casa del General en la
Llotja de la mar per affers y beneffici de la Ge-
neralitat, y manaren continuar lo encantar los
drets del General.

Dissabte, a VIII. En aquest die, per medi de son
síndich, són estats servits manar enviar lo con-
tengut en aqueix paper, que és assí cusit, signat
de letra A, y també dos cartas, la una per sa ma-
gestat, Déu lo guarde, y l’altre per los senyors
comte de Robres y Albatera, per a què sie servit
manar que, per esta estafeta, se envien fahents
dit paper per sa excel·lència y ditasa // 151r //
cartas que de sa magestat y de sa excel·lència y
de dits senyors comtes que ses senyories tenien
rebudes; las quals són enfilades en lo present
dietari, sots jornada de 21 de maig pròxim pas-
sat.

E dit síndich ha feta relació que ha donat dit pa-
per de embaxada y cartas en mans de sa ex-
cel·lència, y respongué que estave bé y que ma-
naria encaminar per la estafeta ditas cartas.

Dimecres, a XII. En aquest die ses senyories són
anats, consistorialment, // 151v // en la casa del
General de la present ciutat, devant la Llotja del
mar, per a manar encantar los drets del General
del Principat, y per lo que se offerís en beneffici
de la Generalitatb.

152r Dimecres, a XVIIII. En aquest die ses senyories
me han donat aquest paper en lo qual se conté
la relació ha feta lo magnífich racional de la pre-
sent casa a ses senyories de com Hierònym Ma-
jor y Sala, sobrecullidor del General de la part
de ponent, vuy die present, ha comptat y pagat
las terças de octubre, novembre y dezembre
1656, janer, febrer y mars 1657, tant de ordina-
ri com de guerra, lo qual paper de relació és assí
cusit per orde de ses senyories, signat de letra A.

Divendres, a XXI. En aquest die, trobant-se tots
los molt il·lustres senyors // 152v // consistorials
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en son consistori, són estats proposats per lo
molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich per lo
puesto de mestre de camp del tèrcio de infante-
ria que la present casa té format en servey de sa
magestat, Déu guarde, y beneffici del present
Principat, lo qual vacca per mort de don Fran-
cisco Judice y Espínola, don Sebastià Duran, ca-
valler del hàbit de Sanct Jaume, y don Joseph
Sentís, cavaller del hàbit de Calatrava, per a què
feta la nominació per ses senyories sa excel·lèn-
cia del excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, loctinent y capità general en lo present
Principat y comtats, fos servit approbar-la.

Axí que, dits senyors deputats y senyor oÿdor
real, concordament, ha(n) anomenat, ab lo ma-
teix salari y sou que·s donave a dit don Francis-
co Judice y Espínola, a dit don Sebastià Duran,
y los molt il·lustres senyors oÿdors ecclesiàstich
y militar, concordament, han anomenat a dit
don Joseph Sentís.

E seguidament, tots los molt il·lustres senyors
consistorials deputats y oÿdors, concordament,
han feta nominació ab lo mateix sou y salari per
a los dos llochs de capitans que en dit tèrcio vac-
can, ço és, lo un lloch per mort de don Francis-
co Ripoll, y l’altra per promació del capità Jau-
me Morales, ço és, per lo lloch de dit don
Francisco de Ripoll, a Hierònym Alaix, ciutadà
de la fidelíssima ciutat de Tortosa, y per lo lloch
de dit capità que vacca per haver estat elegita //
153r // tant de la companyia de la guarda de Ca-
thalunya Jaume Morales, don Gregori Jordà, de
la dita ciutat de Tortosa, per a què sa excel·lèn-
cia de la mateixa manera tinga a bé de approbar
dits subjectes.

Dissabte, a XXII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes, per medi
de don Francisco Sans, ardiaca y canonge de la
Seu de Barcelona, enviaren dos memorials de
nominacions al excel·lentíssim senyor marquès
de Olías y Mortara, loctinent y capità general en
lo present Principat y comtats, ço és, lo un de la
nominació de mestre de camp y l’altre de dos
capitans, fetas ditas nominacions en jornada de
21 del present mes de juny, com apar en lo pre-
sent llibre de dietari, suplicant a sa excel·lència
tingués a bé de approbar dits subjectes per a dits
puestos de mestre de camp y de capitans, las cò-
pias dels quals memorials de nominacions són
assí cusits, signats de letras A y B.

E dit senyor ardiaca ha feta relació que donà a sa
excel·lència dits memorials.

153v Dijous, a XXVII. En aquest die ses senyories me
han donat dit paper, en lo qual se conté la rela-
ció ha feta a ses senyories de com Bonaventura
Closa, sobrecullidor del General de la part de
llevant, a 26 del present mes, ha comptat y pa-
gat la terça de janer, febrer y mars, abril, maig y
juny de 1657, tant de dret ordinaria // 154r //
com de guerra, y que ha pagat lo procehit de
aquellas, y axí mateix de la bolla de Gerona las
mateixas terças, lo qual paper de relació és assí
cusit, signat de lletra A.

Juliol MDCLVIII

Dilluns, al primer. En aquest die ses senyories
me han entregat un orde enviat en consistori
del excel·lentíssim senyor marquès de // 154v //
Olías y Mortara, loctinent y capità general en lo
present Principat y comtats, despedit en jornada
de 22 de juny pròxim passat, y sa excel·lència
per tenir-lo de sa magesat, que Déu guarde, fa-
hent dit orde acerca de una cobrança que a la
Generalitat solicita lo doctor Francisco Tavar-
ner y de Montornès, canonge de la santa Iglésia
de Barcelona, com en dit paper de orde més
llargament se conté; lo qual paper de orde de
ses senyories és cusit en lo present dietari.

Dimars, a II. En aquest die ses senyories me han
entregat un paper de vot fet per sos magnífichs
assessors y advocat fiscal y doctors aplicats, con-
sulents, acerca de la contrafacció que·s pretén
haver fet a las generals constitucions de Catha-
lunya lo doctor missser Francesch Vidal y Roca
y lo doctor misser Juan Pau Mas y Vidal, per ha-
ver advocat y deffensat al reverent doctor Jo-
seph Estornell, pretès abat de Sant Vicents del
castell de Cardona, en la causa que dit doctor
Estornell aporta contra lo procurador fiscal del
Patrimoni Real, en poder de Joseph Cervera,
notari de la sala, a relació del magnífich Rafel
Vilosa, relador de dita causa, com en dit paper
de vot més llargament provehint. Y essent de
parer que ab paperb // 155r // en forma de re-
questa los sia notifficat a dits advocats ser foras-
ter dit Estornell, y que·ls sien acusades las penas
de la constitució, com en dit paper, en forma de
requesta, apar, los quals paper de vot y requesta
són assí, per orde de ses senyories, cusits, signats
de letras A y B.

Dijous, a IIII. En aquest die ses senyories me
han entregat per a què cusís en lo present llibre
de dietari y present jornada un real decret des-
pedit per Cancellaria, a trenta de maig proppas-
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sat, del excel·lentíssim senyor marquès de Olías
y Mortara, loctinent y capità general en lo pre-
sent Principat y comtats, en y ab lo qual orde-
nan a ses senyories pose en pocessió del offici de
receptor de la bolla a Joseph Pinyana, mercader,
a qui ha substituït en son lloch lo doctor Agustí
Pinyana, y axí bé me han entregat també un pa-
per de vot y parer fet per sos magnífichs asses-
sors y advocat fiscal, consultant-los ses senyories
lo dit real decret, com en dits paper de decret y
parer més llargament és de vèurer, en y ab lo
qual són dits magnífichs assessors y advocat //
155v // fiscal de parer, y també ses senyories, que
obehescan en tot lo real decret; los quals papers
són assí cusits, signats de letras C y D.

Divendres, a V de juliol. En aquest die ses se-
nyories me han entegada una scriptura de re-
questa ordenada per sos magnífichs assessors y
advocat fiscal, fahent a la contrafacció de consti-
tucions de extràurer los presos contenguts en
dita scriptura del present Principat, còpia
auctèntica de la qual me han ordenat tràurer per
a què, junt ab la carta que ses senyories han de-
liberat scríurer al magnífich deputat local de la
ciutat y col·lecta de Tortosa, com en registre, se
enviàs a Tortosa per propri, vuy, die present,
per a què se presentàs al aguasil del senyor go-
vernador de Cathalunya, Antoni Isern, qui se’n
aportà dits presos. Lo paper de la qual scriptura
és assí cusit per orde de ses senyories, signat de
letra A.

E aprés, arribat dit propri, havent aportada carta
de dit deputat local per ses senyories, dient era
ja passat dit aguasil ab dits presos, ses senyories
me han entregada dita carta, vuy, als 10 de juliol
1658, per a què la cusís en lo present llibre y
lloch, com hi resta, signada de lletra C.

En aquest mateix die ses senyories me han en-
tregat un billet a son consistori enviat del ex-
cel·lentíssim senyor marquèsa // 156r // de Olías
y Mortara, loctinent y capità general en lo pre-
sent Principat y comtats, fahent per la approba-
ció dels subjectes per ses senyories a sa ex-
cel·lència proposats per los puestos de mestre
de camp y dos de capitans en lo tèrcio de infan-
teria que lo General té format en servey de sa
magestat, Déu lo guarde, y beneffici de la pro-
víncia, la qual nominació de subjectes se envià a
sa excel·lència en jornada de 21 de juny pròxim
passat, com més extensament en lo present lli-
bre y jornada atràs appar, lo qual billet de ap-
probació, per orde de ses senyories, és assí cusit,
signat de letra B.
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En aquest mateix die ses senyories, consistorial-
ment, acompanyats ab los verguers y de mi,
scrivà major, són baxats en la casa del General
prop la Llotja del mar, per a manar continuar lo
encantar lo dret del General, a hont han estat
les hores acostumades.

Dissabte, a VI. En aquest die també ses senyo-
ries, consistorialment, són baixats en la mateixa
casa del General de la present ciutat y per lo ma-
teix dalt dit effecte de manar continuar en en-
cantar los drets del General.

156v Dilluns, a VIII. En aquest die ses senyories són
baixats, consistorialment, acompanyats ab los
verguers y del secretari, en la casa del General
per a manar continuar lo arrendar los drets del
General.

En aquest mateix die ses senyories me han en-
tregat aquest paper en lo qual està contenguda
una requesta, que a instància del procurador fis-
cal del General de la ciutat y col·lecta de Gerona
se ha de presentar al notari de la cúria ecclesiàs-
tica y scrivà major de aquella, a effecte de que
no prenga actes de presentació de benefficis, ni
de col·lació, ni pocessió, presentats a Ta ... Bera-
nuy, com en dita requesta més llargament se
conté; lo qual paper, per orde de ses senyories,
és assí cusit, signat de letra A.

Dimars, a VIIII. En aquest die, axí mateix, ses se-
nyories són baixats, consistorialment, en la casa
del General a effecte de continuar de encantar
lo dret del General.

En aquest mateix die ses senyories, consistorial-
ment, acompanyats dels verguers de la present
casa ab masses altesb //157r //y de molts officials
del General, són anats ab embaxada a fer la de-
guda cortesia y besar la mà al excel·lentíssim se-
nyor comte de Lemos, grande de Espanya, que
ve de Serdenya, hont estave per virrey, y passà
per a arribar a Madrit y posà en lo palau del ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, loctinent y capità general en lo present Prin-
cipat. Y arribats ses senyories en dit palàcio, dit
excel·lentíssim senyor comte de Lemos, exit,
fent les degudes cortesies, a una quadra de dit
palàcio y volent entrar per lo portal de altra qua-
dra, ha fet que ses senyories entrassen primer, y
entrats se són assentats fent sírcol a unas cadiras
y han estat un rato conversant, y aprés a la fi dit
excel·lentíssim senyor comte los ha acompa-
nyats fins al cap de la escala de dit palàcio.
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En aquest mateix die ses senyories me han en-
tregat una carta tenen rebuda del molt il·lustre y
reverendíssim senyor don Bernat de Cardona,
bisbe de Gerona, feta en jornada de vint-y-sis de
juny del present any 1658, en resposta de la que
ses senyories li tenian scrita en jornada de quin-
se de dit mes y any, per a què restàs cusida en lo
present dietari, sots lo present die, la qual és sig-
nada dea ...

Dimecres, a X. En aquest die és arribat en la pre-
sent casa de la Deputació lo excel·lentíssim se-
nyor comte de Lemos, grande de Espanya,
acompanyat de cavallers, hi·l hisqueren // 157v
// a rèbrer ses senyories los senyors deputats ec-
clesiàstich, militar y real y lo senyor oÿdor real,
qui·s trobaven presents en consistori y present
casa, al cap de la escala, y posant ses senyories sa
excel·lència en lo mig, cortejant-lo fins a la sala
dels reys, se’n entraren en consistori y allí assen-
tats, posant-lo en lo migb, conversaren un rato y
al últim se vingueren a offerir a fer merçè a sa
excel·lència a ses senyories y ses senyories a sa
excel·lència, y ab la mateixa forma que entraren
ses senyories lo acompanyaren fins al cap de la
escala, y los officials que·s trobaven en la present
casa fins a la porta, per a posar-se en lo cotxo.

Dijous, a XI. En aquest die ses senyories, també
consistorialment, acompanyats dels verguers,
racional y magnífichs assessors y advocat fiscal y
de mi, scrivà major y secretari del General, són
baixats en la casa del General a effecte de manar
continuar lo fer encantar lo dret del General,
com en effecte dit die lo han liurat, y també per
manar continuar lo encantar lo dret de guerra.
E me han ordenat cusís en lo present llibre y
sots la mateixa jornada un paper de relació feta
per Jacinto Janer, corredor de coll, fahent al
preu se troba al dret del General, lo qual co-
mensa:

«Que en dit arrendament de dret del // 158r //
General que se estava encantant no si trobave
ningú que·y digués major dita de la que hi havia
de las vint-y-dos mília lliures, ni tenien ells, dits
corredors, fins al present, confiansas que s’i di-
gués més, comforme ho entenien també d’eixa
manera dits corredors Moner y Saurina, que es-
taven presents, vist que per a pujar a las ditas
vint-y-dos mil se havia ja donat las cent lliuras
de axaus. Y axí ses senyories, oÿda dita relació,
los donaren orde de què publicassen que dita
tarda, en dit dia dels vuit de juliol, se lliuraria
sens falta alguna dit arrendament de dret de Ge-
neral, y axíc se’n determinaven ses senyories y

axí que·y digués que dir y volgués y comforme
dexa manera se publicà. Jacinto Janer, corredor
de coll del General de Cathalunya, dich ser lo
dalt dit».

Divendres, a XII. En aquest die ses senyories són
baixats en la casa del General, consistorialment,
ab los assessors, advocat fiscal, scrivà major, ra-
cional y regent los comptes y verguers, a effecte
de manar continuar de encantar los drets de Ge-
neral.

Dissabte, a XIII. En aquet die, també a laa mati-
nada, de la mateixa manera, consistorialment,
són baxats // 158v // ses senyories a la casa del
General y per al mateix effecte de manar conti-
nuar lo encantar lo dret de guerra, que al pre-
sent se encantab.

159r Divendres, a XVIIII. En aquest die, consistorial-
ment, ses senyories, acompanyats dels verguers
y son secretari, són baixats en la casa del Gene-
ral, scituada en la Llotja de la mar, a effecte de
manar continuar lo fer encantar lo dret de guer-
ra o de nova imposició.

E axí mateixc, ses senyories me han entregat un
paper de suplicació per representar y fer constar,
en la formad y styl se deu y és menester, de com
lo doctor Estornell és estranger del present
Principat y axí bé los actes de presentació y po-
cessió rebuts, ço és, lo de presentació y bulles a
sis de febrer 1654, en poder de March Lluch
Assamor, notari de la cúria ecclesiàstica de Sol-
sona, de pocessió, en poder del mateix notari a
vuit de febrer del mateix any 1654, del abadiat
de Cardona en favor del dit doctor Estornell;
los quals papers són assí cusits, signats de letras
A y B.

En aquest mateix die, ses senyories, per medi de
son síndich, han manat enviar còpia de un paper
de embaxada al excel·lentíssim senyor marquès
de Olías y Mortara, loctinent y capità general en
lo present Principat y comtats, fahent per la re-
laxació de galera de Damià Oliver, ferrer de la
ciutat de Manresa, attès que ha acabat lo temps
per lo termini // 159v // del qual estava con-
dempnat, liurant-ne per ço a sa excel·lència cò-
pia auctèntica de la fe de condempnació, com
més largament en dits papers de suplicació o
embaxada y fe de dita condempnació apar, los
quals originals papers, per orde de ses senyories,
són axí bé cusits, signats de letras C y D.
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E dit síndich ha feta relació que tenia donats
dits papers en mans de sa excel·lència lo mateix
die y que li havia respost que estave bé y que
manaria fer la diligència.

E axí bé, en dit die, són també estats servits, y
per medi del mateix síndich, de enviar còpia de
un paper de embaxada al molt il·lustre y reve-
rendíssim senyor bisbe de Barcelona, fahent
acerca que no permeta se presente ni colle un
beneffici a don Hierònymo de Beranuy, per ser
natural del regne de Aragó, y per consegüent
per ser estranger del present Principat y com-
tats, com sie prohibit pera las generals constitu-
cions de dit Principat, com més llargament en
dit paper de dita embaxada és del tenor se-
güent:

«Molt il·lustre y reverendíssim senyor. Los de-
putats del General de Cathalunya han tingut
notícia que, per mort del doctor Hierònym So-
ler, canonge de la Seu de Tarragona, vacca un
beneffici en la present diòcesis, de patronat del
excel·lentíssim marquès de Aytona, per al qual
voldria // 160r // vostra senyoria a don Hierò-
nymo de Bernuy, lo qual és natural del regne de
Aragó y per consegüent, com ha estranger del
Principat, sia prohibit de tenir benefficis eccle-
siàstichs en Cathalunya, comforme las constitu-
cions del present Principat, segons las quals no
pot ser instituït de dit benefficii, y per la consti-
tució desena del títol «Que estrangers no pu-
guen tenir benefficis en Cathalunya», estant im-
posades penes de privació als contrafactors
d’ella, a més de que las ditas constitucions són
conformes a la disposició del dret canònich. Y
no obstant que dits deputats estan molt certs
que vostra senyoria observarà las ditas constitu-
cions, ab tot, per certifficar a vostra senyoria del
deffecte que dit don Hierònymo pateix, supli-
can, per medi de esta embaxada, reportada per
lo síndich del General, sie de son servey manar
advertir lo dit fet y juntament certifficar-ne a sos
vicaris generals, per a què no fassen la col·lació
de dit beneffici al dit don Hierònymo Bernuy, y
manar al notari de la cort del vicariat que no
prenga lo acte de la col·lació, ni de la pocessió,
com ho esperan de vostra senyoria, que a més
que tot cidirà en beneffici del Principat y sos na-
turals y pública utilitat, dits deputats ho rebran
a particular mercè».

E dit síndich ha feta relació que havia donat, als
vint de dit mes de juny, lo dit paper en mans de
sa senyoria y que havia respost que procuraria
que las generals constitucions de Cathalunya se
observassen ab tota puntualitat.
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Axí mateix, en dita jornada y per lo mateix sín-
dich, ses senyories són estats també servits en-
viar còpia de altre paper y embaxada al molt
il·lustre senyor abat de Sanct Salvador de Breda,
per respecte també que en dita ecclésia de son
abadiat se presentàs y collàs altre beneffici a dit
don Hierònymo Beranuy, per las mateixasa ra-
hons de ser estranger, com més llarga- //160v //
ment en dit paper de embaxada és de vèurer, lo
original paper, de la qual és del tenor següent:

«Molt il·lustre senyor. Los deputats del General
de Cathalunya han tingut notícia com en son
monastir de Sant Salvador de Breda vacca un
beneffici sots invocació de Sant Miquel y Sant
Vicents, per mort del doctor Hierònym Soler,
canonge de Tarragona, de patronat del ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Aytona, lo qual
volrria presentar a don Hierònymo de Bernuy,
natural del regne de Aragó, y per consegüent
estranger del present Principat. E, com segons
disposició de las generals constitucions, com-
forme a la disposició del dret canònich, no puga
dit don Hierònymo obtenir dit beneffici, y per
la constitució 10 del títol «Que estrangers no
puguen tenir officis en Cathalunya», estigan
imposades penas als contrafactors de ditas cons-
titucions, y no obstant que, vehent que vostra
senyoria és molt zelós de la observança de nos-
tres lleys y constitucions, ab tot, per a donar-ne
notícia a vostra senyoria de la excepció que pa-
teix dit don Hierònymo, per medi d’esta emba-
xada reportada per son síndich, suplican que per
si ni per sos officials no se done la col·lació de
dit beneffici a dit don Hierònymo, que a més
que tot serà en observança de ditas constitu-
cions, dits suplicants ho rebran a singular
mercè».

E dit síndich ha feta relació que havia donat dit
paper al senyor abat, lo qual li havia respost que
no obstant que tenia cartas del senyor marquès
de Aytona, fahents a dit effecte, no havia volgut
admètrer dita presentació y que ara, advertit ab
lo paper que sa senyoria és estat servit enviar-li,
avisaria al senyor marquès del impediment
que·y havia en dita presentació, y ab tot procu-
raria que las generals constitucions se observas-
sen ab tota puntualitat.

161r Dissabte, a XX. En aquest die ses senyories són
baixats, consistorialment, en la casa del General,
prop la Llotja del mar, per a manar continuar lo
fer encantar lo dret de guerra o nova imposició.

Dilluns, a XXII. En aquest die ses senyories són
baixats, consistorialment, en la casa del General
a effecte de manar continuar lo dret nou de
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guerra o nova imposició, en lo qual die s’és lliu-
rat, com en dit acte és de vèurer.

Dimars, a XXIII. En aquest die ses senyories,
consistorialment, acompanyat(s) de sos ver-
guers, ab masses altes, de sos magnífichs asses-
sor, advocat fiscal, lo secretari y demés officials
del General, són baixats en la casa del General,
cituada junt la Llotja de la present ciutat, y as-
sentats en sas cadiras en dita casa, consistorial-
ment, //161v // y en la forma acostumada, los és
estat suplicat per Joan Pau Tafaner, corredor de
coll, ciutadà de Barcelona, com a tenint arren-
dat lo arrendament del dret del General del
Principat, fossen servits donar-li pocessió per a
col·lectar (los) drets de dit arrendament.

E ses senyories ordenaren y manaren a Joseph
Cortès, altre de sos verguers, que en nom de ses
senyories en la forma acostumada lo posàs en
dita pocessió, com en effecte hi fonch posat. Y
entregant-li la clau de la porta del magatxem,
entenent emperò dit arrendatari que lo dit
arrendament ha de córrer des del die de vuit del
corrent mes en avant, la qual requisició o pro-
testa féu en presència de ses senyories y comfor-
me la féu també lo die que jurà lo acte de dit
arrendament, expresant de nou ser son ànimo
de no apartar-se de la dita requisició o protesta
per ell feta en dit acte, ans bé voler estar y conti-
nuar en ella.

Y ses senyories respongueren que quant al co-
mensar lo dit arrendament a vuyt del corrent, o
lo die de onse, o lo die seria just, que estarian al
que seria de justícia, sens prejudici de la respos-
ta que ses senyories feren també a la dita requi-
sició o protesta per dit arrendatari feta en lo acte
de dit arrendament, del que (en) tot foren pre-
sents per testimonis, y en presència de mi, lo
doctor misser Domingo Soler, secretari y scrivà
major del General de Cathalunya, y llevant-ne
lo present acte, Hierònym Galí, notari, Pau
Feu, botiguer, Joseph Roig, també botiguer, y
Hierònym Oms, guarda del palau del rey, ciuta-
dans de Barcelona.

Dimecres, a XXIIII. En aquest die, consistorial-
ment, ab masses altes y acompanyats de officials
del General, són baixats en la casa del // 162r //
General en la Llotja del mar de la present ciutat,
a effecte de manar donar y lliurar pocessió a
Joan Pau Tafaner, corredor de coll, ciutadà de
Barcelona, arrendatari del arrendament de dret
de guerra, comforme per dit Tafaner los és estat
suplicat. E ses senyories en la forma acostumada
han ordenat y manat a Joseph Cortès, altre de
sos verguers, li’n lliuràs y donàs pocessió en la
forma acostumada, com en effecte li’n és estada
donada, y en presència de mi, lo doctor misser

Domingo Soler, secretari y scrivà major del Ge-
neral de Cathalunya, llevant-ne lo present acte,
en lo qual són estats presents per testimonis
Hierònym Galí, notari, Pere Pau Pinyol, canda-
ler de cera, y Francisco Toldo, valer, ciutadans
de Barcelona.

162v Dilluns, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
me han entregat una carta que tenen rebuda del
excel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mor-
tara, loctinent y capità general en lo present
Principat y comtats, donant avís de com lo té
cert de què lo enemich s’és posat sobre Cam-
prodon, per a què ses senyories no falten a la as-
sistència del tèrcio fins que tingue lo número
cumplit dels dos-cents hòmens. Feta la dita car-
ta en jornada de 28 del corrent mes, la qual és
assí cusida, signada de letra A.

En aquest mateix die ses senyories, per medi de
son síndich, han enviat un paper de embaxada a
sa excel·lència, senyor marquès de Olías y Mor-
tara, en resposta de la dalt dita carta que de sa
excel·lència tenen rebuda en la present y dalt
dita jornada, lo original de la qual embaxada és
en aquest paper assí cusit, signat de lletra B.

E dit síndich ha feta relació que dimars, a trenta
del present, a la matinada, ha donat lo dit paper
de embaxada y resposta en mans del excel·len-
tíssim senyor marquès de Olías y Mortara, y que
ha respost que estava molt prendat del bon zel
conexia sa excel·lència ab ses senyories, en ser-
vey de sa magestat, Déu lo guarde, y benefici de
la província, y que dexa manera ho ha sempre
confiat de ses senyoriesa.

163r Dimecres, a XXXI. En aquest die ses senyories
dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors,
concordament, han feta relació per a un lloch
de capità que en lo tèrcio vacca per no exercir
aquell don Gregori Jordà, de la ciutat de Torto-
sa, de Francesch Barthomeu, natural de Mont-
blanch, ab lo mateix sou y salari de ajudant que
era de dit tèrcio, per a què sa excel·lència tinga a
bé de approbar dit subjecte.

En aquest mateix die ses senyories, per medi de
son síndich, enviaren un memorial de la nomi-
nació tenen feta del dalt dit lloch de capità al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, loctinent y capità general en lo present
Principat y comtats, suplicant a sa excel·lència
tingués a bé de approbar dit subjecte, lo origi-
nal del qual memorial per orde de ses senyories
és assí cusit, signat de lletra A.
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E dit síndich ha feta relació que té donat dit pa-
per de memorial de nominació en mans de don
Agustí de Coca, son secretari.

En aquest mateix die ses senyories, tots concor-
dament, han feta nominació en lo lloch de aju-
dant en lo tèrcio que vacca per promoció y pu-
jament de Francesch Barthomeu, natural de
Montblanch, de ajudant a capità en dit tèrcio,
ab lo mateix sou y salari de dit puesto de aju-
dant de Francisco Armenyach, ajudant refor-
mat, que ere en dit tèrcio.

163v Agost MDCLVIII

Dissabte, a III. En aquest die ses senyories, per
medi del ardiaca y canonge de la Seu de Barce-
lona don Francisco Sans, són estats servits en-
viar un paper de embaxada al molt il·lustre y re-
verendíssim bisbe de Barcelona, fahent al manar
celebrar per fetius de precepta la del gloriós sant
Jordi, patró del present Principat, lo original de
la qual embaxada és en aquest paper assí cusit,
signat de letra A.

E dit senyor don Francisco Sans ha feta relació
que dit die té donat dit paper de embaxada a sa
senyoria y que·l rebé ab molt gran gusta.

164r Dimars, a VI. En aquest die ses senyories me han
entregat dos papers en los quals estan descrits
dos vots fets per los magnífichs assessors y advo-
cat fiscal de la present casa y consulents en dit
vot aplicats, ço és, lo un sobre lo abadiat de
Cardona, lo qual obté lo doctor Joseph Estor-
nell, de nació valencià, y l’altre en rahó dels be-
nefficis que estan a presentació del excel·lentís-
sim senyor marquès de Aytona, acerca del
modo deuen provehir ses senyories, per obser-
vança de las generals constitucions, per impedir
que los molt il·lustres y reverents senyors bisbes
de Barcelona y Gerona y lo molt il·lustre abat de
Sant Salvador de Breda no fassan la(s) col·la-
cions dels benefficis vaccants, respective, en sas
diòcesis y monastir, en favor de don Hierònym
de Beranuy, los quals papers de vots són assí,
per orde de ses (senyories), assí cusits, signats
de lletras A y B, que són del tenor següent:

«Jhesús, Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors // 164v // de
comptes del General de Cathalunya als asses-
sors, advocat fiscal y consulents aplicats, acerca
del que deu sa senyoria obrar en rahó de obtenir
la dignitat de abat de Cardona lo doctor Joseph
Estornell, de nació valencià, en observança de
las generals constitucions, attès que lo doctor

60

Estornell està en pocessió de dita abadia en vir-
tut de bulles apostòliques, y per a privar-lo d’e-
lla se ha de oposar lo deffecte de la naturalitat
per no ésser cathalà, lo que no·s pot fer sinó de-
vant sa Santedad a qui toque declarar la invalidi-
tat de la gràcia per los interessos del Principat en
quant a la speritualitat y fruits de la abadia. Per
ço, són de parer que vostra senyoria, per son
agent en la cúria romana, opose devant sa San-
tedad, judicialment, de la surrepció que dita
gràcia pateix, instant la declaració, per a què ab
tot effecte se consiguesca la observança de las
constitucions, perquè quant a les temporalitats
pot continuar vostra senyoria las instàncias fins
vuy fetes en la règia cort.

Y quant a la persona de mossèn March Lluch y
Azamar, notari públich de Solsona, en poder de
qui se rebé lo procés fulminat per a la pocessió
de dit abat Estornell, y també ha fet fe de la po-
cessió pressa de dit abadiat per dit doctor Estor-
nell, y axí ha incidit en las penas de la constitu-
ció 10, títol «Que estrangers no pugen tenir
officis ni benefficis ecclesiàstichs en Cathalu-
nya», que, per ço, per part de ses senyories, se
inste en la règia cort contra dit March Lluch y
Azamar la declaració de les penes, comparexent
lo síndich del General en virtut de dita constitu-
ció 10.

Rufach, assessor. Çabater, consulens. Ferrer, con-
sulens. Tristany, fisci Generalis advocatus. Piella,
assessor. Par, consulens».

«Jhesús, Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes,
als assessors, advocat fiscal y doctors consu-
lentsa, // 165r // infrascrits, acerca del modo
deuen provehir ses senyories, per observança de
las generals constitucions, per a impedir que los
molt il·lustres y reverendíssims senyors bisbes de
Barcelona y Gerona y lo molt il·lustre senyor fra
don Jaume Meca, abat de Sant Salvador de Bre-
da, no fassen las col·lacions dels benefficis vac-
cants, respective, en ses diòcesis y monastir, en
favor de don Gerònymo Baranuy, que estan a
presentació del excel·lentíssim senyor marquès
de Aytona. Attès que fins vuy no·s té notícia
que las col·lacions dels benefficis sien estades fe-
tas per los senyors bisbes de Barcelona y Gerona
y abat Meca, y axí lo procurar impedir no se ef-
fectuen las col·lacions y pocessions, y lo medi
més efficàs per la observança de las constitu-
cions y lo comparèixer lo síndich del General,
per a impedir dites col·lacions y pocessions, de-
vant dits senyors col·ladors, té alguns inconve-
nients per ara, y la oposició y contradicció la pot
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fer qualsevol clergue del Principat per ésser esta
acció popular. Per ço, són de vot y parer que un
clergue o altra persona ecclesiàstica compare-
gue en las ditas corts, comensant causa judicial
per a impedir las col·lacions y pocessions en fa-
vor de dit Beranuy, per ésser aragonès, prose-
guint y continuant aquella, subministrant los
senyors deputats los gastos que en ditas causas
se offeriran en observança de las generals consti-
tucions.

Ruffach, assessor. Çabater, consulens. Ferrer,
consulens. Tristany, fisci Generalis advocatus.
Piella, assessor. Par, consulens».

Dimecres, a VII. En aquest die fonch feta relació
en lo consistori de ses senyories, // 165v // mit-
jensant jurament y en presència de mi, lo doctor
Domingo Soler, scrivà major y secretari del Ge-
neral, per lo doctor en medicina Barnat Bòria,
de com Joan Coteu, guarda del General, està
detingut en lo llit ab una terciana dobla contí-
nua, per lo que no pot exercir dit son offici,
com apar més llargament en aquest paper que·s
assí cusit, signat de letra A.

En aquest mateix die ses senyories han ordenat
y deliberat com en lo llibre de Deliberacions y
registre, sots la present jornada, apar scríurer al
excel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mor-
tara, loctinent y capità general de sa magestat en
lo present Principat y comtats de Rosselló y
Cerdanya, per la relaxació de galera de la perso-
na de Miquel Puig, sirurgià, natural de la vila de
Bàscara, en lo principat de Cathalunya, attès ha
acabat y finit lo temps per lo qual estava con-
dempnat, lliurant-ne per ço a sa excel·lència cò-
pia auctèntica de la fe de dita condempnació,
com més llargament en dits papers de còpia de
carta y fe de dita condempació apar; los quals
originals papers, per orde de ses senyories, són
assí cusits, signats de letras B y C; las quals carta
y còpia auctèntica de dita fe baix plech s’és en-
viat a sa excel·lència per ser en campanya, per la
part de dita instància s’és entregat al expectable
portanveus de general governador per a què fes
mercè encaminar-lo a sa excel·lènciaa.

166r Dimars, a XIII. En aquest die, per Maurici Llore-
da, agent del excel·lentíssim senyor duch de
Cardona, és estat entregat en consistori a ses se-
nyories una presentació se ha feta del abadiat de
la iglesia col·legiada de Sant Vicents de la vila de
Cardona en favor del doctor Thomàs Arqués, lo
qual paper de presentació me han entregat ses
senyories per a què còpia d’ell ne estàs cusit en
lo present dietari, sots la present jornada, com

en effecte hi està, signat de letra A, y lo original
fos tornat a dit Lloreda, com en effecte se li és
tornat, axí bé per orde de ses senyories.

166v Dimecres, a XIIII. En aquest die ses (senyories)
me han entregat un billet que tenen rebut del
secretari del excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, loctinent y capità general en lo
present Principat y comtats, don Agustín de
Coca, fet sots jornada de 13 del present mes, en
y ab lo qual, per absència de sa excel·lència, nos
fa a saber la elecció de emperador en lo senyor
rey de Ungria, la qual carta o billet és assí cusit,
signat de letra A.

En lo mateix die ses senyories, per medi de son
síndich, ha(n) enviat recaudo a dit secretari don
Agustín de Coca, fent-li gratitut del bon cuyda-
do havia tingut y demonstració del molt con-
tento que lo Principat y ses senyories havian tin-
gut del bon succésa de la elecció de emperador
del senyor rey de Ungria.

En aquest mateix die, a la una hora passat mig-
die, poch més o manco, constituït personal-
ment lo doctor en arts y en medicina Dimas Vi-
leta, com a procurador de Francesch Vidal,
negociant, ciutadà de Barcelona, obtenint lo of-
fici de guarda ordinària del General en lo portal
Nou de la present ciutat, com de sa procura
consta en poder de Pere Màrtir Ferrer, notari
públich de Barcelona, a vint-y-quatre de setem-
bre 1654, la qual és assí cusida, signada de letra
B, en presència del doctor Joseph Hierònym
Besora, canonge de la cathredal de Lleyda, de-
putat ecclesiàstich, trobat en la casa de sa prò-
pria habitació, scituada en lo carrer qui va de la
plassa de Sancta Anna al portal del Àngel de la
present ciutat, en presència de mi, lo doctor
misser Domènec Soler, scrivà major y secretari
del dit General de Catalunyab, // 167r // y dels
testimonis baix scrits, digué que renunciava lo
dit offici de guarda ordinària del General del
portal Nou de la present ciutat, en mà y poder
de sa senyoria, ha effecte que aquell fos conferit
en persona de mestre Andreu Rius, sabater, ciu-
tadà de Barcelona, attès que dit offici és dels an-
tichs y vendibles y dels que·s poden alienar. E
dit senyor deputat ecclesiàstic digué y respon-
gué que admetia la dita renunciació si y en
quant ere de dret y per capítols de Cort li era lí-
cit. En lo qual foren presents per testimonis
Francesch Soler, studiant de família de dit se-
nyor deputat, y Joseph Soler, valer, ciutadà de
Barcelona.
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E després, casi encontinent, a hora y mitja pas-
sat migdie, poch més o manco, dit doctor Vile-
ta, en dit nom, se conferí en presència del il·lus-
tre senyor Francesch Alaix, oÿdor real, trobat
personalment en lo palau del rey, en los aposen-
tos de baix, a hont sa senyoria habita, y digué en
presència de dit senyor oÿdor real que feya la
mateixa y semblant renunciació de dit offici, en
nom de dit son principal. Y respongué que ad-
metia la dita renunciació si et in quantum est ad-
mittenda. En lo que foren presents per testimo-
nis Aloy Maseres, daguer, ciutadà de Barcelona,
y Joseph Gregori Alaix, scrivent, habitant en
Barcelona.

Y, seguidament, lo mateix doctor Dimas Vileta,
en dit nom, se conferí també en presència del
il·lustre senyor don Joan Grimau, deputat mili-
tar, en lo mateix palau del rey, en los aposentos
de dalt en los quals habita, y digué en sa presèn-
cia de dit senyor deputat que feya la mateixa re-
nunciació de dit offici, en nom de dit son prin-
cipal. E lo dit senyor deputat respongué que
admetia la dita renunciació, si et in quantum.
En lo que // 167v // foren presents per testimo-
nis lo sobredit Aloy Masares, daguer, ciutadà de
Barcelona, y Joan Carrillo, soldat.

A axí mateix, seguidament, que devian ser tres
quarts per las duas horas passat migdie, poch
més o manco, lo mateix Vileta, constituït també
personalment y en lo dalt dit nom en presència
del il·lustre don Francisco Gamis, oÿdor militar,
féu semblant renunciació. Y dit senyor oÿdor
militar respongué que admetia dita renunciació,
si y en quant; trobat en sa pròpria casa, la qual té
en lo carrer de la Bocaria de la present ciutat. En
lo que foren presents per testimonis Nichoalu
Ribau, mariner, y Joseph Punyet, de família de
dit senyora oÿdor militar.

E aprés, que devien ser dos horas y un quart,
poch més o manco, pasat lo migdie del dit y
present die, trobant-me yo, dit doctor Soler,
notari, scrivà major y secretari del General, en la
casa del General y de la habitació de la guarda
ordinària de aquell, en lo portal Nou, en la qual
habita lo dit Francesch Vidal, guarda, se m’és
estat requerit per Tb ... Vidal, muller de dit
Francesch Vidal, guarda, de què llevàs acte com
dit son marit gosava de vida y era viu, com en
effecte ho era y és viu, per haver-lo vist y oÿt
parlar en dita casa, yo, dit Soler, y Francesch
Puigjaner, donsell, y Miquel Guallo, testimonis
per a dassò cridatsc.
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168r Dissabte, a XVII. En aquest die ses senyories me
han entregat dos papers, e o son síndich, de su-
plicació o requestas a effecte dels recorsos fets,
ço és, un per los senyors consistorials del trienni
pròxim passat de 1653, y l’altre per los officials
contenguts en dit paper, per rahó de haver-los
manat tràurer dels papers, a effecte que·s cusís
en lo present dietari y que aquells habilitats, que
se presentasen al senyor regent y als magnífics
reladors a qui són estats comesos los dits recor-
sos, com en effecte estan assí cusits y signats de
letras C y D.

En aquest mateix die, per medi de son síndich,
enviaren un recaudo al secretari don Agustí de
Coca en resposta de la dalt dita carta, fent-li
gràcias de la memòria que sa mercè havia tingu-
da de ses senyories y del contento los havia ca-
but de dita tant felís nova. E dit síndich ha feta
relació que estimava molt dit recaudo.

Dilluns, a XVIIII. En aquest die ses senyories me
han entregat una carta que //168v //tenen rebu-
da del excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, loctinent y capità general del present
Principat y comtats, feta en jornada de setse del
present mes de agost, ab la qual fa a saber a ses
senyories de la victòria és estat Nostre Senyor
servit donar a las armas del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, en la vila de Camprodon, la
qual carta és assí cusida, signada de letra E.

En aquest mateix die ses senyories, per medi de
don Francisco Sala y del doctor misser Gismun-
do Boffill, ciutadà honrat de Barcelona, foren
servits de enviar embaxada a la excel·lentíssima
senyora marquesa de Olías y Mortara, donant-li
la norabona y enténdrer lo contento, lo molt
contento, havia tingut lo Principat y ses senyo-
ries del felicíssim succés que las armas del rey,
nostre senyor, Déu lo guarde, y lo excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías y Mortara, son
marit, virrey y loctinent y capità general en lo
present Principat y comtats, en lo exèrcit de
Camprodon, del exèrcit del enemich francès ha-
vian tingut.

E dits senyors han feta resposta a ses senyories
que sa excel·lència havia molt aplaudida la dita
embaxada y que estava molt contenta del con-
tento ne havia tingut lo Principat y ses senyo-
ries.

Dimecres, a XXI. En aquest die ses senyories me
han entregada una carta que tenen rebuda del
exel·lentíssim senyor marquès de Aytona, de
jornadaa // 169r // de deu del present mes de
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agost, fahent a la presentació de uns benefficis
en lo present Principat, com més extensament
en dita carta, la qual és assí cusida per orde de
ses senyories, signada de letra A.

Divendres, a XXIII. En aquest die ses senyories,
consistorialment, són baixats en la casa del Ge-
neral y Bolla de la present ciutat per affers y per
lo que se offerís en beneffici del General.

169v Dissabte, a XXXI. En aquest die ses senyories,
consistorialment, acompanyats dels veguers y
masses y de molts officials del la Generalitat,
són arribats a palàcio a besar la mà al excel·len-
tíssim senyor marquès de Olías y Mortara, locti-
nent y capità general en lo present Principat ya

// 170r // comtats, y juntament donant-li la no-
rabona del felís succés que sa excel·lència havia
tingut en la campanya de Camprodon contra lo
enemich francès, la qual norabona ha acceptat
sa excel·lència ab molt aplauso y contento, y ha
respost que totas las occasions se offeriran en
servey de sa magestat, Déu lo guarde, y beneffi-
ci del present Principat y comtats, que de nou se
offeria molt prompte en assistir, y que desijave
occasions per poder mostrar lo desitx gran té de
fer mercè al Principat y acudir en tot lo que sia
de son beneffici.

Setembre MDCLVIII

Dilluns, a II. En aquest die ses senyories me han
entregat una carta que tenen rebuda del magní-
fich deputat local del General de la ciutat de
Tortosa, feta en jornada de 25 de agost 1658, en
resposta de la que ses senyories li manaren scríu-
rer en jornada de tres de agost 1658, y junta-
ment un acte que dit deputat local los ha enviat
de com entregà la carta que ses senyories li orde-
naren donar a Joan Gabriel, notari, la qual carta
y acte són assí cusits, signats de letras A y B.

171r Dilluns, a VIIII. En aquest die ses senyories, con-
sistorialment, ab los verguers y masses devant,
acompanyats de alguns officials de la present
casa, tots ab cotxos, anaren a regonèxer las fonts
del General, en las quals entraren ab sas entor-
xas ab la forma acostumada y estigueren rego-
nexen aquellas per molt bon espay de temps. Y
aprés, ab lo mateix acompanyament, tornaren
en la present ciutat, entre las sis y set horas de la
tarda, y se apearen en la present casa de la De-
putació.

171v Dilluns, a XVI. En aquest die ses senyories han
rebuda una carta del excel·lentíssim senyor mar-
quès de Olías y Mortara, loctinent y capità ge-

neral en lo present Principat y comtats, de jor-
nada de setembre 1658, per cosas concernents a
la Generalitat y al tèrcio, la qual, per orde de ses
senyories, està assí cusida, signada de letra A.

Dimars, a XVII. En aquest die, precehint licència
de ses senyories inseguint lo capítol de Cort,
s’és partit lo molt il·lustre senyor deputat mili-
tara //172r // per las parts de las Sagarra y Tàrre-
ga, per affers y negocis propris de sa casa, com
també per los que se offerescan per lo General.

Dimecres, a XVIII. En aquest die ses senyories,
per medi de son síndich, han enviat un paper de
embaxada al excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, loctinent y capità general en lo
present Principat y comtats, en resposta de la dalt
dita carta, en jornada de 16 del present mes de
setembre mensionada y susida, lo original de la
qual embaxada és en aquest paper que per orde
de ses senyories és assí cusit, signat de letra B.

E dit síndich ha feta relació que dit die té donat
dit paper de resposta y embaxada a sa excel·lèn-
cia, en sas mans pròprias, y que ha respost que
estava bé.

En aquest mateix die ses senyories me han en-
tregat un paper de orde passat per Cancelleria,
enviat de sa magestat, per sa magestat, Déu lo
guarde, al excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, loctinent y capità general en lo
present Principat y comtats, per ses senyories,
per a què se admete lo substitut proposat per lo
doctor misser Agustí Pinyana, de la ciutat de
Tortosa, en lo offici de receptor de la Bolla, lo
qual orde ab lo degut acato acceptaren ses se-
nyories, estant promptes en lo executar aquell y
que·s pose en la deguda forma en exequució, lo
qual paper de orde me han ordenat ses senyo-
ries cusís en lo present dietari, lo qual hi està
signat de letra A.

173v Octubre MDCLVIII

Dimecres, a II. En aquest die ses senyories, per
medi del doctor y canonge ardiaca Sans, han
enviat un paper de embaxada al excel·lentíssim
senyor marquès de Olías y Mortara, loctinent y
capità general en lo present Principat y comtats,
fahent a contrafacció de nou vectigal, lo original
de la qual embaxada és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya han tingut notícia
que, volent carregar en lo port de Tarragona, en
sa barca, per a ponent, lo patró Steve Fontanet
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de la mateixa ciutat una //174r // partida de ava-
llana, se li féu un manament de part del gover-
nador de la plassa de la dita ciutat, en pena de
mil ducats, no embarcàs dita avallana que no
tingués llicència de vostra excel·lència, bé que
pagàs un real per quartera, lo qual mandato a
més de no ésser-se may fet y ésser una novedat
molt gran, és en manifesta contrafacció del lli-
bre comers y és un nou vectigal prohibit en Ca-
thalunya. Per ço, representant a vostra ex-
cel·lència suplican dits deputats y oÿdors, per
medi de esta embaxada a vostra excel·lència, sia,
vostra excel·lència, sie servit manar al dit gover-
nador de dita plassa de Tarragona no impedesca
lo embarcar al patró Fontanet, ni a altres pa-
trons, avallana, ni exhigescan real per quartera,
ni menos impedesca la navegació y comers, que
ho rebran a singular mercè de mà de vostra ex-
cel·lència».

E dit senyor ardi(a)ca ha feta relació haver do-
nat dit paper de embaxada a sa excel·lència y
que digué que feya admiració de que lo gover-
nador de Tarragona hagués fet detenció de la
barca, y que ell manaria de que se relaxàs, sinó
és que fos cosa concernent al servey del rey, que
ell ho faria despatxar-ho per la estafeta.

174v Dimecres, a VIIII. En aquest die me han donat
aquest paper que conté la relació ha feta lo mag-
nífich racional de la present casa a ses senyoriesa

//175r //de com Bonaventura Closa, sobreculli-
dor del General de la part de llevant, als nou de
octubre 1658, ha comptat y pagat las terças de
juliol, agost y setembre 1658, octubre, novem-
bre y de dezembre de dit any, tant de dret ordi-
nari com de guerra, y que falta en ditas terças lo
libre de la Bisbal, lo qual paper de relació és assí
cusit, per orde de ses senyories, que·s signat de
letra A.

Dijous, a X. En aquest die ses senyories, per
medi de son síndich, han recorregut al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mortara
haserca del recors que al Real Consell tenian fet
los consistorials del trienni pròxim passat, e
també de altre recors fet per alguns officials de
la present casa, com en los papers de dits recors
més llargament se conté, los quals són del tenor
següent:

«Excel·lentíssim senyor. Per part dels deputats
del General de Cathalunya, per medi del síndich
de la Generalitat, fou presentada scriptura a 17
de agost proppassat als nobles don Joseph de
Boxadós, regent la Real Cancellaria, y don Mi-
quel Pallarès, jutge de la règia cort, ab la qual se
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requerien los sobredits y quiscú de aquells revo-
cassen la decretació y firma feta en las supplica-
cions de recorsos interposats per Pau Vinyes a
28 de juny 1657, aderint-se dreprés a ell lo molt
reverent Francesc Pejoan, ardiaca y canonge de
Gerona, elet auditor de Rota, lo doctor Augustí
Pinyana, Joan Gabriel y los // 175v // hereus de
Pere de Padellàs, de la sentènsia de visita per los
visitadors del trienni pròxim p(a)ssat sobre las
querelas número 30 y 42, per ésser axí las decre-
tacions y provisions, com tots los demés pro-
cehiments en contrafacció del capítol primer del
redrés del General, Corts 1599, com més llarga-
ment se conté en la dita scriptura y resposta; la
qual, juntament ab los tresllats y còpia de dits
processos y la fe de la potestat del comparent
que se exhibeixen ut inserantur. E com ex-
cel·lentíssim senyor del die respecte de ditas
presentacions de scriptures hagen discoregut
los terminis prefigits per la constitusió «Poch
valdria», dita «De la observansa», onzè en lo tí-
tol «De observar constitucions» per a revocar
les dites contrafaccions o firmar lo dubte que
permet la mateixa constitució, y no hage fet la
una cosa ni altre, ni altrament satisfet a la dita
constitució en molt gran dany y perjudici de la
Generalitat.

Per ço y altrament, per la observansa de dita
constitució «Poch valdria» y altres aplicables, les
quals, en cars de contrafacció, donen la instàn-
sia legítima a dits deputats, lo síndich del dit
General de Cathalunya a vostra excel·lència y
Reial Audiència propose y firma dubte segons
lo tenor de la dita constitució «Poch valdria», y
supplica sie de son real servey, en la forma de la
mateixa constitució «Poc valdrie», manar decla-
rar que la dita decratasió y provisió y demés pro-
cehiments fets en dita causa de recors de dites
sentènsias de visita encontran ab lo dit capítol
primer del redrés, 1599, y altres, y que han de
ésser revocats y tot lo aprés seguit tornat al pri-
mer stament perquè, per consegüent, dits no-
bles regent la Real Cancellaria y don Miquel Pa-
llarès han incorregut ipso facto en las penas
imposadas en dita constitució «Poch valdria», y
haver de ésser aquells executats, conforma ex-
presament se troba en dita constitució disposat,
y la present ésser comesa al noble doctor del
Real Consell antiquior, qui segons la forma de
dita constitució declare y justísia ministre. Offi-
cio, et cetera».

176r «Excel·lentíssim senyor. Per part dels deputats
del General de Catalunya, per medi del síndich
de la Generalitat, fou presentada scriptura als 17
de agost proppassat al noble don Joseph de Bo-
xadós, regent la Real Cancellaria, y al magnífich
misser Joseph Aleny, jutge de la règia cort, ab la
qual se requerien los sobredits y quiscú de
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aquells revocassen la decratasió y firma feta en la
suplicació de recors interposat per Hyerònim
Galí, notari y escrivent ordinari de la scrivania
major, Joan Gabriel, scrivent extraordinari de la
scrivania major, lo doctor Joan Batista Pastor,
scrivent ordinari del regent los comptes, y Ber-
nat Ferrer, scrivent ordinari del racional, de la
sentènsia proferida per los visitadors del Gene-
ral de Catalunya a 15 de juny 1657, sobre la
querela número 10, dient-se ab la suplicació del
recors ésser dita sentènsia nul·la per haver-se
tractat de son interès y no ésser estats citats, la
qual decretasió ya provisiób y també los procehi-
ments en dit recós fets, són en manifesta contra-
facció del capítol primer del redrés de General,
Corts 1599, com més llargament se conté en la
dita scriptura, que, juntament ab la resposta,
tresllats y còpia de dits procehiments, fe de la
potestat dels comparents y un vot fet per lo no-
ble regent la Real Cancellaria, extret del dietari
de la dita casa del General a 21 de juliol 1629,
ab què resolen que per deffecte de citasió no·s
pot dir de nul·litat de las sentènsias de visita, per
disposar-ho axí lo dit capítol primer, se exhibei-
xen ut inserantur. E com excel·lentíssim se-
nyor, del dia respective de ditas presentasions
de scripturas hagen discorregut los terminis
prefigits per la constitució «Poch valdria», onzè
en loc títol «De observar constitucions», per a
revocar las ditas contrafaccions o firmar lo dub-
te que permet la dita constitució, y no se hage
fet la // 176v // una cosa ni l’altre, ni, altrament,
satisfet a la dita constitució, en molt gran dany y
prejudici de la dita Generalitat.

Per ço y altrament, per la observansa de dita
constitusió «Poc valdria» y altres applicables,
las quals en cas de contrafacció donan la
instànsia legítima als deputats, lo síndich del
General de Catalunya a vostra excel·lència y
Reial Audiència proposa y firma dubte segons
lo tenor de la dita constitució «Poc valdria», y
suplica sie de son real servey, en la forma de la
mateixa constitució, manar declarar que la dita
decretació y provisió y demés procehiments
fets en la causa de recors en dita sentènsia de
visita encontran ab lo dit capítol primer del re-
drés de 1599, y altres, y que han de ésser revo-
cats, y tot lo apprés seguit tornat al primer sta-
ment, y que, per consegüent, dit noble regent
la Real Cancellaria y doctor Josep Aleny han
incorregut ipso facto en las penas inposadas en
dita constitució «Poc valdria», y haver de ésser
aquells executats, conforme expressament se
troba en dita constitució disposat y la present
ésser comesa al noble doctor del Real Concell

antiquior, qui segons la forma de dita constitu-
ció declare y justícia ministre. Lo offici, etcète-
ra. Altissimus, et cetera».

Divendres, a XI. En aquest die ses senyories,
consistorialment, són baxats en la casa del Ge-
neral y Bolla a la Lotja del mar de la present ciu-
tat per los affers se offerissen en benefici del Ge-
neral, inseguint las obligacions de sos officis y
per a regonèixer si hi havia fraus per a denun-
ciara, // 177r // al que ha feta relasió lo receptor
de dits fraus no haver-los-hi.

Disapte, a XII. En aquest die fonch feta relasió
en lo consistori de sa senyoria, mitjansant jura-
ment y en presència de mi, lo misser Domingo
Soler, scrivà major y secretari del General, per lo
doctor en medicina Dimas Vileta, de com lo
doctor Aleix Tristany, advocat fiscal de la pre-
sent casa, està desganat y detingut en lo llit ab
febra, per lo que no pot servir a sa senyoria en
son càrrech de fiscal, com apar més llargament
en aquest paper que per orde de sa senyoria és
assí cusit, signat de lletra D.

178v Dimars, a XXVIIII. En aquest dia ses senyories
anomenaren en una de las trompetas xicas y cor-
redor del General a Pau Duran, corredor de
coll de la present ciutat de Barcelona, la qual
vacca per mort de Joan Pau Dalmau, axí bé cor-
redor de coll de dita ciutat, últim pocessor de
aquella, ab los emoluments y gayas al dit offici
pertanyents, volent ses senyories li sie donada
còpia auctèntica de la dita nominació.

Dijous, a XXXI. En aquest dia, per lo exactor del
General, so estat requirit presentàs una scriptu-
ra a Joseph Cortès, altre dels verguers de ses se-
nyories, y que de la dita presentasió ne fos llevat
acte, la qual scriptura, inseguint axí bé la dita re-
quisició per dit exactor a mi feta, és assí y en la
present jornada cusida y signada de lletra A, y
axí bé apar de la resposta a ditab // 179r // scrip-
tura per dit Cortès feta en jornada del primer
del mes de nohembre de dit any 1658, ab dita
scriptura insertada que comensa: «Responent
Joseph Cortès, etcètera», la qual és assí cosida,
signada de lletra B.

Noembre MDCLVIII

Dilluns, a IIII. En aquest dia se ha presentada
exa scriptura en lo consistori de sas senyories
per part de Joseph Cortès, la qual comensa:
«Per part de Joseph Quintana, etcètera», y aca-
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ba «Se continue en dietari», la qual hia està ab
los altres papers de dit Quintana, en jornada de
31 del mes de //179v // octubre pròxim passat y
signada de lletra B.

Dimecras, a VI. En aquest dia a las sis horas de la
tarda és arribat lo molt il·lustre senyor don Joan
Grimau, deputat militar, de las parts de la Sa-
garra y Tàrraga, per les quals se era partit a 17
de setembre pròxim passat, com més extensa-
ment en lo present llibre de dietari en dita jor-
nada de 17 apar, lo qual és arribat desganat, que
jau en lo llit, que axí ho ha fet a saber a ses se-
nyories en consistori.

180v Dilluns, a XVIII. En aquest dia és arribat en lo
consistori y present casa de Deputasió lo molt
il·lustre deputat militar, lo qual ha estat detin-
gut en sa casa per desgana des del sis del present
mes de novembre fins la present jornada.

En aquest mateix dia, precehint llicènsia de sas
senyories, inseguint lo capítol de Cort, etcètera,
s’és partit lo molt il·lustre senyor oÿdor eccle-
siàstich per las parts de Ponts y Urgell, per affers
y negosis propris de sa casa, com també per los
que se offeriran del General.

Dijous, a XXI. En aquest dia lo molt il·lustre se-
nyor deputat militar, sent // 181r // estat extret
en habilitador per la insiculació en casa de la
present ciutat de Barcelona, fahedora de con-
sentiment del molt il·lustre consistori dels molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors, és arribat,
acompanyat ab un dels verguers de la present
casa de la Deputasió, ab massa alta, y de altres
officials de la present casa, en dita casa de dita
ciutat. Y, al arribar-hi, isqueren al cap de la scala
dos dels senyors concellers, revestits ab ses gra-
mallas, y li esistiran a son costat fins foren a la
quadra o sala en la qual esisteixen los senyors
habilitadors. Y, al alsar-sa de la junta o con-
ferènsia que dits senyors habilitadors tingueren
y han tinguda, al exir, és també exit acompanyat
ab dit verguer y dits senyors concellers fins al
cap de la scala. Se fa nota que per ésser insiculat
lo senyor deputat ab bolsa de ters y de bolsa de
cap y segon dos ciutadans extrets, instaren als
senyors concellers volian precehir al senyor de-
putat militar, y per a llevar esta difficultat se tin-
gué Concell de Cent y en la present jornada, a
deu horas del matí, y conformament resolgué lo
savi Consell de Cent que·s dexàs la precedència
al senyor deputat militar y en tot lo acte de la in-
siculació fos president de la junta, y que d’equí
al devant resolgué lo Consell que tots los con-
sistorials, tant deputats com oÿdors, isquessen
insiculadors, axí mateix fossen presidents en las
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juntas de insiculació. Y per a què·s tingue notí-
sia del present exemplar me ha donat orde lo
consistori fes fer la present nota.

181v Dilluns, a XXV. En aquest dia, inseguint lo orde
de sa magestat, que Déu guarde, datat en Ma-
drid a 27 de agost 1655, y la deliberació per sas
senyories lo dia present feta, se féu extracció per
lo resíduo del sexceni del offici de altre dels de
acessor del General que vacca per mort del doc-
tor misser Balthezar Soler, qui obtenia dit offici,
la qual extracció se féu en presència dels molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes,
los quals isqueren del consistori ab los verguers
y massas devant en la sala dels reys, y aquella se
féu ab rodolins de cera posats en la urna de pla-
ta a hont se posan los rodolins quant se fan ex-
traccions de habilitadors, deputats y oÿdors.
Asistiren en dit acte les personas següents: Lo
doctor misser Joan Batista Rufach, altre dels
acessors de la present casa, lo doctor misser Jo-
seph Piella, qui servia lo altre offici de acessor en
lloch del dit quòndam misser Balthezar Soler,
lo doctor misser Aleix Tristany, advocat fiscal de
dita casa, lo doctor misser Domingo Soler, se-
cretari y scrivà major de dit General, Joan Gui-
nart, regent los comptes, Erasma de Lana, obte-
nint lo offici de racional, lo doctor misser Diego
Martinez, ajudant primer de la scrivania major,
lo doctor misser Gismundo Boffill, ajudant ter-
ser de dita scrivania, //182r //Anthoni Nin, pro-
curador fiscal, Joseph Quintana, exactor, lo sín-
dich, Hyerònim Galí, scrivent ordinari de la
scrivania major, lo scrivent extraordinari de dita
scrivania, Honofre Dalfau, los tres verguers,
Pere Pau Ferrer, Jaume Campderós, Francesc
Badia, Miquel Paÿssa per la llibratera, lo anda-
dor de la confraria de Sant Jordi.

E després de posats los rodolins dins la urna,
fets de sera, com és dit, per un minyó fonch ex-
tret lo doctor misser Joseph Rull, doctor de la
règia cort.

Y extret, per lo procurador fiscal del General, ab
alta veu y en presència y per testimonis tots los
dalt dits, fonch posada excepció que no podia
ser acessor per ser com és jutge de la règia cort.

E sas senyories respongueren, inmediadament y
en presència y testimonis de tots los alt dits, que
entrassan en consistori y veurian ab sos magní-
fichs acessors y advocat fiscal lo fahedor.

En aquest mateix dia, constituït personalment
lo doctor misser Aleix Tristany, advocat fiscal
del General en la present casa de la Deputasió,
als tres quarts per a sinch de [dita] tarda, y cri-
dats per testimonis Joan Guinart, cavaller, y
Francisco Móra y de Marimon, ciutadà honrat
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de Barcelona, me requerí a mi, scrivà major del
General, llevàs acte de com los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes, havent fe-
tes ses senyories una deliberació, la mateixa tar-
da, // 182v // fahent a la extracció serà feta de
acessor en dita tarda, per a què dita deliberació
se notificàs als magnífichs acessors y a ell dit
magnífich advocat fiscal per a què posàs en exe-
cució lo contengut en dita deliberació; y que
trobant-se dit magnífich advocat fiscal en casa
de Joseph Pinyana, mestre de barca, de visita,
encontinent era arribat en la present casa de la
Deputasió, per lo dalt dit effecte, y que no trobà
ningun consistorial en la present casa de la De-
putasió.

Dimecres, a XXVII. En aquest dia ses senyories
me han ordenat cusís en lo present llibre de die-
tari, y sots la present jornada, aqueix paper de
vot fet per sos magnífichs acessors y advocat fis-
cal, fahent a la extracció de acessor que·s féu a
25 del present mes, en la qual fou extret lo doc-
tor misser Joseph Rull, doctor del Real Consell,
com en dit paper de vot més extensament és de
vèurer, lo original del qual és assí cusit, signat
de lletra B.

Divendres, a XXVIIII. En aquest dia és arribat en
la present casa de Deputació lo molt il·lustre se-
nyora //183r // oÿdor ecclesiàstich, qui arribà lo
dia de aÿr de las parts de Pons y Urgell per a
hont s’era partit als 18 del present mes, com
apar en lo present llibre de dietari, sots dita jor-
nada.

En aquest mateix die ses senyories, consistorial-
ment, són baxats a la casa del General y Bolla de
la present ciutat, scituada en la Llotja del mar de
dita ciutat, per los affers se offerexen fer en be-
neffici del General.

Dissabte, a XXX. En aquest die, a la tarda, se féu
extracció de nous consellers de la present ciutat
de Barcelona per al corrent any 1658, y foren
extrets en la forma sòlita, lo doctor en medecina
Joan Pau March y Jalpí, conceller en cap, don
Francisco de Semmanat, conseller segon, Rafel
Càrcer y Bals, ciutadà, conseller ters, Joan Ma-
theu Mascaró, mercader, conseller quart, Fran-
cesc Reverter, notari públich de Barcelona, con-
seller quint, Joan Planes, blanquer, conseller
sisè. Obrers, don Jayme Magarola, Anthoni
Portell, mercader.

183v Dezembre MDCLVIII

Dimars, a III. En aquest dia sas senyories me han
entregada y donada una carta per a què restàs

cosida en lo present llibre y jornada, la qual te-
nen rebuda del excel·lentíssim senyor marquès
de Olías y Mortara, lloctinent y capità general en
lo present Principat, feta en la ciutat de Gerona a
29 del mes pròxim passat, en resposta de la que
ses senyories, per propi y per lo dit portador, li
havian scrita als 27 de dit mes, fahent a la extrac-
ció del acessor del doctor misser Joseph Rull, la
qual resta assí cusida y signada de lletra A.

Dijous, a V. En aquest dia, presehint llisència de
sas senyories, inseguint lo capítol de Cort, s’és
partit lo molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich
per la vila de Arenys, per affers y negosis seus
propris de sa casa, com també per los que se of-
ferescan per al Generala.

184r Disapte, a VII. En aquest dia lo molt il·lustre se-
nyor oÿdor ecclesiàstich és arribat de la vila de
Arenys per la qual s’era partit a 5 del present,
com en dita jornada y present llibre de dietari
apar.

184v Disapte, a XIIII. En aquest dia sas senyorias me
han entregada una carta que tenen rebuda del
excel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mor-
tara, lloctinent y capità General en lo present
Principat y comptats, etcètera, feta en jornada
de XI del corrent mes y fahent a la renunciació se
presum fer lo ardiaca Pejoan de la auditoria de
Rota, com en dita carta més extensament apar,
la qual, per orde de sas senyories, és assí cusida,
signada de lletra A.

Dimars, a XVII. En aquest dia los senyors depu-
tats y oÿdors, havent antès la mort de la senyora
germana del senyor virrey y sent tornat sa ex-
cel·lència de la campanya a esta ciutat, anaren a
son palàcio, ab las massas altas y gran, segui-
da(s)b // 185r // de officials. Arribats allà sa ex-
cel·lència los rebé ab molt agrado y encar(a)
que impedit de gota en los peus se alsa de la ca-
dira, sustentan-li criats los brassos, y encara que
altres vegadas se era posat en cap del aposento
sentant-se lo consistori en dos ordes o sírculo,
aquesta vegada los féu asentar en sis cadiras po-
sadas a mà dret(a) y ell a la altra mà. Y sentats
tots y cuberts, fent lo deputat ecclesiàstich la
deguda cortesia, digué:

«Il·lustríssim y excel·lentíssim senyor que de-
vent obrar los hòmens nos mostran las occa-
sions de Christo, Nostre Senyor, sa magestat no
reprova lo dolor de parents y amichs com sia
moderat, narrant lo sagrat Evangeli de son
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amich Làzero, diu «lacrimatus est Jesus», los que
veren llàgrimas en aquell rosto divino admirant-
se digueren «mira com lo amava», a ell mateix
sent Déu y home la sua mort prevista li causà tal
grima que mostra voler-la escusar y supplicà a
son etern pare, si és possible, «transeat a me ca-
lix iste», però luego la divinitat moderà aquell
effecte natural de la humanitat dient, «però no·s
fasse la mia voluntat sinó la vostra». Nosaltres,
regoneixent-nos obligadíssims, fent la deguda
estimació de la mercè que continuament rebem
de vostra excel·lència y reputant sas cosasa per
més que pròprias, sent vostra excel·lència ben
tornat en esta ciutat, venim ab mistura de gust y
dolor, gustam summament de la bona vista de
vostra excel·lència, condolent-nos juntament
del trànsit de mi senyora, la marquesa de Mon-
terel, sa germana. Però considerant que sa divi-
na magestat la ha cridat a la beneventuransa
eterna, nos consolam y, fent de la nasesitat vir-
tutb, resignam nostra voluntat a la divina. Lo
mateix crehem de la prudènsia y cristiandad de
vostra excel·lència, comfiant quec premiharà
Déu aquesta resignació concedint llarga vida a
vostra excel·lència, a mi senyora la marquesa, sa
consorte, per a què vejan als fills que en aquest
govern los dóna en puestosd esclaresidos, de
què resultarà gran lustre y honor a est Principat,
digne de scríurer-se en las històrias, com desi-
jam nosaltres, molt afficionats y segurs servidors
//185v // de vostra excel·lència».

Respongué lo senyor virrey ab gran demostrasió
de contentar-li la visita, estenent la conversació
offerí procehir los favors en benefici y acresenta-
ment del Principat, en particular en supplicar al
rey, nostre senyor, que Déu guarde, per la no-
minació de auditor català de la Sacra Rota Ro-
mana, havent lo ardiaca Pejoan, per sa major
edat y poca salut, demanat llisènsia a sa mages-
tat per a deixar de anar al exercisi de la mercè
que havia exceptat, y estant ja licenciat de em-
pleo tant honorífich en lo qual molts catalans
han servit lo summo pontífice y al rey, nostre se-
nyor, abe obres y scrits applaudits de tota la cris-
tiandat ab molta glòria de sa pàtria.

Divendres, a XX. En aquest dia són anats ses se-
nyories, cada hu per son quarto, ha fer la rego-
naxensa general de las botigas ab assistènsia,
cada de sas senyorias, de un offiscial real, con-
forme és acostumat en observansa dels capítols
de Cort.
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186r Incipit annus MDCLVIIII

Divendres, a XXVII. En aquest die, inseguint lo
orde de sa magestat, que Déu guarde, //186v //
datat en Madrit a 27 de agost 1655, se féu ex-
tracció del offici de dador de ploms del General
que vaccava per mort de don Francisco Sans, ar-
diaca y canonge de la Seu de Barcelona, qui ob-
tenia aquell, la qual extracció se féu en presència
de ses senyories dels molt il·lustres senyors de-
putats y oÿdors de comptes, los quals isqueren
del consistori ab los verguers y massas devant en
la sala dels reys, y aquella se féu ab rodolins de
cera posats en la urna de plata, a hont se posan
los rodolins quant se fan extraccions dels abbili-
tadors y deputats y oÿdors.

Asistiren en dit acte les personas següents: Lo
doctor Batista Ruffach, acessor, lo doctor mis-
ser Joseph Piella, acessor, lo doctor misser Aleix
Tristany, advocat fiscal, lo doctor misser Do-
mingo Soler, scrivà major, Joan Guinart, regent
los comptes, Erasma de Lana, racional, lo doc-
tor misser Diego Martinez, ajudant primer de la
scrivania major, lo doctor misser Gismundo
Boffill, ajudant terser de dita scrivania, Anthoni
Nin, procurador fiscal, Joseph Quintana, exac-
tor, lo síndich, Hyerònim Galí, scrivent ordinari
de dita scrivania major, lo scrivent extraordinari
de dita scrivania, Honofre Dalfau, los tres ver-
guers, Pere Pau Ferrer, Jaume Campderós,
Francesc Badia, Miquel Paÿssa per la llibrateria,
lo andador de la confraria de Sant Jordi.

E aprés de posats los rodolins dins la urna, fets
de cera, com és dit, per un minyó fonch extret
misser Làtzer Talarn.

187r Disapte, a XXVIII. En aquest dia lo excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías y Mortara, llocti-
nent y capità general en lo present Principat y
comptats, per medi del capitan Angulo, és estat
servit enviar recado y fer a saber a sas senyories
de com tenia avís que Nostre Senyor era estat
servit, lo dia de sant Thomàs, apòstol, del pre-
sent mes de dezembre, serca de las sis horas del
matí, deslliurar la reyna, nostra senyora, enco-
manant a sas magestats un nou infant, lo que sia
per a major glòria sua y major benefici de la cris-
tiandat y monarchia de Espanya y present Prin-
cipat, del que sas senyorias ne han fet lo degut
agreyment a sa excel·lència, donant enténdrer
lo molt contents ne restavan ses senyorias y
Principat de tant felís succés.

187v Janer MDCLVIIII

Dijous, a II. En aquest dia sas senyories me han
entregat una carta del excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, lloctinent y capità
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general en lo present Principat y comptats, feta
en jornada de 28 de dezembre 1658, la qual re-
beren sas senyories lo mateix dia de 28, en la
tarda, en y ab la qual los fa ha saber de com sa
magestat, Déu lo guarde, ha resolt que lo pues-
to de auditor de Rota se provehesca en natural
d’est Principat y comptats, la qual me han orde-
nat cusís en lo present llibre, com hi està, signa-
da de lletra A.

En aquest mateix dia ses senyorias, ab verguers y
massas de davant y molt acompanyament de of-
ficials, anaren ha visitar al senyor marquès de
Olías, Çarreal y Mortara, virrey, a bé que molt
impedit de la gota en los peus se alsà i·ls féu as-
sentar en sas cadiras, fent una ala a mà dreta, lo
diputat ecclesiàstich digué: «Il·lustríssim y ex-
cel·lentíssim senyor, havent rebut de vostra ex-
cel·lència dos insignes mercès en un mateix dia,
havem dilatat venir a besar la mà a vostra
excel·lència per trobar-se desganat un consisto-
rial y voler venir consistori ple. Disapte proppas-
sat, en ubrir las lletras de Madrit, no tenint pa-
siènsia de manar scriur(e), nos féu mercè ab un
recaudo de paraula participar-nos la festivíssima
nova del felice y ditxos naxament del sereníssim
infant, de què donam a vostra excel·lència lo pa-
rabé y lo rebem ab grandíssim contento, perquè
vehem que lo sel va assegurant laa monarquia de
Espanya en la casa del rey, nostre senyor, que
Déu guarde, per línea recta continuada per va-
ron».

Lo mateix dia, no volent que mediàs la nit, per
scrit, nos féu mercè vostra excel·lència de do-
nar-nos notísia que sa magestat havia declarat
son real y clement ànimo, volent que lo puesto
vàccuo de auditor de la Sacra Romana sie pro-
vehit en subjecte cathalà. Vehem la effecte de la
intersació y favor de vostra excel·lència y la fine-
sa de son amor vers aquesta província, comfiam
que subjectes cathalans poran desempanyar
aquesta mercèb // 188r // de vostra excel·lència
ab la erudició que han heretat de sos majors
Sant Ramon, Cassadors, Robusters, Durans,
que en aquell puesto ab obres y scrits han servit
a la santa Iglésia y a son rey, ilustrant sa nació.
De tot donam a vostra excel·lència las degudas
gràcias y cuydarem reste en los dietaris de la De-
putasió perpètua memòria a nostres successors,
la conservarem nosaltes mentres viurem, desi-
jant mil occasions de servir a vostra excel·lència.

Respongué lo senyor virrey mostrant moltíssim
agrado de la visita y offerint prosseguir sos fa-
vors en benefici del Principat. Al fi, volent fer

esfors per a alsar-sa de sa cadira, supplicaren sas
senyorias no prengués tal cansàncio y se despe-
diren ab gran gust de tot.

188v Dimecres, a VIII. En aquest die ses senyories són
baixats a la casa del General y Bolla de la present
ciutat de Barcelona per a manar encantar las bo-
llas de la Generalitat, y per lo demés se offerís en
beneffici del General.

Dissabte, a XI. En aquest die ses senyories, per
medi de don Juan Avinyó y del doctor misser
Gismundo Boffill, ciutadà honrat de Barcelona,
han enviat un paper de embaxada al excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías y Mortara, locti-
nent y capità general en lo present Principat y
comtats, en y ab la qual fan recort a sa excel·lèn-
cia sia servit manar pèndrer resolució en rahó de
laa //189r // excepció proposada per lo procura-
dor fiscal del General del ésser estat extret en as-
sessor lo doctor Joseph Rull, jutge de la règia
cort, còpia de la qual és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Ab carta de 27 de no-
vembre pròxim passat, per aquest consistori del
General de Catalunya se donà notísia a vostra
excel·lència de com essent estat extret en aces-
sor lo doctor misser Joseph Rull, fonch per lo
procurador fiscal del General oposada excepció
de impediment per ser jutge de la règia cort, per
lo que se suplicà a vostra excel·lència fos servit
manar-la explicar, al que féu mercè respòndrer
als 29 de dit mes que·y pendria resolució y que
manaria donar-nos avís d’ella, lo que de nou li
supplicam per a què ab son emparo, de vostra
excel·lència, pugam cumplir a las obligacions de
nostres càrrechs, com axí ho confiam y speram».

E los dits han feta relació que lo mateix dia han
donat en mans de sa excel·lència dit paper de
enbaixada y que ha respost que manaria fer-se la
resposta.

En aquest mateix dia sas senyorias me han en-
tregat un paper o memorial dels «aderessos neces-
sarios para las dos salas del civil de la Audien-
cia», lo qual tenen rebut de par dels senyors del
Concell, per medi de T. de Llar, escrivà de ma-
nament, lo qual me han entregat per a què·l cu-
sís en lo present llibre de dietari y present jorna-
da, conforme hi està, signat [de] lletra A.

189v Dilluns, a XIII. En aquest dia lo magnífich sín-
dich de la present casa me ha entregat un paper
de vot dient tenia orde de què se enfilàs o cusís
en lo present llibre de dietari y sots la present
jornada, com hi està, signat de lletra B, lo qual
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és hacerca si de las provisions que·s fan en las
causas vertents en lo consistori de sas senyorias
per los acessors se pot supplicar contrari imperi
y informa cometent-ho a altres assessors, o tant
solament, segons la forma del capítol 52 del
nou redrés, Corts 1599, y si la suplicació inter-
posada del decret de execució suspèn la execu-
ció de la provisió de la qual se ha suplicat, com
més llargament en dit vot és de vèurera.

190r Dilluns, a XX. En aquest dia Làtzer Talarn, ciu-
tadà honrat de Barcelona, natural de la ciutat de
Tortosa, detenedor de ploms del General,
fermà àpoca als molt il·lustres senyors deputats
del General de Catalunya, de las cosas següents,
les quals cosas se reben de mà de don Pedro
Copons, canonge de la Seu de Barcelona, com a
hereu que assereix ser del quòndam don Fran-
cisco Sans, ardiaca y canonge de dita Seu, últim
pocessor de dit offici, lo qual, en dit nom, tenia
las cosas baix scritas:

«Primo, de un banch de fusta a hont se fabrican
los mollos per a fer los ploms per a plomar las
robas del General.

Ítem, de quatre mollos o pessas de bronso per a
fer los ploms de manifest, dos de guardas y un
de rems.

Ítem, de dos mollos de bronso fets com ab tana-
llas per a fer los ploms de plomar mijas, dits de
perbegons.

Ítem, de una casseta petita de ferro.

190v Ítem, de dos estisoras de ferro per a tallar los
ploms.

Ítem, altres ninyanas o capsals y accessoris a las
ditas aynas, que per ser casi millius ponderis no·s
descriuen ni individuan.

Les quals cosas ha rebudas dit senyor Làtzer Ta-
larn per mans de Jaume Casas, altre dels ver-
guers de sas senyorias, juntament per orde de
sas senyorias lo ha posat en pocessió e o exercisi
del dit offici, en senyal del que lo dit Talarn ha
pres en la mà un mollo dels de bronso y restant
en son poder tot lo demuntdit. Et ideo, et cete-
ra, apoca, et cetera.

Testes sunt Bartholomeus Plea, notarius publicus
Barcinone, et Josephus Blanch, sartor, civis Barci-
none, ac Hyacinthus Morato, tapissarius, etiam
civis Barcinone».
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Dijous, a XXIII. En aquest die ses senyories me
han entregades tres cartas de sa magestat, Déu
lo guarde, ço és còpia, una feta en jornada //
191r // de sinch de novembre 1658 per sa ma-
gestat per son embaxador en la cúria romana,
fahent a la abadia de Cardona; y altra de trenta-
hu de dezembre 1659 fent a saber a ses senyo-
ries la nativitat del infant, al qual Déu done
molts anys de vida per major glòria sua y benef-
fici de la monarchia; y l’altre de onse de janer de
dit any 1659 fahent al manar assistir en los so-
corros dels soldats. Las quals cartas són assí cu-
sidas, signades de lletras A, B y C, y són del te-
nor següent:

«El rey.

Don Gaspar de Sobremonte de mis Consejos de
Castilla, de Italia y mi lugarteniente de la sum-
maria de Nápoles, haviendo obtenido bullas de su
Santidad, el doctor Joseph Estornell, natural de
mi reyno de Valencia, para la abadía de Sant Vi-
cente de Cardona en mi principado de Cathalu-
ña, en conformidad de nombramiento hecho en
su favor por el duque de Sogorve y Cardona, como
patrón que dise ser de dicha abadía. Y siendo des-
pués informado de que al dicho Estornell le obstan
las constituciones de aquel Principado para tener
dicha abadía por no ser natural del, ha hecho
nuevo nombramiento y presentado para ella, se-
gún se me ha representado por los diputados de
aquel Principado, al doctor Thomás Arqués, pres-
bítero, natural del y assessor en el tribunal de la
Baylía General, suplicándome los deputados sea
servido interponerme para que el dicho doctor Es-
tornell sea provehido por su Santedad en alguna
cosa ecclesiástica del reyno dea Valencia, de donde
es // 191v // natural, para que con esto pueda el
dicho doctor Arqués, en conformidad del nuevo
nombramiento del duque, obtener esta abadía
canónicamente, y ha parecido advertiros de las
pretensiones que en esto ay, y que para evitarlas
como es justo proveáys y hagáys los officios que con-
vengan a fin de que su Santedad tenga por bien
de proveer en Valencia al dicho Estornell, para
que pueda tener effecto el nombramiento del doc-
tor Arquer, que como natural de aquel Principa-
do tiene más justo título para obtener esta preben-
da, y que en las provisiones que adelante se
hisieren se esté en esta prevención para que no su-
cedan los impedimientos que de no ser naturales
los provehidos es fuerça que se offrescan. Dada en
Madrid, a V de noviembre MDCLVIII. Yo, el rey.

Don Didacus de Sada, secretarius».

«El rey.
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Dipputados. Sábado a 21 deste, a las seys y media
de la mañana, fue Nuestro Señor servido alum-
brar a la reyna con feliz parto de un hijo, que-
dando ambos con salud, de que he dado y doy a su
Divina Magestad muchas gracias, y he querido
avisároslo y encargaros juntamente, que por vues-
tra parte me ayudéis a dar a Nuestro Señor las
que se le deven por esta gran misericordia y ha-
siendo las demonstraciones que en semejantes ca-
sos se acostumbra. Dada en Madrid, a XXXI de
deziembre MDCLVIII. Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Petrus
Villacampa, regens. Vidit don Josephus Sorribes.
Vidit comes de Albatera. Vidit Marta, regens.
Don Didacus de Sada, secretarius»a.

192r «El rey.

Dipputados. Al passo que desseo, como es justo, el
alivio y comodidad de los naturales desse Princi-
pado, siento y me compadesco de los trabajos que
occasionan los aloxamientos de los soldados, efectos
son inexcusables que trahe consigo la guerra, y yo
quisiera pudieran escusarse como se procurará
con todo desbelo en los socorros que se van embian-
do, para que hallándose assistidos los soldados ser
menos sensible esta carga y se excuse en quanto sea
possible, como me lo suplicáys en la carta de 7 del
passado, y he querido significaros en ésta quanto
estimo la fineza con que os mostráys y espero havéis
de continuar en mi servicio, pues por conservaros
y manteneros en él se está tratando actualmente
de los medios que puedan concluir a los socorros de
los soldados demás de las que se van embiando,
todo con fin de vuestro maior alivio y por la segu-
ridad dessa provincia que tanto me lo procure
merecer. Dada en Madrid, a XI de enero MDCL-
VIIII. Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Petrus
Villacampa, regens. Vidit don Josephus Sorribes.
Vidit comes de Albatera. Vidit Marta, regens».

192v Dissabte, a XXV. En aquest die ses senyories han
enviat al excel·lentíssim senyor marquès de Olí-
as y Mortara, loctinent y capità general en lo
present Principat y comtats, dos papers de no-
minació de subjectes per lo offici de guarda or-
dinari de la casa del General y Bolla de la pre-
sent ciutat, que vacca per mort de Joan Coteu,
últim pocessor de aquell, ço és, lo un memorial
per lo interim a sa excel·lència y l’altre per la
provisió de aquell a sab magestat, Déu lo guar-

de, los originals dels quals són assí cusits, signats
de letras A y Ba.

193r Dimecres, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
són baxats, consistorialment, en la casa del Ge-
neral y Bolla de la present ciutat, junt la Llotja
del mar, a effecte si hi havia nous fraus y lo de-
més se offerís, inseguint la obligació de llurs of-
ficis, com també per manar continuar lo encan-
tar las bollas del Principat per lo trienni
primervinent, y axí bé lo continuar de encantar
per haver-hi dita per un any en las bollas de Fi-
gueres y sa col·lecta y de Castelló de Empúrias y
Sant Llorens de la Muga.

Dijous, a XXX. En aquest die ses senyories me
han entregat un paper de vot fet per set doctors
consultats en y acerca si lo doctor Joseph Piella,
qui servia de assessor del General, devia conti-
nuar lo exercici de dit offici, com més llarga-
ment en dit paper de vot, que és assí cusit, sig-
nat de lletra A, és de vèurer. Y de la mateixa
manera me han entregada una carta que de sa
magestat, Déu lo guarde, tenen rebuda, que és
baix descrita y continuada de 12 de dezembre
1658, fahent a la cobrança dels censals que la
inquisició reb sobre la present casa, la qual carta
és assí originalment cusida, signada de lletra B.
Y un billet scrit a ses senyories per lo excel·len-
tíssim senyor marquès de Olías y Mortara, locti-
nent y capità general en lo present Principat, fa-
hent a dit respecte, scrit en jornada de divuit del
present mes de janer, lo qual // 193v // també
està assí cusit, signat de letra C. Y de la mateixa
manera altra carta de sa excel·lència feta a 27 del
mateix mes, acerca de cobrar los fraus de Sant
Hierònym dels censals que de la present casa de
la Deputació reben, la qual de la mateixa mane-
ra és assí cusida, signada de letra D.

Cartab de sa magestat.

«El rey.

Dipputados. El inquisidor general y Consejo de la
Santa General Inquisición me han representado
las descomodidad en que se hallan los ministros y
offi(ci)ales de la Inquisición desse Principado por
haverse reducido a menos sus rentas, por causa de
la guerra y haverles faltado los mil ducados de
renda en censales que tienen en los condados, y no
pagárseles tampoco otros mil ducados cada año
que gosa sobre essa ciudad y Diputación desse
Principado, con que también les falta para acu-
dir al sustento dellos pobres presos de las cárceles
secretas, suplicándome fuesse servido mandar que
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se les acuda y pague al receptor de dicha Inquisi-
ción con lo que les está debiendo, y que de aquí
adelante corriere de los censales que tienen sobre
essa Deputación y ciudad, pues solamente puedan
librar en ésto en reparo de su necessidad. Y siendo
justo que por esta falta no padesca la buena y rec-
ta administración del Sancto Officio, a que deve
attender mucho essa Deputación por el servicio de
Nuestro Señor y mío, he querido significarlo para
que dispongáys la paga de lo que a la Inquisición
le está debiendo essa Deputación, con effecto, y que
de aquí adelante acuda con lo que corriere destos
censos puntualmente, como los os encargo y man-
do, y espero lo haréys assí conciderando las dichas
causas que hay para ello y la estimación que haré
en que assí lo exequutéis. Dada en Madrid, a XII
de deziembre MDCLVIII. Yo, el rey.

Vidit don Christophol Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robes, regens. Vidit don Petrus de
Villacampa, regens. Vidit don Vincencius Mosco-
so. Vidit don Josephus Sorribes. Vidit comes de Al-
batera. Vidit Marta, regens. Vidit don Michael
de Lanuza. Vidit don Josephus de Pueyo, regens.
Don Didacus de Sada, secretarius».

194r Divendres a XXXI. En aquest die ses senyories
són anats, consistorialment, en la casa del Gene-
ral y Bolla per a fer continuar lo encantar las bo-
llas de Figueres y sa col·lecta y las de Castelló de
Empúr(i)as y de Sant Llorens de la Muga, las
quals dit die han lliurat. Y també per a fer en-
cantar las altres y per lo demés se offerís en be-
neffici del General.

Febrer MDCLVIIII

Dissabte, al primer. En aquest die ses senyories,
per medi del síndich del General, han enviat un
paper de embaxada al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, loctinent y capità
general en lo present Principat, fahent acerca de
la carta que ses senyories tenen rebuda de sa
magestat, Déu guarde, acerca de pagar pensions
de censals a la Santa Inquisició y convents de
Sant Hierònym de la Vall de Ebron y de la Mur-
tra, lo qual paper de embaxada juntament se ha
enviada a sa excel·lència una carta per sa mages-
tat, en resposta, per a què la mane enviar, y en-
viant també a sa excel·lència còpia de dita carta,
lo qual paper de embaxada és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Volent los diputats y
oÿdors de aquest Principat respòndrer al paper
que havien rebut de vostra excel·lència ab un
real despaig // 194v // del rey, nostre senyor, a
qui Déu guarde, ab lo qual los mana que dispo-
sen la paga del que a la Santa Inquisició de
aquest Principat se està devent de pensions de
censals que gosa sobre esta Deputació, han re-
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but altre paper de vostra excel·lència ab què diu
que sa magestat mana cosa semblant en favor
dels convents de Vall de Ebron y de la Murtra,
del orde de Sant Hierònym, la resposta per a sa
magestat y còpia de ella envian a vostra ex-
cel·lència per a què vege lo cuydado y attenció
tenen en cumplir a las obligacions del offici».

E dit síndich ha feta relació que ha donats dits
papers en mans pròprias de sa excel·lència y que
ha respost que·u manaria vèurer.

Dimars, a IIII. En aquest die ses senyories foren
servits, per medi de don Francisco Sala y del
doctor misser Gismundo Boffill, ciutadàa //195r
// honrat de Barcelona, enviar<en> una emba-
xada a Vitaliano, visconti Borromeo, núncio ex-
traordinari de sa Santedad que va a la cort de sa
magestat, que Déu guarde, a donar-li la benvin-
guda de part de ses senyories y del present Prin-
cipat, dient-li y offerint-li en tot lo que sa sante-
dad il·lustríssima se li offerís. Y sa senyoria
il·lustríssima respongué que estimava molt la
honrra y mercè li feyen los senyors deputats y
que ho regonexeria sempre que hi hagués occa-
sió de servir-los.

Dimecres, a V. En aquest die ses senyories, con-
sistorialment, són anats a la casa del General y
Bolla per a affers y per lo que convingués en be-
neffici de la Generalitat y per a manar continuar
lo encantar las bollas del General.

Dijous, a VI. En aquest die ses senyories han en-
viat al excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, loctinent y capità general en lo present
Principat, un paper de memorial en lo qual està
descrita la nominació de subjectes que fan los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del Ge-
neral per lo interim del offici de altre dels asses-
sors del General, que vacca per mort del doctor
misser Balthezar Soler, últim pocessor de
aquell, lo original del qual està assí cusit per
orde de ses senyories, signat de lletra A; lo qual
paper se ha feta relació que s’és donat en mans
pròprias, lo mateix die, de sa excel·lència, y que
havia respost que «lo mandaría ver y bolvería re-
puesta».

195v Divendres, a VII. En aquest die és arribat en lo
consistori de ses senyories un senyor abat de las
parts de la ciutat de Roma y Itàlia, acompanyat
de un cavaller, de part del il·lustríssim y reveren-
díssim senyor Vitaliano, visconti, núncio extra-
ordinari de sa Santedad qui va a la cort de sa
magestat, Déu lo guarde, dient a ses senyories
de com dit núncio se partia per a la dita cort y
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que ja en memòria de la embaxada, que ses se-
nyories li feren mercè enviar-li, com també del
desig té de servir a ses senyoriesa y Principat, se
offeria ab molta voluntat en servir-lo sempre se
offerissen occasions. Y lo senyor deputat eccle-
siàstich respongué que estimava molt lo recau-
do y tanta honrra y mercè com lo senyor núncio
los feya y que·n feyan la deguda extimació. Y
aprés al exir dit senyor abat y cavaller del consis-
tori, los magnífichs assessor y advocat fiscal y
yo, lo scrivà major, lo acompanyaren fins al cap
de la escala, devant la capella xica de Sant Jordi.

En aquest mateix die ses senyories són baixats,
consistorialment, en la casa del General y Bolla
de la present ciutat, per a manar continuar lo fer
encantar las bollas y per lo demés se offerís en
beneffici de la Generalitat y descàrrech de sos
officis.

Dissabte, a VIII. En aquest die ses senyories me
han entregat un paper de orde, passat per Cance-
llaria, que, per medi del secretari de la província,
Jaume Salamó, tenen rebut del excel·lentíssim
senyor marquès de Olíasb // 196r // y Mortara,
loctinent y capità general en lo present Principat,
en y ab lo qual fa nominació de altre dels asses-
sors de la present casa en persona del doctor
Francisco Vidal y Roca, en la forma en dit orde
expressada, com més llargament en aquell apar,
lo qual paper de orde de ses senyories és assí cu-
sit, signat de letra A.

En aquest mateix dia ses senyories, per medi de
son síndich, han enviat al excel·lentíssim mar-
quès de Olías y Mortara, loctinent y capità ge-
neral en lo present Principat, un paper de emba-
xada fahent a alguns procehiments se fan en la
ciutat de Vich y sa col·lecta per lo governador
de dita plassa y altres officials de guerra, turba-
tius a la exacció y administració de la Generali-
tat, com en dit paper de embaxada més extensa-
ment apar, lo qual és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya diuen que han tin-
gut notísia que apportant-se’n alguns paysans
roba de la ciutat de Vich par a sas casas y vilas, a
hont habitan, en obediència de sa magestat,
Déu lo guarde, havent pagat lo dret de bolla al
arrendatari del General de dita ciutat y portant
son albarà de paga, no duptà lo governador de
la ciutat de Vich y altres officials de guerra fer
apprehensió de ditas robas, y aquellas pretenen
ser caygudas en frau y que no podan anar per
Cathalunya sens son passaport, y aquell no·l do-

nan sens pagar alguna quantitat, com estos dias
atràs ha succehit en Vich, los quals procehiment
són turbatius a la //196v // exacció dels drets del
General a més de ésser nou vectigal. Per ço,
supplican a vostra excel·lència sie de son servey
manar al dit governador de Vich y altres officials
de guerra no fassen semblants procehiments, ni
cobren alguns per ditas bolletas, que·u rebran a
particular mercè de mà de vostra excel·lència».

E dit síndich ha feta relasió que lo mateix dia ha
donat dit paper de embaxada en mà de sa ex-
cel·lència, y que ha respost que los paysans que
van a les viles y llochs vehins de Ripoll y de al-
tres plasses que al present occupa lo enemich no
podan ni deuen anar-hi sens permís, llicènsia o
bulleta dels governadors o altres cabos de guer-
ra, a qui toca lo donar-los, que estan en las
plassas que són en obediència del rey, nostre se-
nyor, que Déu guarde.

E axí mateix, en dit dia, lo doctor en medicina
Hyacinto Andreu ha feta relació en scrits a ses
senyories y en son consistori, en presència de
mi, scrivà major, y mijensant jurament, de com
Joseph Quintana, exactor del General, està des-
ganat en lo llit per lo que no pot exèrcir son of-
fici, la qual relació fa en scrits, com apar en lo
paper que és assí cusit, signat de lletra C.

Y de la mateixa manera, en la mateixa jornada,
me han donat un paper de vot fet per sos mag-
nífichs acessors y consulents a ell applicats, fa-
hent a pagaments dels censos fa la present casa,
lo qual paper de vot és assí cusit per orde de ses
senyories, signat de lletra D.

En aquest mateix dia sas senyories me han en-
tregat un paper en lo qual hi ha descrit un me-
morial que a sa magestat, que Déu lo guarde, en
sa cort, se ha presentat a instància del agent dela
// 197r // General, fahent al impediment fonch
opposat per lo procurador fiscal del General al
ser estat extret lo doctor Joseph Rull, jutge de la
règia cort, en lo lloch de altre dels acessors, vac-
cant per mort del doctor Balthezar Soler, com
en dit memorial més extensament és de vèurer;
lo qual paper de memorial té enviat dit agent a
ses senyories y a mi, scrivà major, me han orde-
nat lo cusís en lo present llibre de dietari y sots
la present jornada, conforme hi està cusit, signat
de lletra A, y juntament que·y restàs cusida la
carta de dit agent a ses senyories scrita en jorna-
da de 5 de febrer del present any 1659, ab la
qual carta és vingut inclús dit memorial, que és
assí també de la mateixa manera cusida, y signa-
da de lletra B.
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197v Disapte, a XV. En aquest dia ses senyories han
rebuda una carta de don Carlos Vicens de Arles,
agent del General de Catalunya en la cort de sa
magestat, que Déu guarde, feta en jornada de 8
del present mes de febrer, en Madrit, en y ab la
qual, entre altres cosas, ab un capítol de dita
carta, respon a ses senyories, en rahó del offici
de acessor en lo qual sortejà lo doctor Joseph
Rull, que donà a sa magestata lo memorial del
qual envià còpia a ses senyories, la qual està enfi-
lada en lo present llibre, en jornada de 8 del
present mes, com és estat servit sa magestat re-
solre que·s sortege en altre subjecte, enviant lo
orde de sa magestat a ses senyories perquè sa ex-
cel·lència lo senyor marquès de Olías y Mortara,
loctinent y capità general en lo present Princi-
pat y comptats, fasse se sortege novament con-
forme del dit orde ne anvia còpia, la qual és del
tenor següent:

«El rey.

Ilustre marqués de Olías y Mortara, primo de mi
Consejo de Guerra, mi lugartiniente y capitán
general, en nombre de los diputados y oydoresb //
198r // de quentas de la casa de la Deputación y
Generalidad desse Principado y condados, se me
ha representado que haviendo vacado, por muerte
del doctor Baltezar Soler, uno de los dos officios de
acessores de aquella casa, y haviéndose echo ex-
tracción en conformidad de lo que tengo dispues-
to, sorteó el doctor Joseph Rullc, el qual dizen le
obstan las constituciones y capítulos de Corte para
exercer este officio por hallarse actualment juez
de corte en essa Real Audiencia, porque conforme
al capítulo de carta de 27 de agosto de 1655, en
que mandé declarar lo que en estos casos ha de ha-
zerse, paresse le impide este exercicio para el de
acessor de la Diputación, daréys orden que luego
se haga extracción de otro sujeto para que sirva el
officio de acessor, teniendo las calidades que, con-
forme mis resoluciones, deviere tener, que assí es
mi voluntad. Dado en Madrid, a 8 de hebrero
1659. Yo, el rey.

Don Didacus de Sada, secretarius.

Al virrey de Cataluña».

En aquest mateix dia ses senyories, per medi del
doctor Joseph Jalpí y Julià, prior de Santa Maria
de Mayà, y de don Joan Avinyó, són estats ser-
vits enviar al senyor virrey la dita carta de orde,
que closa baix del plech de ses senyories, per
son agent los és estada enviada.
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E los dits senyors han feta relació que han dona-
da la dita carta lo mateix dia en mans pròprias
de sa excel·lència, que estava en lo llit // 198v //
desganat, y prenent aquella respongué «que res-
pondría».

Dimecres, a XVIIII. En aquest dia ses senyories,
consistorialment, són baixats en la casa de la
Bolla de la present ciutat, situada prop la Llotja
del mar, ha effecte manar encantar las bollas y
per lo demés se offerís per affers y benefici de la
Generalitat y casa de la dita Bolla.

En aquest mateix dia ses senyories, per medi de
son magnífich síndich, són estats servits enviar
un paper de embaixada al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, loctinent y capità
general en lo present Principat y comptats, en y
ab la qual supplican a sa excel·lència sie servit
manar-los donar avís del orde que de sa mages-
tat, Déu lo guarde, presumena //199r // té, con-
forme los ne té donada notícia lo agent, en rahó
de la resolusió que sa magestat ha presa en lo
tocant al impediment opposat per lo procura-
dor fiscal del General quant fou extret lo doctor
misser Joseph Rull, jutge del Real Consell, en
acessor de la present casa, lo original de la qual
embaixada és en aquest paper que·s assí cusit y
signat de lletra A.

E lo dit magnífich síndich ha feta relació lo ma-
teix dia que ha donat dit paper de embaixada
per orde de sa excel·lència a son secretari don
Agustín de Coca, per estar sa excel·lència en lo
llit desganat y occupat en altres negosis.

Divendres, a XXI. En aquest dia ses senyories
han manat al magnífich síndich del General que
arribàs de part del molt il·lustre consistori al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, lloctinent y capità general en lo present Prin-
cipat y comptats, solisitant-li la resposta de la
embaixada que a 19 del present se li féu, de la
qual en lo present llibre y en dita jornada apar.

E dit síndich ha feta relació que lo mateix dia
arribà a solisitar y supplicar a sa excel·lència la
dita resposta, y que fou servit respòndrer-li //
199v // que havia rebuda la carta de sa magestat,
Déu lo guarde, lo paper de la enbaixada y que a
son temps respondria.

200v Mars MDCLVIIII

Dijous, a VI. En aquest dia ses senyories són es-
tats servits, per medi de Diego de Boxadós,
donzell, y de Joseph Melich, ciutadà honrat de
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Barcelona, enviar un paper de embaixada al ex-
cel·lentíssim senyor duch de Tursis, en y ab la
qual li supplican sie servit manar relaxar de gale-
ra a Jaume Alçamora, guarda del General, com
en dit paper més extensament apar; lo qual és
del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats del Gene-
ral del present Principat supplican a vostra ex-
cel·lència los fasse mercè relaxar y tràurer de la
galera de Marín a Jaume Alçamora, guarda del
General, a hont està detingut injustament, lo
qual rebran a particular favor de mà de vostra
excel·lència, offerint-se en tota occasió ha ser-
vir-la en lo que los farà mercè manar-los».

E dits senyors han feta relació de com tenen do-
nat dit paper de embaixada.

En aquest mateix dia lo excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, lloctinent y capità
general en lo present Principat y comptats, és
estata // 201r // servit, per medi de son secretari
Jaume Salamó, enviar un orde, passat per Can-
cellaria, a ses senyories, en y ab lo qual los orde-
na se fassa la extracció de acessor, com en dit
orde més llargament apar, lo qual és del tenor
següent:

«Lo marquès de Olías y Mortara y Çarreal, lloc-
tinent y capità general.

Venerables nobles amats y fels de la real mages-
tat los deputats y oÿdors de comptes del Gene-
ral de Catalunya, en Barcelona residints. Per
vostra carta de 27 de novembre pròxim passat,
entenguérem la excepció que a 25 del mateix
opposà lo procurador fiscal del General al mag-
nífich doctor Joseph Rull, que sortejà al offici
de acessor de aqueixa casa, vaccant per mort del
doctor Baltezar Soler, pretenent no poder-lo
obtenir per ser jutge de la règia cort, y axí offi-
cial real, conforme un capítol de la real carta de
sa magestat de 27 de agost 1655, supplicant-
nos, en observansa de aquell, tinguéssem a bé
que·s passàs avant a nova extracció, declarant
tenir lloch la excepció opposada per lo dit pro-
curador fiscal, sobre la qual matèria sa magestat
és estat servit, ab sa real carta de 8 de febrer prò-
xim passat, manar-nos escríurer que al dit mag-
nífich doctor Joseph Rull li empedia lo offici de
jutge de cort per a poder obtenir juntament lo
de acessor de la Deputació, en conformitat del
disposat en dita real carta del 27 de agost 1655,
diem-vos per ço y manam que encontinent, re-
buda esta, fassau extracció de altra persona per
servir dit offici de acessor, en conformitat de las

reals ordes teniu de sa magestat. Datat en Bar-
celona, a 5 de mars de 1659. El marquès de Olí-
as y Mortara.

Vidit Sunyer, cancellarius. Jacobus Salamo.

In Curie Locumtenentia tertio, foleo LX.

Als deputats y oydors de comptes del General
de Cathalunya».

201v En aquest mateix dia, inseguint lo orde de sa
magestat, Déu lo guarde, datat en Madrit a 27
de agost 1655, se féu extracció del offici de
acessor de la casa de la Deputasió que vaccava
per mort del doctor misser Baltezar Soler, qui
obtenia aquell, la qual extracció se féu en
presència de ses senyories dels molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes, los quals
isqueren del consistori ab los verguers y massas
devant en la sala dels reys, y aquella se féu ab ro-
dolins de cera, posats en la urna de plata a hont
se posan los rodolins quant se fan extraccions de
habilitadors y deputats y oÿdors. Asistiren en dit
acte les persones següents: Lo doctor Batista
Rufach, acessor, lo doctor misser Francesc Vidal
y Rocha, lo doctor misser Aleix Tristany, advo-
cat fiscal, lo doctor misser Domingo Soler,
scrivà major, Joan Guinart, regent los comptes,
Erasma de Lana, racional, lo doctor misser Die-
go Martinez, ajudant primer de la scrivania ma-
jor, lo doctor misser Gismundo Boffill, ajudant
tercer de la scrivania major, Anthoni Nin, pro-
curador fiscal, Joseph Quintana, exactor, lo sín-
dich, Hyerònim Galí, scrivent ordinari de la
scrivania major, lo scrivent extraordinari de dita
scrivania, Honofre Dalfau, los tres verguers,
Pere Pau Ferrer, Jaume Campderósa, // 202r //
Francesc Badia, Miquel Paÿssa per la llibratera,
lo andador de la confraria de Sant Jordi.

E aprés de posats los rodolins dins la urna, fets
de cera, com és dit, par un minyó fonch extret
lo doctor Joseph Avaria. Y per lo procurador fis-
cal fonch posada excepció de «non potest quia
vaccat eo quia mutavit stamentum».

E ses senyories respongueren, inmediadament y
en presència y testimonis de tots los alts dits, que
entrarian en consistori y veurian ab sos magní-
fichs acessors y advocat fiscal lo fahedor.

E axí mateix, en dit dia, inseguint la deliberació
lo dia present per ses senyories feta, y per lo en
dita deliberació contengut effectuar y tenint
consideració lo per dit effecte, per sos magní-
fichs acessors y advocat fiscal, obrat, són estats
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servits, per medi del doctor Joan Xemmar y Fer-
rús, donzell, y per lo doctor misser Gismundo
Boffill, ciutadà honrat de Barcelona, enviar un
paper de embaixada al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, loctinent y capità
general en lo present Principat y comptats, lo
original del qual és, per orde de ses senyories,
en aquest paper scrita y cusida, signada de lletra
D. Y juntament una còpia autèntica de com tres
llochs de persones insiculadas a officis de la pre-
sent casa eran estats novament insiculats, per
haver mudat de stament los insiculats als dits of-
ficis. Y també una certificatòria autèntica de la
excepció, per lo procurador fiscal lo dia present
opposada, a la extracció feta de acessor de dit
doctor don Joseph Avaria, en dit paper de em-
baixada mencionat; les quals extractas me han
ordenat a mi, scrivà major de ses senyories, per
dit effecte, tràurer y fer.

E axí mateix, de paraula, per ses senyories foren
// 202v // dits senyors de la embaixada instruïts
que informassen a sa excel·lència, adamés del
contengut en dit paper de embaixada, lo detri-
ment tant gran y gasto que seria a la present
casa que seguidament no·s pogués continuar, la
mateixa nit y tarda, en fer-se altra extracció de
dit lloch de acessor.

E dits senyors han feta relació que han donat dit
paper de embaixada en mans pròprias de sa ex-
cel·lència, y que de paraula li havian representat
y suplicat lo que ses senyories los havian orde-
nat, y que sa excel·lència ha pres dit paper de
embaixada ab molt aplauso y que ha respost que
per lo dia de damà faria la resposta, que com sa
excel·lència no estava al cap dels status y decrets
de la present casa, que li era forsa manar mirar
los papers que li apportaven.

Dilluns, a X. En aquest dia lo excel·lentíssim se-
nyor marquès de Olías y Mortara, //203r // loc-
tinent y capità general en lo present Principat y
comptats, és estat servit, per medi de son secre-
tari Jaume Salamó, enviar un orde passat per
Cancellaria a ses senyories, en y ab lo qual los
ordena se fasse extracció de acessor, com en dit
paper de orde més extensament apar, lo qual és
del tenor següent:

«Lo marquès de Olías y Mortara y Çareal, locti-
nent y capità general.

Venerables nobles amats y fahels de la real ma-
gestat los deputats y oÿdors de comptes del Ge-
neral de Catalunya, en Barcelona residints. Per
vostra part se’ns és estat representat que, en exe-
cució de nostra real carta despatxada per Cance-
llaria a 5 del corrent mes, procehireu ha fer ex-
tracció de persona per a servir lo offici de acessor
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de aqueixa casa per lo resíduo del sexenni cor-
rent, que vaca per mort del doctor Balthezar So-
ler, y que en lo dia de 6 del mateix mes és estat
extret en sort lo doctor don Joseph de Avaria, al
qual lo procurador fiscal del General ha opposat
excepció de no poder-lo obtenir perquè, estant
insaculat en dita bossa de acessor com a militar,
havia mudat de estament y ya se trobave promo-
gut al orde sacre de subdiaconat, per lo qual se
trobave també dit lloch vaccant, en conformitat
del que sa magestat fou servit declarar ab sa real
carta de 27 de agost 1655 supplicant-nos, en
observansa de aquella, tinguéssem a bé que·s
passàs avant a fer nova extracció. E nós, havent
consultat esta matèria en las tres salas, havem re-
solt que dita excepció opposada per lo dit pro-
curador fiscal contra dit don Joseph de Avaria
procehia de justícia, diem-vos per ço y manam
que encontinent, rebuda esta, fassau nova ex-
tracció de altre persona per a servir dit offici, en
conformitat dels reals ordes teniu de sa mages-
tat. Datat en Barcelona, a 10 de mars de 1659.
El marquès de Olías y Mortara.

Vidit Sunyer, cancellarius. Jacobus Salamo.

In Curie Locumtenentia tertio, foleo LXI.

Als deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya».

203v Dimars, a XI. En aquest dia, inseguint lo orde de
sa magestat, Déu lo guarde, datat en Madrit a
27 de agost 1655, se féu extracció del offici de
acessor de la casa de la Deputasió, que vaccava
per mort del doctor misser Balthezar Soler, qui
obtenia aquell, la qual extracció se féu en pre-
sència de ses senyories dels molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes, los quals
isqueren del consistori ab los verguers y masses
devant en la sala dels reys, y aquella se féu ab ro-
dolins de cera, posats en la urna de plata a hont
se posan los rodolins quant se fan extraccions de
habilitadors y deputats y oÿdors. Asistiren en dit
acte las personas següents: Lo doctor Batista
Rufach, acessor, lo doctor misser Francesc Vidal
y Rocha, lo doctor misser Aleix Tristany, advo-
cat fiscal, lo doctor misser Domingo Soler,
scrivà major, Joan Guinart, regent los comptes,
Erasma de Lana, racional, lo doctor misser Die-
go Martinez, ajudant primer de la scrivania ma-
jor, lo doctor misser Gismundo Boffill, ajudant
tercer de la scrivania major, Anthoni Nin, pro-
curador fiscal, Joseph Quintana, exactor, lo sín-
dich, Hyerònim Galí, scrivent ordinari de la
scrivania major, // 204r // lo scrivent extraordi-
nari de dita scrivania, Honofre Dalfau, los tres
verguers, Pere Pau Ferrer, Jaume Campderós,
Francesc Badia, Miquel Paÿssa per la llibratera,
lo andador de la confraria de Sant Jordi.
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E aprés de posats los rodolins dins la urna, fets
de cera, com és dit, per un minyó fonc extret lo
doctor Domingo Soler.

Dijous, a XIII. En aquest dia lo doctor Joan Ar-
gila, prevere y procurador del doctor misser
Domingo Soler, obtenint lo offici de scrivà ma-
jor del General, de la procura consta en poder
de Joan Pau Bruniquer, notari de Barcelona, a
13 de janer 1655, en dit nom renuncià lo dit of-
fici de scrivà major en mà y poder dels molt
il·lustres senyors deputats, lo qual obtenia dit
doctor Domingo Soler, y per obtenir dit doctor
Argila anomenà la persona de Francesc Soldevi-
la, // 204v // notari de Barcelona. E los senyors
deputat, acceptan la dita renunciació y aprovan
la persona de dit Francesc Soldevila si et quan-
tum, et cetera, per a obtenir dit offici de scrivà
major del General. Presents per testimonis Jo-
seph Cortès y Jaume Cases, verguers dels se-
nyors deputats.

Dit dia y any lo dits senyors deputats anomenan
scrivà major del dit General al dit doctor Do-
mingo Soler per lo interim, fins a tant que dit
Francisco Soldevila tinga pocessió de dit offici,
etcètera.

Dimars, a XVIII. En aquest dia ses senyories, per
medi del doctor Vicens Prexens, //205r // ardia-
ca major y canonge de la santa Iglésia de Torto-
sa, don Joan de Avinyó y Joseph Melich, ciu-
tadà honrat de Barcelona, enviaren al
excel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mor-
tara, loctinent y capità General de sa magestat
en lo present Principat, una embaixada, ab los
verguers y massas devant, acompanyats de
molts officials del General, haserca de unes ro-
bes eran estades segrestades per los officials de
la Capitania General de la ciutat de Vich, les
quals eran caygudas en frau del General, la qual
embaixada és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya diuen que
han tingut notísia que, a instància del procura-
dor fiscal de la Capitania General, eran estades
segrestades unes robes y mercaderias eran vin-
gudas de fora regne en la ciutat de Vich, les
quals robas y mercaderies han caygut també en
frau y comís del General per no haver pagat lo
dret de entradas y exidas del general y guerra, ni
haver-se posat en manifest les robes que deuen
dret de bolla, y entre la Capitania General y lo
General se serva esta igualtat que aprenent-se
frau per lo General primer se paga lo deu per
cent de la roba de contrabando al receptor de
dita Capitania, y apprenent-se primer per la Ca-
pitania si no cau en commís per dit consell se
lliuran al General per la pena del commís y altres

penas per capítols de Cort imposades, y en tot
cas may se restitueixen las robas apresas que los
drets de General y Bolla no estigan satisfets. Per
ço que dits deputats y oÿdors, representant a
vostra excel·lència ditas cosas per medi d’esta
embaixada, supplican a vostra excel·lència sie de
son servey, en cas que no sien commissades per
la Capitania General, sien aquellas lliuradas al
receptor dels fraus del General, a effecte que
sien per dit General commissades, y en cas la
Capitania General las commisse mane vostra ex-
cel·lència no sien restituïdes que primer no sien
pagats los drets de General y Bolla que vuy
deuen, // 205v // que de la mercè fa vostra ex-
cel·lència a dit consistori y del zel ab què obra
per observança dels capítols de Cort se prome-
ten alcansar de vostra excel·lència esta mercè».

E dits senyors embaixadors respongueren que
havian reportada la dita embaixada a sa ex-
cel·lència, lo qual havia respost que la roba de
què tracta la embaixada era arribada a la ciutat
de Vich ab paraula real, y que axí se havia de
tornar, y que ja havia despatxat orde per a què
pagàs tot lo dret que·s devia per rahó de entrar
la dita robaa.

206r Dimars, a XXV. En aquest dia fou llegit en lo
consistori un despaig, enviat per lo excel·lentís-
sim senyor marquès de Mortara als senyors de-
putats, haserca de un propi ús se havia de con-
cedir per sa senyoria a David Pexo per a tràurer
del present Principat deu mil quarteras de blat,
lo qual despaig és assí cusit, signat de lletra A.

Dimecres, a XXVI. En aquest dia entrà en lo con-
sistori de sas senyorias lo síndich de Solsona a
hont presentà un privilegi, escrit en pregamí,
despatxat en forma de Cancellaria de Aragó, ab
lo sello real pendent, concedit per sa magestat,
Déu lo guarde, datat en Madrit als 18 de febrer
1659, als habitants de Çolsona per a què pugan
tenir consell y go<r>vern per a tractar de las co-
sas y benefici del comú d’ella com ha universi-
tat, lo qual privilegi vol y expressament declara
en ell sa magestat que sie presentat y registrat en
la Real Audiència y Cancellaria y també en los
llibres de la Deputasió y Generalitat del present
principat de Catalunya, lo qual privilegi en vir-
tut del sobredit està registrat en lo llibre de Re-
gistres de la present casa que aporta lo ajudant
tercer de scrivà major, com en aquell llargament
és de vèurer.

206v Divendres, a XXVIII. En aquest dia entrà en lo
consistori de sa senyoria lo síndich de la present
ciutat, venint de part dels molt il·lustres senyors
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concellers, lo qual suplicà a ses senyories fossen
servits donar y concedir propri ús a la ciutat
franch de tots gastos per entrar los domassos de
las gramallas per dits senyors concellers, confor-
me en altras occasions se era acostumat conce-
dir, com més llargament en la concessió del
propri ús és de vèurer.

E més, en dit dia, ses senyories, lo senyor oÿdor
real absent, anaren en la casa del General y Bo-
lla, situada en la plaça de la Lotja de la present
ciutat, per a fer encantar las bollas del General,
y, axí bé, per a vèurer si lo receptor dels fraus te-
nia alguns fraus en son poder, y no han trobat
que dit receptor tingués fraus alguns.

Disapte, a XXVIIII. En aquest dia ses senyories,
per medi de Joan Pau de Lloselles, síndich de la
Generalitat, han enviat al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, loctinent y capità
general en lo present Principat y comptats, dos
papers de embaixada fahents lo un hacerca de
extràurer de galera a Joan Daro, com en dit pa-
per de embaixada més llargament apar, lo qual
és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Catalunya diuen que per Margari-
da Daro, muller de Joan Daro, pagès de la vila de
Peralada, se’ls és estat refferit que son marit Joan
Daro ha més de quatre anys està remant en la ga-
lera de la Soledat de la squadra de Espanya, y fou
pres en 15 de setembre 1654 en lo port de //207r
//Llansà, a hont era estat enviat per los cònsols de
Prelada, per a aportar una càrrega de vi per lo sus-
tento y provisió de un trosso de cavallaria gover-
nada per lo baró de Butier, allotjada en Prelada. Y
estant per est effectte a<l> Llansà, arribaren aque-
lla nit las galeras de Spanya, fou trobat en lo port
Joan Daro y fou posat en galera sens sentènsia ni
provisió alguna. Lliurant a dits deputats una cer-
tificatòria y un testimonial de ditas cosas. E com
segons la constitució segona del títol «De penas
corporals» algun home no deu ser condemnat
sens coneguda de jutge y segons lo usatge «Quo-
niam per iniquam» y altres applicables ningú
puga ésser condempnat a pena sens precehir cita-
tis y legítima deffensa, ab què·s veu que la pena
que pateix vuy dit Daro, remant en galera sens
precehir defensa ni sentènsia de acessor, és contra
constitució. Per ço dits deputats, representant a
vostra excel·lència dita contrafacció per medi de
son síndich ab esta embaixada, supplican sie de
son servey manar, per observansa de ditas consti-
tucions, extràurer de la galera a dit Daro, prome-
tent-se del zel de vostra excel·lència, en observan-
sa de las constitucions, esta mercè».

Y l’altre fahent hacerca de concedir propri ús a
David Peixo, mercader genovès, de certa quan-
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titat de blat, lo qual paper de embaixada és del
tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General del principat de Catalunya diuen a
vostra excel·lència, per medi d’esta embaixada,
que, havent considerat haver de resultar en ma-
jor servey del rey, nostre senyor, que Déu guar-
de, y utilitat de la Generalitata, determinaren de
arrendar lo //207v // dret de General, havent en
dit arrendament transferit y cedit lo dret de co-
brar-lo y exhigir-lo, si y conforme per capítols
de Cort està ordenat y per pactes en la tabba
contenguts; y com per part dels arrendataris de
dit dret de General se haje donat suplicació al
consistori la qual és del tenor següent:

«Molt il·lustre senyor. Joan Pau Taffaner,
arrendatari del dret de General, en dias passats,
donà suplicació a vostra senyoria dient en ella
que no pugue concedir-se lo propri ús de vuyt
mil quarteres de blat a Joan de la Campa, pretès
asentista de las galeras de sa magestat, Déu lo
guarde, per lo que encara que enb la taba estiga
reservat per vostra senyoria concedit propri ús a
certas personas, emperò dita reservació està re-
gulada dels capítols de Cort, segons los quals
no·s pot concedir propri ús sinó fins en certas
quantitats, y axí que no·s pot concedir a los
asentistas en totas les quantitats de blats y de-
més cosasc de què necessita. E com no obstant
que la dita suplicació fonch comesa als dits
magnífichs acessors, ab tot, lo dit Taffaner ha
entès novament que ha instànsia de David Pei-
xo, mestre genovès, se demana de vostra senyo-
ria lo propri ús de altre partida de blat de deu
mil quarteres en gran dany de dit Taffaner. Per
tant y altrament, suplica a vostra senyoria sie
servit declarar no poder-se concedir dit propri
ús obstant los capítols de Cort y en particular
los capítols 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 30, 31,
35, 65, 67 y 68 de las Corts del any 1481, y lo
capítol 6 de las Corts 1553, y en lo capítol 33
de las Corts 1535 y altres, y per ço la present
causa ésser comesa als magnífichs acessors qui
degudament provehescan y justísia a las parts
administren, omni meliori modo. Lo offici, etcè-
tera. Altissimus. Vidal y Roca».

Ab què veu vostra senyoria lo interès de tercer
se tracta en la concessió del propri ús per David
Peixo, instant lo qual supén la voluntat y desitg
tenen en acudir ab tota puntualitatd // 208r // al
que vostra excel·lència los fa mercè declarar ab
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sa carta de 20 del corrent, offerint-se promptes
quant aquest interès de tercer cesse en procurar
a servir a vostra excel·lència en tot lo que los ca-
pítols de Cort, usos y styls del General donaran
lloch.

E dit senyor virrey respongué que «lo mandaría
ver».

Dilluns, a XXXI. En aquest dia entrà en lo consis-
tori de ses senyories lo doctor misser Rafel
Baco, lo qual com a procurador del reverent
Balthezar Baco, prevere, prior de Sant Salvadora

..., parròquia de Vilanova, de present servint
cura de ànimes de la iglésia parroquial de Sant
Feliu de Guíxols, obtenint un dels officis de re-
ceptor o tauler del General en dita vila de Sant
Feliu de Guíxols, consta de sa procura en poder
de Anthoni Blanch, notari de dita vila, als 28 del
present y corrent mes de mars, renuncià dit offi-
ci de tauler en mà y poder de ses senyories en lo
consistori, pure, libere et simpliciter, supplicant
a ses senyories sien servits admetre dita renun-
ciació. E ses senyories, tenint primer relaciób a
ses senyories feta per lo racional de la present
casa com lo dit reverent Balthezar Baco, tauler,
no era debitor en quantitat alguna al General,
acceptan la dita renunciació, si et in quantum.
Sent presents per testimonis, Joseph Cortès y
Jaume Cases, verguers dels senyors deputats.

209r Disapte, a XII. En aquest dia ses senyories me
han entregada una carta la qual havia enviada a
ses senyories lo excel·lentíssim senyor marquès
// 209v // de Olías y Mortara, loctinent y capità
General en lo present principat de Catalunya y
sos comptats, hacerca de un informe se haurà de
fer a sa excel·lència per negosi del doctor Ruf-
fach, la qual lletra és assí cusida, signada de lle-
tra Ac.

210v Dijous, a XXIIII. En aquest dia ses senyories, per
medi del secretari Salamó, han rebuda una carta
de sa magestat, Déu lo guarde, hacerca y fent-
los ha saber de la confirmació per altre trienni
de virrey y loctinent de capità general del pre-
sent principat de Catalunya y comptats de Ros-
selló y Cerdanya al senyor marquès de Olías y
Mortara, la qual carta és assí cusida y del tenor
següent:

«El rey.

Diputados. He resuelto que el marqués de Olías y
Mortara, mi lugarteniente y capitán general en

esse Principado y condados, continue en el govier-
no y exercicio destos cargos por otro triennio más,
por la satisfacción que tengo de su persona y bue-
na quenta que ha dado en todo lo que ha corrido
por su mano, en beneficio y deffensa de essa pro-
vincia, de que me ha parecido advertiros para
que lo tengáis entendido y assistáys al juramento
que ha de prestar y le respetéys y obedezcáys en todo
y por todo, conforme el poder que he mandado
darle y como hasta agora lo havéys hecho y estáys
obligados, procurando por vuestra partea lo que
convenga al beneficio, deffensa, quietud y seguri-
dad desse Principado y castigo de delinquentes,
pues con lab //211r // buena administración de la
justícia se consigue el beneficio universal de la
provincia, que yo tengo deseo. Dada en Madrid, a
IIII de abril MDCLIX. Yo, el rey.

Vidit don Christoforus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit Petrus Villa-
campa, regens. Vidit comes de Albatera. Vidit
Marta, regens. Vidit don Michael de Lanuza.
Don Didacus de Sada, secretarius».

Divendres, a XXV. En aquest dia ses senyories, lo
senyor diputat real absent, per medi de Joan
Pau de Llosellas, síndich de la present casa, han
enviat al excel·lentíssim senyor marquès de Olí-
as y Mortara, loctinent y capità general en lo
present principat de Catalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya, dos papers de embaixada
fahents lo un hacerca de un genovès, lo qual,
anant per sos negocisc a una galera de las del ex-
cel·lentíssim senyor duch de Tursis, lo havian
fet presoner en dita galera, suplicant a sa ex-
cel·lència fos servit relaxar de dita galera a dit
genovès, com en dit paper de embaixada llarga-
ment és de vèurer; y l’altre contenint una infor-
mació se havia de fer a sa excel·lència, ha petisió
sua, per negosi del doctor Joan Batista Ruffach,
acessor de ses senyories, com llargament en dit
paper és de vèurer; los quals són del tenor se-
güent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Catalunya diuen que Jàcamo //
211v // Canyon, de nació genovès, habitant en
esta ciutat, fou capturat en la règia cort y incul-
pat de haver mort a Joan Batista Bartonelli, y es-
sent estat extret del monastir de Sant Agustí de
la present ciutat a 25 de abril 1657, fou fermada
contensió y declarada per lo molt reverent can-
celler dient que dit Canyon gosava per inmuni-
tat de la iglésia. Esta declaració se publicà a 8 de
abril 1658, en virtut de la qual restà dit Canyon
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líbero y absolt de aquest delicte y de tots los al-
tres que podia haver comès antes d’esta extrac-
ció.

No-res-menys, los dits deputats han tingut no-
tísia que trobant-se dita Canyon en la capitana
del excel·lentíssim duch de Tursis, lo capità de
galera lo ha pres y posat en cadena y segons se
entén com las galeras estan de partida per a tor-
nar-se’n en Gènova per portar-lo a aquella ciu-
tat. E com segons las constitucions del present
Principatb ningun habitant en aquell pugue és-
ser pres, ni extret del regne per aportar-lo en al-
tras parts y molt manco dit Canyon qui ha
guanyat la contensió y en virtut de ella restà ab-
solt de tots delictes, y molt més procehesca per
no tenir lo capità de la galera capitana del ex-
cel·lentíssim senyor duch de Tursis jurisdicció
par a capturar ni tenir en dita galera pres ha al-
guna persona en esta ciutat habitant, com és dit
Canyon, ab què·s contrafà a diversas constitu-
cions que prohibeixen a estrangers exercir juris-
dicció en habitants en dit present Principat.

Per ço, los deputats y oÿdors, per descàrrech de
la obligasió de son offici y per deffensa de las
constitucions, representan, per medi de son sín-
dich, esta contrafacció y supplican que si vostra
excel·lència és servit, ab la auctoritat de alter-
nós de sa magestat, manar extràurer de dita ga-
lera capitana del excel·lentíssim duch de Tursis
lo dit Jàcomo Canyon y posar-lo en sa llibertat,
manant donar los órdens convenients que per
estar las galeras de partensa són menester, que
altrament ditas contrafaccions // 212r // no tin-
dran reparo, que a més de ésser de justícia ho
rebran a particular mercè».

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya diuen que
vostra excel·lència és estat servit fer-los saber la
súpplica que lo doctor Joan Batista Rufach ha-
via presentat a sa magestat, Déu lo guarde, con-
tenint que essent lo offici de acessor del General
per un sexenni no havia servit aquell sinó des de
5 de janer 1655, y que acabava sonc exercici lo
primer de agost del corrent any 1659, per la
que supplicava a sa magestat o que se cumplís lo
exercici de tot lo sexenni o que si li fes bo lo sa-
lari y emoluments d’ell, com si enterament lo
hagués servit, puix lo mateix se havia fet ab los
deputats del trienni passat, los quals no havent
exercit tot lo trienni se’ls feren bons los salaris y
emoluments del offici, volent vostra excel·lència
informar-se de dits deputats y oÿdors lo que so-
bre esta matèria podrian dir.
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La nominació y provisió de acessors del Gene-
ral, segons la disposició del capítol 4, Corts
1420, en lo llibre dels Quatre Senyals, foli 51,
s’és sempre feta per temps de sis anys, en temps
que los deputats se mudan quiscun trienni, co-
mensant lo sexenni quant entren novells depu-
tats, lo que se conforme en lo capítol 13 dels
drets del General, Corts 1533, y en lo capítol 9
del redrés del General de les Corts 1599 se
prohibí la divisió del sexenni, ordenant se hage
de provehir en una mateixa persona per tot lo
sisenni. Expresant-se en lo privilegi de acessor
del General concedit per sa magestat al doctor
Ruffach, datat en Madrit als 8 de octubre 1654,
que lo sexenni per lo qual provehia y nomenave
comensàs // 212v // des de al primer de agost
1654 y acabàs lo primer de agost 1660.

Y essent-se presentat als deputats del trienni
passat, feren reparo ena lo temps del sexenni
conforme dit real privilegi contenia, y axí repre-
sentaren a sab magestat las disposicions dels so-
bredits capítols de pràtica y observansa del Ge-
neral, per lo que sa magestat, attenent a dits
capítols y en particular al capítol 9 del redrés de
las Corts 1599, ab son real orde datat en Ma-
drit, a 23 de dezembre 1654, diu que no ha
entès alterar ab dit privilegi en cosa del acostu-
mat en rahó del secenni, y axí declarac sa real vo-
luntat que és que no obstant lo disposat en dit
privilegi de dit doctor Ruffach, de què lo sexen-
ni hagués de córrer des del primer de agost
1654, fos y se entengués que comensàs y corre-
gués hi·sd comptats des del dia que manà se cor-
regués y comptàs lo trienni en la extracció dels
deputats que aleshores eran, axí que fos lo trien-
ni des del primer de agost 1653 y acabàs lo ma-
teix dia de 1659, manant que en conformitat
d’esta declaració tingués effecte lo privilegi de
acessor del doctor Ruffach y que en virtut d’ell
y d’esta declaració se li donàs pocessió, com
apar de dita real declaració, de la qual se lliurà
còpia a vostra excel·lència; lo que fou axí execu-
tat, jurant dit doctor Ruffach per son offici de
acessor y prenent pocessió als 5 de janer 1655,
en confirmat del disposat en dita declaració. Y
després sa magestat, en son real decret, datat en
Madrit a 27 de agost 1655, ab què·s donà for-
ma en la extracció dels officis de gràcia, manà
que lo doctor Ruffach continue en lo exercici
del offici de acessor del General, conforme se
disposa en son real privilegi, que fou despatxat a
8 de octubre 1654, y orde, que després se donà
sobre sa intel·ligència, que fou despatxat a 23
de dezembre del mateix, com apar del capítol
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del mateix decret, còpia del qual se lliurà a vos-
tra excel·lència, ab què sa magestat, ab repatidas
vegadas, ha declarat que lo sexenni del doctor
//212/2r // Ruffach acabàs en lo primer de agost
del corrent any 1659, que acaba lo trienni dels
deputats y oÿdors que vuy són.

Lo que representan dits deputats a vostra ex-
cel·lència en rahó de la súplica donada per lo
doctor Ruffach a sa magestat, en voler se conti-
nue lo sexenni fins al cumpliment del dia que
jurà, y acabaria a 5 de janer 1661.

En quant als salaris y emoluments del offici de
acessor que demana des del temps que no serví
lo doctor Ruffach lo sexenni, a inmitació de que
los deputats del trienni passat se’ls foren satis-
fets, no obstant no exerciren lo càrrech, diuen
que en resposta de dita satisfacció sa magestat,
ab sa real carta, dada en Madrit a 15 de mars
1657, fou servit manar que lo que en eix respec-
te se havia deliberat y los deputats tenian ja re-
but, no se’ls fos demanat per haver-los rebuts
ab son real orde exprés, al que lo havian mogut
justes y particulars consideracions.

Tot lo que responen dits deputats y oÿdors a
vostra excel·lència al que és estat servit dir-los
informassen, sperant que sa magestat manarà
ordenar lo que serà més convenient a son real
servey a benefici de la Generalitat, y ab aquest
desitg representan que qualsevol mercè de las
dos que proposa se podan considerar inconve-
nients, perquè si se li concedia que continue lo
exercici entrant lo sexenni següent a més de
perturbar lo orde, tant prudentment decretat,
seria progrés en infinit, donant alguna manera
de dret a tots losa successors en dit offici per a
demanar semblant mercè, negant-se-li aquesta y
fent-li mercè del salari y emolument que hague-
ra guanyat tot lo temps que tardà ha entrar en
pocessió de son offici; és de advertir que tot
aquell temps la Deputació tingué en son lloch
altre acessorb assalariat y axí seria gravada la Ge-
neralitat en lo pagament de dos salaris per un
sol offici. Sa magestat, Déu lo guarde, dispose y
mane lo que sie de son mayor servey».

E dit excel·lentíssim senyor marquès ha feta de
resposta que en // 212/2v // quant a la mort
haurà feta Jàcomo Canyon, genovès, en Barce-
lona, ja estava absolt, però no del que havia fet
en Gènova, a més de que lo senyor duch de
Tursis li havia enviat ha dir era mariner de las
galeras suas y tenia assentada plaça, y axí que no
era contra constitució y que no obstant ho ma-
naria vèurer. E més ha fet de resposta, dit ex-

cel·lentíssim senyor marquès, que en quant en
lo informe del doctor misser Ruffach ja sabia lo
que era.

Disapte, a XXVI. En aquest dia ses senyories, per
medi el síndich de la present casa, enviaren se-
gona embaixada al excel·lentíssim senyor mar-
quès de Olías y Mortara, loctinent y capità ge-
neral en lo present principat de Catalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya, hacerca de
extràurer de galera a Joan Daro, la qual embai-
xada és conforma la que se li envià per dit sín-
dich en jornada de 29 de febrer proppassat, 
cusida en lo present dietari. E sa excel·lència
respongué que «lo mandaría ver».

E axí mateix, dit dia, ses senyories, per medi del
doctor Vicens Prexens, ardiaca major y canonge
de la santa Iglésia de Tortosa, don Joan de
Avinyó y Gismundo Boffill, ciutadà honrat de
Barcelona, enviaren al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, loctinent y capità
general en lo present principat de Catalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya, una embaxa-
da, ab los verguers y masses altes devant, acom-
panyats de molts officials del General, contenint
en effecte lo negosi de un genovès que havian
capturat en una galera del excel·lentíssim senyor
duch de Tursis, per lo qual effecte fonch envia-
da a dit senyor marquès una embaixada per lo
síndich de la present casa, la qual embaixada és
assí cusida, signada de lletra D.

E tornats dits senyors embaixadors feren relació
a ses senyoriesa // 213r // que sa excel·lència ha-
via respost que després del cas de la contensió
assentà plassa en las galeras yb que està detingut
en ellas perquè no fuge, que estan de partensa, y
que enfiarà a ses senyories certificatòria de com
té assentada plassa.

Relacióc per lo racional.

En aquest mateix dia lo magnífich Erasma de
Llana, racional del General y present casa de la
Deputasió, ha fet relació en lo consistori de ses
senyories de com Hyerònim Major y Sala, so-
brecullidor del General de la part de ponent, ha
comptat y pagat las tersas de juliol, agost y se-
tembre, octubre, nohembre y dezembre 1657,
tant del dret ordinari com de guerra. Y de la ter-
sa de juliol, agost y setembre, faltan los llibres
següents, lo llibre de Oliana, Torrojad, Calaf y
Trem, ab tota sa col·lecta, y de la terça de octu-
bre, nohembre y dezembre 1657, faltan los lli-
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bres següents, Oliana, Torrojaa, Torà, Calaf,
Trem, ab tota sa col·lecta, y Vilafranca de Pa-
nadès, y vagan algunas taulas com en altras rela-
cions los té dit, com apar de dita relació feta per
dit racional que·s assí cusida, signada de lletra
A, a la qual se ha relació està contengut.

Diumenga, a XXVII. En aquest dia lo excel·len-
tíssim senyor marquès de Olías y Mortara anà
en la iglésia de la Seu de la present ciutat per a
prestar lo jurament com a virrey y capità general
en lo present principat de Catalunya y comptats
de Rosselló y Cerdanya, per ésser estat nova-
ment confirmat per sa magestat, Déu lo guarde,
en virrey, loctinent y capità general en lo pre-
sent Principat, per temps de tres anys, en lo qual
jurament assistí mossèn Joan Pau de Lloselles,
síndich del General, per a fer las protestas acos-
tumadas, //213v //conforme en altres juraments
se acostuma.

En aquest mateix dia ses senyories me entrega-
ren una carta o paper enviat per lo excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías y Mortara, locti-
nent y capità general en lo present principat de
Catalunya, en resposta de la embaxada enviada
a sa excel·lència a 29 del passat, la qual me orde-
naren cusís en lo present dietari, la qual està cu-
sida de lletra A.

Dimars, a XXVIIII. En aquest dia ses senyories,
ab los verguers devant ab masses altes, consisto-
rialment, acompanyats dels officials de la pre-
sent casa, anaren en casa del excel·lentíssim se-
nyor marquès de Olías y Mortara, loctinent y
capità general en lo present principat de Cata-
lunya y comptats de Rosselló y Cerdanya, per a
donar-li la norabona de la confirmació havie
feta sa magestat, Déu lo guarde, de sa persona
per virrey del present Principat per segon trien-
ni. Y arribats en dita casa, trobaren a sa ex-
cel·lència assentat en la galeria qui mira a mari-
na, a hont se assentaren a unes cadires que allí,
per dit effecte, estaven apperallades, y axí assen-
tats, lo senyor deputat ecclesiàstich, en veu sua,
y demés senyors deputats y oÿdors, sos com-
panys, li donà la norabona de dita confirmació,
al que sa excel·lència respongué que «agredecía
mucho a sus senyorías la merced le hazían y esti-
mava mucho a su magestad le honrasse con otrob

//214r // triennio de virrey del presente Principa-
do, assegurando a sus senyorías estava prompto en
mirar por el beneficio del Principado y de la Ge-
neralidad, y gustaría<n> se offreciessen occasio-
nes para emplearse en el servicio de la Deputación
y presente ciudad».
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214v Dilluns, a V. En aquest dia ses senyories són bai-
xats a la casa del General prop la Llotja del mar
per a fer encantar las bollas del General del pre-
sent Principat.

Dimecres, a VII. En aquest dia ses senyories, ab
la forma acostumada, baixaren a la casa del Ge-
neral, prop la Llotja del mar de la present ciutat,
per a manar fer encantar las bollas del present
Principat, y també pujaren ha fer regonaxensa
en lo aposento de dit General, a hont estan re-
condits los fraus per a vèurer si ni havia alguns.

Divendres, a VIIII. En aquest dia ses senyories,
per medi del síndich de la present casa, enviaren
tercera embaixada al excel·lentíssim senyor mar-
quès de Olías y Mortara, loctinent y capità ge-
neral en lo present Principat y comptatsa, //215r
// hacerca de extràurer de galera a Joan Daro, la
qual embaixada és conforme la que se li havia
enviada per dit síndich en jornada de 26 de abril
proppassat, cusida en lo present dietari, com és
de vèurer.

E sa excel·lència respongué que no ho podia fer
perquè lo havia condempnat don Joan de Àus-
tria y no podia desfer lo que ell havia fet.

Disapte, a X. En aquest dia ses senyories me en-
tregaren una carta enviada per lo senyor vice-
canceller en resposta de la que sas senyories li
scrigueren en jornada de 26 del passat, la qual
carta és assí cusida, signada de lletra A.

Dilluns, a XII. En aquest dia sas senyories me
han entregada una carta enviada a sas senyories
per lo excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, virrey y capità general en lo present
principat de Catalunya, haserca de la confirma-
ció del tèrsio, la qual carta me maneren cusís en
lo present dietari y és signada de lletra A.

En aquest mateix dia ses senyories, per medi del
síndich de la present casa, han enviat un paper
de embaixada al excel·lentíssim senyor marquès
de Olías y Mortara, loctinent y capità general en
lo present principat de Catalunya, fahent per lo
negosi del tèrsio y en resposta de la carta que
se’ls és estada enviada per sa excel·lència deso-
bre incertada, la qual embaixada ésb assí cusida,
signada de lletra B.

E lo dit síndich féu relació com havia donada
dita // 215v // embaixada a sa excel·lència en ses
pròpries mans.
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Dijous, a XV. En aquest dia ses senyories, per
medi de don Joan Avinyó y misser Francisco
Bru y Olzina, enviaren al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, loctinent y capità
general en lo present principat de Catalunya, un
memorial de la nominació que ses senyories te-
nen feta dels subjectes proposats a sa magestat,
que Déu guarde, per los llochs vacants dels offi-
cis de la present casa de la Deputasió, per a què
sa excel·lència sie servit enviar dit memorial a sa
magestat, lo qual és assí cusit, signat de lletra C.

E dits senyors han feta relació com lo mateix
dia, ha tres hores de la tarda, han donat dit me-
morial a sa excel·lència y en sas mans pròpries,
lo qual ha rebut ab molt gran gust y ha respost
que cuydaria de enviar-lo a sa magestat.

Divendres, a XVI. En aquest dia ses senyories me
han entregat dos papersa, //216r //és a saber, un
vot fet per los magnífichs acessors y advocat fis-
cal de la present casa y altres doctors consulents
hacerca de la detensió de Joan Daro, pagès de
Peralada, en la galera de la Soledat de la squadra
de Espanya, y una certificatòria feta per los còn-
sols de Peralada fahent per Daro, los quals pa-
pers me manaren cusís al present dietari y són
signats de lletra D.

En aquest mateix dia ses senyories baixaren a la
casa del General y Bolla de la present ciutat, si-
tuada en la Llotja del mar, per asistir a fer en-
cantar los arrendaments de les bolles.

Disapte, a XVII. En aquest dia ses senyories, per
medi del doctor Vicens Prexens, ardiaca major y
canonge de la Seu de Tortosa, don Joan Avinyó
y Joseph Melich, ciutadà honrat de Barcelona,
enviaren al excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, loctinent y capità general en lo
present principat de Catalunya, dos papers de
embaixada, ab los verguers y masses altas de-
vant, acompanyats dels officials de la present
casa del General, contenint en effecte lo un ha-
cerca del offici de procurador real de la ciutat y
Camp de Tarragona que obté fra don Joseph
Rossell, comenador del hàbit de Sant Joan, lo
qual paper és assí cusit, signat de lletra A; y lo al-
tre hacerca de las contrafaccions de aportar va-
ras públicament moltas personas, la qual embai-
xada o paper és así cusit, signat de lletra B.

E tornats dits senyors embaixadors feren relasió
com havian donades ditas embaixadas a sa ex-
cel·lència y que havia respost que tornaria res-
posta.

216v Dilluns, a XVIIII. En aquest dia ses senyories bai-
xaren en la casa del General y Bolla, situada en
la Llotja del mar de la present ciutat, per assistir
als arrendaments de las bollas, conforme altres
dies.

Dimars, a XX. En aquest dia ses senyories me en-
tregaren una informació, feta ha instànsia del
procurador fiscal del General de Catalunya, ha-
cerca de adobar en las tabas dels arrendaments
de las bollas y altres per lo trienni propvinent lo
pacta de la fadiga posat en quiscú de ditas tabas,
la qual informasió me manaren continuàs en lo
present dietari, la qual és assí cusida, signada de
lletra B.

Dimecres, a XXI. En aquest dia ses senyories bai-
xaren en la casa del General y Bolla, situada en
la Llotja del mar de la present ciutat, per a assis-
tir als arrendaments de la bollas, conforme al-
tres dies.

Divendres, a XXIII. En aquest dia ses senyories
baixaren en la casa del Generala // 217r // y Bo-
lla, situada en la Llotja del mar de la present ciu-
tat, per a assistir als arrendaments de las bollas,
conforme altres dies.

Dilluns, a XXVI. En aquest dia ses senyories bai-
xaren en la casa de la Bolla y General, situada en
la Llotja del mar de la present ciutat, per assistir
als arrendaments de las bolla, conforme altres
dies.

Dimecres, a XXVIII. En aquest dia ses senyories
són baixats en la casa del General y Bolla de la
present ciutat, situada en la Llotja del mar, per
passar avant lo manar fer encantar las bollas del
present Principat.

217v Disapte, a XXXI. En aquest dia ses senyories me
entregaren una carta enviada per lo sereníssim
senyor don Joan de Àustria en resposta de la
carta que ses senyories li enviaren donant-li la
norabona de ser arribat en Espanya, la qual car-
ta me manaren cusís en lo present dietari, signa-
da de lletra A.

En aquest mateix dia, per medi de don Honofre
Alentorn y de Miquel Calders, enviaren al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mortara,
loctinent y capità general en lo present principat
de Catalunya, un memorial de la nominació que
ses senyories tenen feta dels subjectes proposats
a sa magestat, que Déu guarde, per los llochs
vaccants de diputats y oÿdors del present Princi-
pat, per a què sa excel·lència sie servit enviar dit
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memorial a sa magestat, lo qual està assí cusit,
signat de lletra F.

E dits senyors embaixadors han feta relació
coma lo mateix dia han donat dit memorial a sa
excel·lència y en ses mans pròpries, lo qual ha
rebut ab molt gran gust y ha respost que cuyda-
riab //218r // de enviar-lo a sa magestat.

Juny MDCLVIIII

Dimecres a IIII. En aquest dia ses senyories bai-
xaren a la casa del General y Bolla, situada en la
Llotja del mar de la present ciutat de Barcelona,
per a assistir als arrendaments de las bollas, con-
forme en altres dies.

218v Dijous a V. En aquest dia ses senyories me en-
tregaren una carta o paper enviat a ses senyories
per lo excel·lentíssimc senyor marquès de Olías
y Mortara, loctinent y capità general en lo pre-
sent principat de Catalunya, lo qual paper o car-
ta me manaren cusís en lo present dietari y està
incertada sub litera B.

En aquest mateix dia ses senyories, per medi del
magnífich síndich de la present casa, enviaren
un paper de embaixada al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, loctinent y capità
general en lo present principat de Catalunya, en
resposta de la sobrecalendada carta enviada a ses
senyories per dit excel·lentíssim senyor mar-
quès, fahent per negosis del tèrcio y altres, lo
qual paper de embaixada està assí cusida, signa-
da de lletra C.

E dit síndich à dit a ses senyories en son consis-
tori com ell havia reportat lo dit paper de em-
baixada a sa excel·lència y que·l havia donat en
sas mans pròprias y que sa excel·lència no li res-
pongué cosa alguna.

Divendres, a VI. En aquest dia ses senyories són
anats en lo General y Bolla de la present ciutat,
situada en la Llotja del mar, per manar encantar
las bollas del General.

Dilluns, a VIIII. En aquest dia ses senyories són
anats en la casa del Generald //219r // y Bolla de
la present ciutat, situada en la Llotja de dita pre-
sent ciutat, per assistir als arrendaments de las
bollas del General. Y ses senyories pujaren a la
instància del deffenedor del General per a vèu-
rer si hi havia fraus.
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Dimars, a X. En aquest dia ses senyories me or-
denaren continuar en lo present dietari com ha-
vian entregat lo memorial de las fermanses de la
Bolla de Manresa del trienni 1655 a Joseph
Quintana, exactor del General, per anar ha fer
execució contra los béns de las personas conti-
nuadas en dit memorial, còpia del qual manaren
incertàs en lo present dietari, que està assí incer-
tat, sub litera A.

En aquest mateix dia ses senyories baixaren en
la casa del General y Bolla de la present ciutat
per assistir als arrendaments de las bollas del
General.

Dimecres, a XI. En aquest dia ses senyories bai-
xaren en la casa del General y Bolla de la present
ciutat per asistir a fer encantar los arrendaments
de la bollas del General.

219v Dilluns, a XVI. En aquest dia ses senyories feren
nominació de nou persones, és a saber tres de
quiscun estament, per a tractar ab elles cosas
convenients al benefici del General, las quals
personas són las següents: Per lo estament ec-
clesiàstich, fra don Gispert Amat, abat de Sant
Cugat del Vallès, lo doctor Miquel Joan Osona,
cabiscol y canonge de la Seu de Barcelona, don
Jaume Copons, ardiaca de Andorra. Per lo esta-
ment militar, don Francisco de Orís, protector
del bras militar, don Francisco Sala, don Hyerò-
nim de Miquel. Per lo estament real, lo senyor
conceller en cap, // 220r // Joseph de Navel y
Eril, Joseph Móra.

Dimars, a XVII. En aquest dia ses senyories bai-
xaren en la casa del General y Bolla de la present
ciutat per assistir a fer encantar los arrenda-
ments de las bollas del General.

Dimecres, a XVIII. En aquest dia ses senyories
ajuntaren los senyors de la Novena per sas se-
nyories lo dia de 16 del corrent anomenades, en
la qual junta falta lo senyor don Jaume Copons,
ardiaca de Andorra, als quals per lo senyor de-
putat ecclesiàstich en veu sua y dels demés se-
nyors deputats y oÿdors, sos companys, se’ls fou
feta la proposició següent:

«Molt il·lustre senyor. Lo consistori ha tingut
notícia del tractat de la pau entre sa magestat,
Déu lo guarde, y lo christianíssim rey de França,
y se ha dit que lo comtat de Rosselló se separaria
del present Principat, restanta baix obediència
de França, lo que seria grandíssim dany y preju-
dici de aquest Principat. Y no obstant que nos
prometen de sa magestat nos farà mercè en no
permètrer esta separació per sa gran clemència,
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y desijar tots nosaltres y los del comtat de Ros-
selló restar baixa sa obediència y ser sos vassalls,
ab tot, conciderant lo interès tant gran que lo
Principat té, havem repensat si per la obligació
de nostre càrrech devia fer lo consistori alguna
diligència representant a sa magestat son real
servey y lo interès del Principat. Y desijant lo
consistori obrar ab tot acert y madur parer ha
determinat juntar a vostra senyoria, suplicant
nos fassa mercè de donar-nos son prudent //
220v // consell per major servey de Déu, Nostre
Senyor, de sa magestat y benefici del Principat».

E legida dita proposició, dits senyors aconsella-
ren que ses senyories ajuntassen los magnífichs
assessors de la present casa als quals fessen sabi-
dors de dit fet, per a què puguen sercar alguns
papers que sien convenients per a pèndrer reso-
lució en dit negoci, y vegen alguns exemplars, y
fassen dits magnífichs assessors un paper de tot
lo que hauran trobat convenient y a propòsit
per a dit fet, lo qual ses senyories, per divendres
dematí primervinent, tornen ajuntar a dita No-
vena per a què se puga pèndrer la resolució que
millor aparexerà convenir.

Divendres, a XX. En aquest die ses senyories bai-
xaren en la casa del General y Bolla per a assistir
lo fer encantar los drets de la Bolla.

Dissabte, a XXI. En aquest die ses senyories tor-
naren ajuntar las persones dels tres estaments
per a notifficar-los com inseguint la resolució
presa per ses senyories en la última junta se ha-
vian // 221r // fet dos papers per los magnífichs
assessors de la present casa acerca de la relació se
havia de fer a sa magestat, que Déu guarde, del
comtat de Rosselló per lo effecte contengut en
dita junta, los quals papers, per lo scrivà major
de la present casa, foren llegits en presència de
tots, alta voce, los quals llegits fonch per dita
junta deliberat lo següent:

«Que lo posar en orde dita relació fos comès,
com de present ho cometien, a tres persones de
dita junta, és a saber, una de cada estament,
anomenadores per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors, las quals se conferissen ab los
assessors de la present casa y aquells tractassen
dita matèria junts y polissen dit paper per a en-
viar-lo a sa magestat, fet lo qual se tornàs ajun-
tar la present Novena per a què se pogués pèn-
drer la resolució convenient».

En virtut de la qual resolució foren nomenats los
següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich lo
senyor lo doctor Miquel Juan Ozona, capiscol y
canonge de la Seu de Barcelona; per lo estament
militar lo senyor don Francisco Sala; per lo esta-
ment real lo senyor Joseph de Navel y Eril.

221v Dilluns, a XXIII. En aquest dia ses senyories bai-
xaren en la casa del General y Bolla per asistir en
fer encantar los drets de Bolla.

Dimecres, a XXV. En aquest die ses senyories
baixaren en la casa del General y Bolla per a fer
encantar los drets de la bollas.

Dijous, a XXVI. En aquest dia ses senyories bai-
xaren en la casa del General y Bolla de la present
ciutat per a fer encantar dits drets.

En aquest mateix dia, a la tarda, ses senyories,
ab los verguers devant ab masses altas, consisto-
rialment, acompanyats dels officials de la pre-
sent casa, són anats a visitar lo excel·lentíssim
senyor marquès de Olías y Mortara, loctinent y
capità general en lo present principat de Cata-
lunya y comptats de Rosselló y Cerdanya, per a
donar-li la norabonaa //222r // de la mercè li ha-
via feta sa magestat, Déu lo guarde, de conseller
de son Concell de Estat. Y arribats en casa de sa
excel·lència lo trobaren asentat ab una cadira en
lo aposento de la galeria qui mira al mar, a hont
ses senyories se assentaren en unas cadiras que
estavan en dita galeria aparelladas per dit effec-
te, y axí assentats, lo senyor deputat ecclesiàs-
tich, en veu sua y dels demés senyors deputats y
oÿdors, sos companys, li donà la norabona de
dita mercè en son favor per sa magestat feta. Al
que sa excel·lència respongué: «Que agradecía
mucho a su magestad en haverle honrado en con-
sejero de su Consejo de Stado, particularmente
para que sus señorías experimentassen el desseo
grande tenía de emplearse en mirar por el benefi-
cio de la Generalidad, deseando se le offreciessen
occasiones, quedando siempre attento a la concer-
vación del presente Principado y del común y par-
ticular de la presente ciudad».

En aquest mateix dia ses senyories me entrega-
ren una carta enviada per sa excel·lència, la qual
me manaren cusís en lo present dietari, la qual
és signada de lletra D.

Divendres, a XXVII. En aquest dia, matí y tarda,
són baixats ses senyories a la casa del General,
situada prop la Llotja del mar, per manar encan-
tar las bollas del present Principat.

Disapte, a XXVIII. En aquest dia ses senyories
són baixats, matí y tarda, en la casa del General,
situada prop la Llotja del mar, per a manar en-
cantar las bollas del present Principat.

Diumenge, a XXVIIII. En aquest dia ses senyo-
ries, per medi del canonge Francisco Pujol, //
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222v // de la santa Iglésia de Elna, don Joan de
Avinyó y lo doctor misser Gismundo Boffill,
ciutadà honrat de Barcelona, per segona vega-
da, enviaren al excel·lentíssim senyor lo mar-
quès de Olías y Mortara, loctinent y capità ge-
neral en lo present principat de Catalunya, dos
embaixadas en scrits, lo un fahent per lo fet delsa

alguazils y altres que portan vara prohibits per
constitucions de Catalunya, y lo altre en rahó de
que fra don Joseph Rossell, comenador del hà-
bit de Sant Joan, obté vuy lo offici de procura-
dor real de la ciutat de Tarragona lo que és con-
tra constitució, las quals embaixadas, la una
aprés del altre, són del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Catalunya, ab altra embaixada
feta a vostra excel·lència a 17 del present y cor-
rent mes de maig, representaren a vostra ex-
cel·lència que a sa notísia ha pervingut que per
la present ciutat hi ha moltas personas que por-
tan públicament vara de rey, ab nom lo un de
ser alguasil del molt il·lustre governador, no
procehint vice-règia ni via ordinària, lo alguazil
de la Capitania General no anant offici officiant,
los alguazils que diuen ésser dels auditors del
exèrcit, lo alguazil, segons se diu, del governa-
dor de la plaça, los alguazils de la vehedoria y
comptaduria y altres, essent cert que sols podan
portar la vara dins la present ciutat contínua-
ment lo veguer, sots-veguer y sos capdeguaytas,
balle y sots-balle y los dos alguazils ordinaris
com los extraordinaris, sols entren absents los
ordinaris. E com segons las constitucions del
present Principat, en particular las constitucions
posa debaix lo títol «Que novells officials no
sien posats», per ésser com és lo portar la vara
insígnia de ésser official y de exercir actu juris-
dictio. Per ço dits deputats, per medi d’esta se-
gona embaixada, representan a vostra excel·lèn-
cia dita contrafacció, supplicant sie de son
servey fer mercè, en observansa de ditas consti-
tucions, manar a las ditas personas arrimien las
varas y no las //223r // porten públicament, que
ho rebran a particular mercè».

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Catalunya diuen que han tingut
notísia que fra don Joseph Rossell, comenador
del hàbit de Sant Joan, obtenia y obté lo offici
de procurador real de la ciutat y Camp de Tar-
ragona, en virtut de privilegi per sa magestat,
Déu lo guarde, a ell concedit. E com ab la cons-
titució 2 del títol «De las cosas prohibidas als
clergues» estiga prohibit a clergue o altre hom
qui hage corona lo obtenir algun temps offici de
sa magestat, salvo canceller y conceller seu o al-
moyner per jutges que sabessca dret, per ço que
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si delinquien en res que sa magestat los ne po-
gués punir, ab què·s veu estar prohibit a dit fra
don Joseph Rossell lo obtenir dit offici de pro-
curador real per ésser exempt de la real jurisdic-
ció, y se ha de crèurer que al estar informat sa
magestat de la dispussió de la dita constitució
no haguera concedit lo dit privilegi a dit fra Jo-
seph Rossell. Vehent dits deputats la violació
que·s fa a dita constitució exercint dit fra don
Joseph Rossell dit càrrech, desijant cumplir a la
obligació de son offici, supplican extrajudicial-
ment sie vostra excel·lència servit, salva en tot la
real clemència, declarar no ésser estada intensió
de sa magestat concedir lo privilegi de procura-
dor real de la ciutat y Camp de Tarragona a dit
fra don Joseph Rossell, manant vostra excel·lèn-
cia a dit fra don Joseph, en observansa de dita
constitució, se abstinga del exercisi de dit offici
de procurador real, que·n rebran a particular
mercè de mà de vostra excel·lència».

E dits senyors embaixadors refferiren a ses se-
nyories en son consistori com havian explicades
dites embaixades a sa excel·lència de paraula y
d’ellas deixada còpia. E sa excel·lència respon-
gué que ho «mandaría ver».

223v Dilluns, a XXX. En aquest dia ses senyories, con-
sistorialment, se conferiren, a la matinada, a las
deu horas, ab los verguers y masses altas, en la
casa del General y Bolla de la present ciutat per
a assistir a fer encantar als arrendaments de las
bollas, tant de la present ciutat com las demés
del present Principat, a hont estigueren tot lo
dia fins a las oracions tocades; a hont, per no
poder arrendar las bollas de la present ciutat y sa
col·lecta y per acabar lo dia present a la nit lo
arrendament de dita bolla, és a saber, de plom y
cera, sedas, bolla de sombreros y de cartes, los
arrendadors del trienni proppassat ses senyories,
per medi de Jaume Cases, altre dels verguers de
ses senyories, donaren pocessió als officials de la
Bolla que ja lo General té per dit effecte desti-
nats, per a què aquelles del primer de juliol pri-
mervinent en avant fins que ditas bollas sien
arrendades col·lecten los drets de ditas bollas en
compte del General, en senyal de la qual poces-
sió foren entregats als officials sobredits los en-
cunys, tanalles y demés arreus necessaris per dit
fet, en senyal de dita pocessió, del qual ses se-
nyories me manaren llevàs acte. Presents per
testimonis Gerònym Galí, notari, y Joseph Cor-
tès, altre dels verguers de ses senyories.

En aquest mateix dia ses senyories, per medi del
magnífich síndich de la present casa, enviaren
una embaixada en scrits al excel·lentíssim se-
nyor marquès de Olías y Mortara, loctinent y
capità general en lo present principat de Cata-
lunya y sos comptats, en resposta de la carta que
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sa excel·lència envià a ses senyories a 26 del cor-
rent, la qual embaixada és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Ab la que de vostra ex-
cel·lència de 26 del corrent havem rebuda, ve-
hem lo que en ella nos ordena hacerca del infor-
me de la // 224r // insiculasió del bisbe de
Solsona y lo que per sa part se ha representat a
sa magestat, que Déu guarde, y com estaa matè-
ria sie grave no·s pot fer ab tanta brevedat que
primer no·s mire lo procés de las Corts del any
1599 y altres papers fahents per dit negosi, los
quals importa molt se vejan per a què ab tot
acert se puga informar a sa magestat, assegurant
a vostra excel·lència no cessarem un punt en di-
ligensiar-o y servir a vostra excel·lència».

E dit magnífich síndich, tornat que fou de dita
embaixada, féu relació com havia donada dita
embaixada al secretari de sa excel·lència y deixa-
da còpia d’ella.

Juliol MDCLVIIII

Dimars, al primer. En aquest dia ses senyories
baixaren en la casa del General y Bolla de la pre-
sent ciutat per a assistir a fer encantar los arrenda-
ments de las bollas, tant de la present ciutat com
lasb demés del Principat, a hont ses senyories pu-
jaren en la instànsia del deffenedor per a regonèi-
xer si hi havia fraus y no se’n trobà ningú.

Dimecres, a II. En aquest dia ses senyories bai-
xaren en la casa del General y Bolla de la present
ciutat per a assistir a fer encantar los arrenda-
ments de la bollas.

Dijous, a III. En aquest dia ses senyories, a la
tarda, consistorialment, ab //224v //los verguers
y masses altes, acompanyats dels officials de la
present casa, anaren en la casa del General per a
donar pocessió al qui avia arrendat los drets de
la bolla de plom y sagell de cera de la present
ciutat de Barcelona y sa col·lecta. Y arribats en
dita casa del General se assentaren en unas cadi-
ras que estavan ja apparelladas en dita casa, y as-
sentats ordenaren al scrivà major de dit General
donàs pocessió, com la donà, al arrendatari de
dita bolla, possant-lo en aquella Joseph Cortès,
hu dels verguers de ses senyories, lliurant-li los
encunys, colp, tapit y tanalles y fent lo demés
que per rahó de dita pocessió fou menester. Y
lliurada dita pocessió ses senyories se’n anaren a
la desfilada quiscú d’ells en ses cases. En què fo-
ren presents per testimonis Francisco Rol, cler-
gue, Joseph Palou y Hyerònim Galí, notari, ciu-
tadans de Barcelona.

Dilluns, a VII. En aquest dia ses senyories baixa-
ren en la casa del Generala //225r // y Bolla de la
present ciutat per a fer encantar los arrenda-
ments de las Bollas.

Dimecres, a VIIII. En aquest dia ses senyories
són baixats en la casa del General y Bolla de la
present ciutat per a manar fer encantar las bollas
del present Principat.

Divendres, a XI. En aquest dia lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional del Gene-
ral y present casa de la Deputasió, en lo consis-
tori de ses senyories, féu relació de com Bona-
ventura Closa, sobrecullidor del General de la
part de llevant, ha comptades y pagades las
terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny
de 1658, tant de dret ordinari com de guerra,
com apart de dita relasió feta per dit racional
que és assí cusida, signada de lletra A, y a la qual
se ha relació.

225v En aquest mateix dia ses senyories me entrega-
ren una carta de sa excel·lència ordenant-me
que aquella continuàs y cusís en lo present die-
tari y està signada de lletra D.

Dilluns, a XIIII. En aquest dia vingué en lo con-
sistori de ses senyories Jaume Salamó, secretari
de la província, venint per part del excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías y Mortara, locti-
nent y capità general en lo present principat de
Catalunya, lo qual entregà a ses senyories dos
papers en forma de Real Cancellaria despatxats
y firmats de mà de sa excel·lència, dient eren la
elecció havia feta sa magestat, Déu lo guarde,
de les persones que havian de ésser insiculadas
en los llochs vaccants de deputats y oÿdors y of-
ficis de vida de dita casa, com en dits papers és
de vèurer; los quals estan recondits en lo arxiu
de la present casa en lo armari a hont està lo lli-
bre del Ànima.

Dimars, a XV. En aquest dia ses senyories, per
medi del doctor Manyer, canonge de Elna, de
Joan Carreras, donzell, y de Anthoni Seguí y
Capellab, //226r // ciutadà honrat de Barcelona,
han enviat un paper de embaxada al excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías y Mortara, locti-
nent y capità general en lo present principat de
Catalunya, fahent per cosas del tèrcio que lo
General té format en servey de sa magestat, que
Déu guarde, la qual és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya diuen
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que, considerant lo major servey de sa magestat,
Déu lo guarde, y desijant que ab tot effecte sie
expellit lo enemich de la província y de las
plaças que occupa, per lo que ha servit lo Gene-
ral a sa magestat lo corrent trienni ab un tèrcio
de dos-cents hòmens, vehent que dit servey era
tant solament per tres anys, los quals se acaba-
ven lo dia present, han deliberat que continue
lo dit tèrcio format per lo trienni següent ab lo
mateix número de dos-cents hòmens, suppli-
cant a vostra excel·lència sie de son servey fer-
los mercè de concedir-los permís de gastar del
diner del dret noua dit de guerra per lo sustento
de dit tèrcio, y que lo gastat en estos tres anys
de dit dret junt ab lo que·s gastarà durant dit
tèrcio no se hage de restituir fins a la fi del trien-
ni qui ve, y que en cas que la pau entre las coro-
nas estiga concluida, encara que sie durant dit
trienni, finesca y se extinguesca ipso facto lo dit
tèrcio, despedint-se los officials y soldats d’ell,
esperant que vostra excel·lència, en nom de sa
magestat, serà servit acceptar est servey y la vo-
luntat ab què los deputats desijan acudir a sa
obligació y a las mercès que de sa magestat te-
nen rebudas».

En aquest mateix die ses senyories, per medi del
síndich del General, han enviat dos papers de
embaxada al excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, loctinent y capità general en lo
present Principat y comtats, fahents per affers
de la insiculaciób fahedora //226v // en los llochs
de deputats y oÿdors de la present casa, còpia
dels quals són assí cusits, signats de letra B y C.

Dimecres, a XVI. En aquest die ses senyories, per
medi de Juan Pau de Llosellas, síndich del Ge-
neral de Cathalunya, han enviat un paper de
embaxada al excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, loctinent y capità general en lo
present Principat y comtats, fahent per cosas to-
cants a la insiculació, la qual és del tenor se-
güent:

«Excel·lentíssim senyor. Havent precehida pro-
posició feta per los deputats y oÿdors del Gene-
ral de Cathalunya, proposant a vostra excel·lèn-
cia personas per a ser insiculades en los llochs de
Francisco Vila y Prat, natural y habitant de la
ciutat de Vich, havent-se anomenat en son lloch
a Joseph Melich, ciutadà honrat de Barcelona, y
en lloch de misser Joseph Colomer, natural de
Besalú y vuy habitant, per no tenir domicili en
Barcelona, és estat servit vostra excel·lència
anomenar en son lloch a mestre Jaume Huguet,
doctor en medicina. E com excel·lentíssim se-
nyor los dits Colomer y Vila, de la ciutat de
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Vich, y dit Colomer, de Besalú, se tròpian vuy
inseculats y scrits en lo llibre de la Ànima y axí
no és de duptar que en lo acte de la insiculació
tenian son domicili en Barcelona, que és lo re-
quisit del capítol de Cort, y axí mateix se troban
habilitats per altres habilitacionsa // 227r // pas-
sades de què stan en pocessió de córrer sort, hi·s
concidere inconvenient gran lob haver de ser de-
sinsiculats sens procehir cognició de causa. Per
tant, a vostra excel·lència suplican sia de son ser-
vey manar suspèndrer la desensiculació de mis-
ser Joan Colomer yc de Franciscod Vila y Prat,
fent queden insiculats del mateix modo y en la
mateixa pocessió que estan vuy, que·u tindran a
singular gràcia y mercè de la mà de vostra ex-
cel·lència».

En aquest mateix die, per medi de dit síndich,
és estat enviat al excel·lentíssim senyor marquès
de Olías y Mortara, loctinent y capità general en
lo present Principat y comtats, un paper de em-
baxada fahent per la insiculació fahedora de de-
putats y oÿdors de la present casa, còpia del qual
és assí cusit, signat de letra B.

227v Diumenge, a XX. En aquest die, estant junt lo
consistori de ses senyories, juntament ab lo con-
sistori dels habilitadors, per a habilitar las perso-
nes que havien de concórrer en la extracció de
deputats y oÿdors per lo trienni propvinent y
continuant lo acte de la dita habilitació, per part
del egregi comte de Palamós fou presentada en
lo consistori una suplicació contenint en subs-
tància que, attès lo excel·lentíssim senyor don
Lluýs de Córdova-Cardona y Aragón, comte de
Palamós, era mort havent dexat successor, lo
qual era de edat de trenta-tres anys, anomenat
lo excel·lentíssim senyor don Francisco Fer-
na(n)des de Córdova-Cardona y Aragón, com-
te de Palamós, ses senyories tingueren a bé de
insicular-lo en lo lloch de deputat militar, attès
tenia las qualitats necessàries per occupar dit
lloch.

E ses senyories, havent oÿda dita suplicació y
attès tenia las qualitats requisites per occupar dit
lloch, enviaren un recaudo de paraula a sa ex-
cel·lència reportat per misser Aleix Tristany, ad-
vocat fiscal del General, proposant a sa ex-
cel·lència que, attès dit lloch de dit egregi
comte de Palamós vaccave per mort del occu-
pant, aquell no se ere anomenat per sa mages-
tat, que, per ço, a sa excel·lència se li proposave
lo dit excel·lentíssim senyor don Francisco Fer-
na(n)des de Córdova-Cardona y Aragón, com-
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te de Palamós, per occupar dit lloch de comte
de Palamós en dita bolsa de deputat militar.

E tornat en consistori de ses senyories féu rela-
ció de paraula com sa excel·lència havia anome-
nat dit egregi comte de Palamós per occupar dit
lloch. E per ço dita habilitació fonch cessada, y
per dit effecte y per insiculara // 228r // lo dit
egregi comte, fonch fetab extracció de insicula-
dors, com en lo llibre de Deliberacions larga-
ment és de vèurer.

Dilluns, a XXI. En aquest die ses senyories me en-
tregaren un paper o carta scrita a ses senyories per
lo excel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mor-
tara, loctinent, lo qual me digueren continuàs en
lo present dietari, lo qual ho està signat de letra A.

Dimars, a XXII. En aquest die ses senyories, per
medi del molt reverentc senyor fra don Joseph
Magarola, abat de Camprodon, y Joseph de Na-
vel, ciutadà honrat de Barcelona, feren embaxa-
da en scrits al excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, loctinent y capità general de sa
magestat en los principat de Cathalunya y com-
tats de Rosselló y Cerdanya, la qual està assí cusi-
da, signada de letra A.

E dits senyors, tornats que foren, feren relació
que havien dexada còpia a sa excel·lència de dita
embaxada y havie fet de resposta que «quería
saber todas las personas que estavan inhabilita-
das, las rasones porqué».

En aquest mateix die ses senyories, inseguint la pe-
tició de sa excel·lència, per medi de dit molt il·lus-
tre senyor fra don Joseph Magarola, abat de Cam-
prodon, y Joseph de Navel //228v //y Eril, ciutadà
honrat de Barcelona, enviaren al excel·lentíssim
senyor marquès de Olías y Mortara, loctinent y ca-
pità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, un paper ab nominació de totes les per-
sones que eren estades inhabilitades y per las cau-
sas qued quiscuna de elles dexà de ser, lo qual paper
està assí cusit, sub littera B.

E dits senyors embaxadors, tornats que foren,
feren relació com havien donada dita nomina-
ció en scrits a sa excel·lència.

En aquest mateix die, inseguint los capítols de
Cort y ab la forma acostumada, fonch feta ex-
tracció de deputats y oÿdors, en què foren testi-

monis, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los se-
nyors lo doctor Jaume Mercer, canonge de Lley-
da, fra don Carlos Desgüell, lo doctor Joseph
Vila, canonge dea la Seu de Barcelona. Per lo es-
tament militar, los senyors lo doctor misser Ra-
mon de Monjo, don Batista Falcó, don Juan
Llordat. Per lo estament real, los senyors misser
Miquel Grimosachs, mossèn Miquel Onoffre
Monfar, mossèn Hierònym Novell, menorb.

229r Y axí, en la sòlita y acostumada forma, foren ex-
trets en deputats y oÿdors los següents: Deputat
ecclesiàstich, lo senyor fra don Pau de Àger.
Deputat militar, lo senyor mossèn Àngel del
Paz. Deputat real, lo senyor, mossèn Lluýs Llu-
pico de Xixon. Oÿdor ecclesiàstich, lo senyor lo
doctor Francesch Genís, canonge de Lleyda.
Oÿdor militar, lo senyor mossèn Francisco
Onoffre de Pedrolo. Oÿdor real, lo senyor
mossèn Jaume Llobregat y Amell.

En aquest mateix die y estant fent dita extracció,
arribà en lo consistori de ses senyories Jaume Sa-
lamó, secretari de la província, venint per part del
excel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mor-
tara, loctinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en lo principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, lo qual presentà
a ses (senyories) // 229v // un paper firmat de sa
excel·lència y despatxat en forma de Cancelleria,
lo qual és assí cusit, signat de letra A.

Dijous, a XXIIII. En aquest mateix die enviaren
al excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, loctinent y capità general en lo pre-
sent<s> Principat y comtats, dos papers que
són, ço és, un de proposició de deputat local del
General de la ciutat y col·lecta de Tortosa y altre
de interim de dit offici de deputat local de dita
ciutat y col·lecta, per medi de Francesch Martí,
canonge de la santa Iglésia de Tortosa, los quals
són assí cusits, signats de letras A y B.

En aquest mateix die lo doctor miser Juan Ba-
tista Rufach, com a procurador de Juan Bru-
nyol, ciutadà honrat de Balaguer, de present
obtenint lo offici de tauler de dita ciutat de Ba-
laguer, consta de sa procura en poder de Joseph
Trilla, notari de Balaguer, al primer del mes de
juny proppassat, renuncià dit offici en mà y po-
der de ses senyories en son consistori, pure, libe-
re et simpliciter, suplicant a ses senyories tingan
a béc //232rd // acceptar-li la dita renunciació.
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E ses senyories tenint primer relació feta per lo
magnífich racional de la present casa, com lo dit
Brunyol, tauler, no ere debitor en quantitat al-
guna al General, acceptan la dita renunciació si
et in quantum, et cetera. Presents per testimonis
Hierònym Galí, notari, y Francisco Rol, cler-
gue, ciutadans de Barcelona.

Dissabte, a XXVI. En aquest mateix die ses se-
nyories enviaren al excel·lentíssim senyor mar-
quès de Olías y Mortara, loctinent y capità ge-
neral de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present principat de Cathalunya, dos papers que
són, ço és, terna de persones per la Deputació
local de la vila de Perpinyà y sa col·lecta y lo al-
tre lo interim de dit offici, los quals papers són
assí cusits, signats de letras D y E.

En aquest mateix die ses senyories me entrega-
ren una carta enviada per lo sereníssim senyor
don Juan de Àustria, la qual és del tenor se-
güent:

«Con justa razón puede el consistorio valerse de
mi volundad en quanto sea de las conbeniencias
del Principado porque // 232v // se las deseo con
muy particular cariño, y aunque su magestad,
Dios le guarde, no fuesse tan interessado en lo
mesmo que solicita el consistorio, de que en los
ajustamientos de pazes que se tratan no queden
separados de su real corona los condados de Rosse-
llón y Cerdaña, su amor paternal le obligará sin
duda a procurarlo con todo esfuerço, de que el
consistorio puede estar con toda seguridad y que
yo no dexaré de representárselo de mi parte, como
quien le conoce y dessea en todo su major bien.
Guarde Nuestro Señor muchos años. Madrid, a
19 de julio 1659. Don Juan».

En aquest mateix die ses senyories me entrega-
ren una carta enviada per lo excel·lentíssim se-
nyor marquès de Olías y Mortara, loctinent y
capità general en lo present Principat y comtats,
la qual és assí cusida, signada de letra C.

En aquest die fonch enviada terna al excel·len-
tíssim senyor marquès de Mortara de la Deputa-
ció local de Perpinyà, comforme los memorials
són assí cusits, signats de letra D, E.

230ra Dissabte, a XXVI. En aquest mateix die, inseguint
lo orde de sa magestat, Déu lo guarde, datat en
Madrit a XXVII de agost MDCLV, se féu extracció
del offici de assessor de la casa de la Deputació
que vaccava per acabament del doctor misser
Juan Batista Ruffach, qui obtenia aquell, la qual
extracció se féu en presència de ses senyories
dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
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comptes, los quals hisqueren del consistori ab
los verguers y masses devant, en la sala dels reys,
y aquella se féu ab rodolins de cera posats en la
urna de plata a hont se posan los rodolins quant
se fan extraccions de habilitadors, deputats. As-
sistiren en dit acte les persones següents: lo doc-
tor Batista Ruffach, assessor, lo doctor misser
Domingo Soler, altre assessor, lo doctor misser
Aleix Tristany, advocat fiscal, Francisco Soldevi-
la, notari de Barcelona, scrivà major del General,
Joan Guinart, regent los comptes, Erasma de
Lana, racional, lo doctor misser Diego Marti-
nes, ajudant primer de la scrivania major, lo doc-
tor misser Gismundo Boffill, ajudant tercer de
dita scrivania major, Antoni Nin, procurador fis-
cal, Joseph Quintana, exactor, // 230v // Juan
Pau de Llosellas, síndich, Hierònym Galí, nota-
ri, scrivent ordinari de la scrivania major, lo scri-
vent extraordinari de dita scrivania major, Onof-
fre Dalfau, los tres verguers, Pere Pau Ferrer,
mestre de cases, Jaume Campderós, fuster,
Francesch Badia, andador de la confraria de Sant
Jordi, Miquel Paÿssa, llibrater.

E aprés de posats los rodolins dins la urna fets
de cera, com és dit, per un minyó fonch extret
lo doctor Joan Joffreu.

232va Diumenge, a XXVII. En aquest die ses senyories
enviaren al excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, loctinent y capità general de sa
magestast, que Déu guarde, en lo present Prin-
cipat, dos papers que són, ço és, terna de perso-
nes per la Deputació local de la ciutat de Gero-
na y sa col·lecta y lo altreb //233r // lo interim de
dit offici, los quals papers són assí cusits, signats
de letras G y H.

En aquest mateix die Joseph Alaix, notari, ciu-
tadà dec Tortosa, com a procurador del reverent
Joan Torredà, prevere, rector de la vila de Xerta,
bisbat de Tortosa, tauler del General de la dita
vila de Xerta, consta de sa procura en poder de
Pere Maridà, notari de Tortosa, a 14 de maig
proppassat, en dit nom renuncià dit offici de
tauler y col·lector de dita ciutat de Tortosa en
mà y poder de ses senyories y en son consistori,
pure, líbere y simplament, suplicant a ses senyo-
ries sien servits acceptar-li la dita renunciació. E
ses senyories acceptaren aquella si et in quan-
tum. Presents per testimonis Hierònym Galí,
notari, y Francisco Rol, clergue.

En aquest mateix die ses senyories ordenaren al
scrivà major del General cusís en lo present die-
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tari unes lletres despedides per lo balle general
de Cathalunya, per a què donen pocessió del of-
fici de alcayt del castell de la vila de Cervera a
don Francisco Onoffre de Pedrolo, y axí mateix
cusís en lo present dietari la pocessió donada a
dit Pedrolo del dit castell de Cervera, las quals
lletra y pocessió són assí cusits, signats de letras
D, C.

Dilluns, a XXVIII. En aquest die ses senyories or-
denaren al scrivà major del General cusís en lo
present dietari un paper a ses //233v // senyories
enviat per lo excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, loctinent y capità general en lo
present Principat y comtats, per medi del secre-
tari Jaume Salamó, lo qual paper és firmat de
mà de sa excel·lència, cellat y despatxat en for-
ma de Real Cancellaria, en lo qual paper mana a
ses senyories posen en pocessió del offici de oÿ-
dor militar a don Francesch Onoffre de Pedro-
lo, lo qual paper està assí cusit, signat de letra F.

En aquest mateix die ses senyories me entrega-
ran un vot fet per los magnífichs assessors y ad-
vocat fiscal del General y doctors consulens en
dit vot firmats, acerca de la extracció feta de oÿ-
dor militar de la persona de Francesch Onoffre
de Pedrolo, ordenant-me que aquell cusís en lo
present dietari, que és signat de letra A.

Dimars, a XXVIIII. En aquest dia ses senyories,
per medi del il·lustre senyor Christòfol Coromi-
nes, ardiaca y canonge de Urgell, Erasme de
Lane, donzell, y del doctor Gismundo Boffill,
ciutadà honrat de Barcelona, han enviat al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, loctinent y capità general en lo present prin-
cipat de Catalunya y comptats de Rosselló y
Cerdanya, dos papers de embaxada fahents lo
un hacerca de un orde anviat per sa excel·lència
a ses senyories, despatxat per Cancellaria, fahent
per lo jurament y pocessió del offici de oÿdor
militar de Catalunya, com en dit paper llarg-
ment és de vèurer, y lo altre paper contenint ab
ell que lo molt il·lustre senyor don Diego Cava-
llero, general de la cavallaria no // 234r // duptà
de manar passar per las armas a un paysà habi-
tant en la vila de Cervera, sens coneguda de dret
sinó de absoluta potestat, com en dit paper llar-
gament és de vèurer, los quals papers de embai-
xadas, lo un després del altre, són del tenor se-
güent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya diuen que
als 28 del corrent se’ls ha donat, en consistori,
un orde de vostra excel·lència, despatxat per
Cancellaria, que conté que havent entès vostra
excel·lència que lo consistori per algunas causas
havia resolt impedir lo jurament y pocessió del

offici de oÿdor militar de Catalunya en què fou
extret mossèn Francisco Honofre de Pedrolo, lo
dia de VI del corrent, suffocant aquell y pro-
cehint en nova extracció essent aquell absent y
sens deffensa, havent-ho tractat vostra excel·lèn-
cia ab las tres salas se diu que, attès ha sortejat dit
Padroloa en dit offici precehint la habilitació de
sa persona, li admete lo consistori lo sòlit jura-
ment de dit offici y lo pose en pocessió de aquell,
com ab dit orde més llargament se conté.

Lo dia de 23 del corrent tingué notísia lo con-
sistori dels deputats y oÿdors que mossèn Fran-
cisco Honofre Padrolo, extret lo dia antes en
oÿdor militar, era alcayt del castell de Cervera.
Procurà lo consistori assegurar-se de est fet per
ésser-li estat molt nou, per lo que envià a Cerve-
ra, de hont, lo dia de 27, arribaren los actes de
la pocessió presa de dita alcaydia, còpia de la
qual se presentà a vostra excel·lència. Y assegu-
rats ésser veritat lo que se’ls havia dit, comuni-
cant-ho ab los acessors y advocat fiscal del Ge-
neral, los aparagué la gravedad de la matèria
requeria se applicassen doctors per a pèndrar la
resolució convenient, los quals, oÿda la excep-
ció proposada per lo procurador fiscal en rahó
de no poder servir lo càrrech de oÿdor militar lo
dit Padrolo per ésser official real, han vist la dis-
posició de la Cort General celebrada en Santa
Anna en lo any 1493 que donà la forma a la in-
siculació y extracció de deputats y oÿdors que
vuy se observa, en la qual, entre altres cosas, se
disposa que si acars serà que alguna persona de
las insiculadas en lo temps de la elecció //234v //
serà official real o de la casab de la Deputació,
exceptat deputat local, no pugan concórrer en
la elecció fahedora, e si per inadvertènsia era
mès en rodolí e per las exia en deputat e oÿdor
no puga concórrer, ans bé sie tret un altre en
lloch de aquell. Còpia de la qual se donà a vos-
tra excel·lència. Han també mirat lo capítol 36
del redrés del General 1599, ab lo qual se dóna
per nul·la la extracció de deputat y oÿdor de of-
ficial real y que sie feta altre extracció. També se
ha mirat lo capítol 54 de las Corts de 1599 del
qual se prova que los alcayts dels castells són of-
ficials reals. Han vist també lo decret despatxat
per Cancellaria per lo senyor don Joan de Àus-
tria, a 24 de mars 1654, a hont se llig que los of-
ficials de guerra, exceptats los alcayts de castells
de Catalunya, Rosselló y Cerdanya, no·s com-
prenen baix lo nom de officials reals dels quals
parla dit capítol 54.

Y vist tot lo sobredit, ha apparegut y se resol-
gué lo dia de 28 del corrent que sobre la ex-
cepció proposada per lo procurador fiscal de
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ésser dit Padrolo official real y axí inhàbil per a
exercir lo càrrech de oÿdor militar se procehís,
citat y oÿt dit Padrolo, y que no·s passàs avant
a altre extracció, ab què veu vostra excel·lència
com en lo consistori se ha procehit en aquest
fet ab molta atenció, volent tinga dit Padrolo
defensa. De totas las quals cosas dits deputats
fan sabidor a vostra excel·lència sperant que
serà servit donar lloch sien observats los capí-
tols de Cort».

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya diuen que
han tingut notísia que estos dias atràs trobant-
se en la vila de Cervera lo molt il·lustre don Die-
go Cavallero, general de la cavallaria, no duptà
de manar passar per las armas a un paysà habi-
tant en dita vila, sens coneguda de dret sinó de
absoluta potestat, la qual execució de mort és
contra las generals constitucions, tant perquè
los generals dels exèrcits no podan exercir //
231r // jurisdicció alguna en los paysans sinó que
han de ésser castigats per jutges ordinaris, y nin-
gú pot ésser condempnat a mort sens precehir
sentència. Per ço, dits deputats y oÿdors, per
medi de esta embaixada, representan dita con-
trafacció per don Diego Cavallero feta, supli-
cant a vostra excel·lència sie servit manar revo-
car dit fet y procehir per lo reparo de aquella, si
y conforme lo cas requereix, com ho speran de
vostra excel·lència y ho rebran a particular
mercè».

E dits senyors embaixadors, tornats que foren
de dita embaixada, feren relació a ses senyories
com havian reportada aquella a sa excel·lència,
al que respongué «que en quanto ala excesso echo
por don Diego Cavallero lo mandaría ver y pon-
dría remedio a ello, y en quanto al negosio de
Francisco Padrolo no entendía fuesse official real
y que lo mandaría ver».
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Dijous, a XXXI. En aquest dia ses senyories en-
viaren al excel·lentíssim senyor marquès de Olí-
as y Mortara, loctinent y capità general en los
presents Principat y comtats, un paper e o terna
de persones proposades a sa magestat per la De-
putació local de Lleyda, lo qual paper està assí
cusit, signat de letra A.

En aquest mateix die Onoffre Dalfau, burgès de
Perpinyà, procurador del doctor Bonaventura
Coll y Guanter, de la vila de Perpinyà, en Vila-
franca de Panadès domiciliat, advocat fiscal del
deputat local del General de //231v //dita vila de
Perpinyà, consta en poder del reverent Joseph
Xammar, prevere, notari de Vilafranca de Pa-
nadès, lo die present en dit nom renuncià en mà y
poder de ses senyories y en son consistori, pure,
líbere y simplament dit offici de advocat fiscal,
suplicant a ses senyories tingan a bé de acceptar-
li dita renunciació. E ses senyoriers acceptan la
dita renunciació si et in quantum, et cetera. Pre-
sents per testimonis Hierònym Galí, notari, y
Francisco Rol, clergue, ciutadans de Barcelona.

En aquest mateix die enviaren al excel·lentíssim
senyor marquès de Olías y Mortara, loctinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present prinçipat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, un paper e o terna de
persones proposades a sa magestat per la Depu-
tació local de Puigcerdà, lo qual paper està assí
cusit, signat de lletra B.

En aquest mateix die ses senyories enviaren al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mortara,
loctinent y capità general de sa magestat en lo
present Principat y comtats de Rosselló y Cer-
danya, un paper e o terna de persones proposa-
des a sa magestat per lo offici de notari de depu-
tat local de la vila de Perpinyà y sa col·lecta, lo
qual paper és assí cusit, signat de letra Ca.
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1r Ihesús, Maria, Joseph.

Agost MDCLVIIII

Divendres, al primer. En aquest die, entre las
nou y deu horas de la matinada, arribaren en la
present casa los senyors deputats y oÿdors vells,
y se’n entraren en consistori, hi·sa posaren allí a
fer negoci. Y aprés, entre las deu y onse horas de
la matinada, vingueren los molt il·lustres se-
nyors Jaume Llobregat y Amell, ciutadà honrat
de Barcelona; lo doctor Francesch Genís, ca-
nonge de la santa Iglésia de Lleyda, oÿdors de
comptes del General de Cathalunya; Lluýs Llu-
pico de Xixon, ciutadà de Tortosa; don Àngel
del Paz, y lo molt il·lustre senyor fra don Pau de
Àger, del orde milícia de Sant Joan de Hierusa-
lem y balliu de Mallorca, deputats de dit Gene-
ral novament extrets a vint-y-dos de juliol prò-
xim passat, per lo trienni que comença lo die
present, venintb tots ells molt ben acompanyats,
y se’n entraren en lo concistori vell, dit del
ivern, fent oració, axí com venien, a la capella
petita que estava molt ben parada. Y, aprés que
los senyors deputats y oÿdors vells tingueren
notícia que los nous estavan junts, los enviaren
un recaudo per medi del síndich del General,
dient-los que desijaven saber si estaven a punt;
lo qual, tornat y dada resposta que sí, enconti-
nent se hisqueren del consistori consistorial-
ment, ab los porters y massas devant; y, a la que
foren devant dit concistori vell, hisqueren los
nous, y tots junts se posaren en la forma se-
güent: ço és, lo senyor deputat ecclesiàstich vell
se posà a la mà dreta del deputat ecclesiàstich
nou, lo senyor deputatc militar vell, y lo senyor
deputat real vell a mà dreta del senyor deputat
real nou; y axí //1v // mateix los senyors oÿdors
ecclesiàstich y real vell se posaren a mà dreta
dels senyors oÿdors ecclesiàstich y real nous, y

en esta forma partiren de devant de dit consisto-
ri vell consistorialment, ab los porters y masses
devant, acompanyats de moltas personas de tots
estaments, y axí anaren a la capella de Santa
Eulària de la Seu de la present ciutat, y allí oÿren
missa y, aprés de oÿda la missa se’n tornaren en
la present casa, y se’n entraren a la sala gran de
Sant Jordi, anant los vells a la mà esquerra y los
nous a la mà dreta, assentant-se los senyors de-
putats y oÿdors nous per son orde a la mà dreta
de la taula llarga que estava parada en lo mig de
dita sala, ab lo missal en lo cap de la taula, y los
senyors deputats y oÿdors vells a la mà esquerra
de dita taula, y lo molt reverent senyor don Pe-
dro Copons, official y vicari general del reveren-
díssim senyor bisbe de Barcelona, y mossèn
Joan Ballaró, regent la vegueria de Barcelona, al
cap de la taula envés la iglésia de Sant Jaume, ço
és, lo vicari general a mà dreta y lo veguer a mà
esquerra, y lo scrivà major del General al cantó
de dita taula, entre lo senyor deputat ecclesiàs-
tich vell y regent la vegueria, publicant y llegint
allí lo acte de jurament. Y, fet dit jurament y
oÿda sentència de excomunicació, y los laychs
prestat sagrament y homenatge acostumat en
mà y poder de dit regent la vegueria de Barcelo-
na y, acabat totalment lo dit jurament ab la for-
ma demunt dita, los dits senyors deputats y oÿ-
dors vells, aprés de haver-los donades las claus
del archiu, se despediren dels nous, precehint
moltes cortesies, y los nous se’n entraren en lo
consistori, assentant-se quiscú d’ells ab ses cadi-
res, comforme sos predecessors havien acostu-
mat. Y al cap de una estona després de haver
tractades algunas // 2r // cosas, se’n anaren en
sas casas, acompanyats de son porter y massa
devant, y tots acompanyats de molts cavallers y
officials del General, com tenen acostumat.

En aquest mateix die, a la tarda, ses senyories,
ab verguers y masses, acompanyats dels officials
de la present casa, a sinch horas de la tarda, ana-
ren a sa excel·lència y li representaren lo quant
agrahits estavan de que sa magestat hagués insi-
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culat a ses persones en deputats y oÿdors del
General de Cathalunya, tenint y reputant-los
per fahels y leals vassalls seus, honrra que la pre-
cisavan molt, y que la sort que Nostre Senyor
ere estat servit donar-los desijaven tenir-la per
major acert del servey de sa magestat y beneffici
de aquest Principat. Y que sa excel·lència res-
pongué que serviria a sa magestat les demons-
tracions de agrahiment que li representaven.

Dissabte, a II. En aquest die a la tarda se féu ex-
tracció de visitadors ab la forma acostumada, si
y conforme disposa lo capítol primer del nou re-
drés del General de las Corts de 1599, en lo
hort sota dels tarongers, a hont és lo sortidor,
en presència de nou testimonis, foren los se-
güents, ço és: per lo estament ecclesiàstich los
senyors lo doctor Jaume Mercer, canonge de
Lleyda; fra don Diego de Boxadós, del hàbit de
Sant Joan; // 2v // lo doctor Amadeo Martí, ca-
nonge de Tortosa. Per lo estament militars, los
senyors don Francisco Junyent, don Pedro Fi-
valler, don Phelip Roger, en Barcelona popu-
lats. Per lo estament real, los senyors misser Mi-
quel Carreres, ciutadà honrat de Barcelona;
Joseph Monfar, Joseph Quintana, ciutadans
honrats de Barcelona. Los quals testimonis as-
sentats, ço és, en primer lloch los ecclesiàstichs y
després los militars y reals, feren la protesta or-
dinària. E encontinent, en presència de dits
brassos, fonch per lo scrivà major del General
legit lo dit capítol ab alta veu e, legit aquell, en-
continent fonch feta dita extracció en la forma
que·s sol fer la de deputats y oÿdors, y foren ex-
trets en visitadors del General de Cathalunya los
infrascrits y següents. E, assentats que foren dits
testimonis, al que se volgué fer la extracció,
fonch feta la protesta següent:

Protesta feta devant ses senyories y de son con-
sistori per lo doctor en medicina Miquel del
Munts, misser Pau Benet Mas y Vidal, misser
Hierònym Riera, misser Antoni Comes y Puig-
vert, lo doctor Carlos Costa, lo doctor // 3r //
Ramon Ripoll, lo doctor Juan Carbonell, lo
doctor Joseph Ferrer, lo doctor Francesch Ma-
tas, lo doctor Onofre Monsalvo, lo doctor
Francisco Fornés, lo doctor Balthezar Aguspí,
lo doctor Bonaventura Brassó, y lo doctor Ber-
nat Fornés. Los quals protestaren dient que vo-
len continuar en assistir per testimonis per lo
bras real en las extraccions se fan en la present
casa de la Deputació, conforme se és acostumat
en semblants extraccions, requerint al scrivà
major lleve acte de dites coses. Testes sunt Hie-
ronymus Gali, notarius, et Franciscus Rol, cleri-
cus, cives Barcinone.

Per lo estament ecclesiàstich, los senyors bisbe
de Vich, lo doctor Francisco Campanya, ardiaca
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y canonge de Urgell, lo doctor Jacinto Sansa,
canonge de dita Seu. Per lo estament militar, los
senyors don Llorens de Bardaxí, mossèn Joseph
de Phelices, mossèn Maurici Lloreda. Per lo es-
tament real, los senyors mossèn Rafel Sastre,
misser Francisco Vicents.

E encontinent que dit mestre Francisco Vicents
fonch extret, //3v // fonch, per lo magnífich ad-
vocat fiscal, posada la excepció, dient no podie,
per quant erat visitandus, per ser tauler del Ge-
neral de la ciutat de Manresa, y per ço haver suf-
fogat, y en son lloch ésser extret altre, no obs-
tant que antes de posar-lo en la urna se havia de
posar-li la excepció per lo procurador fiscal, y
per descuyt no se li fonch posadaa, per lo que
ses senyories, fent estas cosas ab vot y parer dels
magnífichs assessors y advocat baix firmats que,
attès la excepció no se li fonch posada per dit
procurador fiscal per descuyt, y attès consta, se-
gons relació de dits magnífichs assesors y advo-
cat fiscal que dit mestre Francisco Vicents no
podie concórrer per haver de ésser visitatb per
rahó de dit offici de tauler, que per ço aquell fos
suffogat y en son lloch extret altre, en la qual
extracció hisqueren los següents: mossèn Bal-
thezar Bassa, misser Juan Palmerola.

Dilluns, a IIII. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich de la present casa, enviaren un
paper de embaxada al excel·lentíssim senyor //
4r // marquès de Olías y Mortara, lochtinent y
capità general en lo present Principat y comtats,
acerca de extràurer de galera a Martí Marges, la
qual és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya diuen que Martí
Marges fonch condempnat en la règia cort als
vuit de juliol 1654 en servir remant en las gale-
ras de sa magestat, que Déu guarde, per temps
de sinch anys, com ne fa fe Balthesar Oriol,
scrivà del procés que se dóna a vostra excel·lèn-
cia. Y axí, als vuit de juliol proppassat ha cum-
plit lo temps de la pena de sos delictes, y com
vuy se troba en lo moll d’esta ciutat en la galera
de la Soledat, per ço dits deputats, per medi
d’esta embaxada, suplican a vostra excel·lència
que, per observança de las generals constitu-
cions, sia de son servey manar relexar-lo y libe-
rar a dit Marges de dita galera per a gosar de sa
lliberat, que ho rebran a particular mercè de mà
de vostra excel·lència.»

E sa excel·lència respongué que «lo mandaría
ver»
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Dimecres, a VI. En aquest die ses senyories feren
nominació de alguns // 4v // officis macànichs
de la present casa, que són los següents: per es-
parter, Jacint Bernadà; per libratera, Rafela Cas-
telló, donsella; per candaler, Juan Janer; per
hortolà, Joan Riber; per tapiser, Jacinto Mora-
tó; per capser, Gregori Osset; per pintor, Ab-
don Ricart; per fuster, Juan Campderòs; per
mestre de cases, Pere Pau Ferrer; per corder,
Juan Sans; per bastaix del General, Joan Molas;
per courer, Miquel Carmini; per estamper Ta...
Pomadera; per vidrier, Joseph Galí; per manyà,
Francesch Vilaplana; per bastaix de la bolla, Ra-
mon Roca; per ferrer, Joseph Ramon; per ven-
taller, Salvador Mir; per cotoner, Joan Molas;
per argenter, Francesch Janer; per valer de la
present casa, Baldiri Melchior; per cabo mestre
dels manestrils de la present casa, Pau Monts.

Dijous, a VII. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich de la present // 5r // casa, en-
viaren en scrits segona embaxada al excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías y Mortara, lochti-
nent general en lo present Principat y comtats,
la qual embaxada és comforme la primera se li
envià en jornada de quatre del present.

E sa excel·lència respongué que havia scrit al ca-
pità de la galera a hont dit Marges estava.

Divendres, a VIII. En aquest die ses senyories
consistorialment, ab masses altes, acompanyats
dels officials de la present casa, baixaren en la
casa del General y Bolla de la present ciutat, per
a assistir lo fer encantar y lliurar los arrenda-
ments de les bolles qui encara no estaven lliura-
des.

5v Dilluns, a XI. En aquest die ses senyories me en-
tregaren unes crides reals publicades en la pre-
sent ciutat per part de sa excel·lència, acerca de
la pracmàtica, lo que me ordenaren cusís en lo
present dietari, signades de letra B.

En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, enviaren un paper de embaxada al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, lochtinent y capità general en lo present
Principat y comtats, acerca de tràurer de galera
a Martí Marges, blanquer, per haver acabat lo
temps que fou condempnat, la qual embaxada
és del tenor següent.

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya diuen que als quatre
y set del corrent mes de agost, per medi de son
síndich, han suplicat a vostra excel·lència, fos
servit manar extràurer de la galera dita de la So-

ledat a Martí Marges, blanquer, per haver aca-
bat lo temps de sinch anys per lo quals fou con-
dempnat als vuit de juliol mil sis-cents sinquan-
ta-quatre en la règia cort, y fins ara no se ha
pogut conseguir sa lliberat. E com ab la consti-
tució 9, títol “De penas corporals”, després de
haver disposat que lo condempnat ha remar en
galeraa //6r // per dit temps sie tret de dites ga-
leres encontinent que dit temps serà passat, se
ordena que, havent-hi recusació en la relexació
del condempnat, se pugan pendre per represàlia
dos o quatre moros de galera, y si assò no profi-
tave se’ls puga pèndrer dels officials y ministres
de dita galera y tenir presos fins a tant que lo
condempnat serà tret en terra. Per ço, dits de-
putats, per medi d’esta tercera ambaxada, dits
deputats y oÿdors suplican a sa excel·lènca sie de
son servey manar extràurer dit Martí Marges
per observança de ditas constitucions que, a
més és de justícia, ho rebran a singular mercè de
mà de vostra excel·lència».

E sa excel·lència respongué, per medi de dit sín-
dich, que «aora lo tratavan de sacar de galera
dicho Marges».

En aquest mateix dia ses senyories baixaren
consistorialment en la casa del General y Bolla
de la present ciutat per a asistir a fer encantar los
arrendaments de las bollas qui encara no esta-
ven arrendades.

Dimecres, a XIII. En aquest die ses senyories
anaren consistorialment en la // 6v // casa del
General per a fer encantar las bollas que no esta-
ven arrendades.

Dissabte, a XVI. En aquest die, entre las tres y
quatre horas de la tarda, vingueren en la present
casa los molts il·lustres y reverendíssim senyors
don Francisco Crespí de Valldaura, bisbe de
Vich, del Consell de sa magestat; los doctors
Francisco Campanyà, degà y canonge de la san-
ta Iglésia de Urgell; Jacinto Sansa, canonge de
dita santa Iglésia per lo estament ecclesiàstich;
don Llorens de Bardaxí, Maurici Lloreda y Jo-
sep de Felices per lo estament militar; Rafel Sas-
tre, ciutadà honrat de Barcelona, Balthezar Bas-
sa y Juan Palmerola, doctor en drets, ciutadà de
Barcelona, per lo estament real, visitadors ex-
trets per la visita del General, a dos del // 7r //
corrent, per a visitar los senyors deputats y oÿ-
dors de comptes del trienni pròxim passat de
1656 y officials de aquell, comforme disposició
del capítol primer del nou redrés de las Corts
del any 1599. Estant ajuntats en lo aposento a
hont se té la visita del General que està en la sala
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gran de la present casa, estant los senyors depu-
tats y oÿdors en la sala dels reys de la present
casa, los manaren avisar per a què ses mercès
vinguessen en la dita sala dels reys a prestar son
jurament, los quals, arribats en presència de ses
senyories, estiguerena assentats en la forma se-
güent, ço és, los senyors deputats y oÿdors se as-
sentaren ab la forma estan assentats quant hi ha
brassos en los banchs de vellut carmesí, y aprés,
a mà dreta del senyor deputat ecclesiàstich d’es-
palles, envés la paret que dóna al carrer de Sant
Honorat, lo molt reverent senyor official y vica-
ri general, y aprés d’ells consequutivament los
tres senyors visitadors ecclesiàstichs y aprés los
militars, y últimament los tres reals. Y, estants
assentats en dita forma dits senyors visitadors
protestaren, ço és, los militars y reals de que
restàs salvo a cada hu de dits militars y reals llur
dret respective, per rahó de no estar assentats
los ecclesiàstichs, militars y reals interpollada-
ment, com és pretès per dits militars y reals, vo-
lent que aquell los reste totalment salvo y sens
queb se’ls sie fet prejudici algú per poder de-
duhir d’ell en las primeras Corts allà a hont més
los convinga. Y, feta dita protesta, lo scrivà ma-
jor del General, ab alta veu, llegí lo capítol pri-
mer de las //7v // Corts 1599, lo qual llegit dits
senyors visitadors prestaren sacrament y home-
natge en mà y poder de ses senyories, ço és, los
ecclesiàstichs posant-se la mà en los pits y los
laychs se alsaren per son orde y juraren en mà y
poder de ses senyories ab la forma acostumada.
Y, aprés de prestar dit jurament, lo official los
publicà sentència de excomunicació, estant los
senyors visitadors de peus, y aprés de oÿda la
dita sentència de excomunicació dit molt reve-
rent official se despedí de ses senyories y de dits
senyors visitadors, la qual sentència de excomu-
nicació fonch publicada ab la forma que·s se-
gueix.

«Nos domnus Petrus de Copons, thesaurarius et
canonicus Ecclesie Barcinone, officialis et vicarius
generalis pro admodum illustrisimi et reverendi-
simo domino domino Barcinonensis episcopo, mo-
nemus vos admodum illustrem et reverendum 
reverendos et magnificos dominos domnum Fran-
ciscum Crespi de Valldaura, episcopum Vicensis,
de Consilio suae magestatis, doctores Jacintum
Sansa, canonicumc Sedis Urgellensis, et Francis-
cum Campanya, decanum et canonicum Sedis
Urgellensis pro estamento ecclesiastico, domnum
Laurentium de Bardaxi, Mauricium Lloreda et
Josephum Felices, pro estamento militari, Rapha-
elem Sastre, civem honoratum Barcinone, Batha-
zarem Bassa et Joannem Palmarola, utriusque
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juris doctores, cives Barcinone, pro estamento re-
gali, personas juxta formam capituli Curie no-
vae reformatione extractos in visitatores Genera-
lis principatus Cathaloniae pro triennio proxime
lapso, hic presente pro primo, secundo, tertio et pe-
remptorio terminis et monitionibus quatenus,
bene et legaliter vos habebitis in vestro officio seu
munere visitatorum quovis amore et rencore post-
positis // 8r // sed solum Deum et concientia ves-
tras intuendo, et pro his auditis excomunicationis
sententiam quam in vos et quemlibet vestrum
contrafacientem seu contrafacientes trina cano-
nica monitione praemissa ferimus, et cetera, pro-
mulgamus in his scriptis».

Y encontinent, fonch feta extracció per ses se-
nyories de rodolins de jutge dels processos, en
què foren extrets, ço és, per lo estament eccle-
siàstich lo dit senyor bisbe de Vich; per lo esta-
ment militar don Llorens de Bardaxí; y per lo
estament real lo senyor lo doctor misser Juan
Palmerola, y axí los instructors dels processos
són: lo senyor bisbe de Vich, don Llorens de
Bardaxí, lo doctor misser Joan Palmerola.

De tots les quals cosas és estat llevat lo present
acte per mi Francesch Soldevila, scrivà major de
dit General, a instància de ses senyories y de dits
senyors visitadors. Presents per testimonis Jo-
sepha Cortès y Jaume Cases, verguers de ses se-
nyories, y Hierònym Galí, notari.

Y, aprés de fet lo sobredit, dits senyors visita-
dors, fetes les degudes cortesies se despediren
de ses senyories y se’n anaren en lo aposento a
hont dits senyors visitadors tenen consistori,
que és en la sala gran que mira en la plassa de
Sant Jaume, y junts en dit consistori cridaren al
scrivà major del General y, aprés de estar assen-
tats en forma de consistori, de notari y scrivà
major de dita // 8v // visita de la persona de
mossèn Bernat Llentisclar, notari públich de
Barcelona, lo qual, present en lo consistori de
dita visita, acceptà lo dit offici, y prestà lo sòlit y
acostumat jurament en mà y poder de dits se-
nyors visitadors, y noresmenys prestà sagrament
y homenatge en mà y poder de Joseph Cortès,
hu dels verguers de ses senyories en la forma
acostumada.

E aprés, als desset de dit mes y any, en presència
de dits senyors visitadors, hoí dit Bernat Llen-
tisclar, scrivà major de dita visita, sentència de
excomunicació, que·ls estada promulgada del
tenor següent:

«Nos don Petrus de Copons, thesaurarius et cano-
nicus Ecclesie Barcinone, officialis et vicarius ge-
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neralis pro admodum illustrisimi et reverendisi-
mo domino domino Barcinonensis episcopo, mo-
nemus te Bernardum Llentisclar, notarium pu-
blicum Barcinone, scribam majorem Generalis
Cathalonie, per admodum illustres dominos visi-
tatores dicti Generalis electum et nominatum.
Hic presentem pro primo, secundo, tertio et pe-
remptorio terminis et canonica monitione quate-
nus teneas sub rigido et stricto secreto cuncta ne-
gocia et regimine dicti tui officii bene fideliter et
legaliter te habeas quovis amore et rencore postpo-
sitis. Et pro his auditis excomunicationis senten-
tiam quam in te sic contrafacientem nunc pro
tunc dicta trina canonica monitione praemissa
ferimus et promulgamus in his scriptis».

9r Dilluns, a XVIII. En aquest die, constituït perso-
nalment devant de ses senyories y en son consis-
tori Francesch Rol, clergue, com a procurador
substituït del molt il·lustre senyor Luýs Llupico
de Xixon, deputat real del General de Cathalu-
nya, procurador de Dionís Corder y Prats, ciu-
tadà honrat de Tortosa, com de dita procura
consta en poder de Jaume Bach, notari ciutadà
de Barcelona, a desset del present y corrent mes
de agost, y de la substitució feta per dit senyor
Lluýs Llupico de Xixon, deputat real, consta en
poder de Francisco Soldevila, notari de Barcelo-
na, a divuit de dit mes de agost, en dit nom di-
gué que renunciava en mà y poder de ses senyo-
ries lo puesto de capità viu que tenia Dionís
Corder, del tèrcio que ses senyories tenen for-
mat per servey de sa magestat y defensa de la
província, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer la renunciació. E ses senyories adme-
teren aquella si et in quantum. Presents per tes-
timonis lo doctor misser Aleix Tristany, ciutadà
honrat de Barcelona, y Jaume Cases, verguer de
ses senyories.

En aquest mateix die se són baixats a la Llotja
de la present ciutat ses senyories per fer encan-
tar los drets de la Bolla, General y altres.

9v En aquest mateix die ses senyories, per medi del
síndich del General, enviaren al excel·lentíssim
senyor marquès de Olías y Mortara, lochtinent
y capità general de sa magestat en lo present
Principat y comtats, una embaxada acerca que
los censals y pensions de aquells que fa lo Gene-
ral no poden ser empatxats ni embargats per lo
senyor rey, officials y ministres seus, juntament
ab una còpia auctèntica de un sindicat fet per la
Cort general en lo any 1599, donant facultat als
deputats de poder manllevar a censal, y un capí-
tol fet en las Corts de 1380, la qual embaxada és
del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya diuen que, per lo

noble senyor don Juan de Marimon, regent la
Real Thesoraria, se pretengué en lo trienni pas-
sat se li havian de pagar per lo tunch deputats las
pensions dels censals creats sobre las rendas de
la Generalitat continuats en los capbreus en
nom de alguns particulars, las hasiendas dels
quals estan confiscades per crim de leze mages-
tat, y aplicats al patrimoni real, tractàs aquest ar-
ticle ab los magnífichs assessors y advocat fiscal
del General, los quals feren reparo a esta preten-
ció, per ço que la Cort general celebrada en la
present ciutat en lo any 1599 féu sindicat als de-
putats e o altres persones per a manllevar censals
fins a tres-centas mil lliures, per cumplir del
preu de dits censals que·s manllevaren, o part
del servey que dita Cort general havie feta a la
magestat del senyor //10r // rey don Philip 2 de
Aragó, de immortal memòria, y entre altres
clàusules continuades en lo dit sindicat per la
Cort general, firmat a 8 de juliol 1599, se pro-
veheix, per major tuÿció y seguretat dels com-
pradors de dits censals, que no puxen, per lo 
senyor rey o algú de sos officials, ésser annotats
o appresos o confiscats, ni ésser-li feta empara
alguna ni seqüestre ni empatxament algú, ni po-
sar-hi la mà en alguna manera per qualsevol de-
licte o excès quant que quant fos gran o enor-
me, per los compradors de dits censals o altres
pocessor de dits censals, comesos o comete-
dors, volent també la dita Cort fessen dits sín-
dichs las obligacions ab totes renunciacions,
cauthelas, seguretats y clàusules acostumades
posaren altres vendes per deputats, síndichs y
procuradors passats fetas de censals sobre lo Ge-
neral, segons las quals clàusules dits assessors 
repararen en què, segons la prerrogativa dels
censals del General, no podia lo fisch real pre-
tèndrer les pensions cessades de dits censals, per
lo que conferiren la matèria ab lo noble don Mi-
quel de Cortiada, doctor del Real Consell y ad-
vocat fiscal patrimonial, donant-li còpia de la
dita clàusula del sindicat y del decret de sa ma-
gestat en lo sindicat aposat, usant de la plenitut
de sa real potestat, ab promesa de contravenir al
que en lo sindicat està contengut, y ab mana-
ment a tots los officials presents y sdevenidors
per a què totes y sengles coses en lo dit sindicat
contengudes observassen.

Y, després de haver representat estas rahons, dit
noble advocat fiscal respongué que la gràcia de
sa magestat, ab dit sindicat expressada, sols com-
peteix los preu dels censals però no las pensions
de aquells, com a commo- // 10v // ditat dels
fruyts, de la mateixa manera que en los fidei-
commisos y majorats en los quals estava expres-
sada la prohibició de alienació en favor de es-
trany, perquè en estos entenie que la comoditat
y percepció dels fruyts restave en lo fisch durant
la vida del delinqüent, majorment quant a la
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prohibició de elienació havie de redundar en fa-
vor del mateix delinqüent, però per part dels
dits assessors se ha referit als dits deputats que
replicaven a esta rahó, dient que la clàusula de
prohibició de confiscació atorgada per sa ma-
gestat, per major tuÿció dels censals, exclohie lo
fisch de poder pretèndrer ni demanar las pen-
sions ab motiu de importar comoditats de
fruyts, per ço quea aquella exclohie totalment lo
interès fiscal de les dites pensions, dignant-se sa
magestat, per facilitar més la exequució del ser-
vey per la Cort fet, y per seguretat dels compra-
dors, diminuir la pena de la confiscació que los
reos compradors o pocessors dels censals per los
delictes podien merèixer quant a las pensions
dels sobredits censals, volent que ab lo domini
que·s tranferie en virtut de la confiscació a son
real patrimoni s·i comprenguessen lo que se de-
clarave ab las paraulas “segrestats, empatxats o
emparats per lo senyor rey” ni posar-hi la mà en
alguna manera; y és ben cert que, com los preus
no·s pugen empatxar, per ser molts, quant al
comprador se ha de verificar en las pensions, de
manera que importarie esta clàusula separació
dels censals del General de la confiscació dels
béns dels delinqüents ni·s podrie conciderar esta
ceperació en favor del mateix delinqüent, per-
què no és sinó en favor dels succehints ab intes-
tat del delinqüent que encara que, per la atroci-
tat del delicte de leza magestat, fa lo delinqüent
intestable en los restants béns, però com // 11r
//sa magestat separave de la confiscació los cen-
sals del General, restaven aquells hàbils al dret
de succehir en favor dels successors ab intestat,
y axí la prohibició de confiscació no ere en favor
del mateix delinqüent, sinó com a privilegiats
tocarien als succesors ab intestat y no al fisch, y
podia molt bé sa magestat diminuir la pena de la
confiscació a certs béns, no volent que aquells
fossen en la confiscació compresos, majorment
que·s ponderave en lo dit sindicat se ordenave
se fermàs ab totas las seguretats y clàusules acos-
tumades posar en altres vendes de censals sobre
lo General, y que lo senyor rey don Pere, en las
Corts del any 1380, havent-se de manllevar
censals sobre lo General, per cumplir ab lo ser-
vey per la Cort fet, expressament disposà que
los censals ni pensions de aquells poguessen és-
ser confiscats, y que axí, en virtut de dit capítol,
ni podia pretèndrer lo procurador fiscal la per-
cepció de ditas pensions en nom de commodi-
tat de fruyts.

Totas las quals rahons no obstant està encara la
diversitat del sentir en son punt, conciderant em-
però los deputats y oÿdors la gravedat de la matè-
ria, y desijant cumplir a la obligació de sos càr-
rechs, y mirar per la prerrogativa del General y
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dels censals que sobre dels emoluments de
aquells estan creats. Representant a vostra ex-
cel·lència lo sobredit, suplican sia vostra excel·lèn-
cia servit fer-los mercè en manar nomenar alguns
noble o magnífichs doctors del Real Consell ab
los quals los assessors, advocat fiscal del General,
pugen conferir la matèria y pèndrer la resolució
apparexerà més convenient al major servey de sa
magestat //11v //y beneffici de la Generalitat, que
ho rebran a particular mercè de mà de vostra ex-
cel·lència».

E dit excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, lochtinent de sa magestat en aquest
Principat, ha fet de resposta a dit síndich que si
«dicha embaxada era del negocio del thesoro que
ja sabía lo que era».

En aquest mateix die ses senyories me entrega-
ren un vot en scrits, fet per los magnífics asses-
sors del General y doctors consulents, respecte a
la pragmàtica, lo qual està assí cusit, signat de
letra B.

Dimecres, a XX. En aquest die ses senyories, per
medi del molt il·lustre senyor fra don Gispert
Amat, abat de Sant Cugat, don Francisco Sala y
Joseph Navel y Erill, enviaren una embaxada en
scrits al excel·lentíssim senyor marquès de Olías
y Mortara, lochtinent y capità general de sa ma-
gestat en aquest Principat, en respecte de la
pragmàtica, la qual embaxada és del tenor se-
güent:

«Excel·lentíssim senyor. Als quatre del corrent
mes de agost, de part de vostra excel·lènciaa, //
12r // se publicà per los llochs acostumats de la
present ciutat una real pragmàtica, firmada de la
real mà de sa magestat, que Déu guarde, dada
en Sant Lorenço, a vint-y-vuit de octubre 1658,
en la qual sa magestat statueix, disposa, ordena
y mana sobre las pagas fetas en moneda de si-
sens dels deutes contrastats, axí de part com de
censos y violaris anteriors al any 1640, y del
modo dels pagaments en ditas obligacions en lo
sdevenidor de aquells dèbits; manant sa mages-
tat que lo contengut y declarat en dita real
pragmàtica se observe, exequute y cumple com
en ella se conté, y va expressant per totas y qual-
sevol persones de qualsevol estat, grau, prehe-
minència y condició que sien en lo present Prin-
cipat y comtats, no permetent que contravinga
a ella en manera alguna per alguna causa, títol o
rahó, sots las penas en dita real pragmàtica con-
tengudes, de la qual publicació, havent-ne tin-
guda notícia los deputats y oÿdors del General
de Cathalunya y oÿdors del General de Cathalu-
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nya, y havent-se’ls dit que seria dita real prag-
màtica contra generals constitucions del present
Principat, han consultat est fet ab los assessors,
advocat fiscal del General y doctors consulents,
los quals, comformes, han donat son vot y parer
en scrits, dient que la dita real pragmàtica, per
quant és consebuda en forma de lley y edicte
general, disposant y ordenant en fet general, y
que té respecte a temps present, passat y sdeve-
nidor, y que ab ella mana sa magestat sia obser-
vada per totes les persones de qualsevol estat,
grau o preheminència que sian, encontra ab la
constitució setena, que comensa “Revocant”,
títol “De dret del fisch”, ab la qual lo senyor rey
don Fernando, en la Cort que celebrà en Barce-
lona en lo any 1482, //12v // revocant, y havent
per revocats qualsevols edictes per dit senyor
rey don Fernando, o per lo senyor rey don Juan
fins aleshores fets, statueix y ordena que tals
edictes fets per dit senyor rey don Fernando o
per sos successorsa de aquí al devant, seran po-
sats; y que també encontrava ab la constitució
primera, títol “De usatges”, ab la qual se sta-
tueix y ordena per lo senyor rey don Pere que,
sempre que dit senyor rey o sos successors vol-
dran fer en Cathalunya alguna constitució ge-
neral, o statut, aquella faran de approbació y
consentiment dels prelats, dels barons, dels ca-
vallers y dels ciutadans de Cathalunya, que és en
Cort general.

E, com dits deputats, per rahó de sos officis, tin-
gan obligació de instar lo reparo de les dites
constitucions, que per camí algú no sien vio-
lades. Per ço mos han ordenat representàssem
extrajudicialment a vostra excel·lència, per medi
d’esta embaxada, la dita contrafacció y suplicàs-
sem de sa part, com ho fem, se servesca manar
reparar ditas contrafaccions, y no permètrerb dita
real pragmàtica sia posada en exequució, per
observança de las ditas constitucions, com ho
esperan del zel de vostra excel·lència, y dits de-
putats ne rebran particular mercè».

E, tornats dits senyors embaxadors, feren de
resposta a ses senyories que havian donada dita
embaxada a sa excel·lència, a la qual féu de res-
posta que «la intención de su magestat, Dios le
guarde, ni la suya, no era hazer cosa en contrario
de las generales constituciones de Cathalunya y
que lo mandaría ver».

Dijous, a XXI. En aquest die ses senyories me en-
tregaren una cartac // 13r // enviada per lo ex-
cel·lentíssim senyor duch de Cardona, la qual

me ordenaren cusís en lo present dietari, y és
assí, cusida sub litera A.

Divendres, a XXII. En aquest die ses senyories
baixaren en la casa del General y Bolla de la pre-
sent ciutat per a fer encantar los arrendaments
de las bollas que encara no estaven lliurats.

En aquest mateix die fonch donada pocessió per
Joseph Blanch, altre dels verguers de ses senyo-
ries, a Joan Molas, cotoner, bastaix de la Bolla
de la present ciutat, en virtut de nominació per
ses senyories feta en favor de dit Molas, a sis del
corrent, en senyal de la pocessió de la qual per
dit verguer se li foren entregades les claus dels
tres portals de la casa del General y Bolla. Pre-
sents per testimonis Hierònym Galí, notari, y
Joan Antoni Molner, corredor de coll.

13v Dilluns, a XXV. En aquest die ses senyories bai-
xaren consistorialment ab los verguers, acom-
panyats devant y de alguns officials de la present
casa del General y Bolla de la present ciutat, per
a assistira a fer encantar los arrendaments de las
bollas que encara no estaven lliurades.

2b pragmàtica.

En aquest mateix die ses senyories, per medi
dels senyors fra don Diego de Boxadors, del hà-
bit de Sant Joan, don Agustí Guilla y Gismundo
Boffill, ciutadà, enviaren a sa excel·lència un pa-
per de embaxada, la qual és segona de la que li
enviaren a vint del present y per lo mateix effec-
te, y d’ella dexaren còpia a sa excel·lència.

E, tornats que foren dits senyors embaxadors,
feren relació com havien reportada dita emba-
xada a sa excel·lència, als quals féu de resposta
que «estava tan attento en no innovar cosa en
contrario de las constituciones que por esto effeto
havía scrito a su magestat, Dios le guarde, decla-
rasse su ánimo en rasón de esto, y que estava
aguardando la orden que su magestad le diere
para exequutar lo que fuere de su real servicio, y
que no fuessen tan solícitos en embaxadas».

Dimars, a XXVI. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich del General, enviaren un paper
de embaxada acercac // 14r // la nominació feta
per ses senyories de capità del tèrcio de la Depu-
tació en favor de Francisco Pagès, la qual emba-
xada és assí cusida de letra A.

Dimecres, a XXVII. En aquest die ses senyories
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consistorialment, ab los verguers y masses altes,
acompanyats dels officials de la present casa,
anaren a visitar lo excel·lentíssim senyor duch
de Veraguas, lo qual desembarcà en la present
ciutat, venint de Milà, anant ses senyories en la
casa de don Melchior Ovando, en lo carrer Am-
ple, hont sa excel·lènica habitave y, arribats allí
entraren en la resala de dita casa, a hont troba-
ren unes cadires posades a mitja lluna, en las
quals se assentaren, estant assentats sa excel·lèn-
cia al extrem de la mà dreta, y a son costat lo se-
nyor deputat ecclesiàstich, y los demés senyors
deputats y oÿdors consequutivament; ha hont
lo senyor deputat ecclesiàstich, en veu sua dels
demés consistorials, donà a sa excel·lència la
benvinguda en esta ciutat, lo quant gustosos de
ella estaven, offerint-se promptes en emplear-se
en lo qual fóra del gust de sa excel·lència.

E sa excel·lència respongué que «agredecía mu-
cho la merced le hasían, y que gustaría se ofrecies-
sen occasiones para que sus señorías pudiessen ex-
perimentar el zelo tenía en emplearse para el
benefficio de esse Principado y gusto de sus seño-
rías».

Dijous, a XXVIII. En aquest die vingué en la pre-
sent casa lo excel·lentíssim senyor //14v // duch
de Veraguas a tornar la visita a ses senyories, al
qual hisqueren a rèbrer los assessors, advocat
fiscal y demés officials de la casa baix en la en-
trada, y lo senyor oÿdor ecclesiàstich ab masses
altes lo hisqueren a rèbrer al cap de la escala tot
sol, per faltar-i lo senyor oÿdor real y no haver-
hi oÿdor militar, ha ont li féu los deguts acata-
ments, y lo acompanyà en la capella dels gloriós
Sant Jordi, la qual estava molt ben parada, a
hont féu oració, y després lo acompanyà fins al
entrar de la sala dels reys, ha ont lo isqueren a
rèbrer los demés senyors consistorials, y de allí
entraren en la sala del consistori, assentats sots
lo dosser, és a saber, sa excel·lència al mig del
senyor deputat ecclesiàstich y militar, ha ont sa
excel·lència los donà las gràcias de la visita lo
havien feta lo die de aÿr, estimant molt lo aga-
sajo y despedint-se de ses senyories, per estar de
lleva en la tarda a la cort de sa magestat. E des-
prés se alsaren y ses senyories lo acompanyaren
fins a la sala de Sant Jordi, y de allí al cap de la
escala lo havien rebut, acompanyant-lo los as-
sessors y demés officials fins a la porta de la
casa.

Divendres, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
consistorialment, ab los porters y masses altes,
acompanyats dels officials de la present casa,
anaren en casa del excel·lentíssim senyor mar-
quès de Olías y Mortara, lochtinent y capità ge-
neral del present Principat y comtats, per a visi-
tar lo excel·lentíssim senyor conde de Castillo,

100

lo qual venia de Nàpols, de acabar sona govern
de virrey y, arribats en lo quarto de marina, los
hisqué a rèbrerb // 15r // sa excel·lència en lo
aposento antes de la galeria, entrant en ella, a
hont trobaren cadires posades a modo de cor, y
en elles se assentaren ses senyories y sa ex-
cel·lència en lo cap devant de tots, y axí assen-
tats lo senyor deputat ecclesiàstich, en veu sua y
dels demés senyors consistorials, sos companys,
li donà la norabona de sa vinguda en esta ciutat,
offerint-se en lo que fos del gust de sa excel·lèn-
cia. Los féu de resposta que estimava molt la
mercè li feyen, y gustaria lo empleassen en lo
que fos de gust de ses senyories y beneffici del
Principat, y al cap de un rato ses senyories se
despediren, acompanyant-los sa excel·lència fins
a la porta del tercer aposento, ha ont se despedí.

Pragmàticac.

En aquest mateix die lo senyor Balthezar Agus-
pí, servint lo offici de síndich, ha aportat un pa-
per al il·lustre senyor don Joseph de Boxadós,
regent la Real Cancelleria, lo qual se ha de pre-
sentar y llevar acte de la presentació al excel·len-
tíssim senyor marquès de Olías y Mortara, loch-
tinent y capità general, que tractà sobre affers
de la pragmàtica per a què se servís habilitar
aquell, lo qual és assí cusit, signat de lletra A. Y
respongué que serviria a sa senyoria ab molt
gran gust.

Diumenge, a XXXI. En aquest die vingué en la
present casa de la // 17v // Deputació lo ex-
cel·lentíssim senyor conde de Castrillo a tornar
la visita a ses senyories, al qual hisqueren a rè-
brer los assessors, advocat fiscal y demés officials
de la present casa baix en la entrada; y lo senyor
oÿdor ecclesiàstich y real lo hisqueren a rèbrer
ab masses altes en lo cap de la escala ha ont li fe-
ren los deguts acataments, y lo acompanyaren a
la capella del gloriós Sant Jordi, que estava molt
ben parada, a hont féu oració, y després lo
acompanyaren fins al entrar a la sala dels reys, ha
ont lo hisqueren a rèbrer los demés senyors
consistorials, y allí entraren en la sala del consis-
tori, assentant-se sota lo dosser ab las cadires de
vellut, és a saber, sa excel·lència a mà dreta del
senyor deputat ecclesiàstich, y lo senyor deputat
militar a mà dreta de sa excel·lència, restant sa
excel·lència en lo mig dels dos; y axí assentats,
los donà las gràcias de la visita li havien feta lo
die de divendres proppassat, ab molta demons-
tració de agrahiment, a hont estigueren raho-
nant un bon rato, després se alsaren y hisqueren
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per la porta del consistori, y de allí anaren fins a
la sala de Sanct Jordi, y de allí al cap de la escala,
ha ont ses senyories se despediren de sa
excel·lència, acompanyant-lo dits assessors y ad-
vocat fiscal y demés officials fins a la porta, a
hont se despediren.

Setembre MDCLVIIII

Dilluns, al primer. En aquest die ses senyories
anomenaren en fuster //16r // de la present casa
a Isidro Altabó, fuster, ciutadà de Barcelona,
per a fer los affers de fusta de dita present casa y
demés cases del General, que vacca per mort de
Jaume Campderòs, y que la present nomenació
sia notifficada al regent los comptes del Ge-
neral.

3a pragmàtica.

En aquest mateix die ses senyories, per medi
dels senyors don Diego de Boxadós, del hàbit
de Sant Joan; don Agustí Guilla y Gismundo
Boffill, ciutadà, enviaren a sa excel·lència lo
marquès de Olías y Mortara, lochtinent, tercera
embaxada en respecte de la pragmàtica comfor-
me està continuada en jornada de vint del pre-
sent y corrent mes de agost, y d’ella dexaren cò-
pia a sa excel·lència en scrits.

E sa excel·lència respongué a dits senyors emba-
xadors que en la primera embaxada que se li ere
feta havia donat part a sa magestat de dit fet, y
que en la segona féu de resposta que·u havia
scrit a sa magestat, y que estava aguardant la
resposta de ella, y que desijava en tot acertar y
mirar per lo beneffici del Principat.

17v Dijous, a IIII. En aquest die misser Balthezar
Aguspí, servint lo offici de síndich, ha feta rela-
ció com ere anat en casa lo molt il·lustre senyor
regent per a demanar-li si havia habilitat lo pa-
per li aportà divendres proppassat, que tracta
del negoci de la pragmàtica novament publica-
da. Y respongué que la scriptura ja estava habi-
litada, però que no ne havia pogut parlar ab sa
excel·lència, per estar en lo llit desganat y molt
apretat de la puagra, y que en estar bo li·n par-
laria.

Divendres, a V. En aquest die, per medi del sín-
dich del General, fonch enviat un memorial dels
subjectes que a sa magestat, que Déu guarde,
proposan ses senyories per lo offici de cullidor
de las taulas foranes de la col·lecta de la ciutat
de Tortosa, que vacca per mort de mossèn Jau-
me Bondia, ciutadà honrat de Barcelona, còpia
de la qual és assí cusida, signat de letra A.

En aquest mateix die ses senyories, per medi de
dit síndich, enviaren a sa excel·lència del senyor
virrey un altre memorial per la provisió del ínte-
rim de dit offici de col·lector de las ditas taulas fo-
ranes de la ciutat de Tortosa, que vaccava per
mort de Jaume Bondia, ciutadà honrat de Barce-
lona, còpia del qual és assí cusit, signat de letra Ba.

17r Dissabte, a VI. En aquest die ses senyories són
baxats en la casa del General y Bolla de la pre-
sent ciutat per assistir a fer encantar y lliurar los
arrendaments de les bolles que encara no esta-
ven lliurades.

Dimars, a VIIII. En aquest die ses senyories rebe-
ren una carta de sa magestat, que Déu guarde,
la qual manaren ses senyories fos insertada y
buydada en lo present dietari, la qual és del te-
nor següent:

«Elb rey. Diputados. Por vuestra carta de dos deste
he entendido los que havéis sido extractos en deputa-
dos y oydores de qüentas del General desse Principa-
do y condados para //17v //el triennio corriente, de
que he olgado, por lo que espero y fío de vuestra aten-
ción y celo de mi servicio que acudiréis a él con toda
finesa, y al benefficio de essa provincia, que en mí
hallaréys igual estimación de lo que obráredes para
favoreceros y honraros en todas occasiones. Dada en
Madrid, a XXVIIII de agosto MDCLVIIII.

Yo, el rey.

Vidit don Christophol Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Pascha-
lis de Aragonia, regens. Vidit don Petrus de Vi-
llacampa, regens. Vidit don Josephus Sorribas.
Vidit comes de Albatera. Vidit Marta, regens.
Don Didacus de Sada, secretarius.»

Dijous, a XI. En aquest die, constituït personal-
ment en lo consistori de senyories lo doctor en
medicina Joseph Bassa, ha feta relació mitjen-
sant jurament com Joan Pau de Lloselles, sín-
dich del General, està ab indisposició y malaltia,
per la qual no pot servir lo dit son offici de sín-
dich del General, per rahó de aquella.

18r Dilluns, a XV. En aquest die misser Balthezar
Aguspí, servint lo offici de síndich del General,
féu relació com ere anat en casa del molt il·lus-
tre senyor don Joseph de Boxadós, regent la
Real Cancelleria, per vèurer si havia tingut occa-
sió de parlar ab sa excel·lència del senyor virrey
sobre la llicència se ha de servir donar per a pre-
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sentar-li la scriptura que li havia donada a 29 de
agost proppassat per a habilitar-la. Y respongué
que lo die de aÿr, en companyia dels magnífichs
missers Pere Antoni Serra y misser Juan Cellers,
doctors del Real Consell, se ere conferit en casa
de sa excel·lència per a parlar-li de aqueix fet, y
li aparegué no estava ab disposició de parlar-
li·n, per estar encara en lo llit y continuar lo mal
de la puagra, y en donar-li lloch lo mal li·n par-
laria.

18v Dijous, a XVIII. En aquest die ses senyories ana-
ren consistorialment ab los porters y masses de-
vant, acompanyats de molts officials del Gene-
ral, en casa del excel·lentíssim senyor marquès
de Olías y Mortara, lochtinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, los quals foren
enviats a sercar per sa excel·lència. Y, arribat dit
excel·lentíssim senyor, los donà un recaudo de
part de sa magestat, hi·ls entregà una carta de
dita sa magestat, que és assí cusida, signada de
lletra Aa.

19v Dissabte, a XXVII. En aquest die, per medi del
síndich del General, enviaren a sa excel·lència
un paper que contenia nominació de un ajudant
del tèrcio de infanteria que ses senyories tenen
format en servey de sa magestat, que Déu guar-
de, y beneffici del Principat, en persona de
Christòphol Janer, qui se troba alferes de dit
tèrcio, que vacca per haver estat muntat de aju-
dant en capità Francisco Pagès, lo qual paper és
assí cusit, signat de letra A.

E dit síndich ha fet relació que ha donat dit pa-
per a don Carlos Suares, secretari de cambra del
senyor virrey, per estar occupat en altres negocis
sa excel·lència.

Diumenge, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
ordenaren a mi, scrivà major, continuàs y cusís
en lo present dietari un memorial per a sa ma-
gestat, que Déu guarde, lo qual és assí cusit, sig-
nat de letra Ab.

20r Octubre MDCLVIIII

Dijous, a II. En aquest die, constituït personal-
ment Antoni Deví, sargento de una de las com-
panyias del tèrcio del General de Cathalunya, ha
renunciat lo dit càrrech de sargento en mà y po-
der de ses senyories y en son consistori, per ha-
ver cumplits los tres anys havia promès de servir
en dit tèrcio, comforme consta per certifficatò-
ria feta per don Sebastià Duran y Descallar,
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mestre de camp de dit tèrcio, en la ciutat de
Vich, a vint-y-sis de setembre pròxim passat.
Per ço ses senyories han admesa dita renuncia-
ció ab la forma acostumada, ya que sia manat al
vehedor de dit tèrcio li ajuste lo sou del que se li
deu com a sargento de dit tèrcio. Presents per
testimonis Hierònym Galí, notari, y Francisco
Rol, clergue, ciutadans de Barcelona.

20v Dimecres, a VIII. En aquest die són baixats en la
casa del General per a fer encantar las bollas del
General que no estaven arrendades.

21r Dijous, a VIIII. En aquest die, constituït perso-
nalment en lo consistori de ses senyories lo doc-
tor en medicina Miquel Vilanera, ha feta relació
mitjensant jurament com Joseph Cortès, ver-
guer de ses senyories, està ab indisposició y ma-
laltia per la qual no pot servir dit son offici de
verguer de ses senyories, per rahó de aquella.

Divendres, a X. En aquest die ses senyories són
baixats en la casa del General per a manar en-
cantar las bollas que no són arrendades, y mun-
taren consistorialment en lo aposento a hont fa
sa residència lo magnífich deffenedor del Gene-
ral y lo receptor dels fraus, y hanb fet pèndrer in-
ventari de las robas que dit receptor tenia en
son poder de fraus, y han trobat haver-hi las ro-
bas següents:

«Hayc causa de suplicació.

Primo, dos mantos de estam ab lo oli, que són
de Francesch Cantallops, fuster.

Ítem, dos sombreros de Itàlia negres, que són
de Gabriel Agustí.

Hayd causa de suplicació.

Ítem un retall de bayeta negre.

Ítem una pessa y un tros cotoninas de velas, un
manto de estam negre, un tros burata negre, un
tros de tafetà vermell // 22v // ginjolat, un tros
de tafetà cabellat, altre tros de tafetà pardo, una
faldilla y un gipó escarreman, altra faldilla y gipó
escot llaonat.

Ítem un sombrero de la terra.

Haye causa de suplicació.

Ítem un manto de estamenya.
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Haya causa de suplicació.

Ítem dos mantos de estam negre que són de
Francesch Cantallops.

Hayb causa de suplicació.

Ítem altre manto de estam negre tallat a la capo-
na y unas faldillas de estamenya parda, que són
de Ramon Boxadera.

Hayc causa de suplicació.

Ítem una sort de mitges de seda filosello y de
pèl, una sort de telas y una pessa de sargeta gris-
sa, són de la botiga de Pilas y de Td... Matheu,
botiguer.

Haye causa de suplicació.

Ítem un partit de escot negre, és de Juan Roger.

Hayf causa de suplicació.

Ítem tres partits de roba de Gabriel Agustí.

Ítem un tros bolatín de Flandes negre, que tira
dos canas poch més o menos.

Hayg causa de suplicació.

Ítem uns trossos de sangala que són de Bartho-
meu Nadal.

Hayh causa de suplicació.

Ítem una pessa de bayeta blanca, detinguda per
penyora per la pena de un manto bollat a menos
preu de Francesch Cantallops.»

22r Dimecres, a XV. En aquest die partí de la present
ciutat Lluýs Llupico de Xixon, deputat real de
General de Cathalunya, per anar a las parts de
Tortosa per negocis y affers seus y de sa casa, en
companyia de Jaume Cases, verguer de ses se-
nyories.

Dissabte, a XVIII. En aquest die ses senyories me
entregaren una carta // 22v // de sa magestat,
que Déu guarde, y la data de la qual fonch a 12
de setembre 1659, la qual és assí cusida, signada
de lletra A, y és del tenor següent.

«Ela rey. Diputados. El marqués de Olías y Morta-
ra, mi lugarteniente y capitán general en esse Prin-
cipado y condados, me ha dado qüenta que, havien-
do cumplido Martín Marges, natural desse
Principado, los sinco años a que por sentencia dessa
mi Real Audiencia fue condemnado al remo en la
galera Soledad, de la esquadra de España, pidió se
le pusiesse en libertad, sobre que también se le embia-
ron tres recaudos por vuestra parte y que, haviendo
el marqués scrito a Jayme Alemán, que sirve los offi-
cios de vehedor y contador de dichas galeras que se
hallavan en esse puerto, para que le pusiesse en liber-
tad, la dudado de executarlo luego sin orden mía o
de su general, la razón que ha dado es por no constar
por los libros que ahí tiene de la condenación con que
entró en la galera dicho Marges, ni si después de es-
tar en ella havía tenido, como sucede de ordinario,
otra de sus auditores en el tiempo que sirven, lo qual
ha de constar por los libros que estan en el Puerto de
Santa María, sin que baste la representación de la
parte, y parece, si assí fuesse, no sería justo dexasse de
cumplirse también la nueva condenación que tu-
viesse. Para la averiguación dello he mandado dar
orden a los officiales del sueldo que residen en el
Puerto de Santa María // 23r // remitan luego cer-
tifficación de lo que constare por el assiento que se
hiso de Marges y, no haviendo nueva condemnación
contra él, mandaré se le dé libertad, o se embiará ra-
zón de lo que huviere, y aunque no podrá tardar
esta noticia, todavía, entre tanto, me ha parecido
avisarlo para que lo tengáys entendido, sin que se
haga novedad en el ínterim, pues muy brevemente
se ajustará lo que hay, que mi voluntad es se observe
lo dispuesto por las constituciones desse Principado
en éste y en casos semejantes, no haviendo justa cau-
sa, como va dicho, que puede impedirlo. Dada en
Madrid, a XII de setiembre MDCLVIIII.

Yo, el rey.

Vidit don Christophol Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Paschalis
de Aragonia, regens. Vidit don Petrus de Villa-
campa, regens. Vidit Marta, regens. Vidit don Jo-
sephus Sorribas. Vidit comes de Albatera. Vidit
don Georgius de Castellvi. Vidit don Joseph de
Pueyo, regens. Don Didacus de Sada, secretarius.»

23v Divendres, a XXIIII. En aquest die, per medi del
síndich de la present casa, enviaren un paper de
embaxada al excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, lochtinent y capità general en
lo present Principat y comtats, la qual és del te-
nor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya diuen que han tin-
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gut notícia que Ignasi Prats, cavaller en la ciutat
de Gerona populat, hauria prestat lo jurament
de deputat local de la ciutat y col·lecta de Gero-
na per lo ínterim que sa magestat, Déu lo guar-
de, feya provisió en proprietat del mateix offici
per lo present trienni, en virtut de privilegi real
per vostra excel·lència //24r //en forma de Can-
cellaria despatxat, havent prestat dit jurament
sens amostrar lo privilegi ni registrar-lo en la
casa de la Deputació, de la qual impetració de
privilegi de ínterim és estat surreptísiament feta.
Per ço, que ab lo capítol 22 de las Corts de
1520 expressament se disposa que lo jurament
que prestan en lo principi de son offici los depu-
tats locals dura fins que lo altre deputat prenga
pocessió de son offici, ab què resten exclosos los
ínterims. Y axí lo doctor Jaume Pejoan, sacristà
y canonge de la Seu de Gerona, deputat local en
lo trienni passat, havia de continuar son offici
fins que lo nou provehit per sa magestat per lo
trienni corrent prengués la pocessió de son offi-
ci; tot lo que representant los deputats per medi
de son síndich a vostra excel·lència, attès que
tots los actes que fa dit Prats com a deputat lo-
cal per rahó de la provisió del ínterim són contra
la disposició del dit capítol de Cort, suplica sia
vostra excel·lència servit manar al dit Prats se
abstingue del exercisci de deputat local de dit
offici per lo ínterim, per a què puga continuar lo
doctor Jaume Pejoan son offici de deputat local
fins a tant que lo nou provehit en proprietat
prengue la pocessió de son offici, que·u rebrà a
singular mercè».

E sa excel·lència respongué que «lo mandaría
ver».

26r Novembre MDCLVIIII

Dimecres, a XII. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich de la present casa, enviaren un
paper de embaxada al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, lochtinent y capità
general en lo present Principat y comtats, fa-
hent acerca de la recepció del jurament de
mossèn Francisco Onoffre de Pedrolo, còpia de
la qual és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats del Gene-
ral de Cathalunya diuen que han rebut, per
medi de Antoni Reart, donsell, scrivà de mana-
ment, una carta de sa magestat, que Déu guar-
de, dada en Madrit a 31 de octubre proppassat,
acompanyada ab un paper de vostra excel·lèn-
cia, ab què han vist que sa magestat és estat ser-
vit manar se admete al exercisci del offici de oÿ-
dor militar Francesch Onoffre de Pedrolo, y
que en lo demés enviarà sa magestat breument
la resolució que aparexerà convenir. Los depu-
tats estan molt attents y promptes a obehir los
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órdens de sa magestat y de vostra excel·lència, y
axí fan a saber a vostra excel·lència que sempre
que Francesch Onoffre de Pedrolo se conferes-
ca en son consistori per a voler // 26v // prestar
lo jurament lo admetran aquell, precehint una
scriptura del procurador fiscal preservativa de
sos drets, dels quals també sa magestat se ha re-
servat la resolució».

E dit síndich féu relació a ses senyories en son
consistori com havia donada la dita embaxada
en mans de sa excel·lència, lo qual, llegida aque-
lla, e llegida, respongué a dit síndich que «esta-
va muy bien».

En aquest mateix die ses senyories, per medi de
Anton Reart, donsell, scrivà de manament, rebe-
ren una carta de sa excel·lència de onse del co-
rrent mes de novembre, juntament ab una carta
de sa magestat, que Déu guarde, ab la qual diu a
ses senyories admetan lo jurament a Francisco
Onoffre de Pedrolo per al exercisci de oÿdor mi-
litar del present y corrent trienni, la qual carta de
sa excel·lència és assí cusida, signada de letra A, y
la carta de sa magestat és del tenor següent:

«Ela rey. Diputados. Por vuestra carta de 4 deste
he entendido la duda que se ha offrecido y excep-
ción que se pone en admitir a Francisco Onoffre
de Pedrolo al exercicio del officio de oÿdor militar
en qué sorteó para el triennio corriente, por ser al-
cayde del castillo de Cervera, si bien estava antes
de sortear habilitado, sobre que me escrive el mar-
qués de Olías y Mortara, mi lugarteniente y capi-
tán general, la resignación con que estávedes de
dexar estar pretenciones a lo que yo resolviere, y he
queridob // 27r // que no ay causa porque pueda
impedirse a dicho Pedrolo el exercicio deste officio,
y os lo he querido avisar para que se admita a él
sin más dilación, y en lo demás embiaré breve-
mente la resolución que pareciere conveniente.
Dada en Madrit, a XXXI de octubre MDCLVIIII.

Yo, el rey.

Vidit don Christophol Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Petrus
de Villacampa, regens. Vidit Marta, regens. Vi-
dit comes de Alabatera. Vidit don Georgius de
Castellvi. Vidit don Joseph de Pueyo, regens. Vidit
don Paschalis de Aragonia, regens. Don Didacus
de Sada, secretarius.»

Divendres, a XIIII. En aquest die arribà en la
present casa de la Deputació Francisco Onoffre
de Pedrolo, donsell, extret oÿdor militar lo die
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de santa Magdalena pròxim passat, lo qual és
vingut per a prestar lo sòlit jurament de oÿdor
y, arribant al cap de la escala devant de la capella
de Sant Jordi, lo hisqueren a rèbrer los magní-
fichs assessors y advocat fiscal de la present casa,
los quals lo acompanyaren // 27v // fins a la sala
del consistori de ses senyories, y los senyors de-
putats y oÿdors lo reberen ab la deguda cortesia,
sens emperò moure’s de llurs cadires baix lo do-
cer, y lo feren assentar en una de las cadiras dels
consistorials baix dit dosser y, antes de prestar
lo sòlit jurament y sagrament y homenatge y
oÿr sentència de excomunicació per part de An-
toni Nin, procurador fiscal del General, se li
presentà una scriptura, la qual llegí en dit con-
sistori lo doctor Diego Martines, ajudant pri-
mer de la scrivania major del General, servint lo
offici de scrivà major, la qual scriptura està cusi-
da en lo present dietari y en lo llibre de Jura-
ments de deputats y oÿdors, sots la present jor-
nada, juntament ab lo jurament que dit
Francisco Onoffre de Pedrolo prestà dit die ab
las fermanças y fermas de aquellasa.

28r Dijous a XX. En aquest die ses senyories han re-
but un paper del excel·lentíssim senyor marquès
de Olías y Mortara, lochtinent y capità general
en lo present Principat per medib..., despedit en
jornada de divuit del corrent, ab lo qual sa ex-
cel·lència fa sabidors a ses senyories de com las
paus estaven ja firmades per lo excel·lentíssim
senyor don Lluýs de Aro y excel·lentíssim se-
nyor cardenal Mazarín, com a plenipotenciaris
de Espanya y França.

E ses senyories ordenaren a mi, scrivà major, cu-
sís en lo present dietari lo paper tramès per sa
excel·lència que està assí cusit, signat de letra B.

En aquest mateix die, a les tres horas de la tarda,
ses senyories consistorialment, ab los verguers y
masses devant, acompanyats de molts officials
de la present casa y General, a besar las mans a
sa excel·lència y donar-li la norabona de la felís
nova del ajustament de las paus entre Espanya y
França.

E sa excel·lència respongué que las paus serien
per més beneffici de aquest Principat y que sa
magestat estaria més attent a son beneffici.

28v Dilluns, a XXIIII. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich del General, enviaren al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, lochtinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en lo present principat de Ca-

thalunya, una embaxada, la qual manaren ses
senyories fos cusida en lo present dietari, que·s
signada de letra A.

E sa excel·lència respongué que «oy era día occu-
pado, por ser díe de estafeta, y estava occupado»a.

30r Dezembre MDCLVIIII

Diumenge, a VII. En aquest die ses senyories re-
beren una embaxada de part dels molt il·lustres
senyors consellers de la present ciutat y savi
Consell de Cent, per medi de Hierònym Cor-
net, donsell, y Joseph de Navel y Eril, ciutadà
honrat de Barcelona, la qual manaren ses senyo-
ries fos cusida en lo present, que és signada de
lletra A, y és del tenor següent:

«Molt il·lustre senyor. Los consellers de la pre-
sent ciutat de Barcelona tenen entès que vostra
senyoria se opposà a la exequució de la real
pragmàtica que disposa acerca de las monedas,
publicada als quatre de agost del corrent any
1659, y que després de haver fet differents em-
baxades y haver presentat súplicas y requisicions
instant la revocació de aquell, se són suspeses las
diligèncias y instàncias per part de vostra senyo-
ria. Y com la dita pragmàtica cause molts preju-
dicis a la dita ciutat y de la exequució de aquella
li·n resulta un dany insuportable, y actualment
hi hage algunas causas pendents en las quals la
dita ciutat perilla ser condempnada, segons lo
tenor de dita real pragmàtica, y aquella sia pu-
blicada contra lo tenor de las generals constitu-
cions de Cathalunya. Per tant, dits consellers y
Concell de Cent, per medi de la present emba-
xada suplican y instan a vostra senyoria sie servit
per la obligació de son offici, y altrament per ser
de grandíssima conveniència per dita ciutat,
continuar las instàncias y remeys que sien ne-
cessàries per a conseguir la revocació de dita
pragmàtica, offerint-se per // 30v // part de dita
ciutat que sos advocats ordinaris y altres consu-
lents se conferiran ab los de vostra senyoria per
a tractar, vèurer y aconsellar lo que aparega més
convenir per conseguir lo reparo en lo dany y
prejudici, axí particular com públich, que causa
dita pragmàtica».

E ses senyories respongueren que havian fetas
moltas diligèncias ab sa magestat, que Déu guar-
de, y ab sa excel·lència del senyor virrey, y que si
cosa se innovave ne donarian avís a sa senyoria.

Dimecres, a X. En aquest dia los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes han ac-
ceptada la renunciació de Joan Vinyals, tauler
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del General de la vila de Tivissa, si et in quan-
tum, et cetera, la qual ha feta en mà y poder de
ses senyories pure et liberea.

31r Dijous, a XI. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich del General, enviaren al
excel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mor-
tara, locthinent y capità general en lo present
Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, un
paper de embaixada fahent ha serca de la captu-
ra y mort que féu lo capità Puig de la persona de
Pau Duran, pagès del terme de la Llacuna, lo
qual lo manà arcabusejar, còpia del qual és assí
cusida, signada de lletra A.

E dit síndich féu relasió a ses senyories en llur
consistori com havia donada la dita embaixada
en mans de sa excel·lència, y que sa excel·lència
havia respost que «no sabía nada del caso, ni
quando había sucedido, y que lo mandaría ver».

En aquest mateix die ses senyories, per medi de
Joan Carreres, donzell, y de misser Gismundo
Boffill, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren
un paper de embaixada als molt il·lustres se-
nyors consellers y savi Consell de Cent, en res-
posta de altra embaixada feta a ses senyories per
part de dits senyors consellers y savi Consell de
Cent, sots jornada de 7 del corrent mes de de-
sembre, fahent ha serca de la pragmàtica mana-
da publicar per sa magestat, que Déu guarde, la
qual embaixada és del tenor següent:

«Molt il·lustres senyors. Al consistori dels depu-
tats y oÿdors del General de Cathalunya és esta-
da reportada una embaixada de part de vostra
senyoria y del savi Consell de Cent, contenint
que lo consistori, per la obligasió de son offici,
isca al // 31v // reparo de la contrafació de les
constitucions causada per la publicació de la real
pragmàtica què disposa cerca de las monedas,
publicada als 4 de agost proppassat, continuant
las instàncias y remeys per conseguir sa revoca-
sió. Los deputats, després que fou publicada
dita real pragmàtica y ne tingueren notísia, jun-
taren advocats consulents, los quals, ab los as-
sessors y advocat fiscal de la casa, resolgueren
contrafer-se per ella a las generals constitucions.
Y, per complir a la obligasió de son càrrech, fe-
ren tres embaxadas a sa excel·lència, represen-
tant la dita contrafacció, y supplicant la dita re-
vocació y, fetas aquellas, se féu supplicasió per a
presentar a sa excel·lència ab acte, la qual fou
donada al noble regent la Real Cancellaria, per 
a què fos habilitada y, per estar sa excel·lència
aleshoresb desganat no pogué lo noble regent
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tractar ni acordar de la presentació d’ella. Y des-
prés sa excel·lència los donà una carta de sa ma-
gestat, que Déu guarde, dada en Madrit, a 6 de
setembre proppassat, ab la qual és servit scríurer
que, tenint notísia de las instànsias que feyan al
excel·lentíssim senyor virey sobre la revocasió
de la pragmàtica, lo apareixia no·y havia en la
pragmàtica cosa que fos contra las constitu-
cions, lo que obliga al consistori de supplicar a
sa magestat ab carta y representar-li novament
la contrafacció de las constitucions ab què dita
pragmàtica se encontra, juntament ab un paper
en lo qual llargament estavan espesificades, in-
seguint en açò los exemplars de altres occasions
en las quals los consistori dels deputats ha acos-
tumat de opposar-se extrajudicialment a las
contrafaccions que·s pretenian, representant-les
per eix medi a sa magestat, y estant fent instàn-
sias per son agent en Madrit per la revocasió,
per lo que dits deputats, per medi d’estaa em-
baixada, reffereixen a vostra senyoria las de-
ligènsias tenen fetes, y si alguna cosa se innova
en la matèria se farà part a vostra senyoria, offe-
rint-se promptes en assistir en lo tocant a les
majors convenièncias de vostra senyoria y cum-
plir ab la obligasió de sos //32r // càrrechs».

32v Dimecres, a XVII. En aquest die ses senyories, en
companyia de officials reals y dels officials d’esta
casa y de la Bolla y General, hanaren per las boti-
gas dels botiguers de telas y de draps de la pre-
sent ciutat per a regonèxer aquellas y vèurer si
trobarian fraus de la Bolla o General, com és
acostumat fer en semblant temps quiscun any,
per la bona administració y exacció de dits drets.

En aquest mateix die arribà en lo consistori de
ses senyories don Martín Baçan, auditor general
del exèrcit de sa magestat, que Déu guarde, qui
està en lo present Prinicpat de part del ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, locthinent y capità general en lo present
Principat y comtats, representant a ses senyories
que sa excel·lència desijava molt la observança
de las generals constitucions de dit Principat, y
que per això volia saber de ses senyories si estava
averiguat lo delicte comès per lo capità Rafel
Puig, en rahó de haver mort a Pau Duran, del
terme de la Llacuna, perquè sa excel·lència desi-
java castigar dit delicte averiguat que fos y desi-
java donar gust en tot lo que fos possible a ses
senyories.

E ses senyories respongueren al dit don Martín
Baçan que estimavan molt lo bon zel de sa ex-
cel·lència, que procurarian se averiguàs lo dit
cas y ne donarian ab més claredat notícia a sa ex-
cel·lència.
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Dijous, a VIII. En aquest die ses senyories, per
medi del magnífich Joana //33r // Pau de Llose-
lles, síndich del General, han enviat a las tres
horas de la tarda un paper de embaxada al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, locthinent y capità general en lo present
Principat y comtats, fahent acerca del excés
comès per lo capità Rafel Puig de haver mort a
Pau Duran, del terme de la Llacuna, lo qual pa-
per ha donat dit síndich en mans de sa excel·lèn-
cia, lo qual és assí cusit, signat de lletra A.

E sa excel·lència ha fet de resposta de paraula
que «lo ha cometido al auditor Marrón».

33v Incipit annus MDCLX

Dijous, a XXV. En aquest die Emerenciana de
Lana y Fontanet, víuda, procuradora de Erasma
de Lana, son fill, obtenint lo offici de racional
de la present casa, com de sa procura consta en
poder del doctor misser Domingo Soler, notari
real, el primer de agost 1656, renuncià lo dit of-
fici de racional en mà y poder dels molt il·lustres
senyors deputats, ab intervenció del senyor oÿ-
dorb militar, lo dit offici de racional que obtenia
dit Erasma de Lana anomenat per obtenir
aquell al regent Rafel Bonastra, prevere y co-
mensal, los quals, trobats en llurs cases entre la
una y las dos horas desprésc //34r // mitxdie, ac-
ceptaren dita renovació y nominació de la perso-
na de dit comensal Bonastra si et in quantum,
del que llevà acte lo doctor Diego Martines, no-
tari real y servint lo offici de scrivà major de la
present casa. Presents per testimonis Francesch
Clergue y Hierònym Oms, sastre, ciutadà de
Barcelona.

Divendres, a XXVI. En aquest die Joan Pau de
Lloselles, síndich de la present casa, per orde de
ses senyories s’és conferit ab lo auditor don
Martín Baçan, acerca de la mort féu executar lo
capità Rafel Puig, contra la persona de Pau Du-
ran, del terme de la Llacuna.

E lo dit auditor don Martín Baçan ha fet de res-
posta a ses senyories, per medi de dit síndich, de
paraula, que los senyors deputats manassen en-
viar a sercar lo balle de la Llacuna, juntament ab
lo minyó que lo capità Puig manà lo guiàs al
puesto a hont lo féu arcabusejar y passar per las
armas, per a informar-se de dit cas.

35v Janer MDCLX

Dimars, a XIII. En aquest die ses senyories me
han entregat un vot fet per los magnífichs asses-
sors y advocat fiscal de la present casa y altres
doctors consulents, acerca de algunas cosas se
són convocades al Real Consell, en las quals té
interès lo procurador fiscal del dit General, lo
qual vot és assí cusit, signat de letra A,

Dimecres, a XIIII. En aquest die Antoni Grasses,
adroguer, ciutadà de Barcelona, procurador de
Eudalt Coromines, també droguera // 36r // de
dita ciutat, de la procura del qual consta en po-
der de Bonaventura Vila, notari de Barcelona, a
sinch de janer 1660, constituït personalment en
lo consistori de ses senyories, ha renunciat, en
mà y poder de ses senyories ab la forma acostu-
mada, lo dit offici de guarda ordinària qui obte-
nia dit offici dit Eudalt Coromines, anomenant
per obtenir aquell a Joseph Pere, sastre ciutadà
de Barcelona, en son favor, y per contemplació
del qual se és feta dita renunciació. E ses senyo-
ries han acceptada dita renunciació si et in
quantum, et cetera, ab la forma acostumada.
Present per testimonis Joseph Cortès y Jaume
Cases, verguers de ses senyories.

En aquest mateix die, a la tarda, lo reverent Ra-
fel Bonastre, comensal de Santa Anna, obtenint
lo offici de racional en mà y poder dels molt
il·lustres senyors deputatsb, ab intervenció dels
senyors oÿdorsc de comptes del dit General,
anomenant per obtenir aquell a Erasma de Lana
y Fontanet, donsell. E ses senyories acceptaren
la dita renunciació y nominació de la persona de
dit Erasma de Lana y Fontanet si et in quantum,
et cetera, de que llevà acte lo doctor Diego Mar-
tines, notari, servint lo offici de scrivà major de
la present casa. Presents per testimonis Joseph
Cortès y Jaume Cases, verguers de ses senyories.

36v Dimecres, a XXI. En aquest die ses senyories me
han entregat un vot a mi, lo doctor Diego Mar-
tines, servint lo offici de scrivà major de la pre-
sent casa, lo qual me han manat cusís en lo pre-
sent dietari, lo qual és cusit, signat de letra A, fet
per alguns consulents entrevenint-hi los magní-
fichs assessors y advocat fiscal de la present casa,
acerca de la citació feta per don Jacinto Vilano-
va del procurador fiscal del Generald.

37r En aquest mateix die ses senyories, per medi de
Joan Pau de Lloselles, síndich del General, a las
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tres horas y mitja de la tarda, han enviat un pa-
per de embaxada al excel·lentíssim senyor mar-
quès de Olías y Mortara, lochtinent y capità ge-
neral en lo present Principat y comtats, fahent
acerca de ésser estats citats los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors del trienni pròxim pas-
sat, y Juan Pau de Lloselles, síndich del General,
a instància de don Jacinto Vilanova y altres, lo
qual paper de embaxada és assí cusida, signada
de letra A.

E, a vint-y-dos de dit, féu relació a ses senyories
dit síndich com havia donada la dita embaxada a
sa excel·lència, lo qual havia respost que «lo
mandaría ver».

Dijous, a XXII. En aquest die, constituït perso-
nalment en lo consistori de ses senyories Ga-
briel Brunes, negociant de la vila de Caldes de
Monbuy, bisbat de Barcelona, com a procura-
dor de Joseph Cassanya, negociant de dita vila,
com de sa procura consta ab acte rebut en po-
der de Hierònym Galí, notari, a tres de agost
1654, en dit nom ha renunciat lo offici de altre
dels taulers del General de dita vila de Caldes,
que dit Cassanya obtenia en favor de ell mateix
Gabriel Brunes, la qual renunciació s’és feta en
dit consistori als dos quarts de las deu horas
abans // 37v // mig die. E ses senyories han ac-
ceptada la dita renunciació si et in quantum.
Presents per testimonis Joseph Cortès y Joseph
Blanch, verguers de ses senyories, la procura
està assí, cusida signada de letra A.

Divendres, a XXIII. En aquest die ses senyories
han enviat una embaxada a sa excel·lènciaa per
medi de don Joseph de Boxadós, sacristà y ca-
nonge de la Seu de Vich, don Hierònym de Mi-
quel, en Barcelona populat, y Rafel Càrcer y
Bals, ciutadà honrat de Barcelona, la qual em-
baxada han explicada a sa excel·lència y donada
còpia de aquella, la qual és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los clamors y llàstimas
que de cadaldia arriban en nostre consistori per
medi dels síndichs de las universitats del present
Principat, occasionades dels allotjaments dels
soldats y contribucions tant grans y tant con-
tinuades, com també del pa y civades tenen 
bestret, nos han moguts ha suplicar a vostra ex-
cel·lència sie de son real servey manar se mode-
ren ditas contribucions, per quant, segons las
notícias tenim, ellas són de tal qualitat y aniqui-
lan de tal manera los pobres paysans d’esta pro-
víncia que, a no donar-i prompte remey ali-
viant-los de càrrega tant pesada // 38r // corria
molt gran perill de despoblar-se molt gran part
de la província, en notable deservey de Déu y de
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sa magestat, que Déu guarde. Per lo que est
consistori representa y dóna notícia de estas co-
sas a vostra excel·lència, per medi de esta emba-
xada, ab confiança que de sa real clemència ha
de resultar lo alívio y consuelo de tants pobres
paysans que han dexat y van dexant ses cases,
per no poder víurer en ellas per causa de ditas
contribucions, assegurant a vostra excel·lència
que, a més de la retribució que de la divina ma-
gestat alcansarà, per tant gran beneffici, est con-
sistori ne farà la deguda estimació, pregant a
Déu done a vostra excel·lència molts anys de
vida y felices successos».

E sa excel·lència ha respost a dits senyors emba-
xadors que estava molt attent ha donar gust al
consistori de ses senyories y aliviar la província,
y que per dit effecte havia fet passar mostra de la
cavalleria y, havent trobat cent sinquanta plassas
mortas, havia donat orde al senyor thesorer que
reformàs aquellas y no fes pagar contribucions
per rahó de ditas plassas mortas als paysans, y
que lo mateix entenia fer de la infanteria en
orde de reformar plassas mortes si n·i havia, y a
més de això estava tractant de tràurer un trosso
de cavalleria de la província, y lo tèrcio de la in-
fanteria de la guàrdia per a aliviar-la de las con-
tribucions.

Últimament ha dit a dits senyors embaxadors
que en cas que arribassen síndichs en lo consis-
tori de ses senyories per a fer-los algunas quei-
xas de semblants matèrias // 38v // que ses se-
nyories remeten aquells a sa excel·lència, per
quant a sa excel·lència, com a locthinent y ca-
pità general li toca lo satisfer y donar rahó a dits
síndichs.

Dissabte, a XXIIII. En aquest die ses senyories
me han entregat a mi, lo doctor Diego Marti-
nes, servint lo offici de scrivà major, un vot, lo
qual me han ordenat cusís en lo present dietari,
lo qual y és cusit, signat de letra A, fahent acerca
si antes de fer-se la nominació de nou doctors
per ses senyories, per extràurer d’ells tres per as-
sessors de les causes de suplicacions de les
sentències y provisions, segons la forma donada
en lo capítol 52 del nou redrés de las Corts del
any 1599, deuen les parts que han de trobar
presents a la nominació donar llista o memorial
dels doctors tenen per suspecte.

En aquest mateix die ses senyories me han en-
tregat a mi, lo doctor Diego Martines, servint lo
offici de scrivà major de la present casa, un me-
morial per a sa magestat, còpia del qual és assí
cusit de lletra Ba, lo qual se ha enviat a sa mages-
tat.
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En aquest mateix die rebé lo consistori de ses se-
nyories una carta de sa magestat, que Déu guar-
de, la data de la qual és de vuit de janer corrent,
la qual me han ordenat a mi, lo doctor Diego
Martines, servint lo offici de scrivà major, cusís
en lo present dietari, y és del tenor següent:

«Ela rey. Diputados. En la orden que os dí en 31
del passado para queb // 39r // admitiéssedes a
Francisco Onoffre de Pedrolo, cavallero de la or-
den de Nuestra Señora de Montesa, al juramento
y exercicio del officio de oydor militar en que ha
sorteado para el triennio corriente, dixe tomaría
resolución en la duda de quien ha de conocer en
adelante de semejantes impedimientos. Y, havién-
dose conciderado muy particularmente las razo-
nes y fundamentos que representáis en los papeles
quec me ha remitido el marqués de Olías y Morta-
ra, mi lugarteniente y capitán general, por haze-
ros favor y merced he venidod bien en que con vues-
tros assessores conoscáys summariamente de los
impedimientos que se offrecieren en las personas
inseculadas en los officios de diputados y oydores
después de la extracción, pero con recurso que han
de tener a mi Real Audiencia, y con calidad que
si en algunos casos pareciere, a mis lugartenientes
y capitanes generales y a la Audiencia, que hay
justa causa para proceder en la forma que lo ha
hecho en este caso de Francisco Onoffre de Pedrolo,
con mandatos despachados por Cancillería y con
deliberación de la Audiencia lo pueden hazer, y
vosotros hayáis de estar obligados a exequutar lo
que os ordenaren. De que ha parecido advertiros
para que assí se observe en los casos que se offrecie-
ren, y haréis que esta carta se registre en los libros
de essa casa para que conste desta mi resolución.
Dada en Madrid, a VIII de noviembre de MDCLIX.

Yo, el rey.

Vidit don Christophol Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Petrus de
Villacampa, regens. Vidit Marta, regens. Vidit
comes de Albatera. Vidit don Paschalis de Arago-
nia, regens. Vidit don Joseph de Pueyo, regens.
Don Didacus de Sada, secretarius.»

39v Dimecres, a XXVIII. En aquest die, a la una hora
de la matinada, combregaren lo molt il·lustre
senyor don Àngel del Paz, deputat militar, y per
ser hora tant tarda y de pressa, y per ser necessi-
tat, lo consistori no pogué assistir y no s·i po-
gueren enviar las atxes, com és acostumate.

41r Febrer MDCLX

Divendres, a XIII. En aquest die ses senyories
han rebuda una carta de sa excel·lència acom-
panyada de altra de sa magestat, que Déu guar-
de, la data de la qual és a 24 de janer 1660, la
qual carta de sa magestat és assí cusida y //41v //
és del tenor següent, y la de sa excel·lència és axí
bé cusida, signada de letra A:

«Ela rey. Diputados. El marqués de Olías y Mor-
tara, mi lugarteniente y capitán general en esse
Principado y condados, junto con remitirme
vuestra carta de 27 de setiembre del año passado y
papel que la acompañava, me dio qüenta de las
instancias que hisistéys para que no se exequutasse
o se suspendiesse la exequución de la pragmática
de 28 de octubre de 1658 que se publicó en quatro
de agosto de 1659, sobre la paga de las deudas y
depósitos por razón de la baxa de la moneda, y
después me dio también razón de que haviáys sus-
pendido estas instancias hasta que, con noticia de
lo que me representáys en dicho memorial, man-
dasse tomar la resoluciónb más conveniente y, ap-
probándoos en primer lugar lo que tomásteys en
esta suspensión, por ser tan comforme a vuestra
obligación y a lo que mi intención inclina a favo-
receros. Haviendo visto por una parte muy parti-
cularmente las razones y fundamentos que repre-
sentáys, y por otra lo que importa remediar por
medio de lo dispuesto los grandes daños y pleytos
que se suscitaren respecto de la baxa de las mone-
das y forma de satisfacerse los débitos y depósitos
hechos antes y después dellas, como quiera que no
se contravienen a ninguna de las constituciones,
sino que el fin ha sido declarar la forma y intelli-
gencia de los pregones que se hisieron para obviar
los pleytos que se han suscitado por causa de ellos, y
que aún esto es por tiempo llimitado, y que han
hecho pragmáticas //42r // quando ha convenido
los señores reyes, mis predecessores y que para esta
han precedido diversas instancias y súplicas de
muchas universidades, que han recurrido a mí
por el remedio de los daños que recibían. Ha pare-
cido que deven prevalecer estas causas, y que no lo
ay relevante que obligue a innovar de lo resuelto,
de que he querido advertiros, y que attendiendo a
lo que importa su observancia, he mandado al
marqués tenga la mano en su execución, y a voso-
tros lo encargo también, por ser esto lo que convie-
ne en general y particular a todos los desse Princi-
pado. Dada en Madrid, a XXIIII de enero MDCLX.

Yo, el rey.

Vidit don Christophol Crespi, vicecancellarius.
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Vidit comes de Robres, regens. Vidit Marta, re-
gens. Vidit don Vincentius Moscoso. Vidit comes
de Albatera. Vidit don Joseph de Pueyo, regens.
Don Didacus de Sada, secretarius.»

Dilluns, a XVI. En aquest die se conferiren en la
casa del General los // 42v // molt il·lustres se-
nyors deputat real y oÿdor real, y se’n pujaren
en lo aposento a hont fa sa residència Joseph
Rol, receptor dels fraus, per vèurer si dit recep-
tor tenia alguns fraus, y dit Rol digué que sols
tenia en son poder sis mantos de estam negre.

Dijous, a XVIIII. En aquest die los senyors Joan
Carreras, donsell y Rafel Càrcer y Bals, ciutadà
honrat de Barcelona, han fet relació que en dies
passats foren enviats per part del molt il·lustre
consistori dels senyors deputats als molt il·lustres
senyors consellers de la present ciutat de Barce-
lona, representant-los una embaxada eo recau-
do, dient a dits senyors consellers, de part de ses
senyories, que si tenian algunas notícias de sa ma-
gestat, que Déu guarde, o de sa excel·lència en lo
concernent a la pragmàtica publicada en la present
ciutat donarian a sa senyoria notícia, com ab la
present embaxada donaren una carta, rebuda del
agent de Madrit, la data de la qual és de vint-y-
quatre //43r //de janer proppassat, ab la qual do-
narien notícia a dits senyors consellers com ha-
vian rebut dits senyors deputats la dita carta,
fent-los sabidors com sa magestat havia pres re-
solució en què la real pragmàtica fos posada en
exequució. Y los dits senyors consellers, per
medi del senyor conseller en cap, respongueren
que estimaven molt als senyors deputats la mercè
que·ls havian feta en fer-los participans de las no-
vas de dita carta, y que esperaven de ses senyories
que sempre que se innovàs cosa continuarian
comforme tenian offert, y que de dit recaudo do-
narian notícia al savi Consell de Cent.

E axí mateix dits dos senyors feren relació que
dissapte proppassat, que comptàvem a quatorse
del corrent mesa, reportaren altra embaxada e o
recaudo per part de ses senyories a dits senyors
consellers en matèria del concernent a la prag-
màtica, dient als senyors consellers que, attès
que ab altra embaxada ses senyories se eren of-
ferts que, en tenir carta de sa magestat o de sa
excel·lència, donarian notícia a dits senyors con-
sellers. Per ço, dits senyors, ab dit recaudo, inse-
guint los de ses senyories, donaren dit recaudo a
dits senyors consellers, fent-los a saber com ses
senyories havian rebut una carta de sa magestat,
que Déu guarde, de vint-y-quatre de janer prop-
passat, ab la qual los feya a saber com havia resolt
posassen en exequució la real pragmàtica. Y los
senyors consellers, per medi del senyor conseller

110

en cap, foren servits respòndrer que estimaven a
ses senyories la bona correspondència, y que de
tot ne donarian notícia al savi Consell de Cent.

43v Dissabte, a XXI. En aquest die, de part dels molt
il·lustres senyors consellers, han rebuda ses se-
nyories una embaxada per medi de Hierònym
Cornet, donsell, y Joseph de Navel, ciutadà
honrat de Barcelona, dient a ses senyories que
lo consistori dels senyors consellers estave servit
de que, havent enviat a ses senyories lo subsín-
dich y scrivà major per a donar un recaudo a ses
senyories y presentar-los una scriptura, no do-
naren lloch ses senyories de presentar-la ni de
assentar-se ni cubrir-se dit subsíndich y scrivà
major, havent-se acostumat de cubrir en altres
occasions. Al que respongueren ses senyories
que si no donaren lloch a presentar súplica o
scriptura a dits subsíndich y scrivà major de la
ciutat, fonch perquè no tingueren notícia dits
senyors deputats que dita suplicació o scriptura
fos habilitada per los magnífichs assessors y ad-
vocat fiscal de la present casa, y en rahó dels
exemplars que diuen de cubrir-se y assentar-se
lo scrivà major y subsíndich de la ciutat se tro-
barian molts exemplars en son favor. Y ses se-
nyories respongueren que també se trobarian
molts exemplars en contrari.

En aquest mateix die se publicaren las paus ge-
nerals entre las dos coronas de Espanya y Fran-
ça, y foren publicades per los lochs acostumats
de la present ciutat ab trompetas, atabals y ma-
nestrils, y en cada lloch que·s publicaren se féu
un catafal a hont foren llegits los capítols de la
pau, los quals, juntament ab lo pardó general
me manaren cusís en lo present dietari, que són
signats de letra Aa.

44r Diumenge, a XXII. En aquets die ses senyories
anaren consistorialment ab los verguers ab ses
masses devant, acompanyats dels officials de la
present casa, al excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, locthinent y capità general en lo
present Principat, per a donar-li la norabona de
las paus se havian publicat entre sa magestat, que
Déu guarde, y lo rey christianíssim de França, y
del casament de la sereníssima senyora dona Ma-
ria Theresa de Àustria, filla de sa magestat, la qual
ha casat ab lo dit christianíssim rey de França.

Y sa excel·lència respongué que estimava molt
lo bon zel y affecte de ses senyories, y que con-
fiava que eixas paus redundarian en beneffici de
la monarquia y de aquest Principat molt en par-
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ticular. E aprés dits senyors deputats anaren a
besar las mans a la excel·lentíssima senyora mar-
quesa de Mortara, donant-li axí mateix la nora-
bona de las paus, y sa excel·lència respongué la
mercè y honrra li feyen ses senyories.

Dilluns, a XXIII. En aquest die ses senyories han
enviat a sercar los magnífichs assessors y advocat
fiscal de la present casa en consistori, dient-los y
ordenant-los que prenguessen resolució tant
prest com fos possible de la resposta se havia de
enviar a sa magestat, //44v //que Déu guarde, en
rahó de la pragmàtica lo any proppassat manada
publicar per sa magestat en la present ciutat.

Y dits magnífichs assessors y advocat fiscal res-
pongueren que lo die de demà a la tarda, que
comptaríem a vint-y-quatre del corrent, se ajun-
tarien ab los doctors consulents anomenats per
ses senyories per tractar la matèria del propòsit.

Divendres, a XXVII. En aquest die, per part del
molt il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona se
ha reportat una embaxadaa //45r // a ses senyo-
ries, la qual han explicada de paraula don Jo-
seph Rovira y Boldó y Francesch Vallerí, canon-
ge de dita Iglésia, contenint y fent a saber a ses
senyories que la ciutat de Barcelona ha deliberat
fer una professó general lo die de diumenge,
que comptarem a set de mars propvinent, y que
en semblants occasions ses senyories acostuman
de enviar vint-y-quatre atxes per a cremar en la
professó, que confiaven que ses senyories farien
lo que se és acostumat de fer.

E ses senyories, per paraula del molt il·lustre se-
nyor deputat ecclesiàstich, han respost que pro-
curarian saber lo que devia fer en semblant cas
per a cumplir ab llur obligació.

Dissabte, a XXVIII. En aquest die, per part de ses
senyories, se ha reportat una embaxada als molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat
per medi de Joan Carreres, donsell, y de Rafel
Càrcer y Bals, ciutadà honrat de Barcelona, la
qual és assí cusida, de letra A.

E dits senyors embaxadors, havent reportada la
dita embaxada, ses senyories dels molt il·lustres
senyors consellers, per paraula del senyor conse-
ller en cap, foren servits de respòndrer que ac-
ceptaven lo paper, y que·u mirarien.

45v Mars MDCLX

Dilluns, al primer. En aquest die, a la matinada,
lo doctor Dimas Vileta, procurador de Francis-

co Soldevila, notari de Barcelona, com de sa
procura consta en poder de Joan Pau Bruni-
quer, notari de Barcelona, a 17 de setembre
1659, la qual és assí cusida, signada de letra A,
ha renunciat lo offici de scrivà major de la pre-
sent casa, que obtenia dit Soldevila en mà y po-
der de ses senyories en favor del doctor en me-
dicina Phelip Joan Argila, prevere. E ses
senyories han acceptada la dita renunciació si et
in quantum, en la forma acostumada.

Dimars, a II de mars. En aquest die per part dels
molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat se ha reportat un paper de embaxada a ses
senyories, per medi de Joseph de Navel y Erill,
ciutadà honrat de Barcelona, y Hierònym Cor-
net, donsell, la qual és assí cusida de letra A.

En aquest mateix die ses senyories, per medi del
doctor Pere Joan Atxer, canonge de la santa Iglé-
sia de Barcelona, don Batista Planella y Rafel Càr-
cer y Bals, enviaren al excel·lentíssim senyor mar-
quès de Olías y Mortara, locthinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, una em-
baxada, la qual és assí cusida, signada de lletra B.

E, tornats dits senyors embaxador, feren relació
aa // 46r // ses senyories en son consistori com
havian explicada la dita embaxada a sa excel·lèn-
cia y donada en scrits, a la qual sa excel·lència
respongué de paraula que, essent axí, com se li
proposà a 21 del passat, se publicaren las paus
ab tot axò, las plassas no se eren entregades fins
aquell die, y que havia tingut notícia que en
l’Ampurdà y havia soldats francesos encara, y
que no ere rahonable despedir-se lo tèrcio fins
que las plassas estiguessen per nosaltres, y que
açò representava al consistori per servey de sa
magestat y beneffici del Principat, y tant se po-
dia continuar lo tèrcio dels censals de guerra,
que estos entén que sa magestat voldrà dispo-
sar-ne, y que en las que sa excel·lència volgué li-
cenciar lo tèrcio antes de ésser-se entregades las
plassas, sa excel·lència seria forsat sustentar-los
dels mateixos censals de guerra.

Dimecres, a III. En aquest die ses senyories, per
medi de don Joan Avinyó y misser Gismundo
Boffill, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren
als molt il·lustres senyors consellers de la pre-
sent ciutat, una embaxada, la qual és assí cusida,
signada de letra C, la qual és en resposta de una
tenian feta ses senyories en jornada de dos del
present y corrent mes.

E los dits don Joan Avinyó y misser Gismundo
Boffill, // 46v // ciutadà honrat de Barcelona,
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han fet de resposta a ses senyories que havien
donat lo dit paper de embaxada als molt il·lus-
tres senyors consellers de la present ciutat, en
resposta de la que dits molt il·lustres senyors
consellers tenian enviada a ses senyories lo die
de divendres passat, fahent acerca de la cobertu-
ra per las personas se havian de conferir per part
de las dos casas, y que aquellas havian de ser
tres, una dea cada estament, al que fou servit lo
molt il·lustre senyor conseller en cap, ab con-
sentiment dels demés senyors consellers, que
manaria tenir junta, y manaria fer-ho a saber a
ses senyories.

Diumenge, a VII. En aquest die, en conformitat
de las alimàriesb // 47r // deliberades per ses se-
nyories de què fossen fetes lo mateix die que las
havie de fer la present ciutat de Barcelona, per
rahó de la pau entre las dos coronas de Espanya
y França, y casament de la sereníssima senyora
infanta dona Maria Theresa, ab lo christianíssim
rey de França en la Seu de la present ciutat, se
celebrà offici per lo il·lustríssim y reverendíssim
senyor bisbe de Barcelona a tres corts, y predicà
lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de
Vich, assistint lo excel·lentíssim senyor marquès
de Mortara, virrey, capità general, ab lo Consell
Real y los molt il·lustres senyors consellers de la
ciutat de Barcelona. Y a la tarda se féu solempne
professó de Te Deum laudamus, com la del die
de Corpus, y al vespre se feren alimàries, y los
dos dies consequutius, que foren lo dilluns y di-
mars, tot en acció de gràcias a Déu Nostre Se-
nyor.

47v Dijous, a XI. En aquest die ses senyories junta-
ren una Novena, tres de cada estament, que fo-
ren los següents, per lo estament ecclesiàstich,
los senyors doctor don Jayme Copons, ardiaca
de Andorra y canonge de la santa Iglésia de Ur-
gell; lo doctor Pere Joan Atxer, canonge de la
Seu de Barcelona, lo senyorc... Mercer, canonge
de la Seu de Barcelona. Per lo estament militar,
los senyors don Francisco Junyent y de Pons,
don Francisco d’Orís, don Batista Planella. Per
lo estament real, los senyors mossèn Rafel Gri-
mosachs, mossèn Francesc Fons, mossèn Ema-
nuel Guiamet. Los quals, ajuntats en lo consis-
tori de ses senyories, los fonch feta la proposició,
la qual manaren llegir per lo scrivà major del Ge-
neral, acerca de la contrafacció se fa a las generals
constitucions de Cathalunya, // 48r // en orde a
la pragmàtica manada publicar de orde de sa ma-
gestat, que Déu guarde, en la present ciutat de
Barcelona, ad..., per a què los aconsellassen lo
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que podien y devien fer per rahó de dita contra-
facció, la qual proposició és del tenor següent:

«Molt il·lustre senyor. Havent publicat, per
orde de sa magestat, que Déu guarde, la prag-
màtica sobre la baixa de las monedas, a quatre
de agost proppassat, se feren per part nostra las
diligèncias que acostuma esta casa en semblants
occasions, per pretèndrer-se contrafer-se ab ella
a las generals constitucions; y sa magestat, ab
dos cartas, dadas en Madrit a sis de setembre
1659 y vint-y-quatre de janer 1660 proppassats,
ha scrit no haver-ia contrafacció alguna, després
de haver-se enviat un paper, fet per los assessors
y advocat fiscal de la present casa. Y, per a poder
acertar en lo que se haurà de obrar, suplicam a
vostra senyoria que, oÿdas las reals cartas y las
embaxadas que·s llegiran, nos fassa mercè de
aconsellar-nos lo que apparexerà més convenir
al major servey de sa magestat y beneffici de la
Generalitat».

48v Dissabte, a XIII. En aquest die Joan Batista Vi-
dal, notari públich de Barcelona y subsíndich de
la present ciutat, en companyia de Pere Trellés,
notari y scrivà major de la casa y Consell de la
ciutat, se conferiren en las casas dels senyors de-
putats y oÿdors, exceptat la casa del senyor de-
putat militar, qui estava desganat, y presentaren
a quiscun de dits senyors deputats y oÿdors, pri-
vadament en ses cases, la scriptura que és assí
cusida, signada de letra A, llevant-ne acte de la
presentació. Los senyorsb deputats y oÿdors,
uniformament respongueren que se aturaven lo
temps de la constitució per a respòndrer.

Diumenge, a XIIII. En aquest die los senyors de-
putats, lo militar per sa malaltia absent, ab inter-
venció dels senyors oÿdors de comptes de dit
General, me lliuraren a mí, lo doctor Joan Argi-
la, scrivà major del General, la resposta a la
scriptura que lo die de aÿr, per lo subsíndich de
la ciutat se’ls ere representada, requerint-me ne
llevàs acte, en lo qual foren presents per testi-
monis Joseph Cortès y Pau Mir, verguers dels
senyorsc, // 49r // verguers de ses senyories, do-
nant llicència a dit scrivà major que, de la scrip-
tura que·s presentà aÿr, y de la resposta, ne fos
donada còpia de totas duas juntas, y no de la
una sens l’altre, al síndich de la ciutat, sempre
que fos demanada.

Dijous, a XVIII. En aquest die lo doctor en me-
dicina Ramon Monnar, //49v // ha feta relació a
ses senyories en son consistori mitjensant jura-
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ment, ha feta relació a ses senyories com Jaume
Cases, altre dels verguers de ses senyories, està
en lo llit desganat y sengrat quatre vegades de
una inflamació en la orella, per la qual malaltia
necessita de remey, y per ço no pot servir son
offici de verguer.

En aquest mateix die ses senyories han enviat un
paper de embaxada a sa excel·lència, lo senyor
marquès de Olías y Mortara, locthinent y capità
general en lo present Principat y comtats, per
medi del doctor Pere Joan Atxer, canonge de la
santa Iglésia de Barcelona, de don Joan Avinyó
y Joseph Mèlich, ciutadà honrat de Barcelona,
fahent acerca de aliviar las contribucions del
present Principat, y la resposta que sa excel·lèn-
cia és estat servit fer a ses senyories, per medi de
dits senyors embaxadors, com més largament
en dit paper de embaxada y resposta, que és del
tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya, diuen que per part
de algunas universitats se ha representat en son
consistori los treballs tant grans que pateixen ab
la contribució dels soldats y quartels, fent-se-la
pagar ab tant gran excés que ja vuy no troban
modo per la satisfacció d’ells. Per ço los depu-
tats, per cumplir a la obligació de sos càrrechs,
suplican a vostra excel·lència sie de son servey
manar no // 50r // se fasse tal exacció, per ésser
contra las generals constitucions, y en particular
contra la constitució 20, títol “De vectigals”,
com ho esperan del zel tenen experimentat de
vostra excel·lència, en observança de ella, en
què rebran particular mercè».

E dits senyors embaxadors han feta relació a ses
senyories com havien donat dita embaxada a sa
excel·lència. Y sa excel·lència és estat servit res-
pòndrer que, per molt tempsa després de la pu-
blicació de las paus, sa excel·lència ha procurat
aliviar lo Principat del més que ha pagat de ca-
valleria y infanteria y, seguint los órdens de sa
magestat, que Déu guarde, ha poch temps que
havia despedit cosa de set-cents infants, en què
hi havia a la ralla de nou-centas plassas, y que té
orde de despedir cosa de mil ab sos desmuntats,
que seran mil y quatre-cents hòmens; y que tot
assò s’és fet per aliviar lo Principat de las contri-
bucions, y que és menester pensar de hont se ha
de restar, fortificadas las fronteras; y que fa ad-
miració de la embaxada, en conformitat del que
se li ha donat en temps que la estava aguardant
de gràcies de que sa excel·lència està obrant, en
orde al que se li està demanant; y que no sap sa
excel·lència de la què manera que sa magestat
voldrà deixar est Principat, que quissà serà diffe-

rent del que pensan los senyors deputats; y que
serà menester considerar que los senyors depu-
tats són recullidors dels fruyts del Principat, y
que, representant-li en la present //50v // emba-
xada los clamors dels síndichs de la universitats
de què pagassen, essent axí que estan aliviats de
soldats, consta com sa excel·lència diu paguen
de la mateixa manera la contribució, com si no
estiguessen alleujats. Y sa excel·lència ha respost
que si venen síndichs de las universitats, que·ls
remeten a sa excel·lència, y que concideren los
senyors deputats que són recullidors dels fruyts
de sa magestat, y que sa excel·lència està molt
informat del que pot fer y sustentar lo Principat,
perquè ha molts anys que viu en ell, y que farà
lo que farà per son alívio, en comformitat de la
embaxada.

51v Dimecres, a XXXI. En aquest die, constituït per-
sonalment lo doctora // 52r // Francesch Asprer
en lo consistori de ses senyories, com a procura-
dor de Gabriel Móra, droguer, ciutadà de Bar-
celona, lo qual, com a notari, per error diu està
insiculat en un lloch de la bossa dita de ajudant
segon de la scrivania major de la casa de la De-
putació, de la qual procura consta en poder de
Bernat Lentisclar, notari públich de Barcelona,
a trenta-hu del present y corrent mes de mars, la
qual és assí cusida, signada de letra A, en dit
nom lo dit doctor Asprer ha renunciat lo dit
lloch en mà y poder dels molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes, y en son consis-
tori. E ses senyories han acceptada la dita re-
nunciació si et in quantum.

En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes, per medi de don
Joan Avinyó y del doctor misser Gismundo
Boffill, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren
dos memorials, ço és, lo hu de la nominació que
ses senyories tenen feta dels subjectes proposats
a sa magestat, que Déu guarde, per los llochs
vaccants de deputats y oÿdors, y lo altre dels
llochs dels officis de la present casa de la Depu-
tació, al excel·lentíssim senyor marquez de Olí-
as y Mortara, locthinent y capità general de sa
magestat en lo presentb Principat y comtats,
perquè sie servit manar enviar-los a sa magestat,
los quals són assí cusits, signats de letra A y B. E
dits senyors Joan Avinyó y misser // 52v // Gis-
mundo Boffill han feta relació que lo mateix
die, entre las sis y las set de la tarda, han donat
dits memorials en mans de sa excel·lència, los
quals ha rebut ab molt gran gust, y ha respost
cuydaria de enviar-los.
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En aquest mateix die lo síndich de Parets y Mo-
llet se conferí personalment en lo consistori de
ses senyories per a representar los grans danys
patia la universitat de dita vila de Mollet per
rahó de las contribucions fa la dita vila. E ses se-
nyories, oÿt lo que per part de dit síndich los ere
estat dit y representat, ordenaren a Joan Pau de
Lloselles, síndich del General, que juntament
ab dit síndich de Mollet se conferís devant de sa
excel·lència del senyor virrey, y li representàs, de
part de ses senyories, lo que dit síndich se ere
conferit en consistori, donant quexas de que la
dita universitat patia molts grans inconvenients
y danys, per la contribució feya la dita universi-
tat a la gent de guerra.

E dit síndich del General ha fet relació a ses se-
nyories que se era conferit devant de sa excel-
lència y li haviaa representat tot lo demunt dit, y
que sa excel·lència respongué al dit síndich del
General que los soldats havien de víurer, y que
«presto aliviaría el Principado de las contribucio-
nes, y que se yrían muchos, particularmente los in-
fantes, y que el síndico de dicha universidad se con-
firiesse con don Juan de Mari- //53r //mon, que él
daría orden de lo que se havía de hazer en rasón de
lo que pidía el síndico» de dita universitat.

53v Abril MDCLX

Dijous, a VIII. En aquest die en lo consistori de
ses senyories se ha feta relació per los magnífichs
assessors y advocat fiscal de la present casa, que
lo negoci de la pragmàtica se està treballant, y
que dintre pochs dies se pendrà resolució

54r Dissabte, a X. En aquest die lo magnífich advo-
cat fiscal féu relació en consistori com lo die de
divendres antecedent és estat a besar las mans a
sa excel·lència y suplicar-li, de part de ses senyo-
ries, la resposta que havia dit faria a la embaxada
que en lo die de dos de mars pròxim passat féu a
sa excel·lència per la extincció del tèrcio, la qual
ha quinse dies havia lo mateix advocat fiscal ins-
tat a sa excel·lència, de part de ses senyories, y
que sa excel·lència havia respost que se havia ol-
vidat de fer-la en scrits, y que la faria, y que los
senyors deputats ja tenian bon exemple de la
ciutat.

En aquest mateix die los senyors deputats en
consistori digueren als magnífichs assessors y
advocat fiscal, com en altres occasions ho ha-
vien fet, continuassen las juntas y prenguessen
resolució sobre lo fet de la citació del procura-
dor fiscal en la Audiència, y de la pragmàtica de
las monedas y robas de contrabando, y com no
hagen presa resolució han ordenat continuen
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ditas juntas, per a què en tots estos fets se pren-
ga la deguda resolució.

54v Dilluns, a XII. En aquest die constituït personal-
ment devant ses senyories y en llur consistori
Joseph Fuster, jove chirurgià, com a obtenint lo
offici de procurador fiscal de la vila de Puig-
cerdà y sa col·lecta, ha suplicat a ses senyories
fossen servits acceptar-li la renunciació de dit
offici, com en effecte lo renuncià pure, libere et
simplament. E ses senyories han acceptada la
dita renunciació si y en quant. En lo què foren
presents per testimonis Hierònym Galí, notari,
y Pau Mir, passamaner.

Dimars, a XIII. En aquest die ses senyories han
enviat un paper de embaxada a les tres horas
després dinar, per medi de Joan Pau de Llose-
lles, síndich del General, al senyor marquès de
Olías y Mortara, locthinent y capità general en
lo present Principat y comtats, fahent acerca de
contrafacció de constitucions, com més larga-
ment en dit paper de embaxada appar, lo qual és
assí cusit, signat de letra B.

E dit síndich ha feta relació en lo consistori de
ses senyories que ha donat dit paper de embaxa-
da ena mans de sa excel·lència, lo qualb // 55r //
legí dit paper y fou servit respòndrer que, quant
al negoci de «Joseph de Navel y demás señores
contenidos en dicho papel entendía, y que era a
Madrit, y que lo miraría».

En aquest mateix die ses senyories reberen un
paper enviat per sa excel·lència al molt il·lustre
consistori, en resposta de una embaxada que ses
senyories tenian feta a sa excel·lència per rahó
de la extincció del tèrcio, y voler sa excel·lència
de que aquell no se extingesca fins a la entrega
de las plassas, per ésser servey de sa magestat,
que Déu guarde, com més llargament en dit pa-
per se conté, lo qual me han entregat ses senyo-
ries a mi, lo doctor Joan Argila, scrivà major de
la present casa, per a què aquell cusís en lo pre-
sent dietari, com en effecte y és cusit, signat de
letra A, que comensa «No obstant, etcètera.»

Dimecres, a XIIII. En aquest die ses senyories
han enviat un paper de embaxada al excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías y Mortara, locthi-
nent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat, per medi del
doctor Aleix Tristany, fahent y en resposta del
que ses senyories tenen rebut a tretse del pre-
sent y corrent mes de abril, acerca de la //55v //
continuació del tèrcio fins a la entrega de las
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plassas y divisió dels dominis y de la continuació
del prèstamo de la nova ampra, y lo quant desi-
gen ses senyories acudir al servey de sa mages-
tat, que Déu guarde, com més llargament en dit
paper y resposta del que tenian rebut en dita
jornada de tretse, fahent per dita matèria, que és
del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los senyors deputats y
oÿdors del General de Cathalunya, diuen que
han rebut un paper de vostra excel·lència, fet a
tretse del corrent, acerca de la continuació del
tèrcio, insinuant vostra excel·lència ser del ser-
vey de sa magestat, que Déu guarde, sea conti-
nués fins a la entrega de las plassas y divisió dels
dominis, esperant se concluria fins per tot lo
mes de maig pròxim, y també que·s continuàs
lo prèstamo de la nova ampra com se ha fet fins
assí. Vostra excel·lència té vist y experimentat
quant desijan los deputats acudir al servey de sa
magestat ab las forças que los pochs emolu-
ments del General permetan; però, conciderant
restar impossibilitat de poder-se acudir ab la
forma que fins ara, representan a vostra ex-
cel·lència que, essent la continuació del servey
ab prèstamo y ab obligació de restituhir del
que·s gasta de la nova ampra, és augmentar la
càrrega que avuy pateix la Generalitat en la res-
titució, del que té rebut y gastat ab lo tèrcio, y
que impossibilitar la paga de las pensions de
censals als quals lasb // 56r // rendas de la Gene-
ralitat estan obligades, en gran dany dels llochs
pios, víudas y pubills y personas particulars que
reban los censals, y per aquest respecte los de-
putats esperan que en cas que vostra excel·lèn-
cia aparagués que no se estingís lo tèrcio, se
mudàs lo modo de la paga de aquell, gastant-se
lo diner de la nova ampra per lo socorro sens
prèstamo; y lo que los deputats suplican dels
drets de la Generalitat servís en descàrrech del
prèstamo passat, però no que se continuàs lo
mateix prèstamo que se augmentàs lo dèbit del
General. Per lo que tornan a representar a vos-
tra excel·lència, per medi d’esta embaxada, sia
vostra excel·lència servit tenir a bé la continua-
ció del tèrcio fins que aquell se extinguesca,
hage corregut y còrrega des del die 21 de febrer
que·s publicà la pau, sens prèstamo algú, y lo
que se haurà gastat de las pecúnias de la Gene-
ralitat per lo supliment d’ell, sie en descàrrech
del dit prèstamo, que·u rebran a particular
mercè».

En aquest mateix diec sa excel·lència és estat ser-
vit enviar a ses senyories un billet de resposta del

que se li tenia representat en servey de sa ma-
gestat, que Déu guarde, per la continuació del
tèrcio, com en dit billet és de vèurer, lo qual és
assí cusit, signat de letra B.

E juntament ab la suplicació demunt dita, re-
portada per lo doctor Aleix Tristany, fonch re-
portada //56v // per lo doctor misser Aleix Tris-
tany altra a sa excel·lència, concernent a la
congregació de la Cort general, legítimament
congregada per los reys de Aragó, per acudir al
servey de sas magestats, no sols encarregaren
molts censals sobre lasa entrades y exides y bolla
de la Generalitat y exacció dels drets del Princi-
pat, però encara a la exacció dels drets del com-
tat de Rosselló y Cerdanya, los quals importa-
van molt gran quantitat, com més llargament
per acudir al dit servey més extensament en dit
paper de suplicació és de vèurer, la qual és del
tenor següent:

«Excel·lentíssims senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya, diuen que la Cort
General, llegítimament congregada per los se-
nyors reys de Aragó, comtes de Barcelona, de
immortal memòria, per acudir al servey que a
sas magestats per la Cort se feya, carregaren
molts censals sobre las rendas de entrades y exi-
des y bolla, generalitats, las quals vuy se cobren
sobre lo dret de aquellas, y quant se feren las
obligacions no sols estava convocat y congregat
lo principat de Cathalunya, però encara los
comtats de Rosselló y Cerdanya, per hont la
Cort General, quant donà la facultat de crear es-
tos censals per la paga del servey en los drets del
General // 57r // no sols tingué attendència als
emoluments que procehian de la exacció dels
drets del Principat, però encara la exacció dels
drets dels comtats de Rosselló y Cerdanya, los
quals importaven molt gran quantitat, y resta-
ren també obligats a la prestació dels dits cen-
sals. Vuy, per la conclusió de la pau, no fent-se
la exacció del dret del general y bolla en lo com-
tat de Rosselló a beneffici del General de Catha-
lunya, deu restar porció per allà de part de cen-
sals carregats sobre aquells drets, y per servar
igualtat se deu fer divisió per porrata del que
procehia de beneffici del dit comtat ab los cen-
sals que, altrament, restarian aquells drets líbe-
ros de la obligació que antes tenian, y lo Gene-
ral de Cathalunya més carregat, causant-se en
assò dany, no tantsolament a la Generalitat,
com també alsb particulars sensalistas vassalls de
sa magestat, los quals més fàcilment faran las
cobranças quant menos seran los acreadós, a
més dec que en lo sdevenidor, com menos serà
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la càrrega del General en pagar censals, més am-
plament podrà la Cort General deliberar lo ser-
vey de sa magestat. Y, com esta matèria sia prò-
pria dels commissaris per sa magestat nomenats,
à apparegut als deputats donar-los-ne part, però
antes ne fan sabidor a vostra excel·lència, supli-
cant-li sie servit amparar esta pretenció y de sa
part recomanar-la, per a què ab son amparo y
favor pugan conseguir lo que desijan, y los
commissaris resòlrer lo que los aparexerà més
convenient en servey de sa magestat y beneffici
del Principat y Generalitat, que·u rebran a //57v
// particular mercè de la mà de vostra excel·lèn-
cia».

E sa excel·lència fou servit, per medi del dit doc-
tor Aleix Tristany, de paraula, la qual l’à feta en
consistori de ses senyories, respòndrer que «ha-
ría sabidor a su magestad, que Dios guarde, de
este hecho, y que se holgaría mucho, como era jus-
to, lo que sus señorías pidían, y que su magestad
les favoreciesse en aquello y demás fuere conve-
niente al Principado, y que en orden a conti-
nuarse lo tercio respondría» y que si extinguia
per los senyors deputats girant-li de prompte, lo
senyors deputats lo que importaria la ampra feta
de dit tèrcio, y lo que deu la Deputació per
aqueix respecte.

Dijous, a XVa. En aquest die Joan Pau de Llose-
lles, síndich del General de Cathalunya, per
orde de ses senyories se conferí ab lo excel·len-
tíssim senyor marquès de Olías y Mortara, loc-
thinent y capità general en lo present Principat,
juntament ab lo síndich de Sanct Cugat de Pa-
nadès, los quals feren relació a sa excel·lència
que en dit lloch de Sanct Cugat tenian sis sol-
dats havia un any y quatre mesos, y que fos ser-
vit aliviar-los de tant gran gasto que suporta dit
lloch. E sa excel·lència fou servit remètrer los
dits síndichs a don Joan de Marimon, thesorer
de sa magestat en // 58r // lo present Principat,
per a què remediàs a dit lloch del que dits sín-
dichs suplicaven.

E dit senyor thesorer fou servit fer de resposta a
dits síndichs que la vuytena part dels soldats
se’n era anada, y que no pagaven tant gran con-
tribució, del queb ha feta relació dit Lloselles de
paraula en lo consistori de ses senyories.

58v Dijous, a XXII. En aquest die, a les dos horas de
la tarda, partí de sa casa lo senyor oÿdor real,
acompanyat de molts cavallers y officials del Ge-
neral, y vingué en la present casa, al qual his-
queren a rèbrer fins al cap de la escala los mag-
nífichs assessors y advocat fiscal del General,
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que eren en la capella major, y se assentà en un
banch vanovat de vellut carmesí que per dit ef-
fecte estave posat en la part de la epístola. Y
poch aprés vingué lo senyor oÿdor militar ab lo
mateix acompanyament, y axí mateix lo hisque-
ren a rèbrer lo senyor oÿdor real y dits assessors
y advocat fiscal, y se assentà en lo mateix banch
ab lo mateix orde y serimònia, y lo senyor oÿdor
ecclesiàstich y després lo senyor deputat real,
després lo senyor deputat militar y últimament
lo senyor deputat ecclesiàstich, anant-los acom-
panyar cada hu d’ells // 59r // lo porter de son
estament ab la massa del General en lo muscle.
Y arribats ab la sobredita forma y acompanya-
ment tots en dita capella, y poch aprés, tenint
notícia que los senyors consellers de la present
ciutat venian, ses senyories dels senyors depu-
tats y oÿdors, juntament ab dits magnífichs as-
sessors y advocat fiscal, los hiqueren a rèbrer
fins al dit cap de la escala ab los verguers y mas-
ses devant, y tots junts ab dits senyors deputats
y oÿdors entraren en dita capella y dits senyors
consellers se assentaren en altre banch al cap del
banch de dits senyors deputats, ves lo altar, y
encontinent se comensaren las vespres, las quals
celebrà T...a, y acabades ditas vespres dits se-
nyors consellers se alsaren y los senyors deputats
y oÿdors los acompanyaren fins al cap de la esca-
la a hont se despediren ab molts cumpliments
de cortesia.

Divendres, a XXIII. En aquest die, en execució
de la deliberació feta en Tb... jornada, se celebrà
la festa del gloriós sant Jordi a vint-y-tres de
abril, en demonstració de alegria y contento de
la publicació de la pau entre las dos coronas de
Espanya y França, y casament de la sereníssima
senyora dona Maria Theresa de Àustria ab lo rey
christianíssim per major solemnitat de dita feta,
a 22 de dit. Convidaren los molt il·lustres se-
nyors deputats, //59v // per medi del senyor oÿ-
dor militar, al excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, virrey y capità general del prin-
cipat de Cathalunya, y a la senyora marquesa, y
per medi del síndich del General convidaren
també los molt il·lustres senyors consellers de
esta ciutat, y al protector del bras militar, y al se-
nyor bisbe de Vich, per a celebrar lo offici de
pontifical.

Fou parada la capella major ab vivas colgaduras,
y lo altar a hont estava la relíquia de dit sant, se
posà molt lustrós de plata y lluminària, y axí ma-
teix tot lo restant de dita capella molt il·luminat
ab salamons, la capella xica molt ricament dis-
posada, corresponent lo demés aparato de las
stàncias de la casa a la festiva y regosijada festa.
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Ajudant a la dita festa varietat de música, com
són trompeta y clarins, menestrils y diversas co-
blas de instruments de corda, que a tot se donà
principi en la vigília o die abans, perquè a la tar-
da arribaren los senyors deputats per son orde,
comensanta a venir en la casa de la Deputació lo
senyor oÿdor real, després lo senyor oÿdor mili-
tar, y axí continuaren fins a arribar últim lo se-
nyor deputat ecclesiàstich, després vingué lo pro-
tector del bras militar, acompanyat de molts ca-
vallers, rebent-lo los senyors oÿdor real y mili-
tar, y últimament arribaren los senyors
consellers, als quals anaren a rèbrer los senyors
deputats y oÿdors, acompanyats de molts offi-
cials de la casa, al cap de la casa.

Assentaren-se per son orde, ço és, los consellers
a la part de la epístola ab sos banchs de vellut
carmesí vanovats, y després, immediatament lo
senyor deputat ecclesiàstich, y ab aquest orde
los demés senyors deputats y oÿdor militar y
real, perquè lo senyor oÿdor ecclesiàstich an-
tonà y donà principi a les vespres, que·s digue-
ren a dos cors. Com la senyora marquesa de
Mortara, virreyna, no pugué venir, demanà la
tribuna que estava apparellada per sa excel·lèn-
cia //60r // per lo senyor bisbe de Tarasona.

Cantaren-se ditas vespres ab molta solempnitat,
y després, fent primer oració, se despediren los
senyors consellers, acompanyant-los com està
dit, los senyors deputats fins al cap de la escala;
després se despedí lo protector del bras militar,
acompanyant-lo los dos senyors oÿdors y, tor-
nant a la capella a son loch, fent primer oració
los senyors deputats y oÿdors se’n anaren. Restà
la música de mestrils, trompetes y la demés refe-
rida fins a las onse horas de la nit, ab molt gran
concurs de gent hi hagué.

Lo endemà, die de sant Jordi, ab lo mateix orde
primer, arribaren los senyors deputats y oÿdors
en la capella gran, y després dits senyors oÿdors
hisqueren a rèbrer al protector del bras militar,
y poch després vingueren los senyors consellers,
rebent-los los senyors deputats y oÿdors, se as-
sentaren de la manera se assentaren lo die abans,
quant se digueren las vespres, y molt prest entrà
lo senyor bisbe de Vich, y ab lo serimonial epis-
copal se revestí, y fou diaca lo doctor Joseph Xi-
menis, canonge de la santa Iglésia de Barcelona,
y lo senyor canonge de Vich, b, sotsdiaca, assis-
tint lo doctor Pere Bastons, mestre de serimò-
nia de la cathredal de esta ciutat, cantaren ab
molta solempnitat dit offici la capella de la Seu.
Predicà lo senyor Francisco Genís, canonge de
la santa Iglésia de Lleyda, y en lo corrent trienni

oÿdor ecclesiàstich y, acabat lo offici se despedi-
ren los senyors consellers y protector del bras
militar, de la mateixa manera que lo die antes.

A la tarda se cantaren també solempnes vespres
sens la assistència dels senyors deputats ni offi-
cials, durà la festa ab la música referida fins a la
nit.

Lo endemà se cantà lo aniversari que se //60v //
acostuma per las ànimas, ab moltas lluminàrias
en lo altar y vint-y-quatre atxes de cera groga.
Predicà lo senyor doctor Besora, canonge de la
santa Iglésia de Leyda, y lo trienni immediata-
ment passat deputat ecclesiàstich.

Dimecres, a XXVIII. En aquest die vingueren en
lo consistori, per part de laa //61r //ciutat, lo se-
nyor Hierònym Cornet, donsell, y Joseph de
Navel, ciutadà honrat, los quals explicaren per
part de la ciutat lo desig que tenian se conti-
nuassen las conferèncias entre los senyors con-
sellers y ses senyories, sobre la revocació de la
pragmàtica, y que fossen servits ses senyories
que las mateixas personas nomenades o altres se
ajuntassen per dit effecte. Y ses senyories res-
pongueren que venian molt bé al que per part
de la ciutat se demanave, y procurarian que·s
continuassen las conferèncias.

En aquest mateix die ses senyories han rebut un
billet per part de sa excel·lència, lo marquès de
Olías y Mortara, locthinent y capità general en
lo present Principat y comtats, fahent a una cer-
ta pretensió de Martí Fontané, tauler del Gene-
ral de la ciutat de Tarragona, lo qual és assí cu-
sit, signat de lletra A, en y ab la qual està
continuat un paper de suplicació que és un in-
forme de part de ses senyories, enviat a sa ex-
cel·lència en resposta de la pretenció de dit Fon-
tané, la qual és assí cusida, signada de lletra B.

Dijous, a XXVIIII. En aquest die Jacinto Janer,
corredor de coll y ministre del General, ha feta
relació en lo consistori de ses senyories que,
després ensà que ses senyories foren extrets y ju-
rat, ha encantat, juntament ab sos companys, lo
arrendament de la bolla de Gerona y sa col·lec-
ta, y haver passat més de tres mesos contínuos y
no haver-se trobat en dit arrendament més de
tres mília lliures. Y aprés, // 61v // havent conti-
nuat en encantar fins lo die de aÿr y havent fetas
totas las diligèncias possibles, no se ha trobat dit
arrendament més de sinch mília quatre-centas y
duas lliuras, y aquesta és la relació té feta a ses
senyories.
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En aquest mateix die tingueren conferència en
la casa de la Deputació lo senyor canonge Pere
Joan Atxer, canonge de la santa Iglésia de Bar-
celona, don Joseph Olmera y de Altarriba, y
Emanuel Guiamet, ciutadà honrat, nomenats
per ses senyories; Hierònym Cornet, donsell, y
Joseph de Navel, ciutadà honrat, nomenats per
la ciutat en lo fet de la pragmàtica.

Divendres, a XXX. En aquest die al dematí se
ajuntaren en la casa de la ciutat los dits senyors
canonge Atxer, don Joseph Olmera y Emanuel
Guiament, sobre la pragmàticaa.

62r Maig MDCLX

Diumenge, a II. En aquest die se ajuntaren los
senyors nomenats per la pragmàtica ab dos de la
ciutat en la present casa y, exits de la junta que
tenian en un dels aposentos de la capella nova,
entraren en consistori y donaren a ses senyories
una còpia de les deliberacions presas en lo savi
Consell de Cent, la una a vint-y-quatre de abril
y l’altra a vint-y-set del mateix sobre lo negoci
de la pragmàtica, las quals són assí cusidas, sig-
nades de letra A y B. De paraula digueren queb

la ciutat no demanaven sinó que ses senyories
hisquessen a la revocació de la pragmàtica, no
per medi de justícia sinó de gràcia. Y ses senyo-
ries respongueren que·u tractarian y mirarian y
procurarian fer tot lo que podrian fer per servey
de la ciutat.

62v Divendres, a VII. En aquest die ses senyories me
han entregat a mi, lo doctor Joan Argila, un pa-
per de embaxada per lo síndich del General a sa
excel·lència, fahent acerca de la presentació feta
al doctor Joseph Estornell, del abadiat de la
iglésia col·legiada de Cardona, essent de nació
valencià, lo qual és assí cusit, signat de letra Ac.

63r Divendres, a XIIII. En aquest die, per medi del
síndich del General, han enviat ses senyories un
paper de embaxada al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, locthinent y capità
general en lo present Principat, suplicant a sa
excel·lència mane enviar-los la membrana dels
subjectes proposat a sa magestat, que Déu guar-
de, per la extracció //63v // de insiculadors fahe-
dora a quinse del present mes, còpia de la qual
embaxada és assí cusida, signada de letra A.

E dit síndich ha feta relació que havia donat en
mans de sa excel·lència dit paper de embaxada, y
que li havia fet de resposta que encara no era
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vintguda la membrana, que «poría ser vindría
manyana, y que en el punto sería venida la im-
biaría».

Dissabte, a XV. En aquest die ses senyories me
han entregat una carta enviada a ses senyories
del excel·lentíssim senyor don Pasqual de Ara-
gón, cardenal de la santa Iglésia romana, la qual
me han manat cusís en lo present dietari, la qual
y és cusida, signada de letra Aa.

64r Dimars, a XVIII. En aquest die, a la matinada, lo
doctor Gismundo Boffill, ciutadà honrat de
Barcelona, procurador de Antoni Nin, merca-
der, procurador fiscal del General, com de sa
procura consta en poder del doctor Diego Mar-
tines, segons la certifficatòria donada per ell,
sots la present jornada, la qual és assí cusida, sig-
nada de letra A, ha renunciat lo dit offici de pro-
curador fiscal de la present casa, que obtenia dit
Nin en mà y poder de ses senyories en favor de
Dionís Magarola, ciutadà honrat de Barcelona.
E ses senyories han acceptada la dita renuncia-
ció si et in quantum. Presents per testimonis Jo-
seph Blanch y Jaume Cases, verguers de ses se-
nyories.

Divendres, a XXI. En aquest die ses senyories me
han entregat un paper //64v // de embaxada fa-
hent per evitar que los moros y paÿsans o mari-
ners de las galeras de Gènova, que vuy se troban
en lo port de la present ciutat, no traguen venals
las mercaderias en las Molas prop lo portal de
Mar de la present ciutat, per ésser en gran dany
del General. Còpia de lo qual paper és assí cusit,
signat de letra A, han enviat ses senyories al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, locthinent y capità general en lo present
Principat per Joan Pau de Lloselles, síndich de
la present casa.

E dit síndich ha fet relació que ha donat dit pa-
per de embaxada a sa excel·lència y ha fet de res-
posta que «lo vendían fuera de la ciudad»b.

65v Diumenge, a XXX. En aquest die ses senyories
me han ordenat cusís en lo present dietari un
paper de proposició de subjectes per lo ínterim
del offici de guarda ordinària del portal del Àn-
gel de la present ciutat, còpia del qualc ha enviat
a sa excel·lència per medi del síndich del Gene-
ral, lo qual és assí cusit, signat de letra Ad.
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66r Juny MDCLX

Divendres, a IIII. En aquest die ses senyories me
han entregat un paper enviat per sa excel·lència
al consistori fahent acerca de certa contradicció
en rahó de ser insiculades certes persones no-
bles en lloch de militars per mossens, lo qual és
assí cusit, signat de letra A.

En aquest mateix die ses senyories me han orde-
nat cusís en lo present dietari un paper de pro-
posició de subjectes per la provisió del offici de
guarda ordinària del General del portal del Àn-
gel de la present ciutat, que vacca per mort de
Jaume Cases, últim pocessor de aquell, lo qual
és assí cusit, signat de letra B.

En aquest mateix die ses senyories han enviat a
sa excel·lència, per medi del síndich del Gene-
ral, un paper de embaxada fahent per la inhabi-
litació de la persona de mossèn Rafel Moxó, per
faltar-li domicili en la vegueria de Urgell, com
més llargament en dita // 66v // embaxada és de
vèurer, la qual és assí cusida, signada de letra C.

En aquest mateix die, per falta de domicili dit
Moxó en la vegueria de Urgell, és estat enviat a
ses senyories un paper de sa excel·lència, ano-
menant altre en son lloch, lo qual és assí cusit,
signat de letra Da.

67r Divendres, a VIIII. En aquest die ses senyories
me han entregat un vot donat per los magní-
fichs assessors y advocat fiscal sobre si ses senyo-
ries poden fer gràcia del frau y pena appresos del
General, lo qual és assí cusit, signat de letra A.

Dijous, a X. En aquest die ses senyories han en-
viat un paper de embaxada a sa excel·lència, per
medi del síndich de la present casa, fahent acer-
ca de la captura féu fer lo capità Rafel Puig de la
persona de Pau Duran y mort de aquell, com
més largament és de vèurer en dit paper de em-
baxada, la qual és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya diuen que de la in-
formació que se ha rebut ha constat que Rafel
Puig, capità de cavalls, sens orde de vostra ex-
cel·lència, la vigília de Tots Sancts, acompanyat
de soldats, peu y de cavall, féu capturar en lo
terme de Clariana a Pau Duran, compel·lint al
balle del lloch a la captura, y aquell se’l ne
aportà a la Llacuna sensb acompanyar-lo al balle
de Clariana, y no obstant que dit capità Puig di-
gué al balle de Clariana que en ser a la Llacuna

// 67v // lo entregaria al balle, però, arribat a la
Llacuna, no sols lo entregà al balle de aquella
vila, antes bé, demanà los jurats bagatse per a
portar-se’l-ne, com se’l ne aportà, no camí dret
devés Barcelona per a posar-lo en mà de la règia
cort, sinó camí del Arbós, a hont dit capità Puig
tenia lo quartel, y per lo camí fou mort per los
soldats, com més llargament veurà vostra ex-
cel·lència ab la còpia de la informació rebuda
que·s lliura a vostra excel·lència, de la qual re-
sulta haver exercit dit capità Puig jurisdicció
contra de la disposició de la constitució 7, títol
“De offici de alcayts”, y haver estat causa de la
mort de dit Pau Duran. Per ço los deputats y
oÿdors representan a vostra excel·lència ditas
cosas y suplicaren reparo de dita contrafacció y
excés comès per dit capità Puig dèbitament pu-
nir-lo y castigar-lo, en observança de las gene-
rals constitucions, com ho esperan de mà de
vostra excel·lència».

E dit síndich ha fet de resposta a ses senyories
que havia donat dit paper de embaxada a vostra
excel·lència, a més de que de paraula li havia re-
ferit alguna cosa, en sustància de dit paper y li
havia fet de resposta que «bien, bien».

Divendres, a XI. En aquest die ses senyories són
anats en la casa del General per a manar encan-
tar algunas bollas que no estavan arrendades.

68r Dissabte, a XII. En aquest die, constituït perso-
nalment en lo consistori de ses senyories Joan
Alsina, tauler del General de la vila de Malgrat,
ha renunciat en mà y poder de ses senyories y en
son consistori pure, libere et simpliciter lo dit of-
fici de tauler, suplicant a ses senyories fossen
servits admètrer-li dita renunciació. E ses senyo-
ries han acceptada aquella si et in quantum. Pre-
sents per testimonis Jaume Cases y Joseph
Blanch, verguers de ses senyories.

Dimars, a XV. En aquest die ses senyories han
feta una embaxada a sa excel·lència de paraula,
per medi del doctor Joseph Jalpí y Julià, de don
Juan Avinyó y de Dionís Magarola //68v // ciu-
tadà honrat de Barcelona, contenint en effecte
la estimació que lo consistori fa a sa excel·lència
per la extinció de aquell, per haver reformat dit
tèrcio, offerint, de part del consistori, que en
tot lo que serà del servey de sa magestat, que
Déu guarde, y de sa excel·lència, estarà lo con-
sistori prompte en tot lo que se offerirà.

E sa excel·lència ha respost a dits senyors emba-
xadors que estimava molt lo bon servey y finesa.

En aquest mateix die lo scrivà major de la pre-
sent ciutat, a instància de Diego Vilaseca, notari
de Barcelona, síndich de dita ciutat, donà y pre-
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sentà als magnífichs assessors y advocat fiscal de
la present casa, una scriptura fahent acerca de
què habilitassen una suplicació o scriptura te-
nen donada al scrivà major de la present casa per
a presentar a ses senyories, fahent acerca de la
pragmàtica y altre paper de la fe del síndich, los
quals són assí cusits, signats de letra A y B.

En aquest mateix die fonch habilitada la present
suplicació enviadaa per los senyors consellers de
la present ciutat a ses senyories, y aquella me
han ordenat cusís en lo present dietari, conte-
nint aquella, en orde a la pragmàtica, que·s sig-
nada de letrab C.

Dijous, a XVII. En aquest die, per medi del scrivà
major de lac // 69r // present casa, és estat pre-
sentat un paper de scriptura al scrivà major de la
present ciutat, fahent en resposta de un paper
donat als magnífichs assessors y advocat fiscal de
la present casa, acerca de habilitar un paper de
suplicació per ses senyories, en orde a la prag-
màtica, lo qual és así cusit, signat de letra A.

En aquest mateix die me han entregat un paper
de embaxada fahent acerca de haver appresos al-
guns hòmens lo capità de la galera anomenada
Santa Maria de Gènova, en lo port de la present
ciutat, y aquells estar detinguts y armats en dita
galera, sens culpa alguna, còpia de la qual és del
tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del principat de Cathalunya diuen que lo capità
de la galera anomenada Santa Maria se ha fet
apprehensió en la platja o moll de la present ciu-
tat vuit hòmens o més, los quals té dins galera
presos, que no·ls deixe vèurer, volent-los forsar
ab aqueix modo de servir en galera com a es-
claus y forsats en los ministeris que són sa edat,
són a propòsit. La qual apprehensió y complu-
sió és contra la llibertat que gosan los naturals
de aquest Principat, y ja en altres ocasions vos-
tra excel·lència ha manat donar llibertat a altres
presos per //69v // capitans de galeras genoveses
y, com estigan de partensa ditas y altras, y los
dits fadrins à presos estigan summament patint.
Per ço, los deputats suplican a vostra excel·lèn-
cia, per medi de son síndich, sie de son servey
manar al capità de galera de Santa Maria, que
vuy està en lo moll, done libertat als dits catha-
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lans, en observança de las generals constitu-
cions, que ho rebran a particular mercè de mà
de vostra excel·lència».

E dit síndich referí a ses senyories com ell havia
donada la dita embaxada en mans de sa excel-
lència, lo qual li respongué que «lo mandaría
ver».

En aquest mateix die ses senyories me han en-
tregat un papera que és estat presentat a ses ca-
ses a ses senyories per lo scrivà major de la pre-
sent ciutat, a instància del síndich de dita ciutat,
fahent en orde a la pragmàtica, lo qual me han
ordenat cusís en lo present dietari, que és signat
de letra D.

Divendres, a XVIII. En aquest die Ramon Corta-
da, sastre, ciutadà de Barcelona, com a procura-
dor del doctor Christòphol Coromines, preve-
re, ardiaca de Cerdanya y canongeb //70r //de la
santa Iglésia de Urgell, credenser dels draps de
la bolla de la present ciutat, com de sa procura
consta en poder de Ramon Vilana Perlas, nota-
ri de Barcelona, a quinse del present y corrent
mes de juny, la qual és assí cusida, signada de
lletra A, ha renunciat lo dit offici de credenser
qui obtenia dit doctor Coromines en mà y po-
der de ses senyories, en favor de Jaume Falgosa,
prevere. E ses senyories han acceptada la dita re-
nunciació si et in quantum, ab la forma acostu-
mada. Presents per testimonis Joseph Cortès y
Josephc Blanch, verguers de ses senyories.

En aquest mateix die me han entregat ses se-
nyories un paper en resposta de una requesta
se’ls fou presentada per lo scrivà major de la ciu-
tat a instància del síndich de aquella, còpia del
qual és assí cusit, signat de letra C.

En aquest mateix die me han entregat ses se-
nyories un paper de embaxada contenint aquell
la oppresió y violència que havia fet lo capità de
la galera genovesa nomenada Santa Maria, en
apprèndrer en lo moll de la present ciutat o
platja de aquell alguns jóvens cathalans, caste-
llans y francesos, còpia de la qual suplicació se
ha enviat a sa excel·lència per lo síndich de la
present casa, lo qual paper és assí cusit, signat de
letra D.

En aquest mateix die me han entregat un paper
de proposició de subjectes per la taula del Ge-
neral //70v //de Puigcerdà per sa excel·lència, lo
qual és assí cusit, signat de letra E, còpia del
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a. a continuació unes paraules ratllades.
b. a continuació ratllat B.
c. a continuació una suplicació, una fe, un vot i una resposta
transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 954-956.- a continuació un
imprès que comença: Die vigesima secunda mensis octobris
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadrage-
simo octavo Barcinone. Convocatis et congregatis  ... testes Hie-
ronymus Forment & Balthesar Prior virgarii dominorum con-
siliariorum, s.l., s.d.

a. a continuació dues línies ratllades.
b. a continuació una procura, una resposta, dues ambaixades
i un memorial transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 956-959.
c. a continuació una paraula ratllada.



qual se li ha enviat per lo síndich de la present
casa.

E sa excel·lència ha fet de resposta que «lo vería».

Dissabte, a XVIIII. En aquest die ses senyories
me han ordenat cusís en lo present dietari un
paper enviat per sa excel·lència a ses senyories
contenint en aquell resposta de altres papers de
súplicas enviats per ses senyories a sa excel·lèn-
cia, en rahó dels detinguts injustament en las
galeras de Gènova, com més llargament en dit
paper és de vèurer, lo qual és assí cusit, signat de
lletra A.

En aquest mateix die ses senyories me han en-
tregat un paper de embaxada, còpia del qual se
ha enviat per sa excel·lència per lo síndich del
General, y és assí cusit, signat de letra B, fahent
acerca de la aprehensió que los capitans de las
galeras genovesas han fet de persones libres, de-
tenint-las en las galeras, y en resposta de un bi-
llet tenen rebut ses senyories en orde a la matei-
xa detenció en ditas galeras.

71r Dilluns, a XXI. En aquest die ses senyories, a la
desfilada, són baixats en la casa del General per
manar continuar a encantar las bollas del General.

En aquest mateix die ses senyories, acompanyats
de sos magnífichs assessors y advocat fiscal y de-
més officials del General y de la present casa,
juntament ab los verguers ab sas cotas y masses
devant són baixat en lo convent del gloriós pare
Sant Francesch de la present ciutat, per a donar
la benvinguda al senyor príncep Ludovício, qui
anava per virrey en Çaragoça y a son fill, a hont
estavan hospedats. Y trobadas las personas dels
dits prínceps Ludovico y son fill hisqueren al cap
de la escala ha rèbrer-los y, entrats en sos apo-
sentos feren ses senyories las degudas cortesias y,
assentats en sas cadiras a modo de círcul, dona-
ren la benvinguda a dits senyors. E los dits,
amostrant-se molt agrahits a la mercè que se’ls
feya per lo consistori, se offeriren fer mercè a ses
senyories y al Principat, en demonstració de dit
agrahiment, en cosas se’ls oferissen.

71v Dimecres, a XXIII. En aquest die ses senyories
són baixats en la casa del General per a manar
encantar las bollas del Generalitat que no esta-
ven arrendades.

Divendres, a XXV. En aquest die [ses] senyories
són baixats en la casa del General per a manar
encantar las bollas no estaven arrendades de la
Generalitat.

Dissabte, a XXVI. En aquest die lo excel·lentís-
sim senyor príncep Ludovício tornà la visita a

ses senyories, juntament ab son fill, los quals fo-
ren rebuts per los magnífichs assessors y advocat
fiscal al entrar de la Deputació, pujaren a la es-
cala, y lo senyor oÿdor ecclesiàstich sol, ab mas-
ses altes, per no ésser-hi lo senyor oÿdor militar
y real. Feren oració a la capella de Sant Jordi,
que estava molt ben parada, y de allí anaren en
la sala del consistori, a hont lo hisqueren a rè-
brer en la dels reys, y se assentaren en lo consis-
tori ab ses cadires baix lo dosser, ab la mateixa
forma quant vingué lo senyor duch de Vera-
guas, que fou a 28 de agost 1659.

72r Dilluns, a XXVIII. En aquest die en lo consistori de
ses senyories és estada feta relació de paraula mit-
jensant jurament, pera lo doctor en mendicina
Jordi Carreras, de què Joseph Vergès, hostaler,
tauler que és del General en la vila de Sant Celoni,
que està detingut en lo hospital General de Santa
Creu de la present ciutat per ésser dement.

En aquest mateix die ses senyories són baixats
en la casa del General per a manar encantar las
bollas que no estaven arrendades.

Dimecres, a XXX. En aquest mateix die ses senyo-
ries són baixats en la casa del General per a manar
encantar las bollas que no estavan arrendades.

72v Juliol MDCLX

Dijous, al primer. En aquest die ses senyories
me han ordenat a mi, lo doctor Joan Argila,
scrivà major del General de Cathalunya, cusís en
lo present dietari un memorial de proposició de
subjectes han feta ses senyories de subjectes al
excel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mor-
tara, locthinent y capità general en lo present
Principat y comtats, per lo ínterim del offici de
deputat local del General de la ciutat de Gerona
y sa col·lecta, lo qual memorial és assí cusit, sig-
nat de letra A, còpia del qual se ha enviat a sa ex-
cel·lència per lo síndich del General.

E lo dit síndich ha feta relació que havia donat
dit paper a sa excel·lència y ha fet de resposta
que «lo vería».

Divendres, a II. En aquest die ses senyories, a la
desfilada, són baxats en la casa del General per a
fer encantar las bollas del General que no esta-
van arrendades.

Dissabte, a III. En aquest die ses senyories me
han entregat a mib, //73r // scrivà major del Ge-
neral, un paper de embaxada fahent acerca de
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apprehensió de veles de una barca del patró
Joan Jaume, vinguda de Marcella, per haver
descarregat robas y mercaderias en la vila de
Blanes, antes de descarregar en lo port de la
present ciutat, y donar manifest a la capitania
general de las robas aportave. Fonch feta dita
apprehensió per la capitania general, com més
llargament en dit paper de embaxada és de vèu-
rer, la qual és assí cusida, signada de letra A, cò-
pia de la qual se ha enviada a sa excel·lència per
medi del síndich de la present casa.

E dit síndich ha fet de resposta que havia donat
dit paper de embaxada en mans de sa excel·lèn-
cia, y és estat servit fer de resposta que «lo man-
daría ver».

En aquest mateix die ses senyories, per medi de
mossèn Joan Guinart, cavaller, regent los
comptes del General, y del doctor Gismundo
Boffill, ciutadà hobrat de Barcelona, ha anat a
donar la benvinguda al senyor don Miquel
Çalbà, y al senyor don Joseph Romeu, doctor
del Real Consell, juntament ab lo per a bé de la
mercè era estat servit sa magestat, que Déu
guarde, fer-los, ço és, a don Miquel Çalbà del
lloch del Consell de Aragó de capa y espasa, y al
senyor don //73v // Joseph Romeu, del lloch de
regent del Consell Supremo de Aragó.

E los dits han fet de resposta que havian feta
dita embaxada, y que dits senyors havian feta
molta estimació de la mercè los feyen ses senyo-
ries.

Dimecres, a VII. En aquest die ses senyories me
han entregata // 74r // a mi, lo scrivà major del
General de Cathalunya, un vot en rahó de la de-
manda se ha feta en llur consistori per lo procu-
rador fiscal, per las personas que tenen sa habi-
tació en los comtats de Rosselló y Conflent, de
dèbits y també de pensions de censals y reben
sobre dit General, lo qual vot és assí cusit, signat
de letra A, com més llargament en dit vot se
conté, firmat per los magnífichs assessors y ad-
vocat fiscal de la present casa.

76r Dijous, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
han enviat, per lo síndich de la present casa, un
paper de suplicació al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, locthinent y capità
general en lo present Principat, contenint ab
ella com los capitans de las galeras de Gènova
que estan en lo moll d’esta ciutat havian fet
aprehensió per bonas vojas alguns particulars
d’esta ciutat, la qual suplicació és del tenor se-
güent:
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«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya // 76v // diuen que
estos dias atràs representaren a vostra excel·lèn-
cia com los capitans de las galeras de Gènova
que estan en lo moll d’esta ciutat havian fet
aprehensió, per fer bonas vojas, a alguns parti-
culars en aquest ciutat y, entre altres, a Fran-
cesch Nadal Steve, aprenent de espaser, habi-
tant en esta ciutat, lo qual és estat relexat per
mercè feta per vostra excel·lència. Y, tenint no-
tícia los deputats eren altres los presos, procura-
ren en saber ab dit Steve, lo qual digué y certif-
ficà que també havian pres a dos, los quals se
diuen petit Jan, y l’altre se diu Pedro, com apar
del que à dit Steve. Per ço dits deputats suplican
a vostra excel·lència sie de son servey manar
tràurer de las galeras als sobredits, que ho re-
bran a particular mercè».

E sa excel·lència és estat servit fer de resposta
que «los haría sacar della».

En aquest mateix die, per medi de dit síndich,
se ha reportat altre paper de suplicació a sa ex-
cel·lència, lo senyor marquès de Olías y Morta-
ra, locthinent y capità general en lo present
Principat y comtats, fahent acerca que Gaspar
Cantó, natural de Tarragona, fou fet presoner
de guerra en lo any 1642, y fou en Tarragona
condempnat en servir remant en las galeras, per
haver servit en las tropas francesas, còpia de la
qual és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya //77r //diuen que en
lo any 1642 Gaspar Cantó, cathalà, natural de
Tarragona, fou fet prisioner dea guerra en lo
any 1642, y fou en Tarragona condempnat en
servir remant en las galeras per haver servit en
las tropas francesas, si bé de la condempnació o
sentència no consta, per occasió de las calami-
tats del temps, però pot fàcilment constar ab los
llibres de la capitania de Espínola, a hont dit
Gaspar Cantó està detingut, corrent ja divuit
anys. Per ço, dits deputats suplican a vostra ex-
cel·lència sia de son servey manar tràurer de di-
tas galeras que, a més que és observança de las
generals constitucions, ho rebran a particular
mercè de la mà de vostra excel·lència.

E sa excel·lència és estat servit fer de resposta,
per medi del mateix síndich, que «lo mandaría
ver para que se secasse dellas».

En aquest mateix die, per medi de Joan Pau de
Lloselles, síndich del General de Cathalunya, ha
reportat de orde de ses senyories un paper de
embaxada a sa excel·lència, contenint en aquella
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que Pau Fornells, que·s diu ser guarda del port
del moll d’esta ciutat, fa moltas composicions,
com més llargament en dit paper de embaxada
és de vèurer, la qual és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya // 77v // diuen que
han tingut notícia que Pau Fornells, que·s diu
ser guarda del port y del moll de la present ciu-
tat, fa moltas composicions en son offici, per ço
que exhigeix y cobra de totas las barcas foraste-
ras de fora regne, tant xicas com grans, que arri-
ban al moll, una pessa de vuit en spècie. Per los
vaxells, llahuts y falugas forasteras, tant xicas
com grans, fa pagar als patrons, per quiscuna
vegada, una pessa de vuit en spècie. Per las naus
que arriban a esta ciutat per quiscuna, una do-
bla de or en spècie. Per las barchas catalanas que
venen de la costa o de altres parts de Cathalunya
al moll, ara sien xicas ara grossas, fa pagar tres
sous per quiscuna, y si van fora regne una pessa
de vuit. De tots los passatgers que se embarcan,
tant per Cathalunya com per fora regne, exhi-
geix y cobra tres sous, encara que sie pelegrí o
sacerdot. Lo modo d’esta exacció és que té do-
nat orde, dit Fornells, als soldats que estan en lo
cap del moll, que no dexen exir barca del moll
d’esta ciutat que primer no hage amostrat com
dit Fornells està satisfet en sa exacció, y dóna
per effecte uns billets, los quals aportan los pa-
trons als soldats, y allí aquells tornan a compo-
sar als patrons altre vegada, tancant-los dins lo
restillo, y fa esta exacció ab tanta violència que,
quant no volen donar lo que demana, lo tinent
de dit Fornells se proceheix a espaladas contra
dits mariners. E més, quant portan mercaderias,
vist lo dit Fornells també d’ellas, com més llar-
gament veurà sa excel·lència ab la informació
que dits deputats han feta rèbrer per a certifficar
a vostra excel·lència de aquest nou vectigal y ex-
torcions fa dit Fornells contra las generals //78r
// de aquest Principat. Per ço, lliurant en mà de
vostra excel·lència còpia auctèntica de dita in-
formació per medi d’esta embaxada per son sín-
dich, suplican sie vostra excel·lència servit ma-
nar castigar a dit Fornells, y que no fasse
semblants exaccions, com ha nou vectigal, que
ho rebran a particular mercè».

E sa excel·lència ha fet de resposta dita síndich
que havia donat un paper de embaxada y infor-
mat a sa excel·lència, y que ere estat servit fer de
resposta que «lo mandaría ver».

78v Agost MDCLX

Dijous, a V. En aquest die ses senyories, per
medi del síndich del General, enviaren un paper

de embaxada a sa excel·lència del senyor mar-
quès de Olías y Mortara, llocthinent y capità ge-
neral en lo present Principat, fahent acerca de la
continuació se fa per los soldats y gent de guer-
ra en la cobrança de las contribucions, // 79r //
de la mateixa manera que antes, la qual embaxa-
da és del tenor següent:

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya, diuen que cada dia
arriban síndichs a son consistori de differents
universitats, las quals los referexen la continua-
ció que·s fa per los soldats y gent de guerra en la
cobrança de las contribucions, de la mateixa
manera que de antes també de continuà en las
demés universitats y vilas d’est Principat; la qual
exacció de contribució és contra las generals
constitucions, que disposan lo que se ha de do-
nar als soldats y gent de guerra, continuades en
lo títol “De offici de alcayts”, y lo excés d’esta
comprès en la constitució 20, títol “De vecti-
gals”. Y si bé ab altres embaxades han suplicat a
vostra excel·lència fer mercè al Principat en ali-
viar als naturals de la contribució, però, són tan
contínuas las instàncias que tenen que, obligats
de son offici y de la disposició dels capítols de
Cort, novament suplican a vostra excel·lència
sie servit, en observança de ditas constitucions,
manar alsar los quartels y contribucions, com se
prometen del zel tenen experimentat de vostra
excel·lència en sa observança, que ho rebran a
particular mercè».

E dit síndich ha fet de resposta que havia donat
dit paper en mans de sa excel·lència, y ere estat
servit fer de //79v // resposta de paraula que «los
deputados no havían de cuydar de alojamientos
ni contribuciones, sino el rey, nuestro señor, y que
le remitiessen los síndicos».

Dissabte, a VII. En aquest die, en lo consistori
de ses senyories, ha feta relació de paraula, mit-
jensant jurament, lo doctor en medicina Joan
Rocafort y Sorts, de la malaltia de March Anto-
ni Carreres, per estar aquell ab lo llit ab febra.

81r Dissabte, a XXI. En aquest die, lo doctor en me-
dicina Joan Alòs, ha feta relació mitjensant ju-
rament, en lo consistori de ses senyories, com
Ipòlit Mestre, mercader, ciutadà de Barcelona,
ajudant comú del regent los comptes y racional
de la present casa, està en lo llit desganat, que
pateix evacuació de sanch per la orina, occasio-
nada de pedras y de altres causas, y axí bé pateix
puagra, de tal manera que no pot servir son of-
fici.

Dilluns, a XXIII. En aquest die ses senyories ana-
ren en la Llotja de la present ciutat per a fer en-
cantar las bollas que no estavan arrendades.
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81v Dimecres, a XXV. En aquest die ses senyories
anaren en la Llotja de la mar per a fer encantar
los arrendaments de las bollas que no estaven
arrendades.

Dissabte, a XXVIII. En aquest die Jacinto Janer,
corredor públich // 82r // y jurat de la present
ciutat y ministre del General, juntament ab sos
companys, han feta relació a ses senyories que,
fins lo die present, no se ha trobat més de cent
lliuras en la bolla de la Seu de Urgell, y a la de
Sant Joan Cesbadessas sexanta-sinch.

Setembre MDCLX

Dimecres, al primer. En aquest die vingué a la
present casa don Joseph Romeu, doctor del
Real Consell, a despedir-se de ses senyories, qui
anava en la cort de sa magestat per regent del
Consell Supremo de Aragó, al qual hisqueren a
rèbrer al cap de la escala //82v // los oÿdors mili-
tar y real ab los verguers y masses devant, y ses
senyories los hisqueren a la porta del consistori,
y se assentaren en las cadiras, y tingueren un
rato de rahonament, y després se despedí de ses
senyories, hi·l acompanyaren dits senyors oÿ-
dors militar y real fins al cap de la escalaa.

83r Dimars, a VII. En aquest die, per medi de Joan
Pau de Lloselles, síndich del General, han enviat
un paper embaxada a sa excel·lència lo senyor
marquès de Olías y Mortar, locthinent y capità
general en lo present Principat, fahent acerca
que los capitans de las galeras de Gènova que
estaven en lo moll d’esta ciutat havian fet appre-
hensió per fer bonas voyas a alguns particulars,
lo qual paper de embaxada és assí cusit, signat
de letra A.

Dijous, a VIIII. En aquest die, per medi del doc-
tor misser Aleix Tristany, advocat fiscal del Ge-
neral, ses senyories enviaren a sa excel·lència lo
senyor marquès de Olías y Mortara, un paperb

fahent acerca del dret de guerra, lo qual és assí
cusit, signat de letra B.

Divendres, a X. En aquest die ses senyories se
són conferits en lo aposento y fiat ut in papiro
hic consuto, signatus litera C.

Dissabte, a XI. En aquest die ses senyories me
han entregat a mi, // 83v // scrivà major, un pa-
per de súplica reportat per don Sebastià Duran y
don Joseph Rossell, del hàbit de Sant Joan,
contenint en aquell que, a petició de la ciutat de
Barcelona, se ha instat en la cort de sa magestat,
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que Déu guarde, un decret real de que, en cas
apparegués necessàrias las assistènciasa militars
en aquest Principat per a sa guarda y conserva-
ció, no hagen de restar las tropas de naturals
sinó que sia forastera la guarnició, com més llar-
gament en dit paper de súplica és de vèurer, la
qual és assí cusida, signada de letra A.

E ses senyories feren de resposta que miraria dit
paper y lo contenint en aquell.

Diumenge, a XII. En aquest die ses senyories me
han entregat a mi, scrivà major, un paper de
embaxada enviada a ses senyories per part dels
molt il·lustres Capítol y canonges de la santa
Iglésia de la present ciutat, contenint en aquel y
fent sabidors a ses senyories que, per part de la
ciutat, se havia suplicat a sa magestat, que Déu
guarde, fos servit de exclòurer a tots los naturals
d’esta província que han servit y serveixen en los
reals exèrcits de tots los puestosb //84r // y hon-
ras militars, com més llargament en dit paper de
embaxada és de vèurer, la qual és assí cusit, sig-
nat de letra A.

En aquest mateix die ses senyories me han orde-
nat a mi, scrivà major, continuàs en lo present
dietari un paper de embaxada, enviada per ses
senyories al molt il·lustre canonge y Capítol de
la Seu de Barcelona, fahent en resposta de la
embaxada feta per dit Capítol y canonges a ses
senyories lo die present, lo qual és assí cusit, sig-
nat de lletra B.

E lo dit síndich ha feta relació a ses senyories
que havian donat dit paper de embaxada a dit
molt il·lustre Capítol y canonges.

Dilluns, a XIII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusís un paper
de súplica los és estat enviat per part dels molt
il·lustres senyors consellers de la present ciutat,
fahent en resposta de una súplica tenian ses se-
nyories presentada a dits senyors consellers en
orde als pagaments dels censals de la nova am-
pra, lo qual és cusit en lo dietari corrent, sots
jornada de set del present y corrent mes, y la
dita resposta és assí cusida, signada de letra A, la
qual fonch reportada per lo síndich de dits se-
nyors consellers.

84v Dissabte, a XVIII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo pre-
sent dietari de la presentc // 85r // casa un paper
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de súplica reportada per sa excel·lència lo mar-
quès de Olías y Mortara, locthinent y capità ge-
neral en lo present principat, per lo lloch de
Avinyó, y és estada reportada dita embaxada per
lo doctor misser Aleix Tristany, advocat fiscal de
la present casa, la qual és assí cusida, signada de
letra A.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major, cusís en lo present dietari un paper
de súplica enviada per lo síndich de la present
casa a sa excel·lència, lo marquès de Olías y
Mortara, fahent acerca del offici de guarda or-
dinària del portal del Àngel de la present ciutat,
com més llargament en dit paper de súplica és
de vèurer, lo qual és assí cusit, signat de letra B.

85v Dimecres, a XXII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo pre-
sent dietari un paper de súplica, presentada per
lo doctor Aleix Tristany, advocat fiscal del Ge-
neral a sa excel·lència del senyor marquès de
Olías y Mortara, locthinent y capità general de
sa magestat en lo present Principat, lo qual és
assí cusit, signat de letra A, acerca del lloch de
Avinyó.

Divendres, a XXIIII. En aquest die me han entre-
gat una carta de sa magestat, que Déu guarde,
de quatre de agost pròxim passat, y és en orde a
la real pragmàtica manada publicar en la present
ciutat de Barcelona, la qual carta és assí cusida,
signada de lletra A, y és del tenor següent:

«Ela rey. Dipputados. Con vuestra carta de 10 del
passadob // 86r // se recibió el papel que lac acom-
paña, en que suponéis oposición y perjuhicio a las
constituciones de esse Principado de la observan-
cia de la real pragmática que mandé publicar en
quatro de agosto del año passado sobre las mone-
das. Y, aunque en la carta que os scriví en esto de
14 de enero deste año, os previne lo que convenía
se executasse, buelvo a deciros en ésta que no ay
motivo justo ni causa alguna por la qual dicha
pragmática contravenga a vuestras instituciones,
yo lo hallo en lo que antes y agora me havéis repre-
sentado para innovar en lo dispuesto en ella, sinó
que lo más conveniente es que se execute inviola-
blemente, pues se miró en maduro acuerdo en su
resolución en fin de evitar los pleytos y diferencias
que se havían suscitado con la alteración de la
moneda, en la forma que se da en dicha pragmá-
tica de hazer los pagamentos y lluyciones de censa-
les, y assí estoy cierto lo conoceréis, y que mi ánimo

es y ha sido atajar los daños que se experimenta-
van y lo que podían occasionarse sinó se huvieren
prevenido por este medio, como también lo enten-
deréis por lo que os dirá el marqués de Olías y
Mortara, mi lugarteniente y capitán general.
Dada en Madrid, a IIII de agosto MDCLX.

Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Petrus
Villacampa, regens. Vidit Marta, regens. Vidit
comes de Albatera. Vidit don Gregorius de Cas-
tellvi. Vidit marchio de Hariza. Vidit don Jose-
phus de Pueyo, regens. Don Didacus de Sada, se-
cretarius».

86v Dissabte, a XXV. En aquest die s’és conferit en lo
consistori de ses senyories lo doctor en medici-
na Joseph Bas, y ha fet relació de paraula, mit-
jensant jurament, com Jaume Cases, altre dels
verguers de ses senyories, està ab febra contínua
ab perill de la vida, per lo que està impedit de
poder servir son offici.

En aquest mateix die han feta relació Jacinto Ja-
ner, Joseph Saurina, Joan Antoni Monner, cor-
redors de coll y ministres del Generala, com fins
lo die present no han trobat més de cent lliuras
en lo arrendament de la bolla de la Seu de Ur-
gell y sa col·lecta, y en la bolla de Sant Joan Ces-
badessas sexanta-sinch lliuresb.

88r Octubre MDCLX

Dissabte, a VIIII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo pre-
sent dietari un paper de súplica enviada per ses
senyories a sa magestat, que Déu guarde, fa-
hent acerca de la compra feta per don Jacinto
Vilanova, del lloch de Avinyó, que era de don
Joseph de Rocabertí, lo qual és assí cusit, signat
de letra Ac.

89r Divendres, a XXII. En aquest die ses senyories
enviaren, per medi del síndich del General al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mortara,
locthinent y capità general en aquest Principat,
dos memorials de subjectes que ses senyories
proposan, ço és, lo hu per sa magestat per lo of-
fici de receptor del General de la ciutat de Gero-
na; y lo altre per sa excel·lència per lo ínterim del
dit offici, los quals són assí cusits, signats de letra
A y B.
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89v Divendres, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
són anats en la casa del General, y són pujats al
aposento del magnífich deffenedor del dit Ge-
neral, y regonegueren aquell per vèurer los fraus
eren entrats, y no trobaren sinó sols quatre ca-
nas tela de Gènova divuitena, apresa de un
moro; tres palms y un quart //90r // rubielos de
Aragó blanchs; una cana, quatre palms xamellot
bort blau, aprés de Gabriel Codina, botiguer de
telas.

91v Novembre MDCLX

Dissabte, a XX. En aquest die la senyora Maria
Àngela Ferrer y Pagès, muller de Francesch Fer-
rer, mercader, ciutadà de Barcelona, obtenint lo
offici de ajudant dea //92r // regent los comptes
del General de Cathalunya com ha procuradora
de dit Francesch Ferrer, son marit, com de sa
procura consta en poder de Joseph Boleda, no-
tari públich de Barcelona, a 9 de abril mil sis-
cents sinquanta-quatre, constituïda personal-
ment devant del molt il·lustre senyor fra don
Pau de Àger, comenador de la religió de Sant
Joan y balliu de Mallorca, deputat ecclesiàstich,
trobat personalment en la casa de sa pròpria ha-
bitació, que té en lo palau del rey de la present
ciutat, en dit nom renuncià en mà y poder de sa
senyoria lo dit offici de ajudant de regent los
comptes que dit Francesch Ferrer, son marit y
principal, obté en favor de Isidoro Pi, studiant
en philosophia, ciutadà honrat de Barcelona,
son fill, suplicant a ses senyories sie servit admè-
trer la dita renunciació. E sa senyoria respongué
que la admetia si et in quantun sit admitenda et
non aliis. Presents per testimonis Joseph Tor-
rents, studiant en lleys, natural de Sant Pere de
Torelló, bisbat de Vich, residint en Barcelona,
Rafel Grimosachs, ciutadà honrat de Barcelona,
y Hierònym Galí, notari, qui in his, et cetera.

E, semblantment, fonch per dita senyora Maria
Àngela Ferrer en dit nom renúncia dit offici en
mà y poder dels molt il·lustres senyors Lluýs
Llopico de Xixon, deputat real, trobat personal-
ment en lo palau del rey, a hont fa sa habitació,
en favor de dit Isidoro Pi, son fill, suplicant a sa
senyoria fos servit admètrer-li la dita renuncia-
ció. E sa senyoria respongué que admetia aque-
lla si et in quantum, et cetera. Presents per testi-
monis los demunt dits.

92v E consequutivament la dita senyora Mariàngela
Ferrer, en dit nom de procurador constituïda
personalment en la casa de sa pròpria habitació
del molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich, que
té en lo carrer dels Cotoners, dix que en dit
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nom de procuradora renunciava en mà y poder
de sa senyoria lo dit offici de ajudant de regent
los comptes del General en favor de dit Isidoro
Pi, son fill, suplicant sie servit admètrer-li la dita
renunciació. E sa excel·lència respongué que
admetia aquella si y en quant fos admitible y no
altrament. Presents per testimonis los sobredits.

E quasi encontinent, constituïda personalment
la senyora Maria Àngela Ferrer en dit nom en la
casa de la pròpria habitació del molt il·lustre se-
nyor oÿdor militar que té en la present ciutat de
Barcelona, en lo carrer dels Mercaders, dix que
en dit nom de procuradora renunciava en mà y
poder de sa senyoria lo dit offici de ajudant de re-
gent los comptes del General en favor de dit Isi-
doro Pi, son fill, suplicant sie servit admètrer-li la
dita renunciació. E sa excel·lència respongué que
admetia aquella si y en quant fos admitible y no
altrament. Presents per testimonis los sobredits.

E, semblantment, constituïda personalment en
dit nom devant del molt il·lustre senyor deputat
militar, trobat personalment en la iglésia de
Santa Catherina màrtir, de la present ciutat, dix
que en dit nom de procuradora renunciava en
mà y poder de sa senyoria lo dit offici de ajudant
de regent los comptes del //93r //General en fa-
vor de dit Isidoro Pi, son fill, suplicant sie servit
admètrer-li dita renunciació. E sa excel·lència
respongué que admetia aquella si y en quant fos
admitible y no altrament. Presents per testimo-
nis los sobredits.

94v Dezembre MDCLX

Dilluns, a VIIII. En aquest die ses senyories han
enviat a sa excel·lència, lo senyor marquès de
Olías y Mortara, un papera //95r //de embaxada,
contenint en aquell lo agraïment li feyan per ha-
ver-los dit senyor marquès alcansat de sa mages-
tat, que Déu guarde, la franquesa del dret de ma-
ridatge per lo casament de la sereníssima senyora
dona Maria Theresa de Àustria ab lo cristianís-
sim rey de França. E dit paper de embaxada
fonch reportat per fra don Gispert Amat, abat de
Sanct Cugat; don Francisco Sala y Joan Batista
Monfar y Sorts, ciutadà honrat de Barcelona.

Los quals han feta relació que havian donat dit
paper de embaxada en mans de sa excel·lència.
Y ha fet de resposta que estimava molt hagués
feta esta mercè al Principat, assegurant que per
sa part en los informes havia obrat en son favor,
y que en semblants y altres occasions offeria fer
lo mateix, lo qual paper de embaxada és assí cu-
sida, signada de letra A.
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Dimars, a X. En aquest die la senyora Àngela
Martines y de Folcràs, muller del doctor misser
Diego Martines, obtenint lo offici de ajudant
primer de la scrivania major del General de Ca-
thalunya, com a procuradora de dit doctor Die-
go Martines, com de sa procura consta en po-
der de Joseph Quatrecases //95v // y Sala, notari
públich de Barcelona, a vint-y-quatre del mes
de mars 1651, la qual és assí cusida, signada de
letra B, constituïda personalment en lo consis-
tori de ses senyories, lo dit offici de ajudant pri-
mer de dita scrivania major, que dit doctor mis-
ser Diego Martines obté en favor del reverent
Rafel Bonastre, prevere, comensal de Santa
Anna, suplicant a ses senyories sien servits ad-
mètrer la dita renunciació. E ses senyories res-
pongueren que la admetian si et in quantum sit
admittenda et non aliis. Presents per testimonis
Joseph Blanch y Jaume Cases, verguersa.

96r Dissabte, a XIIII. En aquest die ses senyories me
han entregat un paper de vot fahent acerca de
las diligèncias que devian fer ses senyories per la
opposició de la contrafacció de les generals
constitucions que proceheix de la publicació de
la real pragmàtica de las monedas, y és fet y fir-
mat dit vot per los magnífichs assessors y advo-
cat fiscal del General y doctors consulents, com
més largament en aquell és de vèurer, lo qual és
assí cusit, signat de lletra Ab.

97r Dimars, a XXIIII. En aquest die ses senyories me
han ordenat cusís en lo dietari un paper de ins-
trucció per los arrests se havian de fer en la ciu-
tat de Gerona per lo síndich del General de Ca-
thalunya, junt ab altres papers fahents per dit
negoci, com en aquells més llargament és de
vèurer, los quals són assí cusits, signats de letras
A, B, C, D y E.

Incipit annus MDCLXI

Dimecres, a XXV. En aquest die ses senyories me
han ordenat cusís en lo present dietari un paper
de memorial, còpia del qual se ha enviat a sa
magestat, que Déu guarde, //97r // fahent acer-
ca de la mercè havia feta sa magestat a Joseph
Hierònym Thomàs del offici de receptor del
General de la ciutat de Tarragona, com en dit
paper més llargament és de vèurer, lo qual és
assí cusit, signat de letra Ac.

99r Janer MDCLXI

Dilluns, a XIIII. En aquest die ses senyoriesa han or-
denat a mi, scrivà major, cusís en lo present dietari
un paper de embaxada fahent acerca de una petició
fonch donada en lo consistori de ses senyories per
//99v //lo síndich de la vila de Calella, del vescom-
tat de Cabrera y Bas, referint en dita embaxada lo
manament que misser Isidro Colí, jutge ordinari
de de dits bescomtats, havia fets als jurats, sots
pena de cent ducats compareguessen devant ell, y
se’ls digué donassen quinse lliures cada mes, com
més llargament en dit paper se conté. Y dit paper
de embaxada fonch reportada a sa excel·lència lo
senyor marquès de Olías y Mortara en lo present
Principat y comtats per don Lluýs Pons, don Car-
los Calders y Rafel Grimosachs, lo qual paper de
embaxada és assí cusit, signat de letra A.

E dits embaxadors han feta relació a ses senyo-
ries que havian donat dit paper de embaxada a sa
excel·lència, y que ere estat servit fer de resposta
queb ses senyories han estat mal informats en lo
tocant a fer-se donar los soldats lo que·s refereix
en lo paper, perquè sa magestat, que Déu guar-
de, manà donar-los pa de monició y civida per
los cavalls, y que en lo tocant al alotjar la cavalle-
ria y infanteria és forsós que vagen en las parts
que no fan lo servey que·s demana, donant-los
sols lo que disposa la constitució. Y que ab tot
mirarà de nou lo paper, y se informarà si·s come-
ten excessos y, si·s cometan, los castigarà, tenint
molt present la observança de las constitucions,
esperant que, attès que per la pèrdua de la flota y
gastos de guerra se offereixen, la Generalitat se
assenyalarà en servey de sa magestatc.

104r Febrer MDCLXI

Dilluns, a XVI. En aquest die ses senyories me han
ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo present
dietari dos papers fahents acerca de que los molt
il·lustres senyors deputats del regne de Aragó vo-
len arrendar los drets de la Generalitat, y tenen
suplicat a ses senyories dels molt il·lustres se-
nyors deputats del General de Cathalunya los
fessen pregonar los dits papers per los llochs
acostumats de la present ciutat, y fixar aquells, lo
que ses senyories han fet ab tota puntualitat, y
dits papers són assí cusits, signats de letra A y B.

105v Mars MDCLXI

Dissabte, a X. En aquest die me han entregat a
mi, scrivà major, per a què cusís en lo present
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dietari un paper enviat aa ses senyories perb lo
senyor marquès de Olías y Mortara, locthinent
y capità general en lo present Principat, per
medi del doctor Rafel Vilossa, del Real Consell,
acerca del servey que·s demana de part de sa
magestat a las ciutats, vilas y llochs de Cathalu-
nya, per sustento de la cavalleria per la guarda
de las fronteras d’esta província, lo qual és sig-
nat de letra A.

Diumenge, a XI. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo pre-
sent dietari un paper despatxat per Cancellaria,
enviat per sa excel·lència, lo senyor marquès de
Olías y Mortara, locthinent y capità general en
lo present Principat, per medi de don Anton
Reart, scrivà de manament, lo qual decret és en
orde als salaris se han de donar al locthinent y
capità general d’esta província y a don Miquel
Salbà, del Consell de sa magestat en lo Supre-
mo de Aragó, del diner de la nova ampra, dit
de guerra, juntament ab una carta incorporada
al dit despatx, com més llargament en aquelles
és de vèurer, lo qual és assí cusit, signat de le-
tra Bc.

106r En aquest mateix die ses senyories han fet a sa-
ber als molt il·lustres senyors consellers de la
present ciutat de Barcelona, per medi de Joseph
de Navel y Erill, ciutadà honrat de Barcelona, y
de Hierònym Cornet, donsell, com havian re-
but un despaig de sa magestat, que Déu lo
guarde, enviat per sa excel·lència, lo senyor
marquès de Olías y Mortara, locthinent y capità
general en lo present Principat, fahent en orde
als salaris se han de pagar a dita sa excel·lència y
a don Miquel Çalbà, cavaller de capa y espasa en
lo Consell Supremo de Aragó.

E dit senyor Joseph de Navel y Hierònym Cor-
net digueren a ses senyories en son consistori
com ells havian reportat als molts il·lustres se-
nyors consellers lo dit recaudo, y que havian
respost que tractarian lo negoci representat per
part de ses senyories a dits senyors consellers y
que tornarian resposta.

Dilluns, a XII. En aquest die ses senyories me
han entregat a mi, scrivà major, un paper de sú-
plica fahent acerca de lad subrogació feta per
Bernat Ferrer y Viladomar, del offici de scrivent
ordinari del racional en persona de Joan Trulles,
botiguer de draps. E los magnífichs assessors y
advocat fiscal són estats de parer que la present
suplicació sia continuada en dietari, la qual és
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assí cusida, signada de letra C, y al peu de aque-
lla dit papera.

107r Diumenge, a XVIII. En aquest die ses senyories
me han ordenat cusís en lo present dietari un
paper de vot, firmat per los magnífichs asses-
sors, advocat fiscal y consulents, acerca si lo ser-
vey que·s demana per part de sa magestat, que
Déu guarde, a las universitats y lochs de present
Principat per socorro dels soldats, tant de cava-
lleria com de peu, que estan en ell per defensa
dels presidis, encontra ab las generals constitu-
cions, com més llargament en dit paper de vot
és de vèurer, lo qual és axí bé cusit, signat de lle-
tra B.

«Elb rey. Dipputados. Después de haveros scrito
lo que havéys visto por mi carta del 17 del pas-
sado, encargándoos assistáys y aiudéys a lo que
conviniere yc os diría el marqués de Olías y Mor-
tara, mi lugarteniente y capitán general, pa-
ra que se consiga el servicio voluntario que está
pidiendo por las veguerías el regente la Theso-
rería para el sustento y conservación de la cava-
llería y infantería de la guarnición de las plas-
sas, he recibido una vuestra en que days razón
que algunos lugares no pueden acudir por los
gastos que han padecido, y aunque por la carta
que os scriví en esta materia havréis entendido
que es-tá prevenido el marqués que el thesorero
obre en estas diligencias // 107v // con la mayor
suavidad y blandura que se pueda, para que
todo se haga con entera satisfación, he querido
repetirlo en ésta, y quan assegurado quedo de
que ayudaréys y facilitaréys lo que pueda condu-
cir a este intento en todo lo que os toca por el zelo
que os assiste de mi mayor servicio, en que le reci-
biré de vosotros. Dada en Madrid, a IIII de mayo
MDCLXI.

Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Georgius
de Castellvi, regens. Vidit don T.d... de Moscoso.
Vidit Exea, regens. Vidit don Petrus de Villa-
campa, regens. Vidit don Josephus de Pueyo, re-
gens. Vidit don Josephus Romeu, regens. Don Di-
dacus de Sada, secretarius».

108r Dilluns, a XXVI. En aquest die ses senyories, at-
tenent a la relació feta //108v // per lo magnífich
racional de la present casa de que Francesch Sa-
loni, tauler del General de la vila de Porrera, no
deu res al General, y per ésser home vell y ha-
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ver-los suplicat li acceptassen la renunciació de
dit offici, li han acceptada aquella, si et in quan-
tum, et cetera.

Divendres, a XXX. En aquest die anaren al senyor
marquès de Olías y //109r //Mortara, locthinent
y capità general de sa magestat en aquest Princi-
pat los senyors fra don Pau de Àger, comenador
de Barcelona y Vallfogona, balliu de Mallorca,
deputat ecclesiàstich, y lo doctor Francesch Ge-
nís, canonge de la santa Iglésia de Lleyda y oÿ-
dor ecclesiàstich, al qual se li representà que, ha-
vent rebut un orde de sa excel·lència en lo qual
contenia altre de sa magestat, que Déu guarde,
disposant sobre las pecúnias del dret nou de
guerra en favor de la persona del senyor don Mi-
quel Çalbà y Vallgornera, y per son salari del of-
fici de capa y espasa en lo Supremo de Aragó, y
en lo salari del senyor virrey, que ara y per temps
serà, conciderava lo consistori tenir y trobar en
la execució de dit real orde algunas dificultats, y
axí que sa excel·lència donava lloch a que se con-
ferís la matèria en personas de calitat y enteses,
tant per part de sa excel·lència com de part del
consistori, per a què, allenades dites dificultats,
se pogués obrar al major servey de sa magestat y
beneffici de la província.

A la qual petició respongué lo senyor virrey que
tenia lo orden de sa magestat absolut y limitat, y
que no podia fer altra cosa que lo que sa mages-
tat manave en son real orde. Però que ab la ma-
teixa conformitat que lo consistori lo demanava
la conferència ho scriuria a sa magestat y ajuda-
ria a la petició. Y axí mateix li digueren dits con-
sistorials que també per sa part ne donarian part
a sa magestat, representant-li de quanta conve-
niència fora per a lo servey de sa magestat y be-
neffici de la província lo donar-se lloch a tenir-
se esta conferència.

109v Abril MDCLXI

Diumenge, al primer. En aquest die ses senyo-
ries, per medi de Erasma de Lana y Fontanet,
donsell, y Gismundo Boffill, ciutadà honrat de
Barcelona, enviaren dos memorials, ço és, lo hu
de la nominació que dites ses senyories tenen
feta dels subjectes proposats a sa magestat, que
Déu guarde, per los llochs vaccants de deputats
y oÿdors, y lo altre dels llochs dels officials de la
present casa Deputació al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, locthinent y capità
general de sa magestat en lo present Principat,
per a què se servesca manar enviar-los a dita sa
magestat, los quals són assí cusits, signats de le-
tras A y B.

E dits senyors feren relació a ses senyories com
havian donats dits memorials a sa excel·lència,

lo qual los féu de resposta que·ls miraria lo més
prest li seria possible, y que·ls enviaria a sa ma-
gestata.

111v Dilluns, a XXIII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo pre-
sent dietari dos papersb enviats per lo senyor
marquès de Olías y Mortara fahents, ço és, lo hu
acerca del diner del dret de guerra sobre sedas,
sombreros y cartas, y lo altre fahent acerca de
una causa que lo procurador fiscal del General
aporta contra Domingo León, que no·s prose-
guesca contra ell ni sos hereus, los quals són assí
cusits, signats de letra A y B, juntament ab dos
papers de embaxada, los quals són assí cusits,
signats de letras C y D, y són per dits affers, los
quals foren reportats per lo senyor canonge At-
xer y Francesch Senjust, y segona embaxada per
lo mateix effecte, y fonch reportada per dit At-
xer y Joan Carreras, donsell. Y fonch sa ex-
cel·lència servit fer de resposta que «lo vería»c.

112r Diumenge, a XXVIIII. Que per quant en lo vot
donat sobre la pragmàtica se resolgué que ses
senyories continuassen las diligèncias extrajudi-
cials, suplicant a sa magestat la revocació de la
pragmàtica, y moltas vegades los han dit que és
lo que han de fer extrajudicialment, y per ço di-
gan ara que és lo que han de fer ses senyories
per a cumplir a las obligacions de sos officis. Y
los assessors y advocat fiscal respongueren que
en lo fer vot entrevingueren alguns doctors
consulens, y que los manàs ses senyories ajuntar
per a què junts pugan explicar a ses senyories lo
que deuen fer.

112v Maig MDCLXI

Dissabte, a V. En aquest die ses senyories han
ordenat a mi, scrivà major, continuàs en lo pre-
sent dietari una carta de sa magestat, // 113r //
dada en Aranjués a 19 de abril 1661, acerca de
las personas havian de entrevenir per tenir con-
ferència per rahó del dret de sedas, sombreros y
cartas, que és lo dret de guerra, la qual carta és
del tenor següent.

«Eld rey. Dipputados. En respuesta de la carta de
9 deste en que me supplicáys mande se tenga confe-
rencia, como havéis pedido, al marqués de Olías y
Mortara, mi lugarteniente y capitán general, de
personas que él nombrare, y también que propu-
siéssedes para tratar en lo que tengo resuelto en ra-
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són de los drechos de las sedas, sombreros y naypes,
ha parecido deciros que al marqués scrivo lo que
del entenderéys, y no dudo sino que en conformi-
dad de lo que él os dixere en mi nombre, assistáys
promptos a la execución, como lo confío de vosotros.
Dada en Aranjués, a XXIX de abril MDCLXI.

Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit don Georgius de Castellvi. Vidit don Jose-
phus de Pueyo, regens. Vidit Exea, regens. Vidit
don Joseph Romeu, regens».

113v Divendres, a XII. En aquest die ses senyories me
han entregat a mi, scrivàa //114r //major, un pa-
per de sa excel·lència del senyor marquès de
Olías y Mortara, locthinent y capità general en
lo present Principat, contenint en aquell lo orde
de la distribució del dret sobre las sedas, som-
breros y cartas, lo qual és assí cusit, signat de le-
tra A.

Dilluns, a XIIII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusís un paper
de embaxada fahent acerca de un real orde de sa
magestat, que Déu guarde, acerca de la distri-
bució del que resulta del dret imposat sobre las
sedas, sombreros y cartas, lo qual és assí cusit,
signat de letra B, la qual fonch reportada per lo
senyor oÿdor militar. Al qual respongué sa ex-
cel·lència que respondria al dit paper.

114v Dissabte, a XVIIII. En aquest die ses senyories
me han entregat a mi, scrivà major, un paper de
un vot fahent acerca la provisió del offici de
guarda del General del portal del Àngel de la
present ciutat, firmat dels magnífichs assessors y
advocat fiscal, lo qual és assí cusit, signat de le-
tra A.

Diumenge, a XX. En aquest die ses senyories me
han entregat a mi, scrivà major, un paper enviat
per lo excel·lentíssim marquès deb //115r // Olí-
as y Mortara, locthinent y capità general en lo
present Principat, al consistori de ses senyories,
fahent per la forma de la execució del dret de
guerra, lo qual és assí cusit, signat de letra B.

Dilluns, a XXI. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo pre-
sent dietari un memorial per a sa magestat, que
Déu guarde, contenint en aquell cosas tocants
acerca del diner proceheix sobre sedas, sombre-
ros y cartas, juntament ab altre paper de respos-
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ta fahent per dit effecte, los quals són assí cusits,
signats de letras C y D.

116v Juny MDCLXI

Dilluns, a XI. En aquest die ses senyories me han
ordenat a mi, scrivà majora, //117r // cusís en lo
present dietari un paper de embaxada, reporta-
da a sa excel·lència per lo síndich del General,
fahent per una causa aporta lo procurador fiscal
del General contra los hereus de Domingo
León, juntament ab dos cartas de sa magestat,
que Déu guarde, fahents per dita causa, la una
de vint-y-set de febrer, y l’altra de vint de maig
proppassat, los quals són assí cusidas, signades
de letras A y B, y dit paper de embaxada de letra
C, y las cartas són del tenor següent:

«Elb rey. Dipputados. Manuel de León, mi secreta-
rio y factor de las provisiones de la armada del
mar Océano, me ha representado que el año passa-
do de 1654 ordenó don Juan, mi hijo, siendo mi lu-
garteniente y capitán general en esse Principado,
que Domingo León, correspondiente de la facto-
ría en essa ciudad de Barcelona vendiesse noven-
ta quintales de bacallao para que su procedido se
convirtiesse en dietas para los enfermos de la ar-
mada, que a la zasón assistía en esse parage, por
no haver dinero con que comprarlas, y que se le
fulminó causa por los deputados vuestros anteces-
sores que entonses eran, a fin de darle por perdido
el bacallao o su valor, con pretexto de que no tuvo
licencia dellos para beneficiarlo; y, respeto de que
la venta para el dicho bacallao fue llegítima y
precisso su motivo, no parece hay razón para quec

se prosega en esta causa, y assí os encargo que, en
conformidad de lo que entenderéis del marqués de
Olías y Mortara, mi lugarteniente y capitán ge-
nera, por cuya mano //117v // recibiréys ésta, dis-
pongáys no se passe adelante en ello, y en caso que
se haja sentenciado y sacádosele algun dinero del
dicho Domingo León, se le restituya y dé por libre,
en que seré servido. Dada en Buen Retiro, a XX-
VII de febrero MDCLXI.

Yo, el rey.

Vidit don Christophorus de Crespi. Vidit de Ro-
bres, regens. Vidit Marta. Vidit Exea. Vidit don
Petrus de Villacampa, regens. Vidit don Josephus
de Pueyo, regens. Vidit don Josephus Romeu, re-
gens. Don Didacus de Sada, secretarius.»
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«Eld rey. Dipputados. En 27 de febrero passado os
mandé que no se passasse adelante en la causa que
el fiscal de la Deputación trahe contra los herede-
ros de Domingo León, y en caso que se huviere pa-
gado alguna cantidad se les restituiesse y, no ha-
viendo tenido noticia hasta agora de haverse
hecho, ha parecido bolver encargar y mandar lo
executéys en la conformidad que tengo mandado.
Dada en Buen Retiro, XX de mayo MDCLXI.

Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Josephus de
Pueyo, regens. Vidit don Josephus Romeus, regens.
Vidit don Petrus de Villacampa, regens. Vidit don
Vincentius Moscoso, regens. Vidit Exea, regens»a.

118r Diumenge, a XVII. En aquest die Joseph Quin-
tana, ciutadà honrat de Barcelona, procurador
de Miquel Pallarès, també ciutadà // 118v //
honrat de Barcelona, obtenint lo offici de aju-
dant del racional del General de Cathalunya,
com de sa procura consta en poder de Hierò-
nym Galí, notari, ciutadà de Barcelona, a vint-y-
dos de maig mil sis-cents sexanta-hu, la qual és
assí cusida, signada de letra A, constituït perso-
nalment en lo consistori de ses senyories, en dit
nom renuncià en mà y poder de ses senyories lo
dit offici de ajudant de racional en favor de la
persona del reverent Salvador Garcia, prevere y
beneficiat de la iglésia parrochial de Sancta Ma-
ria de la Mar de la present ciutat, suplicant a ses
senyories sien servits admètrer la dita renuncia-
ció. E ses senyories respongueren que la adme-
tian si et in quantum sit admitenda et non aliis.
Presents per testimonis Hierònym Galí, notari,
y Joseph Blanch, verguer de ses senyories.

Dilluns, a XVIII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo pre-
sent dietari un paper de embaxada, reportada a
sa excel·lència per lo síndich del General, en res-
posta de un billet enviat per dita sa excel·lència
per a què, sens dilació, se enviàs a Roma per a
què traguessen los despaigs de absolució y be-
nedicció de la terra per tota Cathalunya, com
més llargament en dit paper de embaxada és de
vèurer, lo qual és assí cusit, signat de letra Ab.

119r Dimecres, a XX. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major, cusís en lo present dietari un
paper de embaxada reportada al excel·lentíssim
senyor marquès de Olías y Mortara, locthinent
y capità general en lo present Principat, per
medi de Joan Pau de Lloselles, síndich del Ge-

neral, contenint en aquell que Antoni Reart,
scrivà de manament, reportà en lo consistori de
ses senyories un recaudo de sa excel·lència lo die
de 14 del corrent, que conté que lo executor dels
fraus del General ha exequutat un frau contra
Pau Llenes, parayre, y que vol exequutar las pe-
nas contra dit Llenes, que és official de artilleria,
y que axí tinguessen a bé ses senyories no passar
avant en la execució fins fos vist lo de justícia.

Ab que los senyors deputats respongueren que
fins ara no estaven enterats del fet, y que se’n infor-
marian, y procurarian en tot se administràs justí-
cia, com en dit paper de resposta més llargament és
de vèurer, la qual és assí cusida, signada de letra B.

Dijous, a XXI. En aquest die foren presentades a
ses senyories dos súplicas, ço és, una per part de
Francisco Senjust, l’altra per part de Ramon
Spuny, donzell, en respecte de la pragmàtica
que se hagen de pagar los censals lliura per lliu-
ra. E ses senyories las han comesas als magní-
fichs assessors per a què aquelles //119v //vessen
y fessen relació, las quals són cusidas en procés,
en orde a la dita pragmàtica.

Divendres, aa XXII. En aquest die ses senyories
han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo pre-
sent dietari un paper de súplica, contenint en
ella certas querelas de la visita passada, y haver
tinguda notícia lo procurador fiscal per ésser es-
tades aquellas remesas al molt il·lustre consisto-
ri, y magnífichs assessors ordinaris de la present
casa, per a què de ellas se fassa lo que sia de jus-
tícia, juntament altre paper de resposta feta per
los magnífichs assessors y advocat fiscal, los quals
són assí cusits, signats de letras A y B, com més
llargament en dits papers és de vèurerb.

120v Juliol MDCLXI

Diumenge, al primer. En aquest die ses senyories
han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo present
dietari un memorial de subjectes reportat per mi,
scrivà major del General de Cathalunya, al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mortara,
locthinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat, per lo offici
de deputat local del General de la ciutat y col·lec-
ta de Lleyda, per lo resíduo del present y corrent
trienni, que vacca per mort de don Joseph Be-
rart, com en dit memorial que és assí cusit, signat
de letra A, més llargament és de vèurer.

Dilluns, a II. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major, cusís en lo present dietari un
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paper de real orde, firmat de sa magestat, que
Déu guarde, despedit en deguda forma de Real
Cancelleria del Consell Supremo de Aragó, en
lo qual dóna forma y assiento al que·s deu guar-
dar y observar en quant a las personas y subjec-
tes han de restar insiculades en los lochs de de-
putats y oÿdors de comptes, y demés officis de
la casa de la Deputació de las veguerias han res-
tat a la obediència del rey christianíssim en vir-
tut del tractat de pau, lo qual paper fonch enviat
per sa excel·lència, y és assí cusit, signat de letra
A, y fonch despedit dit paper a 12 de juny 1661.

Dimars, a III. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major // 121r // conti-
nuàs en lo present dietari una carta de sa mages-
tat, que Déu guarde, en la qual ordena y mana,
en orde a la exacció y cobrança dels drets de se-
das, sombreros y cartas y, havent vist molt parti-
cularment sa magestat la bulla de Sa Santedat
Clement Setè, ha pagar los ecclesiàstichs los
drets del General, juntament ab un billet enviat
per sa excel·lència, lo marquès de Olías y Mor-
tara, locthinent y capità general en lo present
Principat fahent per dit effecte, la qual carta de
sa magestat és en jornada de 23 de juny 1661, y
lo billet de sa excel·lència a 4 de juliol de dit
any, en las quals carta y billet està més llarga-
ment expressat. Y, encontinent, ses senyories
han manat ajuntar los magnífichs assessors y ad-
vocat fiscal y consulens per dit effecte consul-
tats, per a què sobre dit fet digan son parer. Lo
billet de sa excel·lència és assí cusit, signat de le-
tra B, y la carta de sa magestat és del tenor se-
güent.

«Ela rey. Dipputados. Hasse recibido una carta
de 21 del passado y el memorial que en vuestro
nombre se me ha dado, en que representáis los re-
paros que se os han offrecido en execución de las
órdenes que os tengo dadas en despachos de 24 de
febrero y 29 de abril deste año, para la continua-
ción de la exacción y cobrança de los drechos de se-
das, sombreros y naypes y su aplicación. Y havién-
dose visto todo muy particularmente, y la bulla de
la Santidad de Clemente Séptimo que juntamen-
te se me ha representado en orden a pagar los ec-
clesiásticos los drechos del General, ha parecido
advertiros que, respecto de los muchos créditos que
tengo sobre essa Diputación y Generalidad, y en
particular // 121v // por lo que se ha cobrado en
ella destos mismos drechos de seda, sombreros y
naypes desde que se impusieron hasta agora, y ha-
llarse mi patrimonio tan exausto para acudir a
los effectos que los tengo applicados, en que es tan
interessada essa provincia, pudiera valerme de los
drechos antiguos del General en desqüento de los
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dichos créditos, deseando que no se falte a la ad-
ministración de justicia y a los demés gastos en
que se convierten. Ha sido y es esta causa muy jus-
ta para tomar la resolución referida. Y assí os en-
cargo y mando que sin dilación alguna la execu-
téys que, aunque con esto cessa el escrúpulo que
representáis de haver de continuar los ecclesiásti-
cos la paga de dichos drechos de sedas, sombreros y
naypes, yo me encargo de obtener breve de Su San-
tidad para ello, en caso de que fuere necessario,
sin que en el ínterim por esta causa haja de cessar
su cobrança para los effectos que los tengo aplica-
dos. Dada en Madrid, a XXIII de junio MDCLXI.

Yo, el rey.

Vidit don Chirstophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit don Georgius de Castellvi. Vidit don Jose-
phus de Pueyo, regens. Vidit don Joseph Romeu,
regens. Vidit don Petrus de Villacampa, regens.
Vidit Exea, regens. Don Didacus de Sada, secre-
tarius»a.

122r Dissabte, a VII. En aquest die ha feta relació Jo-
seph Cortès, altre dels verguers de ses senyories,
que ha donat un paper per a Magí Mercader,
scrit per mans del magnífich racional de la pre-
sent casa, y de paraula li digué que per lo die de
vuy dissapte vingués a comptar, per orde de ses
senyories. Y respongué dit Mercader que li fal-
taven algunas firmas de officials, y que feya tota
la diligència possible per donar satisfacció a ses
senyories.

Dilluns, a VIIII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, continuàs en lo
present dietari que, per lo die de aÿr // 122v //
diumenge, ordenaren se ajuntassen los magní-
fichs assessors, advocat fiscal y consulents ano-
menats per los negocis tocants als censals de
guerra, y que no pogueren ajuntar-se per indis-
posició del doctor Joan Çabater y del doctor Vi-
dal y Roca, y que lo mateix ha procurat vuy di-
lluns y que persevera lo mateix inconvenient.

En aquest mateix die ses senyories reberen un
paper deb embaxada reportada per don Francis-
co Semmanat, Francisco Senjust y Pagès y Fran-
cisco Móra y de Marimon, de part del bras mili-
tar, fahent acerca de la pragmàtica, als quals
respongueren ses senyories que obrarian tot lo
que seria possible en beneffici de la Generalitat,
y dit paper de embaxada, en orde a la dita
pragmàtica té lo advocat fiscal, y diu està cusit
ab los demés tocants a dita pragmàtica.
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Dijous, a XII. En aquest die ses senyories me han
ordenat a mi, scrivàa //123r // major, cusís en lo
present dietari un paper de carta de sa ex-
cel·lència, fahent acerca la resolució se havia de
pèndrer en la distribució del diner de dret de
guerra sobre sombreros, sedas y cartas, segons
lo orde donat per sa magestat, que Déu guarde,
ab sa real carta que està continuada a tres del
present y corrent mes de juliol, la carta de sa ex-
cel·lència és assí cusida, signada de letra A.

Divendres, a XIII. En aquest die ses senyories
se’ls ha presentat una suplicació, per part de
don Carlos Calders y Vilafranca, síndich del
bras militar, fahent per las cosas de la pragmàti-
ca, demanant ab ella lo síndich del General a la
contrafacció d’ella judicialment perquè·s pren-
ga resolució en orde a dita pragmàtica ab cua de
requesta, la qual suplicació se és entregada en-
continent al advocat fiscal del General, y perquè
se’n ha de anar fora d’esta ciutat me ha entrega-
da a mi, scrivà major, totas las suplicacions en-
codernadas fahents per dita pragmàtica.

Dissabte, a XIIII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo dieta-
ri de la present casa un paper de súplica, repor-
tada per los senyors oÿdorsb ecclesiàstich y mili-
tar a sa excel·lència del senyor virrey, acerca de
la nova ampra de guerra, la qual és assí cusida,
signada de letra A.

123v Dilluns, a XVI. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo pre-
sent dietari un paper de proposició que, attès
quec són estades moltes las juntas se han tingu-
des acerca del dret de sedas, sombreros y cartas,
digan lo que ses senyories deuen fer en lo de
justícia, com més llargament en dit paper, lo
qual és assí cusit, signat de lletra Ad.

124r Divendres, a XX. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo present
dietari de la present casa un billet enviat per sa
excel·lència lo marquès de Olías y Mortara, loc-
thinent y capità general de sa magestat en lo pre-
sent Principat, acerca del informe demana sa ex-
cel·lència per rahó del offici del portal del Àngel
de la present ciutat, per major informació de sa
magestat, com en dit billet més llargament està
contengut, lo qual és así cusit, signat de letra B.

Dissabte, a XXI. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo pre-

sent dietari un paper de memorial per a sa ma-
gestat, que Déu guarde, contenint en ell que los
síndichs de algunas universitats del Camp de
Tarragona, com són Reus, Valls, Monbrió, Riu-
doms, Montroig, Vilabella, Cambrils, Riude-
canyes, Alforja, Vallmoll, Vilavert, la Selva y al-
tres, als vint-y-vuit de abril proppassat los
donaren petició contenint los prejudicis los cau-
sava la publicació de la real pragmàtica manada
publicar per sa magestat, que Déu guarde, als
quatre de agost 1659, los quals paper de petició
són cusits en lo procés fet en orde a la pragmàti-
ca, y lo dit paper de memorial fonch enviada cò-
pia a sa magestat, y és assí cusit, signat de le-
tra C.

125v Agost MDCLXI

Dissabte, a IIII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo pre-
sent dietari un paper de embaxada reportada
per Pere Joan Atxer, canonge de la Seu de Bar-
celona, Joan Carreras, donsell, y misser Gis-
mundo Boffill, ciutadà honrat de Barcelona, al
excel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mor-
tara, locthinent y capità general de sa magestat
en aquest Principat, en la qual hi ha referendat
un real mandato de dita sa magestat per rahó
del dret nou imposat lo any 1640 sobre sedas,
sombreros y cartas, perquè, del què procehirà
de aquell se pague en primer lloch lo salari, ga-
jes y emoluments de la plassa de conseller de
capa y espasa del Consell Supremo de Aragó, y
lo sou ordinari y extraordinari dels excel·lentís-
sims senyorsa //126r //locthinents y capitans ge-
nerals de sa magestat y del capità, tinent y sol-
dats de guarda y attenció del consuelo dels
sensalistas; y axí mateix referendat altre orde
acerca de diferir dit real orde, juntament ab las
nul·litats per rahó de un nou vectigal, y és estat
aquell nul·lament imposat, contenint en aquell
contenció. E dits senyors han fet de resposta
que havian donat dit paper a sa excel·lència, y és
estat servit fer de resposta que «lo mandaría
ver», los quals papers són assí cusits, signats de
letras A y B, com més llargament en dits papers
és de vèurer.

Dimecres, a VIII. En aquest die ses senyories
manaren ajuntar en la present //126v // casa y en
son consistori las personas dels tres estaments
següents, ço és: per lo estament ecclesiàstich,
los senyors lo cabiscol y canonge de la Seu de
Barcelona, lo doctor Miquel Joan Ozona; lo
doctor don Jaume Copons, canonge de la Seu
de Urgell y ardiaca de Andorra; Pere Joan At-
xer, canonge de la Seu de Barcelona; don Mi-
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quel de Calders, de la religió de Sant Joan y co-
manador de las encomandas de Sisterris y Siscar.
Per lo estament militar, los senyors don Francis-
co Sala, don Carlos Calders, Francesch Puigja-
ner, don Agustí Guilla. Per lo estament real, los
senyors Hierònym Romeu, Francesch Fons,
Joan Móra y Joseph Regàs, ciutadans honrats
de Barcelona. Los quals, ajuntats en lo consisto-
ri de ses senyories, los fonch feta la proposició,
la qual feren llegir ses senyories de mot a mot
per lo scrivà major del //127r // General, la qual
és del tenor següent:

«Molt il·lustre senyor. Inseguint un vot dels
magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors
consulents, ab lo qual, uniformes, resolgueren
que la real pragmàtica que per lo excel·lentísim
senyor marquès de Olías y Mortara, locthinent y
capità general de la magestat del rey, nostre se-
nyor, que Déu guarde, fonch manada publicar a
quatre de agost 1659, contrafeya a las constitu-
cions generals del present Principat. Desitjant
cumplir las obligacions de sos officis, los molt
il·lustres deputats y oÿdors de comptes comensa-
ren a obrar las diligèncias extrajudicials que de-
vian, segons las constitucions, antes de obrar las
judicials. Per a exir al reparo de la contrafacció
que dita real pragmàtica causava enviaren tres
embaxadas a dit excel·lentíssim senyor lochti-
nent, suplicant-li fos servit manar revocar dita
real pragmàtica, y després continuaren ditas di-
ligèncias extrajudicials y, dubtant si ab ellas cum-
plian, consultaren als dits magnífichs assessors,
advocat fiscal y altres doctors consulents, los
quals foren de sentir que, per ara, no devian pas-
sar a obrar judicialment, del qual vot, havent pas-
sats algunsa mesos, ara novament los dits il·lus-
tres senyors deputats, ab vàrias suplicacions
presentades estos dies passats en son consistori, a
instància del il·lustre síndich del bras militar y al-
tres per alguns cavallers // 127v // particulars, y
també per lo síndich de la Comuna dels llochs
del Camp de Tarragona, són estats suplicats y re-
querits, ab la deguda urbanitat, que hisquen a la
dita contrafacció per son síndich, al que ha res-
post lo molt il·lustre consistori que desijan obrar,
ab un paper que junt ab los demés procehiments
se ensenyarà a vostra senyoria. E, com los dits
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors desijan
cumplir a las obligacions de sos officis, han supli-
cat a vostra senyoria fos servit ajuntar-se, y ara su-
plican sien servits aconsellar-los acerca del dit fet
què deuen obrar y han de repòndrer a dits ins-
tants que, guiats ab lo bon consell de vostra se-
nyoria, confian obrar ab lo major acert».

E, legida la dita proposició ha dits senyors, han
presa resolució acerca del que se’ls és estat pro-
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posat, dient y aconsellant a ses senyories en lo
fet proposat que cumplie quant a Déu y al món
stant a la resolució pendrien los magnífichs as-
sessors, advocat fiscal y consulents aplicats.

En aquest mateix die ses senyories feren segona
embaxada en orde als censals de guerra, per
medi del reverent canonge Atxer, Joan Carre-
ras, donsell y doctor Gismundo Boffill, ciutadà
honrat de Barcelona. E sa excel·lència és estat
servit fer de resposta que ho tenia ja dit altra ve-
gada y de més a més que ho mirariaa.

128r Dissabte, a XI. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo pre-
sent dietari un paper de embaxada, reportà a sa
excel·lència per lo canonge Joan Atxer, Joan
Carreras, donsell y lo doctor Gismundo Boffill,
en lo qual hi ha referendat un real mandato que
està cusit en jornada de quatre del corrent, com
en aquella és de vèurer, en orde al dret nou im-
posat en lo any 1640, sobre sedas, sombreros y
cartas, lo qual paper de embaxada és assí cusit,
signat de letra A.

A la qual embaxada és estat servit sa excel·lència
respòndrer que ho tenia ja dit en altra occasió y
que «lo vería».

Diumenge, a XII. En aquest die ses senyories me
han ordenat cusís en lo present dietari un paper
de relació de com Pere Màrtir Ferrer, notari de
Barcelona, dressaner del General, està // 128v //
malalt en lo llit, com en aquella més llargament
és de vèurer, firmada per los doctors en medici-
na Joan Pau March y Jalpí, y Joan Rocafort y
Sorts, la qual és assí cusida, signada de letra Ab.

129r Dimecres, a XXII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major, cusa en lo present dietari un
memorial dels subjectes que ses senyories pro-
posan a sa magestat, que Déu guarde, y a sa //
129v // excel·lència, per lo ínterim del offici de
guarda ordinari del General de la ciutat de Ge-
rona, que vacca per mort de Joan Costa, últim
pocessor de dit offici, com en dits memorials és
de vèurer, los quals memorials són assí cusits,
signats de letras A y Bc.

130r Dilluns, a XXVII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo pre-
sent dietari un paper de vot, contenint sobre un
fet consultat per ses senyories als magnífichs as-
sessors y advocat fiscal del General acerca de las
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instàncias fa lo bras militar, universitats y parti-
culars personas en orde a la contrafacció a las
generals constitucions, per la publicació y exe-
cució de la real pragmàtica manada publicar als
quatre de agost 1659, sobre la baxa de las mo-
nedas, lo qual paper de vot en orde a dita
pragmàtica és assí cusit, signat de letra A.

130v Setembre MDCLXI

Diumenge, a II. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cuse en lo pre-
sent dietari un paper de vot, firmat per los mag-
nífichs assessors y advocat fiscal de la present
casa y doctors consulents, fahent acerca si lo
que sa magestat, Déu lo guarde, manà y ordenà
en sos reals ordes y cartas sobre la continuació,
exacció y distribució del dret nou de sedas,
sombreros y cartas, encontra ab las generals
constitucions de Cathalunya, capítols y actes de
Cort, com en aquell més extensament és de
vèurer, lo qual és assí cusit, signat de letra A.

131r Dilluns, a III. En aquest die ses senyories rebe-
ren una còpia de carta de sa magestat, junta-
ment ab altra del excel·lentíssim senyor mar-
quès de Olías y Mortara, locthinent y capità
general de sa magestat en aquest Principat, ab la
qual suplica a Sa Santedad fassa gràcia a est
Principat de una absolució general dels excessos
y delictes comesos en esta província durant la
guerra, las quals cartas de sa magestat y senyor
marquès de Mortara són assí cusidas, signades
de letras A y B.

131v Dimecres, a XII. En aquest die vingué lo magní-
fich Joan Reart, scrivà de manament, en lo con-
sistori de ses senyories, lo qual los ha dit de pa-
raula que sa excel·lència del senyor marquès de
Olíasa //132r // y Mortara, loctinent y capità ge-
neral en lo present Principat, los tenia que trac-
tar algunas cosas per part de sa magestat, y que
fossen servits ses senyories, a las tres horas pas-
sat mig die, de anar a son palàcio. E ses senyo-
ries respongueren que de molt bona gana hi
anirian, com en effecte y anaren. Y, arribats de-
vant sa excel·lència, los ha donat una carta de sa
magestat, ab la qual mana sa magestat que, en
conformitat de la carta de sa magestat de vint-y-
tres de agost 1661, los digué que pagassen sis
mília lliuras al Capítol de la Seu de Barcelona
per a acudir al gasto de la visita que està fent lo
senyor bisbe de Balbastro; juntament ha entre-
gat a ses senyories altra carta, la data de la qual
és a 27 de agost 1661, fahent acerca del dret de
guerra, las quals són assí cusidas, signades de le-
tra A y B, y són del tenor següent:

«Ela rey. Diputados. Por el Cavildo de la santa
Iglesia cathredal dessa ciudad de Barcelona se me
ha representado que se halla totalmente impossi-
bilitado de subministrar los gastos de la visita que
está hasiendo el obispo de Barbastro y, para poder
acudir a esto me supplica sea servido mandar que
se libren y paguen hasta seis mil libras, a qüenta
de cerca de 60 qüentos que le deve essa Deputa-
ción de pensiones atrassadas de los censales que
tiene sobre ella. Y, haviendo de servir esta canti-
dad para cosa tan justa y precisa como es la refe-
rida, he venido en encargaros dispongáis // 132v
// como se le paguen estas seis mil libras por qüen-
ta de lo que, como dicho es, se le está deviendo des-
tos censales, en que seré servido; como también en
que por esto no se le dexe de acudir en las pensiones
que se iran pagando a los demás acreadores, para
que por este medio los prebendados y canónigos de
dicho Cavildo no falten a su residencia ni al ser-
vicio del culto divino. Y no dudo que, attendien-
do a tan justas y devidas concideraciones lo dis-
pondréis de suerte que uno y otro se consiga, como
también lo entenderéis del marqués de Olías y
Mortara, mi lugarteniente y capitán general, por
cuya mano recibiréys ésta. Dada en Madrit, a
XXIII de agosto MDCLXI.

Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Georgius
de Castellvi. Vidit Exea, regens. Vidit don Petrus
de Villacampa, regens. Vidit don Josephus de
Pueyo, regens. Vidit don Josephus Romeu, regens.
Don Didacus de Sada, secretarius».

«Elb rey. Diputados. En respuesta de la carta que
me scrivísteys en 21 de mayo deste año y el memo-
rial en que representásteys los que se os offrecía en
execución de las órdenes que di, en 24 de hebrero y
29 de abril deste año, sobre la continuación y co-
brança de los drechos de sedas, sombreros y naypes
y en aplicación os mandé en 23 de junio que sin
dilación se executasse lo dispuesto por dichas órde-
nes, y he entendido, por cartas del marqués de
Olías y Mortara, mi lugarteniente y capitán ge-
neral, que por la dilación que interponíades enc

// 133r // ello ha ordenado entren estos drechos en
poder del regente la Thesorería para los effectos
que están destinados, pero que pretendéys se con-
traviene en esto a las constituciones, y le havéys he-
cho segunda embaxada sobre firmar duda y, no
haviéndola, como no la hay, per ser claro el drecho
que tengo a esta cobranza, he querido desíroslo en
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ésta por si toda vía insistiéredes en ello, y declara-
ros como declaro que, haviendo sido mi real in-
tención, quando concedí de nuevo a esse Principa-
do sus constituciones y privilegios, reservarme,
como me reservé, estos drechos, y que en esta con-
formidad he usado dellos sempre como cosa pro-
pria, distribuyendo su procedido por medio de mis
lugarestenientes generales en las cosas que se han
offrecido. Espero que, entendida esta razón y las
demás que concurren, y el marqués os ha signifi-
cado, que son tan fundadas y irrefutables, quede-
réys assegurados que no hay justa causa que os
obligare a estas instancias, ni es razón que yo dexe
de valerme del drecho que me assite. Dada en
Madrid, a XXVII de agosto MDCLXI.

Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Georgius
de Castellvi. Vidit Exea, regens. Vidit don Petrus
de Villacampa, regens. Vidit don Josephus de
Pueyo, regens. Vidit don Josephus Romeu, regens.
Don Didacus de Sada, secretarius».

Dijous, a XIII. En aquest die Francesch Puigja-
ner, donsell, en Barcelona populat, procurador
de Andreu Rius, sabater, ciutadà // 133v // de
Barcelona, de present conseller de la present
ciutat en orde sisè, obtenint lo offici de guarda
ordinari del portal Nou de la present ciutat,
com de sa procura consta en poder de Hierò-
nym Galí, notari, ciutadà de Barcelona, a dotse
del present y corrent mes de setembre, la qual és
assí cusida, signada de letra A, constituït perso-
nalment en lo consistori de ses senyories en dit
nom, renuncià en mà y poder de dites ses se-
nyories lo dit offici de guarda del portal Nou en
favor de Pere Vilaseca, negociant, ciutadà de
Barcelona, suplicant a ses senyories sien servits
admètrer-li la dita renunciació. E ses senyories
respongueren que la admetian si et in quantum
sit admittenda et non aliis. Presents per testi-
monis Joseph Blanch y Joseph Cortès, verguers
de ses senyories.

En aquest mateix die per part del molt il·lustre
Capítol de la Seu de Barcelona se conferiren en
lo consistori de ses senyories los reverents Jo-
seph Cortès, ardiaca y canonge de la Seu de
Barcelona, don Pedro Copons, Hierònym Fran-
colí y Francesch Reverter, canonges de dita Seu,
los quals anavem acompanyats de alguns benef-
ficiats de dita iglésia. Digueren y representaren
a ses senyories que lo dit Capítol estava exaust
de tal manera que no pot acudir als gastos que
lo molt il·lustre senyor bisbe de Balbastro ha
fets y fa com a visitador de dit Capítol, y que axí
ses senyories fossen servits manar-los pagar sis
mília lliuras de las pensions endarrerides que dit
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Capítol reb sobre lo General, conformant-se a
la carta de sa magestat, que Déu guarde, que és
cusida en lo present dietari, sots jornada de dot-
se del corrent, dada en Madrid, a 23 de agost de
dit any. E ses senyories respongueren que farian
tot lo que podrian en beneffici de dit Capítola.

134r Dissabte, a XV. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo pre-
sent dietari un paper de informe enviatb per sa
excel·lència a ses senyories, acerca de la mercè
ha feta sa magestat, Déu lo guarde, a Joan Ga-
briel per a servir per susbtitut en lo offici de scri-
vent extraordinari de la scrivania major de la
casa de la Deputació, per falta de salut, com en
aquell més llargament en aquell se conté, lo
qual és assí cusit, signat de letra A.

134v Dilluns, a XXIIII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivàc, // 135r // cusa en lo
present dietari un paper de suplicació fahent
acerca a sa magestat, que Déu guarde, acerca de
servir lo offici de scrivent extraordinari de la
scrivania major per las obligacions de llur càr-
rech, com més llargament en aquell se conté, lo
qual és assí cusit, signat de letra A.

135v Octubre MDCLXI

Dimecres, a III. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà majord, // 136r // cusa en lo present
dietari un billet enviat per sa excel·lència, do-
nant-los avís de com era arribada la flota ab
molta prosperitat, del que se alegraren ses se-
nyories de una tant gran nova, lo qual billet és
assí cusit, signat de letra A.

En aquest mateix die Joseph Mèlich, ciutadà
honrat de Barcelona, com a procurador de Pere
Màrtir Ferrer, notari de Barcelona, dressaner
del General de Cathalunya, com de dita procura
consta ab acte rebut en poder de Hierònym
Galí, notari, ciutadà de Barcelona, a trenta del
mes de mars 1660, la qual és assí cusida, signada
de letra B, en dit nom ha renunciat lo dit offici
de dressaner, en mà y poder de ses senyories y
en son consistori favor de Joan Alòs, doctor en
medicina, ciutadà de Barcelona, suplicant a ses
senyories sien servits admètrer-li la renunciació,
attès que lo dit offici és dels antichs y dels que·s
poden vèndrer y alienar, que·u rebrà de sa se-
nyoria a singular mercè. E ses senyories admete-
ren la dita renunciació si et in quantum sit ad-
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mittenda. Presents per testimonis Jaume Cases
y Joseph Blanch, verguers de ses senyoriesa.

137r Dijous, a XI. En aquest die ses senyories me han
ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo present
dietari dos papers fahents, ço és, hu a instància
de Rafel Vila, ciutadà honrat de Barcelona, pro-
curador fiscalb patrimonial, y altra de súplica do-
nada per part de Joan Pau Tafaner, arrendatari
del dret nou de guerra, per la exequució feta en
persona y béns per lo regent la Real Thesoraria
per a què pagàs lo preu de dit arrendament,
com més llargament en dits papers és de vèurer,
los quals són assí cusits, signats de letras A y B.

Divendres, a XII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major, cusa en lo present dietari dos
papers de súplica, ço és, lo un per Joan Capella,
sombrarer, ciutadà de Barcelona, y lo altre
Francesch Archs, també sombrarer, ciutadà de
Barcelona, juntament ab dos papers de manda-
to que sa excel·lència los fa //137v //que de aquí
al devant paguen los drets dels sombreros dits
de nova ampra al noble regent la Real Thesora-
ria, suplicant a ses senyories sien servits que lo
scrivà major lleve acte de las presentacions de
ditas suplicacions, los quals papers y mandato
de sa excel·lència són assí cusits, signats de letras
A, B, C, D y E, com més extensament en dits
papers és de vèurerc.

138r Dimecres, a XVII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major, cusís en lo present dietari un
paper de súplica donat per part de Francesch
Boxadell, arrendatari del dret o augment de las
sedas de la bolla de Barcelona, dit de nova am-
pra, juntament ab altre paper de mandato de sa
excel·lència per a què de aquí al devant pague
dits al noble regent la Real Thesoraria, y que lo
scrivà major lleve acte de dita presentació de sú-
plica y mandato, los quals són asssí cusits, sig-
nats de letras A y B.

138v Diumenge, a XXI. En aquest die ses senyories
me han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo
present dietari un paper de súplica donat per
part de Francesch Llatser, arrendatari de la bolla
de las cartas, juntament ab altre paper de man-
dato de sa excel·lència, ab què li mana que de
aquí al devant pagase lo dretd dit de nova ampra
al noble regent la Real Thesoraria ab altre paper
de provisió fet contra dit arrendatari, los quals
papers són assí cusits, signats de letras A, B y C.

Dimecres, a XXIIII. En aquest die, a la matinada,
per lo doctor Joana // 139r // Palmerola, com a
procurador de Hipòlit Mestre, mercader, ciu-
tadà de Barcelona, obtenint lo offici de ajudant
comúb de racional y regent los comptes del Ge-
neral, com de dita procura consta ab acte rebut
en poder de Francisco Llunell, notari públich
de Barcelona, a vint-y-sis de setembre mil sis-
cents sinquanta-vuit, la qual és assí cusida, sig-
nada de letra D, en dit nom ha renunciat lo dit
offici de ajudant comú de racional y regent los
comptes en mà y poder de ses senyories y en son
consistori, en favor de Joseph Spluga, studiant
en lleys, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació, attès que lo dit
offici és dels antichs y dels que·s poden vèndrer
y alienar, que·u rebrà de ses senyories a singular
mercè.

E ses senyories admeteren la dita renunciació si
et in quantum sit admittenda. Presents per tes-
timonis Jaume Cases y Joseph Blanch, verguers
de ses senyories.

Dijous, a XXV. En aquest die ses senyories me
han ordenat cusís en lo dietari de la present casa
un paper de súplica enviada per ses senyories al
excel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mor-
tara, loctinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en lo present Principat, conte-
nint en aquell que ses senyories manassen a
Joan Guinart, regent los comptes del General,
que pagàs més de quatre mil lliuras estan en son
poder, del que ha rebut del dret de la nova am-
pra, que no és entrat en càrrech de la Deputa-
ció, y juntament se enviassen los comptes del
rebut de aquest dret des del die que concedí //
139v // sa excel·lència licència als deputats per-
què lo cobrassen per via de emprèstich fins al
die que entrà en mà del noble regent la Real
Thesoraria, en exequució dels reals órdens de
dita sa magestat, lo qual paper és assí cusit, sig-
nat de letra A.

Dissabte, a XXVII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo pre-
sent dietari un paper de suplicació tenint en
aquella que Jaume Gras y Lluýs Magrinyà no
poden ésser insiculats per no tenir son domicili
en la ciutat, vila o loch per lo qual volen ésser
insiculats, com més llargament en dita súplica
més llargament se conté, la qual és assí cusida,
signada de letra B.

En aquest mateix die, en la matinada, vingué en
lo consistori de ses senyories lo noble don Mi-
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quel Salvà y Vallgornera ha despedir-se de ses
senyories, lo qual se havia de partir dins dos o
tres dies per la vila de Madrit, per a exercir son
càrrech del offici de capa y espasa del Consell
Supremo de Aragó, al qual hisqueren a rè-a //
140r // brer los senyors oÿdors, militar y real, en
lo cap de la escala ab los verguers y masses de-
vant, y se’n entraren en la sala dels reys a hont
estaven los demés senyors consistorials y lo re-
beren ab molta cortesia, y se’n entraren en lo
consistori de ses senyories y, entrats, se assenta-
ren en unas cadiras de vaqueta, posades en for-
ma de mitja llunya, y lo dit senyor don Miquel
Salvà en lo mig, a hont tingueren rahonament
un bon rato, hi·s despedí de ses senyories y lo
acompanyaren dits senyors oÿdors, militar y
real, fins al cap de escala, ab los porters, com és
dit, y masses devant, y los officials del General
lo acompanyaren fins a la porta de la present
casa.

141v Novembre MDCLXI

Diumenge, a XI. En aquest die ses senyories han
tingut avís de part de sa excel·lència, per don
Joan de Marimon, regent la Real Thesoraria,
que la reyna, nostra senyora, diumenge, que
contàvem a sis del present y corrent mes de no-
vembre, havia parit un fill que fou consolació de
sas magestats y universal alegria de sos vassalls,
recomanant molt fessen demonstracions de ale-
gria, conformant-se ab las que faran sa excel·lèn-
cia y la ciutat per a què fossen més ostentoses. Y
per a donar principi a les demonstracions de ale-
gria manaren ses senyories que la mateix tarda
posassen una cobla de manestrils, trompetas y
atabals en las finestras y dotse atxes, ço és, dos a
cada finestra a la part de Sant Jaume y quatre al
balcó y rodada la casa de graellas.

142r Dilluns, a XII. En aquest die ses senyories, per
medi de Joan Pau de Lloselles, síndich del Ge-
neral de Cathalunya, han enviat a demanar hora
a sa excel·lència lo marquès de Olías y Mortara,
loctinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat, per a be-
sar-li las mans, a effecte de donar-li lo parabien
de la bonanova tenia del naxament del príncep
nou, donada la hora de les quatre de la tarda.
Anaren ses senyories ab cotxos a las tres horas y
mitja, acompanyats de gran número de officials,
a les tres y mitja de la tarda, ab sos verguers y
masses.

142v Dilluns, a XVIIII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo dieta-
ri de la present casa una carta de sa magestat,
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dada en Madrit a deu del corrent, ab la qual és
estat servit donar avís de com Nostre Senyor és
estat servit, per sa infinita misericòrdia, era estat
servit de aportasen son fill primogènit y junta-
ment lo havia affavorit de altre príncep. Aquest
avís donà sa excel·lència lo senyor marquès de
Olías y Mortara a ses senyories, y juntament los
envià dita carta de sa magestat, que Déu
guardea, //143r // lo qual billet és assí cusit, sig-
nat de letra A, y la carta de sa magestat és del te-
nor següent:

«Elb rey.

Dipputados. Haviendo sido Nuestro Señor servi-
do de llevarse para si, a primero deste mes, al
príncipe don Philipe, mi hijo, causando el senti-
miento devido a tan grande pérdida, lo fue tam-
bién, usando de su infinita clemencia y piedad,
de favorecernos con el felís parto de la reyna y na-
cimiento dichoso de otro príncipe el domingo seis
deste, a la una del día, de que estoy con la alegria
y goso que es rasón por el bien universal de mis rey-
nos y vassallos, de que he querido avisaros, y que la
reyna y príncipe quedan con salud, para que me
ayudéis a dar a Dios las gracias que se le deben
por tan gran misericordia como ha usado con no-
sotros en la occasión presente, rogando a su Divi-
na Magestad las continue, para que lográndose el
príncipe como la monarquía ha menester çeda
todo en su mayor servicio y exaltación de nuestra
santa fe cathólica, y haréys las demonstraciones de
regosijo que en semejantes casos se acostumbran,
en que me serviréys. Dada en Mardrid, a X de no-
viembre MDCLXI. Yo, el rey.

Vidit don Christoforus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Georgus
de Castellvi. Vidit don Josephus de Pueyo, regens.
Vidit don Josephus Romeu, regens. Vidit don Pe-
trus de Villacampa, regens. Vidit don Vicencius
Moscoso. Vidit Exea, regens. Don Didacus de
Sada, secretarius».

143v Dijous, a XXII. En aquest die ses senyories orde-
naren a Joan Pau de Lloselles, síndich del Gene-
ral, a suplicar als molts il·lustres senyors conse-
llers de la present ciutat fossen servits de acudir
en la present casa lo die de dissapte primervi-
nent, a la celebració de las festas se havian de fer
per lo naxament del sereníssim príncep de Es-
panya, que lo Senyor guarde tot a honrra y glò-
ria de Déu y beneffici de la monarquia de Es-
panya.
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E dits senyors consellers són estats servits fer de
resposta a dit síndich que estimaven a sas senyo-
ries la mercè los feyen, y que procurarian en fer sa
obligació, y que vindrian lo segon die per estar
occupats lo dissapte per causa de la insiculació.

145v Dezembre MDCLXI

Diumenge, a VIIII. En aquest die Jaume Cami-
neta, tavarner, precehint primer jurament, ha
dit y testificat com lo oli comunament anava en
la present ciutat de Barcelona y lo venian los
mercaders a raó de set sous yb sis lo quartà. En
què foren presents per testimonis Hierònym
Galí, notari, y Francisco Rol, clergue, ciutadans
de Barcelona.

Dimars, a XI. En aquest die Joan Prats, tavarner,
precehint primer jurament, ha dit y testifficat
com lo oli en casac // 146r // dels mercaders se
venia comunament a raó de desset sous y sis lo
quartà. En què foren presents per testimonis
Diego Steve, mercader, y Jacinto Janer, corre-
dor de coll, ciutadans de Barcelona.

Dimecres, a XII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo pre-
sent dietari un manament presentat a Joan
Prats, obtenint lo offici de credenser dels salaris,
dels nobles y magnífichs senyors doctors de la
Real Audiència que, sots pena de càrcer, que
per tot lo die de dissapted que comptàvem a 26
del mes de novembre proppassat, forme y tasse
lo compte de las pòlissas dels salaris deposats y
pose en lo compte no sols totas las pòlissas or-
dinàrias però encara totas aquellas que són ex-
traordinàrias.

E al peu del qual està continuat un vot fet y fir-
mat per los magnífichs assessors y advocal fiscal
del General fahent en orde a dita matèria, lo
qual paper de manament y vot són assí cusits,
signats de letras A y B.

En aquest mateix die fonch depositat lo cos del
molt il·lustre senyor Lluýs Llopico de Xixon,
deputat real, en la iglésia parrochial de Sant Jau-
me de la present ciutat, y ses senyories no ana-
ren al dol ab los officals del General com és
acostumat, sols se digueren en la capella petita
de Sant Jordi las missas acostumades per dit def-
funct, que foren tres dies y en lo últim die, que
fonch a quatorse, se digué en dita capella un of-
fici cantat a cant de //146v // orgue, ab túmol, a

hont assistiren ses senyories, magnífichs asses-
sors, advocat fiscal del General y altres officials
del General. Y, acabat dit offici, ses senyories y
demés officials feren offerta, com és acostumat.

147r Dimecres, a XVIIII. En aquest die hi hagué junta
en la sala dels reys de la present casa de la Depu-
tació de las personas dels tres estaments per afer
extracció de nou habilitadors, per a insicular lo
lloch de deputat real de la ciutat de Tortosa,
vaccant per mort de Lluýs Llopico de Xixon,
ciutadà de Tortosa.

147v Dissabte, a XXII. En aquest die se’n anà lo se-
nyor virrey a Nostra Senyora de Montserrat y
dexà un decret, lo qual envià per Anton Reart,
scrivà de manament, ordenant que Joseph Font
y Llorens concorregués en la extracció fahedora
de deputat real, lo qual no ere estat habilitat per
ésser estat balle de Gerona y no haver renunciat
en son degut temps, ço és, sis mesos abans com
disposen los capítols de Cort, sobre del qual ses
senyories feren juntar los magnífichs assessors y
advocat fiscal y quatre consulens, los quals han
fet lo vot que està cusit en lo present dietari, sig-
nat de letra A, dient que pot concórrer lo dit Jo-
seph Font y Llorens. Y lo decret de sa excel·lèn-
cia està en plica que té lo scrivà majora.

148r Divendres, a XXVIII. En aquest die se ha feta ex-
tracció de deputat real per lo resíduo del pre-
sent y corrent trienni de 1659, per mort de
Lluýs Llopico de Xixon, per lo que en son lloch
és estat extret a sort de rodolí lo molt il·lustre
senyor Joseph Pinyana, mercader de Barcelona,
ciutadà de Tortosa.

E abans de fer-se la dita extracció, la qual se féu
en presència de les persones dels tres estaments,
ço és, ecclesiàstic, militar y real, estant assentats
en la sala dels reys ab ses cadiras, que estavan
posades cerca la taula a hont se féu dita extrac-
ció, lo senyor Joseph de Jalpí y Julià protestà de
què en ningun temps se puga fer exemplar ni
tràurer en conseqüència la precedència que
Carlos Oliver, canonge de la santa Iglésia deb

Barcelona, ha tinguda ab dit senyor prior Jalpí.

149r Janer MDCLXII

Dimecres, a VIIII. En aquest die lo molt il·lustre
senyor Joseph Pinyana arribà en la present casa
de la Deputació, entre las deu y onse horas
abans migdie, acompanyat de molts cavallers //
149v // y al cap de la escala lo anaren a rèbrer los
magnífichs assessors y advocat fiscal y lo acom-
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panyaren al consistoriet. Y al cap de un rato lo
acompanyaren al consistori y allí se asentà en la
cadira de vellut al costat del senyor deputat ec-
clesiàstich, y prestà lo jurament acostumat y ohí
sentència de excomunicació y prestà sagrament
y homenatge en mà y poder del senyor veguer.

Diumenge, a XIII. En aquest die ses senyories
baixaren en la Llotja de laa // 150r // mar de la
present ciutat per manar encantar las bollas del
General.

Dijous, a XVII. En aquest die, a la matinada, per
Joan Pau Bruniquer, notari de Barcelona, llegí-
tim procurador de Francesch Vicents, doctor en
medicina, ciutadà de Manrresa, tauler del Gene-
ral de dita ciutat de Manrresa, com de dita pro-
cura consta en poder de Benet Font, notari pú-
blich de dita ciutat, a sis del present y corrent mes
de janer, //150v //en dit nom hab renunciat en mà
y poder de ses senyories y en son consistori.

E ses senyories acceptaren dita renunciació si et
in quantum. Presents per testimonis Jaume Ca-
ses, velluter, y Hierònim Galí, notari. La qual
procura és assí cusida, signada de letra A.

Diumenge, a XX. En aquest die ses senyories,
per medi del doctor Aleix Tristany, advocat fis-
cal de la present casa, enviaren lo bulletí, enviat
per sa Santedad acerca de la benedicció de la
terra, del il·lustríssim y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona, per a què fos servit fer
mercè de assenyalar jornada per dita benedicció
de tot lo principat de Cathalunya.

En aquest mateix die, per medi de Erasma de
Lana y Fontanet, donsell, y de Joan Argila, me-
nor, ciutadà honrat de Barcelona, enviaren a
donar avís al molt il·lustre Capítol de que sa
Santedad era estat servitc // 151r // despedir lo
breu de la benedicció de la terra, suplicant sien
servits assistir lo die de la benedicció. E dit molt
il·lustre capítol és estat servit fer de resposta que
estimaven molt la diligència devota de sa Sante-
dad y la notícia que·ls donava, y que donaria
avís als senyors consellers y assistirien en dita
jornada al senyor bisbe.

E axí mateix, per los mateixos Erasma de Lana y
Fontanet, juntament ab dit Joan Argila, menor,
ciutadà honrat de Barcelona, enviaren als molt
il·lustres senyors consellers ha donar lo mateix
avís per lo breu despedit per sa Santedad, per la
benedicció de la terra.
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En aquest mateix die, per Ramon Cortada, sas-
tre, com a procurador del reverent Jaume Mal-
gosa, preverea, comb de la procura consta ab
acte rebut en poder de Ramon Vilana Perla, no-
taric, a 30 del mes de juny 1660, en dit nom re-
nuncià lo offici de credenser dels draps de la bo-
lla de Barcelona en favor de Salvador Cuyàs,
negociant, ciutadà de Barcelona, la qual renun-
ciació ha feta devant dels senyors deputats ec-
clesiàstich y militar, suplicant fossen servits
admètrer dita renunciació.

E dits senyors deputats acceptaren dita renun-
ciació si et in quantum sit admitenda. Presents
per testimonis lo doctor Jaume Benesach, pre-
vere, y Antoni Xixet, criat de dit senyor deputat
militar.

E la mateixa renunciació féu dit Cortada, en dit
nom, devant lo senyor deputat real y dit senyor
deputat real fou servit fer de resposta que adme-
tia dita renunciació. Presents per testimonis
Francesch Alòs, mercader, y Bernat Sembasart,
droguer.

Semblant renunciació fonch feta per dit Ramon
Cortada, en dit nom, devant dit senyor oÿdor
militar // 151v // fou servit fer de resposta que
admetia dita renunciació, si et in quantum. En
què foren presents per testimonis Miquel Car-
dona, droguer, ciutadà de Barcelona, y Joan
Antoni Rafel, criat de dit senyor oÿdor.

152r Dimecres, a XXX. En aquest die lo senyor depu-
tat militar y lo senyord deputat real baixaren en
la casa del General pere a regonèxer los fraus, y
trobaren una pessa de moqueals, // 152v // en-
carnat y blanch, de T. Bonavenura, droguer,
que està al costat de la carniceria de Santa Maria
al cantó de la espaseria, y un tros de divuit canas
de telilla de fil-y-seda apresa de Ramon Boxado-
ra, sastre, y un drap vint-i-quatrè, ala de corp,
de T. Vintró, parayre.

154r Febrer MDCLXII

Dijous, a XIIII. Los senyors deputats y oÿdors de
comptes se juntaren en la casa de la Deputació,
en la sala dels reys, la qual estava disposada ab
son altar ben adornat, en continuació del deli-
berat de fer la justa per cumpliment de las festas
per lo naxament del sereníssim príncep de Es-
panya. Y lo senyor deputat ecclesiàstich se as-
sentà en la part del evangeli, en un banch de ve-
llut carmesí, y a son costat lo clavari de la
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confraria de Sant Jordi y després lo senyor de-
putat real y consecutivament molts cavallers; a
la part de la epístola, en altre banch consem-
blant, se assentà en primer lloch lo senyor depu-
tat militar, don Àngel del Paz, y després d’ell lo
mantenedor de la justa, que era don Joseph de
Pinós, y després lo senyor oÿdor real, conti-
nuant molts cavallers son assiento. Lo senyor
oÿdor ecclesiàstich, ab sos assistents y mestre de
serimònies, hisqué a dir la missa, que·s cantà a
cant de orgue, a dos cors, molt solempne. Y
acabada la missa, llegiren las lleys de la justa. Y
al després dinar se ajuntaren en la present casa
los senyors deputats y oÿdors, juntament ab los
officials del General, y muntats tots a cavall par-
tiren de la present casa prenent lo camí devant
casa la ciutat, Regomir, carrer Ample, Camvis,
Sombrarers y axint al Born, per a assentar-se ses
senyories en los puestos tenian destinats per a
vèurer las ditas festas. Y lo senyor deputat mili-
tar, com a prior major de la confraria de Sant
Jordi, se’n tornà en la casa de la Deputació per a
acompanyar a don Joseph Galceran de Pinós,
mantenedor de la justa, armat de totas armas. Y
juntament // 154v // ab dit molt il·lustre senyor
deputat militar, don Joseph Amat, qui feya lo
càrrech de clavari de dita confraria, lo qual apor-
tava lo estandart, ab las armas del General, y
molts cavallers ab sos briosos y adornats cavalls,
ab la música y regosijo devant, de atabals, cla-
rins, trompetas y manestrils, entrant en esta for-
ma en la plassa del Born, lo senyor deputat mili-
tar y clavari al entrar en la plassa dexaren lo
mantenedor y demés cavallers que·l(s) acom-
panyaven y se’n anaren en vers lo catafal y allí se
despatxaren hi·s comensà la festa de la justa ab
molt gran aplauso de sas excel·lèncias, demés
tribunals, cavallers, damas y altres personas ab
multitut copiosa que estavan en los catafals per
a vèurer dita festa.

156v Mars MDCLXII

Divendres, a VIII. En aquest die Barthomeu An-
glada, guarda ordinària, ha renunciat en lo con-
sistori de ses senyories lo dit son offici de guarda
ordinària de la bolla en favor de Rafel Guillemí,
suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-
li la dita renunciació, attès lo dit offici és dels
antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar,
que·u rebrà de ses senyories a particular mercè.

E ses senyories admeteren la dita renunciació si
et in quantum sit admitenda. //157r // Presents
per testimonis Hierònym Galí, notari, y Fran-
cisco Rol, clergue, ciutadans de Barcelona.

Diumenge, a X. En aquest die don Agustí Coca,
secretari del excel·lentíssim senyor marquès de
Olías y Mortara, loctinent y capità general de sa

magestat, que Déu guarde, vingué en lo consis-
tori de ses senyories, de part de sa excel·lència, a
dir a ses senyories com se despedia d’esta ciutat
y Principat per a Madrit, referint que si allí po-
dia ésser de alguna conveniència per dit Princi-
pat mostraria ab affecte lo amor y carinyo que li
resta y en quant fos menester se offeria per lo
que importàs a esta casa.

Dimars, a XII. En aquest die, a instància del
magnífich racional // 157v // de la present casa,
se conferiren en lo aposento de la scrivania ma-
jor de la present casa Pere Badia y Rafel Sastre,
manyans, ciutadans de Barcelona, los quals,
mitjensant jurament, han fet relació a ses senyo-
ries que las dos pessas de ferro se’ls han ense-
nyat per judicar lo just valor de ellas, la una ano-
menada aransela y l’altre gosset, las quals són
per posar en la llansa de las justas, de las quals
se’n han fet vint-y-quatre de cada sort, y diuen
valen las dos pessas, aranselas y gosset, a tot
punt vint-y-dos reals per las dos pessas, y que sia
feta certifficatòria al magnífich racional de la
present casa.

157ra Dilluns, a XVIII. En aquest die, a la matinada,
Ermanter Voltes, tauler de la vila de Falset, ha
renunciat en mà y poder de ses senyories y en
llur consistori dit offici de Falset. E ses senyo-
ries, attesa la relació feta de paraula per lo mag-
nífich racional de la present casa que dit Erman-
ter Voltes no deu res al General, e ses senyories,
han acceptada la dita renunciació. Presents per
testimonis Jaume Cases y Joseph Cortès, ver-
guers de ses senyories.

157v Divendres, a XXII. En aquest die, en execució
del que si era deliberat a tretsa del mes de febrer
una festa com la de sant Jordi, en honor y glòria
de Maria Santíssima y de sa Immaculada Con-
cepció, en virtut del decret de sa Sanctedat,
molt recomanada per carta de la magestat del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, manaren
posar molt bé la capella gran y la xica y adornar
tota la casa de ricas colgaduras, y a la tarda foren
posats per ditas capellas, claustro y aposentos
molts llums ab molts salamons y altrament dis-
tribuint per la casa molta música de menestrils,
trompetas y tabals, y per moltas stàncias coblas
de música de cordas, inlluminant tota la casa de
lanternas y graellas y atxes, de la manera que
pertania a tant gran festa.

A la tarda, a las quatre horas, arribà en la Deputa-
ció lo senyor oÿdor real, Jaume Llobregat y Amell,
etcètera, consuatur papirus, signatus litera Ab.
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158v Dissabte, a XXX. En aquest die ses senyories ano-
menaren divuit persones, sis de cada estament,
acerca de la parietat se ha tinguda entre los
magnífichs assessors, advocat fiscal y consu-
lents, sobrea lo dret de guerra, dit de nova am-
pra, las quals personas dels tres estaments són
las següents, ço és, per lo estament ecclesiàstich,
los senyors fra don Gispert Amat, abat elet de
Ripoll, lo doctor Miquel Joan Ozona, capiscol y
canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor don
Jaume Copons, ardiaca y canonge de la Seu de
Urgell, lo doctor Joseph Ximenes, canonge de
la Seu de Barcelona, lo doctor Joseph de Jalpí y
Julià, fra don Hugo de Montaner. Per lo esta-
ment militar, lo senyor protector del bras mili-
tar, don Francisco Sala, don Carlos de Calders,
don Francisco Junyent, // 159r // mossèn Fran-
cisco Puigjaner, major, don Phelip Roger. Per
lo estament real, los senyors conseller en cap,
mossèn Joseph Móra, mossèn Francisco Móra,
mossèn Hierònym Novell, mossèn Francesch
Fons, mossèn Francisco Maríb.

161r Abril MDCLXII

Dilluns, a XXII. En aquest die Francesch Lu-
nell, notari públich de Barcelona, fonch feta
renunciació del offici de receptor del General
de la taula de la present ciutat, com a procura-
dor substituït de Margarida Farell, víuda de
Pere Farell, argenter, ciutadà de Barcelona,
procuradora de Francesch Soler, sastre, ciutadà
de Barcelona, obtenint lo offici de receptor del
General, com de la procura consta en poder de
dit Llunell a set de juliol 1658, y de la substi-
tució en poder de Pere Màrtir Llunell, notari
de Barcelona, a quinse de juliol de dit any, en
favor de Benet Sastre, negociant, ciutadà de
Barcelona, suplicant a ses senyories fossen ser-
vits admètrer dita renunciació, attès que lo dit
offici és dels antichs y dels que·s poden vèndrer
y alienar, que·u rebrà de ses senyories a parti-
cular mercè.

E ses senyories admeteren la dita renunciació 
si et in quantum sit admitenda. Presents per
testimonis Hierònym Galí, notari, y Jaume Ca-
ses, velluter, ciutadans de Barcelona. Las quals
procuras són assí cusidas, signades de letras A 
y B.

161v Dissabte, a XXVII. En aquest die se juntaren los
senyors de la Divuitena en la present casa, per
las cosas tocants a la parietat del dret de guerra,
y aconsellaren ses senyories lo que deuen fer.
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162v Maig MDCLXII

Dissabte, a IIII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo pre-
sent dietari un paper de embaxada reportada
per lo síndich de la present casa al senyor gover-
nador de Cathalunya en resposta de un billet
enviat a ses senyories per dit senyor governador,
fahent per lo que Nicholau Roig, ciutadà de
Gerona, no fou insiculat encara que venia ano-
menat per sa magestat, que Déu guarde, los
quals billet y embaxada són assí cusits, signats
de letras A y Ba.

Dilluns, a VI. En aquest die ses senyories baixa-
ren en la Llotja de la marb //163r // de la present
ciutat per a fer encantar las bollas del General
que no són arrendades.

En aquest mateix die, per Pheliph Fàbregues,
negociant, ciutadà de Barcelona, com a procu-
rador de Pere Joan Malianta, receptor del Ge-
neral de la ciutat y col·lecta de Lleyda, de la qual
procura consta en poder de Joan Casanovas,
notari públich de dita ciutat de Lleyda, sots jor-
nada de quatre del present y corrent mes de
maig, la qual és assí cusida, signada de letrac C,
en dit nom fonch feta renunciació del dit offici
de receptor de la dita ciutat de Lleyda, a las deu
horas de la matinada, en lo consistori de ses se-
nyories, suplicant a ses senyories en favor de
Td..., suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació, attès que dit of-
fici és del antich y dels que·s poden vèndrer y
alienar, que·u rebrà a particular mercè.

E ses senyories admeteren la dita renunciació si
et quantum sit admitenda. Presents per testi-
monis Joseph Blanch y Jaume Cases, verguers
de ses senyories.

Dimars, a VII. En aquest die ses senyories me han
ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo present die-
tari una carta de sa magestat, juntament ab un bi-
llet del senyor governador de Cathalunya, per a
què ses senyories donen propri ús al senyor duch
de Scamaneta de la roba y altres coses aporta per
son servey, la qual carta de sa magestat y billet
són assí cusits, signats de letras A y B.

Dimecres, a VIII. En aquest die ses senyories
baixaren en la Llotja de la // 163v // mar de la
present ciutat per a fer encantar las bollas del
General de Catalunya.
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En aquest mateix die ses senyories me han orde-
nat a mi, scrivà major, cusa en lo present dietari
una informació per lo preu dels guants se són
distribuïts per rahó de les festes se feren per lo
naxament del sereníssim príncep de Espanya, la
qual és assí cusida, signada de letra A.

Dijous, a VIIII. En aquest die Pere Malvijas, tau-
ler del General de la vila de Olesa, ha renunciat
en mà y poder de ses senyories y en llur consis-
tori lo dit son offici de tauler. E ses senyories,
attesa la relació feta de paraula per lo magnífich
racional de la present casa que dit tauler no deu
res al General per rahó de son offici, han accep-
tada dita renunciació. Presents per testimonis
Jaume Cases y Joseph Cortès, verguers de ses
senyoriesa.

164r Dissabte, a XI. En aquest die ses senyories han
ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo present
dietari un paper de embaxada enviada al molt
il·lustre senyor governador de Cathalunya en la
qual està referendat un real mandato de sa ma-
gestat en orde al dret de sedas, sombreros y car-
tas, la qual fonch reportada a dit senyor gover-
nador per lo síndich del General, la qual
embaxada és assí cusida, signada de letra B.

Dimars, a XIIII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major, cusa en lo present dietari una
carta de sa magestat, que Déu guarde, //164v //
la data de la qual és a 22 de febrer 1662, fahent
en orde a la provisió de tauler en persona de Jo-
seph Hierònym Thomàs.

Dimecres, a XV. En aquest die ses senyories són
baixats consistorialment, acompanyats de molts
officials del General, ab los verguers y masses
devant, en la iglésia de Bethlen dels pares de la
companyia de Jesús de la present ciutat, lo se-
gon die de les festes que feren dits pares, con-
gregació y seminari de cordelles a la Inmaculada
Concepció de Nostra Senyora, segons la bulleta
de Alexandre Setè.

165v Diumenge, a XXVI. En aquest die, seguint la ma-
jor part dels senyors de la Divuytena, cridada per
ses senyories, tinguda ab ... del mes, en què era
contrafacció lo sumir-se sa magestat, Déu lo
guarde, lo dret del nou emprèstich y per conse-
güentc ses senyories deuen axir a la contrafacció
de las constitucions y privilegis; y volent ses se-
nyories axir a la dita contrafacció, cridaren asses-
sors y advocat fiscal perquè se proseguís al repa-
ro de dita contrafacció, havent ja donada dos

embaxadas al excel·lentíssim senyor marquès de
Mortara per los tres estaments, forma acostuma-
da en semblants casos, y volent prosseguir a la
tercera cridant als dits assessors y advocat fiscal
perquè fessen lo paper se devia donar al senyor
governador y aquell habilitar-lo lo regent, com
sea //166r //acostuma, los assessors y advocat fis-
cal, lo qual paperb és assí cusida, signada de letra
A. E axí mateix me han ordenat a mi, dit scrivà
major, cusa en lo present dietari un paper de vot
fet y firmat per los magnífichs assessors y advo-
cat fiscal del General, fahent acerca si poden ses
senyories y deuen procehir en fer diligèncias ju-
dicials per rahó de la exacció del dret nou de
guerra, com en dit vot més llargament se conté,
lo qual és assí cusit, signat de lletra B.

166v Divendres, a XXXI. En aquest die ses senyories
me han ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo
present dietari dos papers, ço és, un de vot y al-
tra de una certifficatòria, fahent acerca si poden
ses senyories proposar a sa magestat, que Déu
guarde, en lo lloch de deputat ecclesiàstich que
occupa Joseph Coli y Cardona, canonge de
Elna, lo qual paper de vot y certifficatòria són
assí cusits, signats de letras A y B.

En aquest mateix die Joan Trullàs, botiguer de
draps, ciutadà de Barcelona, com a procurador
de Joseph Ferrer, mercader, ciutadà de Gerona,
obtenint lo offici de albaraner del General de
dita ciutat de Gerona, com de la procura consta
en poder de Jaume Sayós, notari de Barcelona,
a vint-y-sis de maig pròxim passat, renuncià en
mà y poder de ses senyories pure, líbera y sim-
plament lo dit offici de albaraner.

E ses senyories admeteren la dita renunciació si
et in quantum, et cetera, attès les ha constat per
lo magnífich racional de la present casa no deu
res al General per rahó de dit offici. En què són
estats presents per testimonis Jaume Cases y Jo-
seph Cortès, verguers de ses senyories, y Hierò-
nim Galí, notaric.

167r Juny MDCLXII

Dilluns, a III. En aquest die, a instància del sín-
dich de la universitat de la ciutat de Lleyda, se
donà y presentà per mi, scrivà major del General
de Cathalunya, a ses senyories, en son consisto-
ri, una scriptura a modo de requesta la qual, de
mot a mot, fonch llegida a ses senyories y re-
querí a mi dit, scrivà major, ne llevàs acte, la
qual scriptura és del tendor següent:
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«Molt il·lustre senyor. En la visita del General
de Cathalunya del trienni pròxim passat foren
querelats Lluýs Magrinyà, de la vila de Falset,
Joan Gras, de Barbens, y altres, per ésser insecu-
lats per lo bras real en los llochs de la ciutat de
Lleyda contra disposició dels capítols de Cort y,
assenyaladament, contra la disposició del capí-
tol 33 de las Corts del any 1583, las quals que-
relas, per los molt il·lustres senyors visitadors,
foren a vostra senyoria remesas, a fi fes declarar
aquellas. E com molt il·lustre senyor lo estar in-
seculats los sobredits sia en prejudici dels ciuta-
dans de Lleyda per tenir-los occupats los llochs
en los quals poden ésser inseculats y axí be res-
ten privats de las commoditats y convenièncias
los pot resultar de sa insiculació, majorment ha-
vent-se de fer aquest any extracció de deputats y
oÿdors, y fins //167v // vuy las causas a vostra se-
nyoria remeses de les dites nul·les insiculacions
no se hagen despedit. Per tant, lo síndich de la
ciutat de Lleyda a vostra senyoria suplica sie de
son servey manar despedir y declarar ditas cau-
sas, per a quèa en los llochs occupan los sobre-
dits puguen ésser inseculats altres persones que
tingan las qualitats comforme la disposició dels
capítols de Cort, en la inseculació fahedora, y
que sia donada llicència al notari per a llevar
acte de la presentació de la present scriptura y
lliurar-ne còpia auctèntica sempre que·n serà re-
querit. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera, De
Monjo».

E ses senyories respongueren, per orgue del se-
nyor deputat ecclesiàstich, que lo consistori no
ha de fer las causas a ells comesas per los senyors
visitadors de la visita del trienni pròxim passat
sobre la insiculació dels dits Lluýs Magrinyà,
Jaume Gras y altres, y que moltas vegades han
instat als magnífichs assessors y advocat fiscal
del General per a què despedissen aquellas. Y
ara de nou presents devant ses senyories, los dit
magnífichs assessors y advocat fiscal los instan y
requereixen fassan ditas causas y altres comesas
a ses senyories per dits senyors visitadors, per no
tocar-los a ells la decissió de aquelles, per ser
cosa de justícia. Protestant-los que en cas de
ommissió vinga tot a càrrech de dits assessors y
advocat fiscal, tant en visita com altrament, de
las quals cosas, tant de la presentació de la scrip-
tura donada per dit síndich com de la resposta
de ses senyories, ne és estat llevat acte. En què
són estats presents per testimonis Jaume Cases,
Joseph Blanch, verguers de ses senyories, y Hie-
rònym Galí, notari, ciutadans de Barcelona.

E lo doctor misser Aleix Tristany, advocat fiscal
de dit // 169r // General, ha respost que per sa
part molt temps ha que té fetas las diligèncias
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judicials per a què se fassen ditas causas, estant
dits processos apunt per a declarar-se, y que a ell
no li toca la decissió d’ellas sinó als magnífichs
assessors del General. En què són estats pre-
sents per testimonis los sobredits.

En aquest mateix die ses senyories són baixats
en la casa del General per a fer encantar las bo-
llas del present Principat.

Dijous, a VI. En aquest die ses senyories me han
ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo present
dietari un vot, fet y firmat // 168v // per losa

magnífichs assessors y advocat fiscal de la pre-
sent casa, fahent si lo offici de receptor de la bo-
lla de la Deputació local de Tortosa que antes
tenia Làtzer Talarn, y com en dita ciutat de
Tortosa y hage dos officials destinats de la bolla,
lo un credenser y l’altre receptor, com en dit vot
és més llargament contengut. Y los memorials
de subjectes proposats, tant a sa magestat, que
Déu guarde, com al molt il·lustre senyor gover-
nador de Cathalunya, de officis del General, los
quals, vot y memorials, són assí cusits, signats
de letras A, B y C.

En aquest mateix die foren enviats dits memo-
rials al dit senyor governador de Cathalunya,
per a què sa senyoria los enviàs a sa magestat,
Déu lo guarde.

Divendres, ab VII. En aquest die són baixats ses
senyories en la Llotja del mar de la present ciu-
tat per a manar encantar les bollas del present
Principat que no estaven arrendadesc.

169r Dilluns, a X. En aquest die ses senyories són bai-
xats en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a manar encantar las bollas del General que
no estaven arrendades.

Dimecres, a XII. En aquest die ses senyories són
baixats en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a fer encantar las bollas del General que no
estaven arrendades.

Divendres, a XIIII. En aquest die ses senyories
són baixats en la Llotja de la //169v // mar de la
present ciutat, per a fer encantar las bollas del
General que no estavan arrendades.

Dilluns, a XVII. En aquest die ses senyories són
baixats en la Llotja de la Mar de la present ciu-
tat, per a manar encantar las bollas del General
que no estaven arrendades.
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Dimecres, a XVIIII. En aquest die fonch reporta-
da per lo síndich delsa .. // 170r // al molt il·lus-
tre senyor governador de Cathalunya una em-
baxada, la qual ses senyories manaren a mi scrivà
major la cusís en lo present dietari, que és signa-
da de letra A.

En aquest mateix die són baixats ses senyories
en la Llotja de la mar de la present ciutat per a
fer encantar las bollas del General que no esta-
ven arrendades.

Divendres, a XXI. En aquest die ses senyories
són baixats en la Llotja de la mar de la present
ciutat, per a manar encantar las bollas del Gene-
ral que no estaven arrendades.

170v Dilluns, a XXIIII. En aquest die ses senyories són
baixats en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat, per a fer encantar las bollas del General que
no són arrerndades.

171r Divendres, a XXVIII. En aquest die ses senyories
són baixats en la Llotja de la mar de la present
ciutat, a effecte de fer encantar las bollas del Ge-
neral que no estaven arrendades.

Juliol MDCLXII

Dilluns, al primer. En aquest die ses senyories
són baixats en la casa de la Llotja de la mar de la
present ciutat, per a fer encantar las bollas del
General que no estaven arrendades.

171v Dimecres, a III. En aquest die ses senyories són
anats en la Llotja de la mar de la present ciutat,
per a fer encantar y subhastar las bollas del Ge-
neral que no estaven arrendades.

Divendres, a V. En aquest die ses senyories són
baixats en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat, per a manar encantar las bollas del General
que no estan arrendadesb.

172r Dilluns, a VIII. En aquest die constituïts perso-
nalment en lo consistori de ses senyories Joan
Carreres, donsell, ajudant de racional, y en dit
nom comprovador de les entrades y exides del
Generalc, consuatur papirus, signat littera A.

Dimecres, a X. En aquet die Joseph Matas, habi-
tant en la vila de Lansà, present en consistori de
ses senyories, ha renunciat lo dit offici de tauler
del General de dita vila de Llansà, que obté
pure, líbere y simplament, suplicant a ses senyo-

ries fossen servits admètrer-li la dita renuncia-
ció. E ses senyories admeteren aquella, si et in
quatum.

Dijous, a XI. En aquest die, attenent ses senyo-
ries los debats que en //172v // las exaccions del
dret de guerra sobre sombreros y cartas e sedas
contra los officials anomenats o nomenadors
per sa magestat y los arrendataris de las bollas o
officials del General podrian succehir, per part
dels ministres reals y dels deputats se ha deter-
minat se conferescan personas enteses de negoci
per a què vegen lo que sia posat en rahó per evi-
tar molts pesadumbres, y per dit effecte són es-
tats servits ses senyories anomenar per ditas co-
sas Jaume Umbert, Pau Feu y Joan Matheu,
botiguers de telas, ciutadans de Barcelona.

Divendres, a XII. En aquest die Jacinto Janer,
corredor del General de Cathalunya, ha feta re-
lació en lo consistori de ses senyories que ha en-
cantada la bolla de Barcelona, des del principi
del mes de febrer pròxim passat del present y
corrent any 1662 fins lo die del present mes de
juliol, y que en lo dit temps no se ha trobata ma-
jor dita de vint-y-dos mil sinch-centas y deu
lliuras; y que després havent-se donat un paper
en consistori de ses senyories de dir-i vint-y-sis
mília lliuras, millorant alguns pactes de la tabba
del arrendament, y que·s veritat que en alguna
occasió, havent-hi dos companyias que deyan
en la bolla de Gerona en molta instància y molt
breu temps que se interposa per a lo dir-i altre
dita per a què se consertaren las dos compa-
nyias, Joseph Guinart, Pere Pont, Llorens Lla-
dó, Magí Mercader, Joseph Roig, Juan Puig y
Francesch Fonolleda, igualment en la sisena
part del preu de dit arrendament, han acceptat
Bernat Oliver que entre partícip en dos de las
onse parts, //173r // y que per ço sia feta certiffi-
catòria al racional de la present casa per a què en
lo llibre de Vàlues los fassa debitors, segons res-
pectivament se són obligats, comforme està dit.

Dilluns, a XV. En aquest die se féu extracció de
nou persones, tres de cada estament, ço és, ec-
clesiàstichs, militars y reals, de habilitadors
comforme disposició de capítol de Cort per a
habilitar las personas que poden ser insiculades
a deputats y oÿdors.

Dimars, a XVI. En aquest die Joan Alòs, doctor
en medicina, dressaner //173v // del General, ha
renunciat en mà y poder de ses senyories lo dit
offici de dressaner en favor de Pere Màrtir Fer-
rer, notari de Barcelona, suplicant a ses senyo-
ries sien servits admètrer-li la dita renunciació. Y
ses senyories admeteren la dita renunciació si et

145

[ 1662 ]

a. a continuació una ambaixada transcrita a l’Apèndix 2,
pàgs. 1019-1020.
b. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1020.
c. a continuació ratllat int. a. a continuació unes lletres ratllades.



in quantum. Presents per testimonis Hierònym
Galí, notari, y Joseph Blanch, verguer de ses se-
nyories.

En aquest mateix die ses senyories dexaren de
baixar en la Llotja, per los arrendaments de las
bollas, per la occupació de las insiculacions.

Divendres, a XVIIII. En aquest die se féu extrac-
ció de habilitadors per a insecular lo lloch de oÿ-
dor ecclesiàstich religiós, que vacca per mort de
fra Hugo de Montaner, religiós de Sant Benet.

174r Dilluns, a XXII. En aquest die se féu extracció de
deputats y oÿdors del General de Cathalunya en
la forma acostumada y foren extrets, ço és, en
deputat ecclesiàstich, lo doctor don Jayme Co-
pons, ardiaca de Andorra y canonge de la Seu
de Urgell; en deputat militar, Francesch Amell,
donsell; en deputat real, Thomas Capdevila,
ciutadà honrat de Barcelona, en la ciutat de
Lleyda populat; oÿdor ecclesiàstich, lo doctor
Francisco Amigant, canonge de la Seu de Bar-
celona; oÿdor militar, Francisco Nadal, donsell;
oÿdor real, Pere Carreres, ciutadà honrat de
Barcelona y Gerona.

174v Dimecres, a XXIIII. En aquest die Juan Trullàs
renuncià lo offici de tauler del General de Sant
Feliu de Guíxols, que obté lo dit Trullès, pure,
líbera y simplament, en mà y poder de ses se-
nyories, suplicant a ses senyories sien servits
admètrer-li la dita renunciació. E ses senyories
admeteren la dita renunciació si et in quantum,
et cetera. Presents per testimonis Joseph Blanch
y Jaume Cases, verguers de ses senyories.

En aquest mateix die Diego Granada, com a pro-
curador del canogne Miquel Torras, de la ciutat
de Lleyda, ha renunciat lo offici de assessor del
General de dita ciutat de Lleyda, en mà y poder
de ses senyories, pura y simplament, suplicant en
nom de son principal sien servits admètrer la dita
renunciació. E ses senyories admeteren la dita re-
nunciació si et in quantum, et cetera. Presents per
testimonis Hierònym Galí, notari, y Joseph
Blanch, verguer de ses senyories.

Dissabte, a XXVII. En aquest die ses senyoreis se
ajuntaren en la sala dels reys per a fer extracció
de assessor y advocat fiscal del General per lo se-
güent sexennia, en la forma acostumada. Y fo-
ren extrets, ço és, en assessor, a la primerab sort,
lo doctor misser Vidal y Roca, ac la segona y en
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advocat fiscal loa que acabava de ser advocat fis-
cal de aquell sexenni, lo qual pretengué que
no·s podia passar avant de fer extracció de altre
advocat fiscal que no fos consultat.

E lo procurador fiscal, en presència del il·lustre
consistori, assessors y testimonis de dit acte,
protestà de tots los danys que podian sobrevenir
al General contra lo doctor misser Aleix Tris-
tanyb, per la contradicció fa a la continuació de
advocat fiscal, y requerí a mi, scrivà major, ne
llevàs acte; lo que vaig fer. Presents per testimo-
nis Joan Trullès, botiguer de draps, y Joseph
Cortès, verguer de ses senyories. Requerint-me
li fos intimat. Y a la tarda, a las sinch horas de la
íntima dita, protestà. Presents per testimonis
Francesch Badia, llibrater, y Joseph Cortès, ver-
guer de ses senyories.

En aquest mateix die ses senyories enviaren al
senyor governador de Cathalunya lo doctor
Joan Batista de Monjo, donsell, y mossèn
Onoffre Dalfau, burgès de la vila de Perpinyà,
aportant a sa senyoria una scriptura extreta dels
officis del General que disposa com los que
han servit algun offici han de vaccar, com en
dita scriptura és de vèurer; als quals ha respost
dit senyor governador // 175v // feria mirar y
consultar dit fet. Y poch aprés, feta la consulta,
envià a dir que traguessen y que després envia-
ria lo decret. Y, encontinent, entre las sinch y
sis horas de la tarda, se féu extracció de advo-
cat fiscal y sortejà lo doctor fra Joseph de Jalpí
y Julià.

En aquest mateix die enviaren los senyors depu-
tats y oÿdors una embaxada al excel·lentíssim
senyor don Pedro de Aragón, per don Francisco
Sala y lo senyor Francesch Fons, ciutadà honrat
de Barcelona, donant a sa excel·lència la benvin-
guda a esta ciutat y suplicant-lo fos servit de or-
denar y manar lo que fos de son gust, que a tot
estarian promptes, com és obligació. E lo se-
nyor don Pedro de Aragón respongué estimava
a sa senyoria la memòria y que.ll<s> la tindria
aquí y en Romà de procurar lo beneffici del
Principat y d’esta casac.

178v Dimars, a XXX. En aquest die ses senyories en-
viaren al senyor governador de Cathalunya dos
memorials de subjectes proposava sa magestat
de deputats locals de Tarragona y Gerona per lo
sexenni pròxim vinent, los quals memorials són
assí cusits, signats de letras A y Bd.
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1r Agost MDCLXII

Dimars, al primer de agost MDCLXII.

En aquest die, entre las nou y deu horas de la
matinada, arribaren en la present casa los se-
nyors deputats y oÿdors vells y se’n entraren en
consistori hi·s posaren allía a fer negoci; y aprés,
entre las deu y onse horas de la matinada, vin-
gueren los molt il·lustres senyors Pere Carreras,
ciutadà honrat de Barcelona y Gerona, Francis-
co Nadal, donsell, lo doctor Francisco Amigant,
canonge de la Seu de Barcelona, oÿdors de
comptes del General de Cathalunya; Thomàs
Capdevila, ciutadà honrat de Barcelona, en la
ciutat de Lleyda populat, Francesch Amell,
donsell; lo doctor don Jayme Copons, ardiaca
de Andorra y canonge de la Seu de Urgell, de-
putats de dit General novament extrets a vint-i-
dos de juliol pròxim passat per lo trienni que
comensa lo die present, venint tots ells molt
ben acompanyats, y se’n entraren en lo consis-
tori vell, dit del ivern, fent oració, axí com ve-
nian a la capella petita, que estava molt ben pa-
rada. Y, aprés que los senyors deputats y oÿdors
vells tingueren notícia que los nous estaven
junts, los enviaren un recaudo per medi del sín-
dich del General, dient-los que desijaven saber
si estavenb a punt, lo qual, tornat y donada res-
posta que sí, encontinent hisqueren del consis-
tori consistorialment ab los porters y masses de-
vant, y a la que foren // 1v // devant del
consistori vell hisqueren los nous, y tots junts se
posaren en la forma següent, ço és, lo senyor
deputat ecclesiàstich vell se posà a la mà dreta
del deputat ecclesiàstich nou, lo senyor deputat
militar vell a la mà dreta del nou; y axí mateix
los senyors oÿdors ecclesiàstich y real vell se po-
saren a la mà dreta dels nous, y en esta forma
partiren de devant de dit consistori vell consis-
torialment, ab los porters y masses devant,

acompanyats de moltas personas de tots esta-
ments. Y axí anaren a la capella de Santa Eulària
de la Seu de la present ciutat, y allí oÿren missa
y, després de oÿda la missa, se’n tornaren en la
present casa y se’n entraren a la sala gran de
Sant Jordi, anant los vells a la mà esquerra y los
nous per son orde a la mà dreta, assentant-se los
senyors deputats y oÿdors nous per son orde a la
mà dreta de la taula llarga que estava parada en
lo mig de dita sala, ab lo missal en lo cap de la
taula, y los senyors deputats y oÿdors vells a la
mà esquerra de dita taula, y lo molt reverent se-
nyor don Pedro Copons, official y vicari general
del reverendíssim senyor bisbe de Barcelona y
mossèn Rafel Càrcer y Bals, regent la vegueria
de Barcelona al cap de la taula és ve(r)s la iglésia
de Sant Jaume, ço és, lo vicari general a mà dre-
ta y lo veguer a mà esquerra, y lo scrivà major
del General al cantó de dita taula entre lo se-
nyor deputat ecclesiàstich vell y regent la vegue-
ria, publicant y llegint allí lo acte del jurament.

Y, fet dit jurament y oÿda sentència de excomu-
nicació, y los lay(c)s prestaren sagrament y ho-
menatge acostumat en mà y poder de dit regent
la vegueria de Barcelona. Y, acabat totalment lo
jurament ab la forma demunt dita, los dits se-
nyors deputats y oÿdors vells, aprés de haver-los
// 2r // donades las claus del archiu se despedi-
ren dels nous, precehint moltas cortesias, y los
nous se’n entraren en consistori, assentant-se
quiscú d’ells ab sas cadiras, conforme sos prede-
cessors havian acostumat. Y al cap de una estona
després de haver tractades algunas cosas se’n
entraren en ses cases, acompanyats de son por-
ter y massa devant, y tots acompanyats de molts
cavallers y officials del General, com tenen acos-
tumat.

En aquest mateix die, a la tarda, ses senyories,
acompanyats dels verguers ab masses y officials
de la present casa, a las sinch horas de la tarda
anaren en casa del molt il·lustre senyor governa-
dor de Cathalunya y li representaren lo quant
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agrahits estaven de que sa magestat, que Déu
guarde, hagués insiculat a ses personas en depu-
tats y oÿdors del General de Cathalunya, tenint
y reputant-los per fahels y leals vassalls seus,
honrra que la preciavan molt, y que la sort que
Nostre Seyor és estat servit donar-los desijaven
tenir-la per major acert del servey de sa mages-
tat y beneffici de aquest Principat. Y sa senyoria
respongué scriuria a sa magestat las demonstra-
cions de agrahiment que li representaven.

Dimecres, a II. En aquest die a la tarda se féu ex-
tracció de visitadors en la forma acostumada, si
y conforme disposa lo capítol I del nou redrés
del General de las Corts del any 1599, en lo
hort sota dels tarongers, a hont és lo sortidor,
en presència de nou testimonis que serviren de
brassos, //2v // los quals testimonis foren los se-
güents, ço és: per lo estament esclesiàstich, los
senyors lo doctor fra Joseph Sastre, abat de
Amer y Roses; Francesch Vallerí, canonge de la
Seu de Barcelona; Carlos Oliver, canonge de
dita Seu. Per lo estament militar, los senyors
mossèn Pere Joan Rialp, mossèn Francisco Pa-
dellàs, mossèn Macià Amell. Per lo estament
real, los senyors mossèn Hierònym Novell, ma-
jor; mossèn Francisco Florent, lo doctor Joseph
Areny. Los quals testimonis ajuntats, ço és, en
primer lloch los ecclesiàstichs y després los mili-
tars y reals, los dits militars y reals feren la pro-
testa ordinària sobre lo modo de assentar-se.

Encontinent, en presència de dits brassos, fonch
per lo scrivà major del General llegit lo dit capí-
tol, ab alta veu à llegit aquell encontinent fonch
feta dita extracció en la forma que·s sol fer lo de
deputats y oÿdorsa, //3r // y foren extrets en vi-
sitadors del General los següents, ço és, per lo
estament ecclesiàstich, los senyors don Joseph
de Camporrells, canonge de la santa Iglésia de
Urgell; lo doctor Joseph Valls, canonge de la
santa Iglésia de Tarragona, lo doctor Antoni
Sala, canonge de la santa Iglésia de Vich. Per lo
estament militar, los senyors mossèn Joan Batis-
ta Planella, mossèn Anton Ferran y Voltor,
mossèn Rafel Capsir de Tortosa. Per lo esta-
ment real los senyors mossèn Joan Casanoves,
ciutadà de Lleyda; mossèn Rafel Grimosachs,
ciutadà honrat de Barcelona; mestre Joan Alòs.
En aquest mateix die, estant ses senyories per
afer extracció de visitadors, succehí debat y
qüestió entre lo doctor misser Vidal y Roca, as-
sessor del General, y lo doctor Joseph de Jalpí
//3v // y Julià, advocat fiscal del dit General, so-
bre que ells podien concórrer a la sort de visita-
dors, y que no·ls impedia lo ser assessor y advo-
cat fiscal, y per ço ses senyories anomenaren los
doctors misser Lluýs València, misser Hierò-
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nym Riera, misser Joan Carbonell y misser Jo-
seph Ferrer, per a què decidissen y vessen si po-
dian sortejar en visitadors no obstant fossen as-
sessor y advocat fiscal de dit General. Y, ajuntats
en lo aposento de la present casa a hont estan
los assessors y advocat fiscal, y decidida y batuda
la matèria, resolgueren que lo dit assessor y ad-
vocat fiscal novament extrets podian concórrer
en visitador comforme lo vot fet per dits doc-
tors València, Hierònym Riera, Joan Carbonell
y Joseph Ferrer, lo qual és assí cusit, signat de
letra A.

E, feta la dita declaració, lo procurador fiscal del
General protestà contra los dits doctors misser
Vidal y Roca, assessor, y lo doctor Joseph de
Jalpí y Julià, advocat fiscal, que la dita declaració
no pogués ser treta en conseqüència, reservant-
se tots los drets y accions li podien competir, ara
y en lo sdevenidor.

En aquest mateix die y encontinent se mogué
axí bé qüestió y debat entre ditas ses senyories,
sobre si lo doctor Joseph Areny podia servir de
testimoni en lo acte de la extracció de visitadors,
lo doctor Vicents Fàbregues, ciutadà honrat de
Barcelona, opposà excepció de que los doctors
en lleys y en medicina no podian servir de testi-
monis. Y, consultats los magnífichs assessors y
advocat fiscal, han resolt que podian servir de
testimonis en las extraccions se feyen en la pre-
sent casa, inseguint lo disposat per sentèncias de
visita y exemplars de la present casa.

En aquest die ses senyoriesa...

4r Dijous, a III. En aquest die lo senyor Carlos
Costa, obtenint lo offici de guarda ordinària del
General, renuncià lo dit offici en mà y poder de
ses senyories, y en son consistori, en favor de
mossèn Gabriel Torres, prevere y benefficiat en
la iglésia parroquial de Nostra Senyora del Pi de
la present ciutat, suplicant a ses senyories sien
servits admètrer la dita renunciació. Y ses senyo-
ries admeteren aquella si et in quantum. Pre-
sents per testimonis Joseph Cortès y Jaume Ca-
ses, verguers de ses senyories.

Divendres, a IIII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo pre-
sent dietari un paper de relació feta en scrits per
lo doctor en medicina Bernat Bòria, firmada de
sa pròpria [mà], per rahó del impediment y ma-
laltia del doctor fra Joseph de Jalpí y Julià, advo-
cat fiscal del General, lo qual paper de relació és
assí cusit, signat de letra A.
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Dissabte, a V. En aquest die Jacinto Janer, cor-
redor de coll y ministre // 4v // del General, ha
feta relació a ses senyories com ell s’és conferit y
ha fet sabidor a Gabriel Massana, abaxador, ciu-
tadà de Barcelona, lo qual havia donat dita a la
bolla de Barcelona de vint-y-sis mília lliuras, y
que aquellas no anaven a son compte de ell dit
Massana, per haver-s·i trobata major dita de las
ditas vint-y-sis mília lliuras. Presents per testimo-
nis Joseph Rol, negociant; Joseph Cortès. ver-
guer de ses senyories, y Hierònym Galí, notari.

Dilluns, a VII. En aquest die, lo procurador fis-
cal del General, present en lo consistori de ses
senyories, los digué de paraula que acerca de la
extracció se havia feta de visitadors hi havia al-
guna difficultat en alguna de las personas extre-
tas, y assò digué en presència del doctor Joan
Argila, scrivà major del Generalb.

5r Dimecres, a VIIII. En aquest die lo doctor en
medicina Jaume Fontana, ha feta relació a ses
senyories en son consistori, mitjensant jura-
ment, que Christòphol Vinyals, guarda ordinà-
ria de la Bolla de la present ciutat, està ab indis-
posició de una inflamació en las camas, de tal
manera que no pot caminar, y per dita causa no
pot servir son offici, y necessita de curació.

Dijous, a X. En aquest die fonch reportada una
embaxada al excel·lentíssim senyor don Pedro
de Aragón, de part de ses senyories, per medi de
Francesch Puigjaner, donsell, y Rafel Grimo-
sachs, ciutadà honrat de Barcelona, ab la qual se
li refereix que acerca de las provisions fetas en
personas alienígenas d’est Principat, y en parti-
cular del abat de Cardona, provehit en favor del
doctor Joseph Estornell, suplicant-li ho repre-
sente a Sa Santedat, per ésser ditas provisions
contra constitucions de Cathalunya, perquè de
aquí al devant semblants provisions no sian fe-
tas, com més llargament en dita embaxada, la
qual és assí cusida, signada de letra A, està llar-
gament contengut.

Divendres, a XI. En aquest die Pere Nadal, por-
ter real, ha feta relació // 5r // com diumenge
proppassat havia donada la carta de part de ses
senyories de avís al canonge Antoni Sala, de la
ciutat de Vich, com ere estat extret en visitador,
y havia de ser en esta ciutat a setse delc vinent,
per prestar jurament.

En aquest mateix die, per lo senyor governador
de Cathalunya, fonch enviat a ses senyories un

paper o decret per a què se prenga lo jurament a
don Anton Ferran y Voltor, com més llarga-
ment en dit paper o decret està contengut, lo
qual és assí cusit, signat de letra Aa.

6r Dimecres, a XVI. En aquest die, a las quatre horas
passat migdie, los molt i·lustres senyors don Jo-
seph Camporrells, canonge de la santa Iglésia de
Urgell; lo doctor Antoni Sala, canonge de la Seu
de Vich; mossèn Joan Batista Planella, mossèn
Anton Ferran y Voltor, mossèn Rafel Capsir,
donsells; mossèn Rafel Grimosachs, ciutadà
honrat de Barcelona, visitadors novament ex-
trets per la visita del General, comforme disposi-
ció del capítol primer del nou redrés de las Corts
del any 1599, ajuntats en la sala dels reys de la
present casa, en presència de ses senyories, oÿren
lo dit capítol primer del nou redrés, lo qual fonch
llegit per mi, scrivà major del //6v //dit General.
Y encontinent oÿt lo dit capítol, dits senyors visi-
tadors juraren en mà y poder de ses senyories en
la forma acostumada, y los laychs prestaren sa-
grament y homenatge en mà y poder de Rafel
Càrcer, ciutadà honrat de Barcelona, y tots los
damunt sis senyors visitadors, per no poder-ho
ser los altres, oÿren sentència de excomunicació,
que·ls fonch promulgada del tenor següent:

«Nos, Josephus Ximenis et de Montrodon, decretis
doctor, canonicus Ecclesie Barcinone, officialis et
vicarius generalis pro admodum illustri et reveren-
dissimo domino Barcinonensis episcopo, monemus
vos, domnum Josephum de Camporells, canonicum
sancte Ecclesie Vicensis, Joannem Baptistam Pla-
nella, Antonium Ferran et Voltor, Raphaelem
Capsir, domicellos, et Raphaelem Grimosachs, ci-
vem honoratum Barcinone, personas iuxta for-
mam capituli primi nove reformationis extractas
in visitatores Generalis principatus Cathalonie
pro triennio proxime dimissi. Hic presentes pro
primo, secundo, tertio et per emptorio terminis et
monitionibus quatenus bene et legaliter vos habe-
atis in vestro officio seu munere visitatoribus quo-
vis amore, rancore post positis, sed solum Deum et
consientias vestras intuendob. Et pro his auditis
excomunicationis sententiam quam in vos et
quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafa-
cientes in hac canonica monitione premissa feri-
mus et promulgamus in his scriptis.»

E, poch aprés, fonch feta extracció a sort de ro-
dolí, //7r //de jutges de processos, en què foren
extrets, ço és, per lo bras ecclesiàstich, don Jo-
seph Camporrells, canonge de la Seu de Urgell,
ardiaca dec...; e, per lo bras militar, mossèn Joan
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Batista Planella, donsell; e, per lo bras real,
fonch jutge de dits processos mossèn Rafel Gri-
mosachs, ciutadà honrat de Barcelona, per no
haver-hi altre del bras real(s), sinó sols lo dit Gri-
mosachs, per haver-se’n d’extràurer dos de dit
estament, per no poder-ho ser los demés com-
panys seus, per ser officials del General, y per
dita causa no poder ser visitadors, per haver de
ser visitats, de las quals cosas fonch levat acte per
mi, dit notari y scrivà major de dit General. Pre-
sents per testimonis Hierònym Galí, notari, y
Francisco Rol, clergue, ciudadans de Barcelona.

En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
visitadors extrets per la visita fahedora contra
los senyors deputats, oÿdors de comptes, asses-
sors, advocat fiscal y demés officials del General
subjectes a visita, absents un senyor ecclesiàstich
y dos reals, anomenen concordadament per no-
tari de dita visita la persona de Ramon Vilana y
Perlàs, notari de Barcelona, lo qual ha jurat de
bene et legaliter segerendo. Presents per testimo-
nis Hierònym Galí, notari, y Jaume Cases, ciu-
tadans de Barcelona.

Dijous, a XVII. En aquest die se féu extracció de
visitadors, ço és, un // 7v // per lo estament ec-
clesiàstich y dos per lo estament real, y serviren
de testimonis a la dita extracció las personas dels
tres estaments, ço és, per lo estament ecclesiàs-
tich, los senyors Francesch Vallerí, canonge de
la Seu de Barcelona; Carlos Oliver, canonge de
dita Iglésia; lo doctor Christòfol Coromines,
canonge de la Seu de Urgell; per lo estament
militar, los senyors Phederich Desvalls y Pol,
donsell; lo doctor Joseph Çabata y Castells,
donzell; Ignasi Nadal y de Ripoll, donsell; per
lo estament real, los senyors Hierònym Novell y
Bertrolà, Joseph Mèlich, Joachim Monfar. E,
després de assentats en la taula que estava appa-
rellada en la sala dels reys per a fer dita extrac-
ció, foren extrets en visitadors, ço és, per lo es-
tament ecclesiàstich, lo senyor lo doctor Joseph
de Jalpí y Julià, lo qual renuncià y //8r // en son
lloch fonch extret lo doctor Joseph Gori, ca-
nonge de la Seu de Urgell; per lo estament real
los senyors Joseph Thomàs, mossèn Pau Ros-
sell.

Dijous, a XVII. En aquest die lo doctor fra Jo-
seph de Jalpí y Julià, extret en sort de visitador
de la visita del trienni pròxim passat feta en lo
trienni corrent, ha renunciat lo dit càrrech, afir-
mant que encara que estimava las sorts que
Nostre Senyor li enviava, estimava molt servir a
sa senyoria en lo càrrech dela offici de advocat
fiscal. E ses senyories acceptaren ditab renuncia-

150

ció. Presents per tetsimonis, Aleix Tristany,
doctor en philosophia; Joseph Blanch, verguer
de ses senyories.

Dissabte, a XVIIII. En aquest die, a las deu de la
matinada, los molt il·lustres senyors lo doctor
Joseph Gori, canonge de la Iglésia de Urgell, y
mossèn Pau Rossell, mercader, ciutadà de // 8v
// Barcelona, visitadors novament extrets per la
visita del General, conforme disposició del capí-
tol primer del nou redrés de las Corts del any
1599, junts en la sala dels reys, en presència de
ses senyories, oÿren lo dit capítol primer del
nou redrés, lo qual fonch llegit per mi, scrivà
major del General, y encontinent oÿt lo dit ca-
pítol dits senyors visitadors juraren en mà y po-
der de ses senyories en la forma acostumada, y
prestaren sagrament y homenatge en mà y po-
der de Rafel Càrcer y Bals, regent la vegueria de
Barcelona, y oÿren sentència de excomunicació,
que·ls és estada promulgada del tenor següent:

«Nos, Josephus Ximenis et de Montrodon, decretis
doctor, canonicus Ecclesie Barcinone, officialis et
vicarius generalis pro admodum illustri et reve-
rendissimo domino Barcinonensis episcopo, mone-
mus vos, domnum Josephum Gori, canonicum Ec-
clesie Urgellensis, Paulum Rossell, mercatorem,
civem Barcinone, personas iuxta formam capitu-
li Curie nove reformationis extractas in visitato-
res Generalis principatus Cathalonie pro trien-
nio proxime preterito. Hic presentes pro primo,
secundo, tertio et per emptorio terminis et moni-
tionibus quatenus bene et legaliter vos habeatis in
vestro officio seu munere visitatoribus quovis
amore, rancore post positis, sed solum Deum et
consientias vestras intuendoa. Et pro his auditis
excomunicationis sententiam quam in vos et
quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafa-
cientes in hac canonica monitione premissa feri-
mus et promulgamus in his scriptis.»

9r Dimars, a XXII. En aquest dia ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cuse en lo pre-
sent dietari una carta de sa magestat, que Déu
guarde, ab la qual ordena y mana puga concór-
rer en deputat don Miquel Çalbà, cavaller, no
obstant és del Consell Supremo de Aragó, en la
plasa de capa y spasa de aquest Principat, la qual
carta és assí cusida, signada de lletra A, y es del
tenor següent:

«Elb Rey. Diputados. Por vuestra carta de 22 de
julio //9v //passado he entendido la excepsión que
se puso con un voto y parezer de vuestro abogado
fiscal por los habilitadores y vosotros al noble,
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magnífico y amado consejero don Miguel de
Çalbà de Vallgornera, de ser habilitado a la suer-
te de diputado militar, reputándolo por official
real, por hallarse sirviendo en este mi Consejo Su-
premo en la plaça de capa y espada por esse Prin-
cipado y que, no obstante con parezer de las salas
de la Real Audiensia despachó mandatos por
Cancillería don Gabriel de Llupià, portante ve-
zes de mi general governador, para que se le habi-
litasse y concurriesse a la suerte de diputado mili-
tar, a que obedesísteis por las considerasiones que
dezís. Pero me supplicáis tenga por bien de man-
dar revocar dichos mandatos y que no puedan
concurrir ningunos officiales reales en observansa
de los capítulos y constitusiones por mí confirma-
dos. Y, haviéndose visto muy particularmente en
mi Consejo Supremo los que hablan en estos casos,
ha parezido deziros que no impidan ni embara-
zan al dicho don Miguel Çalbà para concurrir
en dicha suerte con el pretexto refferido, y que son
justificados los mandatos que para ello hizo el go-
vernador, como también el haverlo vosotros execu-
tado, de que me doy por servido. Dada en Ma-
drid, a XII de agost MDCLXII.

Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Albaterra. Vidit, don Georgius de
Castellvi. Vidit de Exea, regens. Vidit don Petrus
Villacampa regens. Vidit don Josephus de Pueyo,
regens. Vidit don Josephus Romeu, regens. Vidit
don Didacus de Sada, secretarius.»

10r Divendres, a XXV. En aquest die, inseguint la
deliberació feta per ses senyories de 15 de agost,
són estats despedits manaments dirigits als còn-
sols dels argenters de la present ciutat, los quals
són del tenor següent:

«De part dels molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya, e per deliberació lo
die present y devall scrit feta, fet(s) manament
com ab tenor del present se diu y mana a Sebas-
tià Macip y Salvador Llopart, cònsols dels ar-
genters de la present ciutat, que en cas los fos
donat orde per algú dels arrendadors //10v // de
bolles o dret de General, o altre persona per ells
los fes grevar encunys, tenalles o altres marques
per rahó de dits arrendaments, aquells no pu-
guen tornar, gravats que sien, en mans de la tal
persona o personas qui·ls donarà tal orde fins a
tant que lo argenter qui haurà gravat semblants
encunys los tinga encunyats y registrats en la casa
de la Deputació en lo aposento del racional del
General en la forma acostumada, y ser axí de
costum, sots pena de vint-y-sinch lliuras per
cada vegada que·s trobarà ser fet lo contrari, ap-
plicadores al General en cas de contrafacció. Y
axí bé se’ls diu y mana que lo present manament

lo notifiquen als demés argenters fassen lo ma-
teix, sots la dita pena de vint-y-sinch lliures, per-
què ignorància no pugan al·legar, lo qual mana-
ment se fa en virtut de dita deliberació e a
instància del procurador fiscal del General. Do-
nat en Barcelona, a XXV de agost MDCLXII.»

Lo qual manament fonch presentat per dit
Cortès a una criada de dit Macip a 31 del co-
rrent. Ítem dit die a dit Llopart, a sa muller.

Dissabte, a XXVI. En aquest die, a las deu horas
de la matinada, lo molt il·lustre senyor Joseph
Thomàs, ciutadà de Tortosa, visitador nova-
ment extret per la visita del General, comforme
disposició del capítol primer del nou redrés de
las Corts del any 1599, junts en la sala dita dels
reys, en presència de ses senyoriesa, ohí lo dit
capítol primer del nou redrés del General, lo
qual fonch llegit per mi, scrivà major del Gene-
ral y, encontinent oÿt lo dit capítol, // 11r // lo
dit senyor visitador jurà en mà y poder de ses se-
nyories en la forma acostumada, y prestà sagra-
ment y homenatge en mà y poder de Rafel Càr-
cer y Bals, regent la vegueria de Barcelona, y ohí
sentència de excomunicació, que li és estada
promulgada del tenor següent:

«Nos, Josephus Ximenis et de Montrodon, decretis
doctor, officialis et vicarius generalis pro admo-
dum illustri et reverendissimo domino Barcino-
nensis episcopo, monemus te, admodum illustrem
dominum Josephum Thomas, personam iuxta
formam capituli primi nove reformationis ex-
tractum in visitatorem Generalis principatus
Cathalonie. Hic presentem pro primo, secundo,
tertio et per emptorio terminis et monitionibus
quatenus bene et legaliter te habeas in tuo officio
seu munere visitatoris quovis amore, rancore post
positis, sed solum Deum et consientiam vestram
intuendo. Et pro his audis excomunicationis sen-
tentiam quam in te contrafacientem in hac ca-
nonica monitione premissa ferimus et promulga-
mus in his scriptis.»

11v Dijous, a XXXI. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo pre-
sent dietari una carta de sa magestat, que Déu
guarde, de que s’és alegrat de la extracció de ses
senyories, la qual carta de sa magestat és así cu-
sida, signada de letra A, y és del tenor següent:

«Elb rey. Dipputados. He visto vuestra carta de 5
deste, en que me dáys qüenta de los que havéys sido
extractos en deputados y oydores de qüentas del
General desse Principado y condados para el
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triennio corriente, de que he holgado mucho, por
esperar de vuestras attenciones y buen celo de mi
servicio, que os habréys, con toda fineza y cuydado
//12r // y del beneficio dessa provincia, como os lo
encargo, y estad ciertos que de lo que cerca dello
obráredes tendré memoria, para todo lo que toca-
re a vuestras personas. Dada en Madrid, a XIX de
agosto de MDCLXII.

Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit don Didacus de Sada, secretarius. Vidit co-
mes de Albaterra. Vidit don Georgius de Castell-
vi. Vidit de Exea, regens. Vidit don Petrus Villa-
campa. Vidit don Josephus de Pueyo, regens. Vidit
don Josephus Romeu, regens».

En aquest mateix die Joan Casanoves, notari de
la ciutat de Lleyda, obtenint lo offici de procu-
rador fiscal del General de dita ciutat de Lleyda,
renunsià en mà y poder de ses senyories, pure, li-
bere y simplament lo dit offici de procurador fis-
cal, supplicant a ses senyories sien servits admè-
trer dita renunciació. E ses senyories admeteren
aquella si et in quantum.

12v Setembre MDCLXII

Dilluns, a IIII. En aquest die ses senyories con-
firmaren o de nou anomenaren per agent del
General en la cort de sa magestat, que Déu
guarde, a Joan Francisco Pujol.a

13r Dijous, a VII. En aquest die ses senyories envia-
ren un memorial, al molt il·lustre senyor gover-
nador de Cathalunya, dels subjectes per lo ínte-
rim de la Deputació local del General de la vila
de Puigcerdà, que vaccava per acabament del
últim pocessor de aquell, lo qual és assí cusit,
signat de letra E.

Dissabte, a VIIII. En aquest die ses senyories en-
viaren al molt il·lustre senyor portant-veus de
general governador de Cathalunya tres papers o
informes, ço és, un per la pretensió té Joan Pau
de Lloselles, síndich del General, havent ano-
menat per al dit offici Pere Pau de Lloselles, son
fill. Altre informe ab que sa magestat ordena se
pague a don Jayme Mir, regent jubilat de la
Real Audiència, //13v //de que comensà la vice-
règia fins cessarà, lo salari que lo regent acostu-
ma de pagar, lo qual sa magestat li reserva. Altre
informe en respecte de un real despaig de sa
magestat, dels 17 del mes de agost, contenint
que lo doctor Agustí Pinyana, elet per una de
las plassas vaccant a la Real Audiència del pre-
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sent Principat, ha renunciat en favor de Juan
Batista Pinyana, son fill, lo offici de receptor de
la bolla que vuy té dit Pinyana. E més uns apun-
taments sobre unas cridas manadas publicar per
lo noble regent la Reala Theso(re)ria sobre lo
dret de guerra y nova ampra, los quals papers
són assí cusits, signats de letras A, B, C, D.

Dimars, a XII. En aquest mateix die, ses senyories,
attès que consta per relació de Joseph Cortès, al-
tre dels verguers de ses senyories, que en dies pas-
sats y per orde de ses senyories anà en casa de
Joan Pau //14r // de Lloselles, síndich del Gene-
ral, dient de part del consistori servís son offici y
vingue encontinent personalment per la conti-
nuació del exercisci de son offici. Y respongué
que estava desganat y que no li era possible anar,
que se senyories ferian lo que seria de justícia.

En aquest mateix die, altra vegada ab lo mateix
orde se ses senyories, és anat a casa del mateix
Joan Pau de Lloselles, y de sa part li ha dit que
vingue a la Deputació per exercir son offici y,
quant no, anomenàs altre persona en son lloch
ab un mateix salari. Y dit Lloselles ha respost
que no estava per poder anar, per estar desga-
nat, y que ell en dias passats havia anomenat son
fill per a servir dit son offici, no entenent tot ab
un salari, sinó ab doble salari, comforme dispo-
sa lo capítol de Cort y styl de la casa, y que ses
senyores faran lo que serà de justícia.

E, poch aprés, fou manat a Joseph Cortès que
anàs a son fill y li digués que son pare lo havia
anomenat per lo offici de síndich, y vehés si vo-
lia servir y continuar lo exercisci de dit offici ab
un mateix salari, lo qual respongué que per es-
tar son pare malalt no pretenia servir sinó ab al-
tre salari, comforme disposa lo capítol de Cort y
styl de la casa.

Dimecres, a XIII. En aquest die Joseph Splugas,
ajudant comú del // 14v // regent los comptes y
racional del General, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, ha renunciat
personalment lo dit officib de ajudant comú de
racional y regent los comptes, en mà y poder de
ses senyories, en favor de Pere Andreu Malla,
chirurgià, ciutadà de Barcelona, suplicant a ses
senyories sien servits admètrer-li la dita renun-
ciació y provehir aquella en favor de dit Pere
Andreu Malla, attès que lo dit offici és dels an-
tichs, y dels que·s poden véndrer y alienar. E ses
senyories respongueren que admetian la dita re-
nunciació si et in quantum. Presents per testi-
monis Jaume Cases y Joseph Cortès, verguers
de ses senyories.
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En aquest mateix die ses senyories han ordenat
a Joan Argila, ciutadà honrat de Barcelona, vaja
al excel·lentíssim senyor príncep Ludovico, per
a què fos servit de donar-los llicència de anar a
besar a sa excel·lència las mans, donant-los la
hora ben vista a sa excel·lència. Y assenyalà a las
quatre de la tarda, y en aqueixa hora anaren los
senyors deputats y oÿdors, acompanyats de
moltíssims officials del General, al convent de
Sant Francesch a visitar dit senyor, lo qual era
vingut de governar lo regne de Aragó, arribà en
esta ciutat per a passar a Cerdenya per a virrey
de dita província. Y pujaren ses senyories al
claustro de Sant Francesch, y al cap del claustro
los reberen molts cavallers y gentils hòmens. Y
lo senyor príncep hisqué de sos aposentos al
mateix claustro, y ab molta cortesia obligà als
senyors deputats y oÿdors entrassen primer y,
junts, entraren en tercer aposento, y dona’ls pri-
mer lloch al senyor deputat ecclesiàstich, y con-
seqüentment tots los demés senyors consisto-
rials, o forma del assentar, se assentaren a la part
esquerra. Y, retirat lo senyor príncep a la part
dreta, se assentà, y los senyors deputats, per or-
gue // 15r // del senyor deputat ecclesiàstich,
mostraren la estimació que feren de honrar esta
casa de la Deputació y consistori, y juntament lo
suplicaren que en totas las occasions se oferissen
fes mercè de afavorir est Principat, com o espe-
raven de senyor tan gran y de tanta auctoritat.
Respongué sa excel·lència que tindria sempre
present los affectes ab que esta casa y tota esta
terra lo rebia.

Dijous, a XIIII. En aquest die lo senyor príncep
Ludovico tornà la visita a ses senyories, y los
magnífichs assessors y advocat fiscal y molts of-
ficials anaren a rèbrer a sa excel·lència a la entra-
da de la Deputació, y pujaren la escala, y al cap
d’ella los senyors oÿdors ecclesiàstich y militar,
ab los verguers y masses altes, los reberen y se
encaminaren a la capella de Sant Jordi, que esta-
va parada, feren oració y anaren devés lo consis-
tori per la porta gran. Y los senyors deputats his-
queren a rèbrer-lo a la sala dels reys, fent las
degudas cortesias, y entraren a la sala del consis-
tori baix del dosser, donant primer la cadira a sa
excel·lència, y ses senyories se assentaren per
son orde y fent-se las mateixas cortesias tracta-
ren del mateix que tractaren la primera visita
largament.

15v Dimars, a XVIIII. En aquest die ses senyories,
attès que consta, per relació del doctor en medi-
ci(n)a Bernat Bòria, de la indisposició del prior
Jalpí, advocat fiscal del General, li donan licèn-
cia de anomenar surrogat per temps de quinse
dies, ab doble salari.

Dimecres, a XX. En aquest die ses senyories han

entregat al scrivà major una // 16r // decret del
molt il·lustre senyor don Gabriel de Lupià, go-
vernador de Cathalunya en est principat de Ca-
thalunya anant vice-règia, en lo qual va conti-
nuat un real orde, despedit en Madrit ab la
deguda forma, tocant a la insiculació de las per-
sonas per los officis de la visita del General, lo
qual està aquí cusit, signat de letra A, del qual se
ha donada còpa auctèntica als molt il·lustres se-
nyors visitadors ab licència dels senyors deputats
y oÿdors de comptes.

16v En aquest die lo doctor Bernat Bòria y lo doc-
tor Joan Rocafort han feta relació en lo consis-
tori de ses senyories de la indisposició de Joan
Pau de Lloselles, síndich del General de Catha-
lunya, ab jurament, com en ella se conté, la qual
està aquí cusida, signada de letra A.b

17r Dissabte, a XXX. En aquest die Joan Prats, ciu-
tadà honrat de Barcelona, constituït personal-
ment en lo consistori de ses senyories, ha re-
nunciat, loc offici de credenser dels salaris dels
magnífichs doctors del Real Consell en mà y
poder de ses senyories, lo dit son offici de cre-
densa en favor de Joseph Bas, doctor en medici-
na, suplicant a ses senyories sien servits admètrer
la dita renunciació y provehir aquell en favor de
Joseph Bas, attès que lo dit offici és dels antichs
y dels que·s poden vèndrer y alienar. E ses se-
nyories han acceptada la dita renunciació si et in
quantum. Presents per testimonis Hierònym
Galí, notari, y Jaume Cases, verguer de ses se-
nyories.

En aquest mateix die, inseguint lo orde del se-
nyor governador de Cathalunya, anant vice-rè-
gia en virtut de un real decret de sa magestat,
que Déu guarde, per a las bolsas de assessors,
advocat fiscal y notaris per a la visita del General
de Cathalunya, enviaren ses senyories a dit se-
nyor governador un memorial, per a dita sa ma-
gestat, de las personas proposades per dites se-
nyories per a formar ditas bolsas, las quals estan
continuades en dit memorial, lo qual està assí
cusit, signat de letra B, lo qual memorial fonch
enviat per mi, del síndich del General.

17v Octubre MDCLXII

Dimars, a IIII. En aquest die lo doctor Antoni
Morell féu relació en lo consistori de ses senyo-
ries com Hierònym Major y Sala, sobrecullidor
del General de la part de ponent, està malalt en
lo llit, y que no pot acudir a la servitut de son
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offici, com consta en la dita relació del dit doc-
tor en medicina Antoni Morell, la qual està assí
cusida, signada de letra A.a

18r Dissabte, a VII. En aquest die, a la súplica dona-
da per Pere Pau de Lloselles, com a procurador
de Juan Pau de Lloselles, síndich del General,
com de la procura consta en poder de Domingo
Castells, notari, los senyors deputats, ab inter-
venció dels senyors oÿdors de comptes, respo-
nen que no entenen admètrer subrogat ab do-
ble salari per a què lo que·s pretén per dit
Lloselles, no és cas de subrrogat, segons lo capí-
tol 22 de las Corts del any 1599, ans bé, és cas
de donar adjunt al dit Lloselles, segons lo capí-
tol 25 de las ordinacions fetas en las Corts de
1433, llegit en lo llibre de Quatre Senyals, en
fòlio 286, attesas las relacions dels doctors en
medicina continuadesb en lo dietari a 25 de se-
tembre pròxim passat, la qual suplicació està assí
cusida, signada de letra A.

18v Dimars, a X. En aquest die ses senyories han re-
buda una carta del molt il·lustre senyor bisbe de
Gerona, en resposta de altra de ses senyories li
havien scrit acerca de las provisions dels beneffi-
cis eclesiàstichs en personas alienígenas y fora
del Principat, la qual carta de dit senyor bisbe és
assí cusida, signada de letra A.

Dijous, a XII. En aquest die Jacinto Janer, corre-
dor de coll y ministre del General, ha fet relació
en lo consistori de ses senyories com ell, per
molt temps, ha encantat y subhastat en la Llotja
de la mar de la present ciutat las bollas de Barce-
lona, Vilafranca de Panadès y altres. Y havent
ses senyories donat públicament per lo dit Janer
que qui donaria trenta mília lliuras per any a la
bolla de Barcelona y qui donaria vint-y-vuyt mí-
lia lliuras, donarian dos-centas lliuras de axaus, y
per no haver-hi trobat més dita, ses senyories la
lliuraren perc // 19r // vint-y-set mília lliuras. E
axí mateix, en la bolla de Vilafranca de Panadès
y sa col·lecta, que qui hi diria tres mília lliuras
per quiscun any se donaria de axaus quatre-cen-
tas lliuras. Y, vist per ses senyories que, no es-
sent arrendades las ditas bollas venia a pèrdrer
lo General moltes grans quantitats y fonch lliu-
rada la dita bolla de Barcelona per vint-y-set mí-
lia y una lliuras per quiscun any, y la de dita vila
de Vilafranca de Panadès per dos mília lliuras
per quiscun any, a la qual relació foren presents
per testimonis Hierònym Galí, notari, y Valentí
Serra, prevere.
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19v Dilluns, a XVI. En aquest die ses senyories baixa-
ren en la Llotja de la mara de la present ciutat
per a acabar de arrendar los drets del General y
altres bolles que no estan arrendades.

Dimars, a XVII. En aquest die ses senyories, inse-
guint lo orde de sa magestat, que Déu guarde,
donat en Madrit a 27 de agost 1655, se féu ex-
tracció de receptor de la bolla de Barcelona que
vaccava per ésser provehit en un lloch del Real
Consell misser Agustí Pinyana, després de haver
jurat lo die de setse del corrent qui obtenia
aquell, y fonch extret en son lloch lo doctor
Francisco Genís, canonge de la santa Iglésia de
Lleyda; la qual extracció se féu en presència de
ses senyories dels molt il·lustres senyors depu-
tats y oÿdors de comptes, los quals hisqueren de
consistori ab los verguers y masses devant a la
sala dels reys, y aquellas se féu ab rodolins de
cera posats en urna de plata, a hont se posen los
rodolins quant se fan extraccions de deputats y
oÿdors e habilitadors. Assistiren en dit acte los
officials següents: lo doctor misser Juan Joffreu,
assessor; lo doctor Francesch Vidal y Roca, altre
assessor; lo doctor Joseph de Jalpí y Julià, advo-
cat fiscal; lo doctor Joan Argila, scrivà major;
Joan Guinart, regent los comptes; //20r // Eras-
ma de Lana y Fontanet, racional; Rafel Bonas-
tra, prevere, ajudant primer de la scrivania ma-
jor; misser Gismundo Boffill, ajudant tercer;
Dionís Magarola, procurador fiscal; Joseph
Quintana, exactor; Hierònym Galí, notari, scri-
vent ordinari de la scrivania major; Valentí Ser-
ra, prevere, servint lo offici de scrivent extraor-
dinari; Onoffre Dalfau, servint lo offici de
scrivent ordinari de racional; los tres verguers;
Pere Pau Ferrer, mestre de cases; Isidoro Alda-
bó, fuster; Francesch Badia, de la confraria de
Sant Jordi; T.b... Thomàs, llibrater.

E, després de posats los rodolins dins la urna
fetsc de cera, com és dit, per un minyó fonch ex-
tret lo doctor Francisco Genís, canonge de la
santa Iglésia de Lleyda.

Dijous, a XVIIII. En aquest die Barthomeu An-
glada, com a procurador // 20v // de Rafel Gui-
llamí, fuster, ciutadà de Barcelona, ha renunciat
lo offici de guarda ordinària de la bolla de Bar-
celona en mà y poder de ses senyories en favor
de Barthomeu Anglada, com de dita procura
consta, en poder de Hierònym Galí, notari, ciu-
tadà de Barcelona, a 17 del mes de mars pròxim
passat, la qual és assí cusida, signada de letra A.
E ses senyories han acceptada la dita renuncia-
ció si et in quantum.
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Divendres, a XX. En aquest die ses senyories se
són baixats en la Llotja de la mar de la present
ciutat per a fer encantar los drets del General y
altres bolles que no estaven arrendadesa.

21r Dimecres, a XXV. En aquest die ses senyories
anaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a fer encantar los drets del General y altres
bolles que no estavan arren(d)ades.

Divendres, a XXVII. En aquest die ses senyories
anaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a fer encantar los drets del General que no
estava arrendat y altres bolles.

21v Dilluns, a XXX. En aquest die ses senyories bai-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a fer encantar los drets del General y altres
bolles que no estaven arrendades.

22r Novembre MDCLXII

Divendres, a III. En aquest die ses senyories bai-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a fer encantar los drets del General y altres
bolles que no estaven arrendades.

Dimars, a VII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo pre-
sent dietari una carta de sa magestat, // 22v //
que Déu guarde, sots jornada de quatorse de
agost pròxim passat, se lliste un tèrcio de mil
hòmens a costas de sa magestat, a càrrech de
don Joseph Galceran de Pinós, general de la ar-
tilleria, ordenant-nos y encarregant-nos que,
per a facilitar dita lleva havia menester nostra
ajuda, la donem, la qual carta està assí cusida,
signada de letra A, y és del tenor següent:

«Elb rey. Venerables, nobles y amados nuestros.
Por lo que conbiene assistir a don Juan, mi hijo, y
recrutar elc exército que tiene para que tanto
major pueda continuar los buenos succesos que ha
tenido esta campaña. He resuelto, entre otras co-
sas, que en esse Principado se levanten mil hom-
bres voluntarios a cargo del general de la artille-
ría don Joseph Galcerán de Pinós, para cuyo efecto
se remitten las patentes y dinero necessario. Yo os
encargo que si para facilitar esta leba huviere
menester vuestra aiuda se la deis para todo aque-
llo que os la pidiere, que en ello me haréis un muy
agradable servicio. De Madrit, a 14 de agosto
1662.

Yo, el rey.

Joan Bautista Arespacochaga.»

Dimecres, a VIII. En aquest die ses senyories se
són baixats en la Llotja de la mar // 23r // de la
present ciutat per a fer encantar los drets del
General y altres bolles que no estaven arrenda-
des.

Dijous, a VIIII. En aquest die reberen ses senyo-
ries un acte del deputat local del General de la
ciutat y col·lecta de Lleyda, de la judicació ha-
vian feta los experts o pròmens de una pessa de
terra que lo General posseheix en la horta de
dita ciutat de Lleyda, dita de las Pardinas, la
qual han judicada dits pròmens en cent lliuras,
comforme certiffican ab dit acte, lo qual és assí
cusit, signat de letra A, no obstant volen ses se-
nyories se fassa encantar dita pessa de terra esti-
mada, y que lo magnífich deputat local de dita
ciutat avise de la dita major se trobarà.

Divendres, a X. En aquest die ses senyories ba-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a fer arrendar lo dret del General y altres bo-
lles que no estaven arrendades.

23v Dilluns, a XIII. En aquest die ses senyories baxa-
ren en la Llotja de la mar de la present ciutat per
a fer encantar y arrendar los drets del General y
altres bolles que no estaven arrendades.

Dimecres, a XV. En aquest die, per medi de
Mathià Amell, servint lo offici de síndich del
General de Cathalunya, ha reportat al molt
il·lustre senyor governador de Cathalunya, don
Gabriel de Llupià, portant-veus de general go-
vernador de Cathalunya, vuy anant vice-règia,
un paper de embaxada, ab lo qual se diu sobre
lo salari preténa // 24r // de assessor don Jayme
Mir, de assessor de dit senyor governador, com
consta en dit paper o embaxada més llargament,
lo qual és assí cusit, signat de letra A.

Divendres, a XVII. En aquest die ses senyories
baixaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per a fer encantar los drets del General y bo-
llas que no estaven arrendades.

24v Dilluns, a XX. En aquest die ses senyories baixa-
ren en la Llotja de la mar de la present ciutat per
a fer encantar lo dret del General y bollas que
no estaven arrendades.

Dimecres, a XXII. En aquest die Jacinto Janer,
corredor públich y jurat del General, féu relació
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a ses senyories com en la bolla de Vich y sa
col·lecta no se havia trobada major dita de dos
mil y cent lliuras, ab cent sinquanta lliuras de
axaus per vegada tant solament, com més llarga-
ment consta en lo llibre de Deliberacions sots la
present jornada.

25r Divendres, a XXIIII. En aquest die ses senyories,
absent lo senyor deputat militar de la present
ciutat, anaren en la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat per a arrendar lo dret del General y
bollas que no estan arrendades.

25v Dezembre MDCLXII

Divendres, al primer. En aquest die Francesch
Martí, obtenint lo offici de tauler del General
de la vila de Calaff, ha renunciat en mà y poder
de ses senyories, pure, libere y simplament lo dit
offici de tauler, suplicant a ses senyories sien ser-
vits admètrer-li dita renunciació. E ses senyories
admeteren aquella si et in quantum.a

26r Dimecres, a VI. En aquest die lo magnífich Eras-
ma de Lana y Fontanet, racional del General y
present casa de la Deputació ha fet relació en lo
consistori de ses senyories com Joan Francesch
Sauleda, tauler y receptor del General de la ciu-
tat y col·lecta de Vich, ha //26v // comptat y pa-
gat los diners que ha rebuts de las col·lectas de
diferents parts de dita col·lecta de bollas de
Vich, ço és, per la terça de juliol, agost y setem-
bre 1659 y altres terças, comforme consta en la
dita relació en un paper o scriptura donada per
dit magnífich racional al scrivà major del Gene-
ral, lo qual és assí cusit, signat de letra A.

Dissapte, a VIIII. En aquest die Mathias Amell,
donsell, servint lo offici de síndich del General,
ha fet // 27r // relació a ses senyories com havia
donat, de part de ses senyories, còpia d’una
clàusula de una carta del deputat local de la ciu-
tat de Lleyda enviadab al senyor don Pedro Ste-
van, governador de la plassa, acerca de la rego-
nexensa de un carro passava per la ciutat de
Lleyda y, rebuda aquella, ha respost que ell no
tenia ninguna notícia del que contenia dita
clàusula, y que ell ho scriuria al governador de
la plassa de Lleyda que estigués molt atent en
las cosas del General.c

28r Dilluns, a XVIII. En aquest die ses senyories bai-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a arrendar lo dret del General y altres bolles
que no estavan arrendades. En aquest mateix
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die me entregaren a mi, scrivà major, un paper,
que fou comès als magnífichs assessors, acerca
de una pessa de terra de Lleyda, que està assí cu-
sit, signat de letra A.

Dimars, a XVIIII. En aquest die ses senyories bai-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a arrendar las bollas del General y altres
drets que no estaven arrendats.

28v Divendres, a XXII. Los senyors deputats del Ge-
neral del principat de Cathalunya, en Barcelona
residints, y los senyors oÿdors de comptes, ab
los magnífichs assessors y advocat fiscal del Ge-
neral, anaren a las fonts y regonegueren las mi-
nas, y veren lo que se havia de reparar en ellas.

29v Incipit annus MDCLXIII

Janer MDCLXIII

Dilluns, a II. En aquest die s’és partit de la pre-
sent ciutat, per negocis seus propris y altres del
General, per a la ciutat de Lleyda, lo il·lustre se-
nyor Thomàs Capdevila, deputat real del Gene-
ral.a

30r Dilluns, a VIII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo pre-
sent dietari una carta de sa magestat, la data de
la qual fonch a 15 de dezembre pròxim passat,
la qual és assí cusida, signada de letra A, ab la
qual mana sa magestat se done satisfacció degu-
da de la consignació feta al senyor regent Casa-
demunt y de Boxadors de las quatre mil y set-
centas lliuras.

Dimars, a VIII. En aquest die me han entregat a
mi, scrivà major, un decret de sa magestat ab lo
qual mana sa magestat, ab lo qual //30v // mana
dita sa magestat paguen al regent don Jayme
Mir lo salari de regent durant la vice-règia, com
en lo decret més llargament se conté, lo qual és
assí cusit, signat de letra A.

Divendres, a XII. En aquest mateix die baxaren
en la Llotja de la mar de la present ciutat per a
arrendar lo dret del General y altres bolles que
no estaven arrendades, y també són entrats al
General y pujats en la stància del receptor dels
fraus, lo qual ha manifestat a ses senyories los
fraus continuats en un memorial rebut per lo
scrivà major, y és lo següent:

«Primo, una pessa de ostenda, de mostras de
colors, de la botiga de Sayol y Grosset.
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31r Ítem dos trossos de ditas ostendas y domasqui-
llo dels dits.

Ítem un partit de pelfa curta negre dels dits.

Ítem una pessa de ostenda de mostras de colors,
apresa de la botiga de Magí Mercader.

Ítem dos palms de bayeta encarnada de dita bo-
tiga.

Ítem quatre parells de mitges de seda de dita
botiga.

Ítem dos partits de tafetà doble negra de dita
botiga.

Ítem quatre palms catorsena encarnada de dita
botiga.

Ítem un gipó de boqueals color de sofre, aprés
de la botiga de mestre Bartra, sastre.

Ítem uns balons de xamellot de Flandes aprés
de Antoni Arnau, sastre.

Ítem un partit de tafetà cordonet negre, aprés
de la botiga de Magí Mercader.

Ítem una sort de ribants de plata y seda de la
botiga de dit Mercader.

Ítem unas faldillas de estamenya frareta y unas
faldillas talladas de quatorsena parda, apresas de
un sastre de una botiga de Sant Celoni.

Ítem set palms setsè burell, aprés de un sastre de
Sanct Andreu de la Barca.

Ítem tres parells de calsons, dic setsè burell,
apresos de un sastre de Sant Boy.

Ítem dos canas, sis palms tafetà doble pardo; y
dos canas catorsena verda; tres canas, dos palms
y mig estamenya trentena frareta; dos canas, tres
palms vint-y-dosè portuguès, aprés de la botiga
de Joseph Cuberta, de la vila de Granollers.

Ítem sinch canas, sinch palms renissos blanchs,
apresos de la botiga de Rafel Pagès, botiguer de
telas.»

31r Dissabte, a XIII. En aquest die ses senyories me
han entregat un vot dels magnífichs assessors y
advocat fiscal, acerca de las cridas se són publi-
cades per orde del spectable portant-veus de ge-
neral governador de Cathalunya, als tres y qua-
tre de juliol y altres jornadas fetas, sobre la
exacció del dret de la nova ampra, dit guerra,
sobre sedas, sombreros y cartas, en contra ab

generals constitucions, lo qual està assí cusit,
signat de letra B.

Diumenge, a XIIII. En aquest die, a les tres horas
de la tarda, per orde de ses senyories, són anats a
donar una embaxada lo doctor Joseph Jalpí y Ju-
lià, prior de Santa Maria de Majà, Erasme de
Lana, donsell, y lo doctor misser Gismundo Bof-
fill, ciutadà honrat de Barcelona, ab verguers ab
massas altas, acompanyats de molts officials de la
present casa, al spectacle governador don Ga-
briel de Lupià, lo qual los ha rebuts en la primera
sala al cap de la escala y, anant fins a la tercera
sala, a hont estaven quatre cadiras, se són assen-
tats per son orde, prenent la primera dit prior Jal-
pí, y la última lo senyor governador, la qual em-
baxada, explicada per orgue de dit prior, le·y ha
entregada en scrits en mans pròprias de dit se-
nyor governador, còpia de la qual està aquí cusi-
da, signada de letra C. A la qual dit senyor gover-
nador ha respost que estimaven lo bon cuydadoa

// 32r // tenian los senyors deputats y oÿdors de
acudir a las obligacions de son càrrech, y per la re-
solució del que se li demanava a instància del se-
nyor don Miquel Cortiada, advocat patrimonial
de sa magestat, y al doctor Joan Batista Pastor, as-
sessor, del nou dret de la nova ampra, doctors del
Real Consell, per a què li aconsellassen lo que ha-
via de respòndrer en aquest fet y que, consultat,
respondria als dit molt il·lustres senyors deputats
y, fet assò, se són alsats y los ha acompanyats fins a
la dita porta del cap de la escala.

Dilluns, a XV. En aquest die ses senyories baixa-
ren en la Llotja de la mar de la present ciutat,
per a arrendar la bolla del General y altres drets
de aquell que no estaven arrendats.

32v Dilluns, a XXII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major, una suplicació del tauler de la
vila de Tremp y Pallàs, acerca dels salaris que se
han de pagar als officialsb //33r // del General, y
del que restarà obligat lo General haver de pa-
gar als que no estan continuats en lo capítol de
la tabba, y lo vot dels magnífichs senyors asses-
sors, juntament ab dos capítols continuats ab la
tabba del arrendament del General, los quals es-
tan assí cusits, signats de letras A, B y C.

E més, en dit die, los senyors deputats me han
entregat a mi, scrivà major, una còpiac de una
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carta de sa magestat tocant a las querelas de la
pragmàtica y dret de guerra que los senyors visi-
tadors han enviat a ses senyories, la qual està assí
cusida, signada de letra D.

En aquest mateix die, Jacinto Janer, corredor
de coll públich y jurat de la present ciutat, y mi-
nistre del General, absents, ço és, lo senyor de-
putat ecclesiàstich del consistori, y lo senyor de-
putat real de la present ciutat, ha feta relació a
ses senyories com ell ha encantat y subhastat per
espay de un any y més tota aquella torra, terras,
honors y pocessions de aquella scituada en la
parròchia de Sant Pere y Sant Pau del Prat, bis-
bat de Barcelona, la qual antes era de Lluýs Go-
day, quòndam, pagès de dita parròchia, debitor
del General, y juntament lo dret de tenir barca
en lo riu de Llobregat, dita la barca de Goday, la
qual vuy tenen los tudors y curadors dels pubills
Godays, y ha posat las sòlitas y acostumades
llanternas, y que en dita torra, terras, honors y
pocessions de aquella y juntament lo dret de te-
nir barca en dit riu de Llobregat, y no ha trobat
persona que a donàs major dita que Gregori
Mas, sastre, ciutadà de Barcelona, // 33v // lo
qual li ha lliurada per preu de sis mil cent sin-
quanta lliuras, per lo que fas la present relació.
Presents per testimonis Hierònim Galí, notari, y
Valentí Serra, prevere.

Dijous, a XXV. En aquest die lo senyor marquès
de Castell Rodrigo prestà lo jurament que acos-
tuman prestar en Lleydaa, y lo síndich féu las
acostumades protestacions.

34r Dilluns, a XXVIIII. En aquest die és arribat en lo
consistori de ses senyories Mathias Amell, don-
sell, servint lo offici de síndich del General de
Cathalunya, per impediment de Joan Pau de
Lloselles, lo qual ha fet relació com ell havia as-
sistit al jurament havia prestat lo excel·lentíssim
senyor marquès de Castellrodrigo, com a loc-
thinent y capità general d’esta província en la
ciutat de Lleyda, lo qual prestà lo dit jurament
dijous a la tarda, a 25 del present y corrent mes
de janer, y havia feta la protesta ordinària, la
qual lliurà després de haver-ne llegidas dos o
tres rallas de aquella, la donà y lliurà en mans
del senyor don Antoni Reart, scrivà de mana-
ment y secretari d’esta província, y aquella llegí
en alta veu en lo acte de jurament de dit
excel·lentíssim senyor marquèsb de Castellrodri-
go, y llevà acte de la dita protesta.

34v Dimars, a XXX. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major, cusa en lo pre-
sent dietari una carta de sa magestat, la data de
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la qual fou a quinse de dezembre 1662, conte-
nint que havia anomenat lo excel·lentíssim se-
nyor marquès de Castellrodrigo per locthinent
y capità general de aquest Principat, y que li as-
sistissen y obehissen en tot y per tot, conforme
los poders aportava, la qual carta és assí cusida,
signada de letra A, y és del tenor següent.

«Ela rey. Diputados. Haviendo nombrado al
marqués de Castellrodrigo, gentil hombre de mi
cámera, para los cargos de mi lugarteniente y ca-
pitán general en esse Principado y condado de
Cerdaña, por la satisfación con que me hallo de
su persona, méritos y servicios, y por el celo y affec-
to con que se ha havido en los de mi lugarteniente
y capitán general de mi reyno de Cerdeña, y en los
demás puestos en que le he ocupado, que me pro-
meten atenderá mucho a la conservación y defen-
sa dessa provincia. He querido avisároslo y, pues
ha de representar mi persona, os encargo y mando
que, demás de admitirle y acudir al juramento
de la manera que se ha acostumbrado haser en los
otros lugartenientes y capitanes generales míos
que ha havido hasta aquí, lo respetéys y obedescáis
en todo y por todo, comforme los poderes que lleva,
y a lo que soys obligados, procurando por vuestra
parte todo lo que convenga // 35r // al benefficio,
defensa y quietud y seguridad dessa provincia que,
demás de que en esto haréys lo que soys obligados por
vuestros officios, reciviré en ello deb vosotros muy
accepto servicio. Dada en Madrid, a XV de dezem-
bre MDCLXII.

Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Albaterra. Vidit don Georgius de
Castellvi. Vidit Exea, regens. Vidit don Petrus de
Villacampa, regens. Vidit don Josephus de Pueyo,
regens. Vidit don Michael de Çalba.»

Febrer MDCLXIII

Dijous, al primer. En aquest die ses senyories,
tenint notícia de la vinguda del excel·lentíssim
marquès de Castellrodrigo, locthinent y capità
general del present Principat y comtats, li envia-
ren ab embaxada los senyors don Phederich
Desbosch y don Agustí Guilla, anant acompa-
nyats del correu ordinari de la present casa, se
conferiren en una casa serca de Jesús, anant a la
//35v //posta ab molt bons cavallers, a hont tro-
baren lo dit senyor marquès y, arribats a sa
presència, li donaren, de part de ses senyories, la
benvinguda.
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En aquest mateix die los senyors deputats,
acompanyats dels magnífichs assessors, advocat
fiscal y demés officials, anaren a rèbrer al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Castellrodrigo,
locthinent y capità general del rey, nostre se-
nyor, partint de la Deputació consistorialment,
ab los verguers y massas altes, absent lo senyor
deputat real. Anaren per lo carrer dels Boters y
carrer del Carme, hisqueren al portal de Sant
Antoni, encara que digueren després havian de
exir per lo carrer del Hospital, y arribaren fins
prop de la caseta de Sans, serca del camí real, y
allí entengueren per lo correu que lo senyor
marquès no estava encara en lo puesto a hont lo
Real Consell aguardava, y axí los senyors depu-
tats tingueren a bé apartar-se del camí per donar
lloch que sa excel·lència passàs, com de fet des-
prés passà, al cap de una hora poch més o man-
co, y poch a poch los senyors deputats se enca-
minaren y passada dita caseta lo trobaren. Y lo
senyor deputat eclesiàstich, en nom del consis-
tori y de tot lo Principat li donà la benvinguda
ab moltas demonstracions de alegria, per la espe-
ransa tenia esta província estaria molt ben go-
vernada, a glòria de Déu, servey del rey, nostre
senyor, y beneffici universal de tot lo Principat y
extensió de sa fama. Respongué ab paraulas de
molt gran cumpliment y, poch a poch feren
camí, anant sol lo senyor deputat ecclesiàstich
ab sa excel·lència fins serca de la Creu cuberta, a
hont estavan los senyors consellers. Los senyors
deputats se despediren y se’n tornaren de la ma-
teixa manera acompanyats per lo carrera //36r //
del Hospital fins a la Deputació, a hont los se-
nyors deputats, per orgue del senyor deputat ec-
clesiàstich, feren estimació als officials. E sa ex-
cel·lència, acompanyat dels senyors consellers,
continuà son camí y se’n entrà en la present ciu-
tat, a hont en la forma acostumada prestà son ju-
rament. E lo síndich del General féu la sòlita y
acostumada protesta, rebent lo acte de dit jura-
ment y de dita protesta don Anton Reart, scrivà
de manament y secretari de la província.

En aquest mateix die, per part de la universitat
literal d’esta ciutat, se ha presentat un paper
pretenent ésser contra constitució lo posar en
exequució lo decret real in audita parte, lo qual
està assí cusit, juntament ab dit decret, signats
de letras A y B.

Dissabte, a III. En aquest die ses senyories ana-
ren consistorialment, ab los porters y masses
grans devant, acompanyats de molts officials de
la present casa, en lo palàcio del excel·lentíssim
senyor marquès de Castellrodrigo, locthinent y
capità // 36v // general del present Principat y

comtats y, arribats a sa presència, li donaren la
benvinguda. E sa excel·lència los féu moltas
cortesias, y al cap de poch se despediren ab de-
mostracions de molt gran contento.

37r Dimars, a XIII. En aquest die ha fet relació Jau-
me Cases, verguer // 37v // de ses senyories en
son consistori, com havia intimat a Mathià
Amell, donsell, servint lo offici de síndich du-
rant lo impediment de Joan Pau de Lloselles,
síndich, que de vuy enllà no·s cuydàs més de
servir lo offici de síndich, per orde de ses senyo-
ries, axí referint.

Dissabte, a XVII. En aquest die a la tarda arribà
en esta ciutat de Barcelona lo molt il·lustre se-
nyor deputat real, qui ere anat en la ciutat de
Lleyda.

38r Dilluns, a XVIIII. En aquest die ses senyories
anaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a arrendar lo dret de monedes y General
que no estaven arrendats.

38v Divendres, a XXIII. En aquest die me han orde-
nat a mi, scrivà major, cusís en lo present dietari
la relació féu Joseph Rol, receptor dels fraus de
la roba tenia en son poder dels fraus apresos,
com en dita relació està més llargament conten-
gut, que és signada de letra A.

Dissabte, a XXIIII. En aquest die tornà en la De-
putació lo senyor deputat militar, no obstant
que per ésser festa no·s juntaren los senyors de-
putatsa.

39v Mars MDCLXIII

Dimars, a VI. En aquest die ses senyories me han
ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo present
dietari la suplicació de Joan Pau de Lloselles,
juntament ab la relació del doctor en medicina
Bernat Bòria, que la fa de sa infirmitat, la qual és
assí cusida, signada de letra A y Bb.

40r Dimars, a XIII. En aquest die Joan Batista Ca-
bassés, mercader, de la ciutat de Lleyda, obte-
nint lo offici de altre dels taulers de dita ciutat
de Lleyda, ha renunciat lo dit offici en mà y po-
der de ses senyories en son consistori, en favor
de Jacintoc..., argenter de dita ciutat de Lleyda,
suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-
li la dita renunciació, attès que lo dit offici és
dels antichs y dels que·s poden alienar. E ses se-
nyories admeteren la dita renunciació si et in
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quantum sit admittenda. Presents per testimo-
nis Joan Argila, ciutadà honrat de Barcelona, y
Joseph Blanch, verguer de ses senyories.

En aquest mateix die Phelip Fàbregues, nego-
ciant, ciutadà de Barcelona, com a procurador
de Joseph de Melianta, obtenint lo offici de re-
ceptor del General de la ciutat de Lleyda, com
de la procura consta en poder de Epifanio Be-
renguer, notari públich de la ciutat de Lleyda, a
vint-y-vuit de febrer pròxim passat, ha renun-
ciat lo dit offici de receptor, en mà y poder de
ses senyories, en favor de Joan Batista Cabassés,
mercadera de dita ciutat, suplicant a ses senyo-
ries fossen servits admètrer-li la ditab renuncia-
ció, attès que lo dit offici és dels antichs y dels
que·s poden vèndrer y alienar. E ses senyories
admeteren la dita renunciació si et in quantum,
et cetera. La qual procura és assí cusida, signada
de letra A. Presents per testimonis los demunt
dits Joan Argila y Joseph Blanch.c

42v Dijous, a XXVIIII. En aquest die, a la matinada,
entre las deu y onse, entraren en lo consistori de
ses senyories los magnífichs assessor y advocat
fiscal de la corrent visita, juntament ab lo noble
don Juan Batista Falcó, procurador fiscal, y Ra-
mon Perlàs, notari de Barcelona, scrivà major
de dita visita, lo qual, a instància del noble pro-
curador fiscal, donà y presentà a ses senyories
una suplicació o paper, lo qual fonch llegit per
dit scrivà major de la visita a ditas ses senyories,
y entregà uns despaigs o órdens de sa magestat,
que Déu guarde, y altres órdens despatxats per
Cancelleria, los quals despaigs són assí cusits,
nombrats de números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Divendres, a XXX. En aquest die ses senyories
ordenaren fer, als magnífichs assessors y advocat
fiscal del General, uns advertiments per a obtenir
de Sa Santedad la confirmació de las constitu-
cions que disposan que estrangers no puguen
obtenir officis ni benefficis ecclesiàstichs en Ca-
thalunya, los quals enviaren al doctor Francisco
Frígola y de Llordat, agent del General ded //
43r // Cathalunya en la cúria romana per a què
fes y obràs lo contengut en dits advertiments,
solicitant la confirmació de las constitucions ge-
nerals, que disposan, com és dit, que los estran-
gers no pugen tenir officis ni benefficis eccle-
siàstichs en Cathalunya, los quals advertiments
son assí cusits, signats de letra A.
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Divendres, a VI. En aquest die ses senyories bai-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a arrendar lo dret de monedas ya drets de
General que no estaven arrendats. Y se conferi-
ren en la casa del General, en lo aposento a hont
resideix lo magnífich, per regonèxer los fraus hi
havia en //44r //dit aposento; ha amostrat lo re-
ceptor dels fraus que se ha trobat en casa de Vi-
larúbia, apothecari, en la plassa de Santa Anna
de la present ciutat, dos mantos de estam negre
y fets.

En aquest mateix die lo receptor dels fraus del
General ha entregat al senyor deputat real la
roba tenia en son poder lo dit receptor, la qual
roba ha enviada lo dit senyor deputat real al de-
putat local de la ciutat y col·lecta de Lleyda, la
qual ere estada apresa de casa de Juan Ruan, sas-
tre de dita ciutat, la qual roba contenia ab un
baló y ropilla ab mànega penjant lo drap vint-i-
dosè, color de somonte; una capa de xamellot
de Olanda fi, parda, forrada de bayeta plateada;
una cana, dos palms drap a faysó de Olanda, co-
lor portuguès; dos canas, dos palms rubielos en-
carnats; sinch palms rubielos nerenjats.

Dissabte, a VII. En aquest die ses senyories ano-
menaren en bastaix de la bolla de la present ciu-
tat a Pau Prats, sabater, ciutadà de Barcelona,
per a què exercís y fes dit càrrech de bastaix ab
lo salari a ell tocant, com és acostumat.

Y axí bé, per ditas ses senyories fonch anomenat
en bastaix del General de la present ciutat Hie-
rònym //44v // Gomis, cotoner, ciutadà de Bar-
celona, per a què exercís y fes dit càrrech de bas-
taix ab lo salari a ell tocant, com és acostumat.

45r Divendres, a XIII. En aquest die ses senyories
baixaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per a arrendar lo dret de monedas y drets del
General que no estaven arrendats.

45v Dimecres, a XVIII. En aquest die ses senyories
baixaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per a arrendar lo dret de monedas y altres
drets que no estaven arrendats. Y, en aquest
mateix die arrendaren lo dret de monedas a Ra-
mon Roma, per preu de sis-centes y duas lliuras
per anyb.

46r Dijous, a XXVI. En aquest die Ramon Cortada,
sastre, ciutadà de Barcelona, com a procurador
de Salvador Cuyàs, mercader, ciutadà, ha re-
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nunciat en mà y poder de ses senyories lo offici
de credenser dels draps de la bolla de Barcelona
en mà y poder de ses senyories en favor de ell //
46v // mateix dit Cortada, com de dita procura
consta, en poder de Hierònym Galí, notari, ciu-
tadà de Barcelona, a vint-y-vuit de febrer prò-
xim passat, la qual és assí cusida, signada de letra
A. E ses senyories han acceptada la dita renun-
ciació si et in quantum.

Dilluns, a XXX. En aquest die, per lo procurador
fiscal de la present visita, don Batista Falcó, me
ha entregat a mia, // 47r // scrivà major del Ge-
neral, un paper que·s la rebuda dels papers se li
entregaren per orde de ses senyories, ab vot y
parer dels magnífichs assessors y advocat fiscal
del General, la qual és assí cusida, signada de le-
tra A.

Maig MDCLXIII

Dimecres, a II. En aquest die ses senyories bai-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a fer encantar los drets del General que no
estaven arrendats.

Dijous, a III. En aquest die ses senyories me en-
tregaren a mi, scrivà major, //47v // un paper de
embaxada per a sa excel·lència del senyor mar-
quès de Castellrodrigo, en orde als gastos fa la
present visita, per a què aquells sien moderats,
en conformitat del orde de sa magestat, dat en
Madrit, als 17 de agost mil sis-cents sexanta-
dos, la qual és assí cusida, signada de letra A.b

48r Dimecres, a VIII. En aquest die me han entregat
a mi, scrivà major del General, un paper del
magnífich racional de la present casa, ab lo qual
certiffica com Hierònym Mayor y Sala, sobrecu-
llidor del General de la part de ponent, ha
comptat y pagat lo que han valgut las taulas de
Balaguer, Tarragona, Cervera, Tortosa, Tàrre-
ga, Montblanch y Igualada per los dos mesos de
agost y setembre 1662, se troba haver-hi hagut
per lo General tres-centas sexanta-una lliuras,
dos sous y onse diners, comforme està més llar-
gament en dit paper contengut, lo qual és assí
cusit, signat de letra A.

Dijous, a X. En aquest die me han entregat a mi,
scrivà major, un paper del magnífich racional de
la present casa, //48v // ab la qual certiffica com
Bonaventura Closa, sobrecullidor del General
de la part de llevant, ha comptat y pagat lo que
han valgut las taulas de Mataró, Gerona, Vich y

Puigcerdà per los dos mesos de agost y setem-
bre 1662, ço és, per la taula de Puigcerdà y Ma-
taró cent trenta-vuit lliuras, onse sous y dos, las
quals té pagades dit Bonaventura Closa per lo
banch; y de la taula y col·lecta de Gerona, ha ca-
dat per lo General sinch-centas quaranta-nou
lliuras, nou diners, de las quals ha pagat don
Jayme Francolí, receptor de dita ciutat, tres-
centes noranta-nou lliuras, dotse sous, axí que
resta debitor en cent quaranta-nou lliuras, vuit
sous y nou; y de la taula de Vich se ha trobat ha-
ver cadat net per lo General tres lliuras, onse
sous y vuit, las quals resta a dèurer Francesch
Sauleda, receptor y tauler de Vich, com de tot
més llargament consta ab lo dit paper, lo qual és
assí cusit, signat de letra B.

49r Dilluns, a XIIII. En aquest die ses senyories han
enviada una embaxada al excel·lentíssim senyor
marquès de Castellrodrigo, locthinent y capità
general de sa magestat en aquesta província,
per medi de Pere Pau de Lloselles, servint lo of-
fici de síndich del General, per malaltia de Joan
Pau de Lloselles, son pare, que·s del tenor se-
güent.

«Excel·lentíssim senyor. Los deputats ya oÿdors
de comptes del General de Cathalunya per los
capítols de Cort estan obligats, lo primer y se-
gon any de son trienni a quinse de maig, de insi-
cular los llochs vaccants de deputats y oÿdors de
comptes. Y axí suplican a vostra excel·lència sie
servit manar se’ls entregue la membrana de la
nominaciób y approbació de sa magestat, que
Déu guarde, juntament ab la dels officis, per a
què puguen satisfer a dita obligació, que·u re-
bran per molt gran mercè de vostra excel·lèn-
cia.»

En aquest mateix die lo síndich de la present
casa anà a sa excel·lència y no tingué lloch en la
primera y //49v // segona vegada, y tornà terce-
ra vegada, ja molt tart, y de paraula donà la em-
baxada de part de ses senyories a sa excel·lència.
Al qual respongué que «aún no havía venido la
lista de la nominación y approbación de su ma-
gestat y que, en llegando, tendría cuydado en em-
biarla».

Dijous, a XVII. En aquest die ses senyories, inse-
guint lo orde que, per deliberació de ses senyo-
ries, feta a sis del present y corrent mes, yo, lo
doctor Joan Argila, scrivà major del General,
me só conferit en la stància de la visita, y he de-
manat lloch de parlar ab los senyors visitadors
per part dels senyors deputats y, per medi del
procurador fiscal, he suplicat a sa senyoria fos
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servit //50r // donar-me lloch de poder explicar
lo perquè anava allí per part dels senyors depu-
tats. E lo dit procurador fiscal és entrat y tornat
axir, demanant què era lo que volia per part de
dits senyors deputats, al qual responguí que los
senyors deputats tenian necessitat de revèurer
los papers que se eren entregats al procurador
fiscal de dita visita, com consta en lo present
dietari, a trenta del mes de abril proppassat, ab
rebuda firmada de dit procurador fiscal.

Y, després de haver conferit, segons entench,
està matèria, no me han donat lloch de entrar,
sinó que, per medi de dit procurador fiscal, han
respost que los papers tenian guardats per lo
que se offeriria, y que no podien restituhir-los.

50v Dimars, a XXII. En aquest die, per orde de ses
senyories, só anat a suplicar als molt il·lustres se-
nyors visitadors fossen servits restituhir-me
aquells set papers que entreguí al procurador
fiscal originalment a 29 de abril proppassat, per
quant los dits senyors deputats necessitavan de
revèurer-los y consultar-los ab los magnífichs
assessors per a satisfer a sa obligació.

Dimecres, a XXIII. En aquest die ses senyories
han entregat un paper a mi, scrivà major, lo qual
los han enviat los senyors visitadors, contenint
que·s servescan de girar, de pecúnies del Gene-
ral, a mossèn Juan Guinart, regent los comptes
del General, per obs de la visita, dos mília lliu-
ras, lo qual és assí cusit, signat de letra Aa.

51r Dissabte, a XXVI. En aquest die se ha rebuda una
informació, a instància de Erasma de Llana, y
Fontanet, racional del General y casa de la De-
putació, sobre a quin preu va de present la ray-
ma del paper de Gènova y lo de Lió igualat y
sens costeras, y la mà del paper de la forma ma-
jor y mitjana, y la rayma del paper de estampa, y
axí bé las plomas de sisne y de Irlanda, la qual és
assí cusida, signada de letra B.

51v Dilluns, a XXVIII. En aquest die, per orde dels se-
nyors deputats, só anat dematí als senyors visita-
dors, y per no haver-los trobats y só tornat a les
quatre horas de la tarda, y he suplicat a ses senyo-
ries fossen servits de manar-me restituhir los
dit(s) papers que entreguí al procurador fiscal a
29 de mars proppassat, com ja abans, a 29 de abril
y a 22 del corrent mes los havia demanat y suplicat
a sa senyoria me fes mercè de manar-los restituir,
sa senyoria me hagués respost en dita jornada de
22 del corrent tornaria resposta me fes mercè de
donar-me-la ara, per a què pogués yo satisfer al
il·lustre consistori dels senyors deputats.
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Al que me han respost no se eren olvidats de la
promesa, sinó que no ere estat possible satisfer
al que havian offert, perquè lo senyor virrey los
havia volguts vèurer, y fins ara no·ls havia tor-
nats, però que en tornar-los los enviarian.a

52r Juny MDCLXIII

Divendres, al primer. En aquest die lo doctor
Joseph de Jalpí y Julià, prior de Nostra Senyora
de Meyà, Francesch Sanjust y Pagès, donsell, y
Francisco Móra, ciutadà honrat de Barcelona,
anaren al senyor virrey per a reportar a sa
excel·lència la revocació de la pragmàtica, y no
tingueren lloch perquè per la pluja no pogueren
ésser puntuals a les quatre horas que sa
excel·lència havia donada de la tarda, y fou fora,
y axí no tingueren lloch en dita jornada.

Dissabte, a II. En aquest die me han ordenat a mi,
scrivà major, cusís en lo present dietari un vot fet
per los magnífichs //52v //assessors y advocat fis-
cal de la present casa sobre del frau se prengué en
casa de Joan Rohan, sastre de la ciutat de Lleyda,
lo qual és assí cusit, signat de letra A.

Dilluns, a IIII. En aquest die ses senyories baixa-
ren en la Llotja de la mar per a fer encantar lo
arrendament del General, y no s’i trobà major
dita de la que hi era abans, de tretse mília lliu-
ras.b

53r Dijous, a VII. En aquest die lo doctor en medici-
na Miquel Boneu, ha feta relació a ses senyories
y en son consistori, mitjensant jurament, com
Joan Pau Mitjà, mercader, de present detingut
en los càrcers de la present casa, pateix malaltia
vertiginosa, ço és, unas torbas de cap, la qual
són correus de gota coral, per lo qual és menes-
ter se pose en remeys, y estiga en lloch clar y es-
payós, fora de totas molèstias, per lo qual fa la
present relació. Y la feta en scrits per dit doctor
és assí cusida, signada de letra A.

En aquest mateix die ses senyories, per medi del
doctor Joseph de Jalpí y Julià, prior de Sancta
Maria de Meyà, Joan Carreras, donsell, y Gis-
mundo Boffill, ciutadà honrat de Barcelona,
han feta embaxada a sa excel·lència per la revo-
cació de la pragmàtica, còpia de la qual és assí
cusida, signada de lletra B.

Y axí, al punt de las quatre horas de la tarda són
anats a palàcio, ab los verguers y masses devant,
acompanyats de molts officials de la present casa
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y General, y sa excel·lència és estat servit rèbrer-
los a la tercera peça, a hont estaven quatre cadi-
ras apparellades, y al enfront la de sa excel·lèn-
cia, y las tres consequutiva en rengla per dits
embaxadors, que, assentats en ellas y en la del
mig lo ecclesiàstich, a la mà dreta, lo militar y //
53v // a l’esquerra la real. Y, explicada, per orgue
del prior Jalpí, la embaxada a sa excel·lència, y
donada en scrits, és estat servit sa excel·lència de
respòndrer que estimava lo bon zel tenia lo con-
sistori dels deputats y oÿdors de mirar per las
lleys de aquest Principat, y que scriuria a sa ma-
gestat que fos servit aconsolar aquest son Prin-
cipat en lo que se li demanava per part dels se-
nyors deputats.

Divendres, a VIII. En aquest die Jaume Cases,
verguer de ses senyories y escarceller dels càr-
cers de la present casa, ha feta relació en lo con-
sistori de ses senyories com Joan Puig, botiguer
de telas, ciutadà de Barcelona, debitor al Gene-
ral, s’és reportat en los càrcers de la present casa,
de què ne fa dita relació, per a què en tot temps
conste de aquella, y han ordenat ses senyories se
pose en lo present dietari. Presents per testimo-
nis Hierònym Galí, notari, ciutadà de Barcelo-
na, y Valentí Serra, prevere.

En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, enviaren al excel·lentíssim marquès de
Castellrodrigo, locthinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, un memorial de ter-
na per lo ínterim del offici de receptor del Ge-
neral de la ciutat y col·lecta de Tarragona, que
de present vacca, per impediment de Francesch
Vidiella y Roger, la qual manaren a mí, scrivà
major, la cusís en lo present dietari, juntament
ab una informació feta a instànciaa // 54r // del
procurador fiscal del General contra dit Fran-
cesch Vidiella, lo qual memorial de terna y de
informació són assí cusidas, signades de letras A
y B.

Dimars, a XII. En aquest die lo molt il·lustre se-
nyor Thomàs Capdevila, deputat real, s’és partit
d’esta ciutat per a la ciutat de Leyda.

54v Divendres, a XV. En aquest die, per part del pro-
curador fiscal de la visita, és estada presentada a
ses senyories y en son consistori, una suplicació,
de la qual se’n llevà acte per lo scrivà major y
scrivà major de la visita, simul stipulans e insoli-
dum clohents, la qual manaren ses senyories fos
continuada en lo present dietari juntament ab
lo acte al peu de aquella continuat, la qual és
assí cusida, signada de letra B.

Dissabte, a XVI. En aquest die vingué en la pre-
sent casa lo molt il·lustre senyor don Bràulio
Sunyer, bisbe de Vich, al qual hisqueren a rè-
brer al cap de la escala los molt il·lustres senyors
oÿdor militar y real ab los verguers y masses de-
vant, acompanyats de molts officials de la pre-
sent casa, y se’n anaren en la sala dels reys, a
honta //55r // estavan los demés senyors consis-
torials y, junts, anant en lo mig lo dit molt il·lus-
tre senyor bisbe dels senyors deputats ecclesiàs-
tich y militar, y los demés senyors consistorials
per son orde. Y en esta forma se’n entraren en
consistori, precehint moltas cortesias, y se as-
sentaren baix lo dosser, en las cadiras de vellut
carmesí, estant a mà dreta del dit senyor deputat
ecclesiàstich, y en lo mig lo dit senyor bisbe, y
assentat, se despedí de ses senyories, dient que·s
partia per a la ciutat de Vich, y si cosa se offeria
scriuria ab molt gran gust a ses senyories. Y lo
senyor deputat ecclesiàstich respongué que esti-
mava molt a sa senyoria la honrra y mercè los
feya y, fet aquest rehonament, se alsaren de las
cadiras, anant ab lo mateix orde, acompanyant-
lo ses senyories fins al cap de la escala, y los de-
més officials fins a la porta de la present casa.

Dilluns, a XVIII. En aquest die Francesch Janer,
candaler de cera, ciutadà de Barcelona, com a
procurador de Joan Plana, parayre de la vila de
Valls, arcabisbat de Tarragona, tauler del Gene-
ral de dita vila, com de sa procura consta, //55v
// en poder de Andreu Ferrer, notari de dita vila
de Valls, la qual és assí cusida, signada de letra
A, en dit nom ha renunciat lo dit offici de tauler
pure y simplament, suplicant a ses senyories fos-
sen servits admètrer la dita renunciació. E ses
senyories admeteren aquella si et in quantum.

Dimecres, a XX. En aquest die me entregaren a
mi, scrivà major, un vot fet per los magnífichs
assessors y advocat fiscal del General, acerca si
lo molt il·lustre senyor Thomàs Capdevila, de-
putat real, podia ausentar-se de la present ciu-
tat, havent estat ja fora lo temps de un mes y
mig, ab què són de vot y parer ab que, podent
ses senyories concedir-li lo temps sie necessari
per cosas convenients a sa magestat, com més
llargament està contengut en dit vot, lo qual és
assí cusit, signat de letra B.b

56r Divendres, a XXII. En aquest die, ses senyories
baixaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per lo arrendament dels drets del General, y des-
prés són pujats al aposento del receptor dels
fraus, en lo qual se són trobats los fraus següents:
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Primo, sis palms de bayeta negra, apresa de casa
una dona que·s diu Mariàngela.

Ítem, nou canas xamellot pardo y més pardo,
apresa de casa de Joan Baus, sastre.

Ítem, set canas, set palms estamenya catorsena
negra, apresa de T. Vila, sastre, que està al car-
rer del Hostal del Bou.

Dissabte, a XXIII. En aquest die me han entregat
ses senyories un decret de sa excel·lència, en lo
qual va continuat un orde de sa magestat per a
què puga sa excel·lència desensicular las perso-
nas que li apparexerà, en virtut de la reserva en
la concessió de constitucions y privilegis, lo qual
decret està assí cusit, signat de letra A.

56v Dilluns, a XXV. En aquest die ses senyories bai-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a arrendar los drets del General que no esta-
van arrendats.

Dimecres, a XXVII. En aquest die ses senyories bai-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat per
a arrendar lo dret del General, com lo arrendaren
ses senyories per temps de dos anys, los quals co-
mensaren a córrer lo primer de juliol pròxim vi-
nent, per preu de quatorse mília lliuras per quis-
cun any; lo qual arrendament feren ses senyories
attès que, per relació feta per Jacinto Janer, corre-
dor de coll y ministre del General, que ell havia
encantat dit dret per temps de dos anys y més, y en
aquell sols havia trobat en dit temps dotse mília
lliuras per any. Y, vist per ses senyoriesa //57r //lo
gran dany ne patia lo General per cobrar-ne molts
pochs drets, que no bastaven a onse mília lliuras,
tant de la present ciutat com de tota Cathalunya,
lo que, com és dit, lo arrendaren per dit preu a
Gabriel Cassà, negociant, ciutadà de Barcelona.

Dissabte, a XXX. En aquest die me han entrega-
da a mi, scrivà major del General, una suplicació
ab la qual offereixen quinse mília lliuras al dret
de General; y ses senyories, en son consistori,
demanaren consell als magnífichs assessors y ad-
vocat fiscal del General, y aconsellaren // 57v //
que molt bé podien ses senyories pèndrer la dita
de les mil lliures més del que havia estat lliurat,
que eren quatorse mília lliuras, per ser dita con-
siderable y en beneffici del General, la qual su-
plicació és assí cusida, signada de letra A.

Juliol MDCLXIII

Dilluns, a II. En aquest die ses senyories anaren
en la Llotja de la mar de la present ciutat y tor-
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naren al encant a subhastar lo dret del General,
per haver-s’i donat major dita de las quatorse
mília lliuras més per quiscun any, y axí fonch
arrendat per ses senyories a Joan Pau, nego-
ciant, per preu de quinse mília lliuras per quis-
cun any.a

58r En aquest mateix die me han entregat un vot
dels senyors del Real Consell don Miquel Cor-
tiada y Lluýs Ferrer, y assessors de la casa y ad-
vocat fiscal, que està aquí cusit, signat de letra
B.

Dimars, a III. En aquest die ses senyories baixa-
ren en la casa del General per a donar pocessió
dels drets del General, lo qual havian arrendat
ditas ses senyories a Joan Pau, negociant, per
preu de quinse mília lliuras per quiscun any, la
qual more solito prengué pocessió de dits drets
de General, la qual li fonch donada per Josep
Cortès, hu dels verguers ordinaris de ses senyo-
ries, prenent-lo per la mà dreta y assentant-lo en
lo taulell del General y li lliurà las claus dels offi-
cials que feyan son offici, cada hu de ells respec-
tive, y tencant y obrint aquells. Y axí bé aprés
baixà en lo piló y li féu picar al dit arrendatari ab
lo martell un plom o sagell, tot lo que féu en
senyal de pocessió, en què foren presents per
testimonis Hierònym Galí, notari, y Jaume Ca-
ses, verguer de ses senyories, y Valentí Serra,
prevere.

En aquest mateix die se’n anà de la present ciu-
tat lo molt il·lustre senyor Francesch Amell, de-
putat militar.

59v Diumenge, a XV. En aquest die me han entregat
a mi, scrivà major del General, un vot dels mag-
nífichs assessors y advocat fiscal del General, ab
lo qual diuen que, attesa la pobresa de Calopa,
se tragués de la presó, com més largament se
conté en dit vot, lo qual és assí cusit, signat de
letra A.

Dimars, a XVII. En aquest die, per orde dels se-
nyors deputats, yo, lo doctor Joan Argila, scrivà
major del General, só anat a la casa del dit Ge-
neral, y en lo magatsem de aquell he trobades
les robes que eren entrades fins lo últim die de
juny, las quals van continuades en lo memorial
me ha donat Antoni Grasses, credenser del Ge-
neral, lo qual és assí cusit, signat de letra A. Pre-
sents per testimonis Francisco Gorgolló y Joan
Costa.b
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60r Y juntament està continuat lo memorial que
donà Balthezar Sayol, credenser del dret de
guerra de les mercaderias se troban en la barraca
del dret de guerra fins lo die de trenta de juny,
lo qual també està así cusit, signat de letra B.

En aquest mateix die ses senyories anomenaren
en una de las nou trompetas del General a
Montserrat Bas, corredor de coll, ciutadà de
Barcelona, que vaccava per mort de Climent
Martorell, qui obtenia dit càrrech ab las gayas y
emoluments ad aquell pertanyents.

60v Dilluns, a XXIII. En aquest die lo doctor en me-
dicina Francesch Matas, féu relació en lo consis-
tori de ses senyories, mitjensant jurament, com
Joseph Blanch, hu dels verguers de ses senyo-
ries, estava en lo llit desganat ab tercianas, per la
qual malaltia no li és possible poder servir dit
son offici.

Dimars, a XXIIII. En aquest die Pere Andreu
Malla, chirurgià, ciutadà de Barcelona, tenint lo
offici de ajudant // 61r // comú de regent los
comptes y racional de la present casa, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
ja renunciat lo dit offici en mà y poder de ses se-
nyories en favor de Joseph Splugas, studiant en
lleys, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació y provehir aquell
en persona de dit Splugas, attès que lo dit offici
és dels antichs y dels que·s poden véndrer y alie-
nar. E ses senyories respongueren que admetian
la dita renunciació si et in quantum. Presents
per testimonis Jaume Cases y Joseph Cortès,
verguers de ses senyories.

Dimecres, a XXV. En aquest die ses senyories
anaren a fer regonexensa ordinària per las boti-
gas y altres casas de la present ciutat, com és
acostumat y disposan los capítols de Cort.

Divendres, a XXVII. En aquest die ses senyories
baixaren a la Llotja de la // 61v // mar de la pre-
sent ciutat per a arrendar lo dret dels çafrans,
que no estava arrendat.

Dilluns, a XXX. En aquest die ses senyories bai-
xaren en la Llotja de la mar per a arrendar lo
dret dels çafrans, que encara no estava arrendat,
y fonch lliurat dit arrendament a Ta... Falguera,
çabater, ciutadà de Barcelona, per preu de cent
y vint lliures per quiscun any.

62r Dimars, a XXXI. En aquest die és arribat en la
present ciutat lo molt il·lustre senyor Francesch
Amell, y s’és conferit en lo consistori de ses se-
nyories.

Agost MDCLXIII

Dimecres, al primer. En aquest die ses senyories
me entregaren una carta del excel·lentíssim se-
nyor duch de Cardona que està assí cusida, sig-
nada de lletra A.

En aquest mateix die ses senyories anaren a la
Llotja de la mar de la present ciutat y tornaren
al encant lo dret dels çafrans, per haver-s’i donat
major dita de les cent y vint-y-sis lliuras per
quiscun any.

Dijous, a II. En aquest die s’és conferit en lo
consistori de sesa...

62v Divendres, a III. En aquest die s’és conferit en lo
consistori de ses senyories lo molt il·lustre se-
nyor deputat real, que vingué de la ciutat de
Lleyda.

En aquest mateix die lo magnífich racional de la
present casa féu relació en lo consistori de ses
senyories com Bonaventura Closa, sobreculli-
dor del General de la part de llevant, ha comp-
tat y pagat la terça de octubre, novembre y de-
zembre 1662, y se ha trobat haver valgut
aquella net per lo General de las taulas y col·lec-
tas de Mataró, Gerona y Puigcerdà, set-centas y
una lliuras, set sous y dos, las quals té pagades ja
dit Closa, y de altra part Francesch Sauleda, re-
ceptor de Vich, resta a dèurer vint-y-quatre lliu-
ras, quartre sous y un diner, del que se ha tret de
dita taula y col·lecta de Vich.b

63r Dimars, a VII. En aquest die me han entregada a
mi, scrivà major del General, cuse en lo present
dietari una carta del excel·lentíssim senyor mar-
quès de Aytona, acerca de la carta scrigueren a
sa excel·lència, en nom suposat d’est consistori,
la qual és assí cusida, signada de letra A.

64v Dimecres, a XXII. En aquest die lo magnífich ra-
cional de la present casa ha fet relació a ses se-
nyories y en son consistori com Hierònym Ma-
jor y Sala, sobrecullidor del General de la part
de ponent, ha comptat y pagat los llibres y di-
ners de la terça de octubre, novembre y dezem-
bre 1662, y se ha trobat haver cadat net per lo
General de las taulas y col·lectas de Balaguer,
Tarragona, Montblanch, Igualada y Seu de Ur-
gell, mil dos-centas y una lliura, denou sous y
set, las quals té ja pagades dit Major. Y de altra
part Magí Pastor, tauler de Cambrils, resta a
dèurer sinch lliures; // 65r // Joan Martí, tauler
de Tamarit, set lliuras; Joan Virgili, tauler de la
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Torra d’en Barra, tres lliuras, deu sous, per no
haver-las passadas dit racional, com se trobarà
en lo libre de Vàlues; Joseph Rossell, receptor
de la vila de Cervera, vuit lliuras, divuit sous y
dos; y don Isidoro de Avaria, receptor de Tor-
tosa, vuitanta-nou lliuras, quinse sous y onse di-
ners; y lo doctor Joseph Melianta, receptor de
Lleyda, vint-y-vuit lliuras, quatre sous, per ha-
ver-se-les aquell retingudes. Y faltan los llibres,
ço és: Pons, Vimbodí o la Espluga, Gratallops,
Iguala(da), Vilafranca de Panadès, y falta de
comptar la taula y col·lecta de Tremp.a

66r Divendres, a XXXI. En aquest die me han entre-
gat a mi, scrivà major del General, cuse en lo
present dietari un vot dels magnífichs assessors
y advocat fiscal de la present casa, acerca de en-
tregar los encunys als arrendadors dels çafrans,
lo qual és assí cusit, signat de lletra A.

66v Setembre MDCLXIII

Dijous, a VI. En aquest die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, que assente en lo pre-
sent dietari com lo doctor don Miquel Cortia-
da, doctor del Real Consell, ha entregat lo llibre
segon thomo deb //67r // dissisions a ses senyo-
ries, per a què fassan revèurer y mirar si hi ha al-
guna cosa que encontre ab las generals consti-
tucions de Cathalunya.

Dissabte, a VIII. En aquest die me han entregat a
mi, scrivà major, un memorial ab sinch fulls de
paper, dels descàrrechs del que lo General té re-
but del dret de guerra, dit de la nova ampra,
que havia rebut y havia gastat per via de emprès-
tich en los tèrcios que féu en servey de sa ma-
gestat, que està aquí cusit, signat de letra A.

67v Dilluns, a X. En aquest die ses senyories reberen
una carta de sa magestat, la data de la qual és a
28 de agost pròxim passat, acerca de las cartas
supposades que reberen los excel·lentíssims se-
nyor duch de Cardona y marquès de Aytona, la
qual carta entregaren ses senyories a mi, scrivà
major del General, per a què la continuàs en lo
present dietari, la qual és assí cusida, signada de
letra Ac.

68r Dilluns, a XVII. En aquest die ses senyories rebe-
ren una carta de sa magestat, la data de la qual
és a 3 de agost pròxim passat, acerca de las tres
mil lliuras se han de acabar de pagar al Capítol
de la Seu de la present ciutat de Barcelona, la
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qual carta me entregaren a mi, scrivà major, per
a què la continuàs en lo present dietari, y és assí
cusida, signada de letra B.

68v En aquest mateix die Dionís Magarola, procu-
rador fiscal del General, ha feta relació a ses se-
nyories de la venda de aquell sòlio de pati situat
al costat de la carniceria, en lo carrer del Hospi-
tal de la vila de Piera, que fou de March Figue-
ra, pagès, per preu de dotse lliuras, en favor de
Jaume Miquel, sabater de dita vila, com més
llargament consta ab un paper y tabba que està
assí cusit, signat de letras B y C.a

69v Dimars, a XXIIII. En aquest die s’és partit de la
present ciutat, per negocis seus propris y altres
del General, per a la ciutat de Gerona, lo molt
il·lustre senyor Pere Carreras, oÿdor real del Ge-
neral.

Divendres, a XXVIII. En aquest die ses senyories
enviaren, per lo síndich del General, al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Castellrodrigo,
llochtinent y capità general de sa magestat en
aquesta província, un memorial dels subjectes
proposan ses senyories a sa magestat, que Déu
guarde, aserca lo offici de guarda ordinària del
General de la ciutat de Tortosa, que vaca per
mort de Joan Fanlo, últim possessor de aquell,
lo qual memorial és assí cusit, signat de lletra A.
E dit síndichb //70r // ha feta relació com ell ha-
via donat lo dit memorial y havia respost lo en-
viaria a sa magestat.

Octubre MDCLXIII

Dimars, a II. En aquest die s’és partit lo molt
il·lustre senyor diputat militar de la present ciu-
tat per afers seus propris.

Dimecres, a III. En aquest die, constituït perso-
nalment Francesch Piquer, negociant, ciutadà
de Barcelona, com a procurador de Joan Salva-
dor, apotecari, ciutadà de Barcelona, obtenint
lo offici de guarda de la bolla, estimador y scrivà
del defenedor del General, com de dita procura
consta, ab acte rebut en poder de //70v // Rafel
Hexarch, notari públich de Barcelona, dit dia
de tres de octubre, en la casa y pròpria habitació
que lo molt il·lustre senyor Francesch Nadal,
donzell, oÿdor militar del dit General, cituada
en lo carrer de Moncada, en dit nom de procu-
rador ha renunciat en mà y poder de sa senyoria
lo dit offici de guarda, estimador y escrivà de dit
defanador en favor de ell mateix dit Francesch
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Piquer, suplicant a sa senyoria sia servit admè-
trer-li la dita renunciació, attès lo dit offici és
dels antichs y dels que·s podan véndrer y alie-
nar, que·u rebria a particular mercè. E sa senyo-
ria de dit senyor oÿdor militar respongué que
admetia la dita renunciació si et in quantum sit
admitenda. Presents per testimonis Ignasi Na-
dal, donzell, y Miquel Puig, studiant en philo-
sophia, en Barcelona residint.

E consequtivament y quasi en continent, consti-
tuït personalment lo dit Francesch Piquer en la
casa y pròpria habitació del molt il·lustre senyora

Thomàs Capdevila, deputat real, que té en lo pa-
lau del rey d’esta ciutat, en dit nom ha renunciat
lo dit offici de guarda, estimador y escrivà de dit
defanador en mà y poder de sa senyoria, supli-
cant sia servit admètrer-li la dita renunciació. E
sa senyoria respongué que admetia aquella. Pre-
sents per testimonis Jaume Casseta, espaser, ciu-
tadà de Barcelona, y Batista Argilaga, pagès, ha-
bitant en Barcelona. E axí bé, consequtivament
y en dit nom constituhit dit Francesch Piquer en
la casa y pròpria habitació del molt il·lustre se-
nyor lo doctor Francisco Amigant, canonge de
la Seu de Barcelona, oÿdor ecclesiàstich del dit
General, que té en lo carrer serca casa de la ciu-
tat,b //71r //ha renunciat lo dit offici en mà y po-
der de sa senyoria, lo dit offici de guarda, estima-
dor y scrivà del dit defanador, suplicant sia servit
admètrer-li la dita renunciació. E sa senyoria res-
pongué que admetia aquella si et in quantum.
Presents per testimonis Magí Guàrdia, boter,
ciutadà de Barcelona, y Pere Joan, fuster, stu-
diant, en Barcelona residint.

E, finalment, y quasi en continent, en ditc nom
constituhit dit Francesch Piquer en la casa de la
Deputació, devant del molt il·lustre senyor lo
doctor don Jayme de Copons, ardiaca de An-
dorra y canonge de la Seu de Urgell, deputat
ecclesiàstich del General, ha renunciat lo dit of-
fici, en mà y poder de sa senyoria, lo dit offici de
guarda, estimador y scrivà del dit deffenedor,
suplicant sia servit admètrer-li la dita renuncia-
ció. E sa senyoria respongué que admetia aque-
lla si et in quantum. Presents per testimonis Jo-
seph Cortès, veler, y Valentí Serra, prevere, tots
residints en Barcelona, la qual procura és assí
cusida, signada de letra A.

71v Dilluns, a VIII. En aquest die foren los senyors
deputats al General per a fer regonexensa dels
fraus se trobarian en la istànsia en la qual se
guardan, y allí trobaran:

Primo, un saquet, dins del qual s·i trobà safrà
bort que, encamarat ab dit sach, pesava catorse
lliuras y sis onsas, après per los arrendataris dels
drets de safrans de casa de Jaume Barrera, tinto-
rer de seda.

Ítem, deset canas, dos palms, estamaneya streta
de montanya, apresa per Joseph Vergés, tauler
de Sant Saloni, de un traginer en lo camí real.

En aquest mateix dia és arribat lo molt il·lustre
senyor deputat militar en la present ciutat, y s’és
conferit en lo concistori de ses senyories.

72v Dimars, a XVI. En aquest dia s’és partit de la
present ciutat lo molt il·lustre Francisco Amell,
deputat militar per la vila de Olot y altres parts
del present principat de Cathalunya, per afers
seus propris y altres que són per benefici del
General.

73r Disapte, a XX. En aquest dia ses senyories, ha-
vent primer a la matinada enviat a demanar
hora per anar a besar las mans a sa excel·lència
a las duas horas de la tarda, ab porters y massas
devant, acompenyats ab molts officials, anaren
a casa del excel·lentíssim senyor marquès de
Castell Rodrigo, llochtinent y capità general de
sa magestat en aquesta província, a donar-li la
norabona de la vinguda, lo qual era anat en
moltas parts de Cathalunya a regonèxer la
frontera, y per vèurer ha hont se podian fer las
fortificacions per defensa de aquest principat
de Cathalunya. E sa excel·lència féu las degu-
das cortesias a sas senyories en demostració de
agraÿment.

73v Dimecras, a XXIIII. En aquest dia és arribat lo
molt il·lustre senyor deputat militar en la pre-
sent ciutat, y és arribat en consistori, que de di-
mars passat fins vuy són set dias de ausència. En
aquest mateix dia és arribat lo molt il·lustre oÿ-
dor real en la present ciutat, y és arribat en lo
consistori de ses senyories.

74r Dimars, a XXX. En aquest dia ses senyories con-
sistorialment, ab massas, acompenyats de al-
guns officials de la present casa, anaren a las font
del General, com és acostumat, y ses senyories
se conferiren en la mara de ditas fonts, y veren
que en ella y havia menester molts adops per
pèndrer-se molta part de aygua de dita mare de
las fonts, y que necessitan, segons relació feta a
ses senyorias per Pere Pau Ferrer, mestre de ca-
sas del General, de fer-se dits adops.

75v Noembre MDCLXIII

Dilluns, a XII. En aquest die s’és partit de la pre-
sent ciutat lo molt il·lustre senyor Francisco
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Amell, de present deputat militar per negocis
seus propris.a

76r Dijous, a XV. En aquest die és tornat lo molt
il·lustre senyor Francisco Amell, deputat militar
en lo consistori de ses senyories.

Divendras, a XVI. En aquest dia, a la hora y mit-
ja passat mitg dia, ses senyories enviaren al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Castell Rodri-
go, llochtinent y capità general de sa magestat
en aquesta província, per medi del doctor Jo-
seph de Jalpí y Julià, advocat fiscal del General,
una embaxada serca dels excesos se cometan
tant per lo governador del castell de Puigcerdà
com per don Antonio Genaro, governador de la
vila y plasa de Roses, y altres plases sircunvehi-
nas, la qual ambaxada està assí cusida, signada
de lletra A.

E fou servit sa excel·lència respòndrer que de
molt bona gana serviria y donaria orde als cabos
de guerra y altres officials del presidi de Puig-
cerdà, manant-los que de ninguna manera no
fessen obstacle ni impedissen als arrendataris y
demés officials del General per a què no pu-
guessen cobrar los drets de aquell, y axí bé que
pagassen qualsevols personas que aportassen
qualsevols mercaderias a la vila de Puigcerdà, y
axí mateix quant de aquella se’n aportassen mo-
nedas que uns y altres pagassen los drets al dit
General. Y, en quant al segon cap, fonch servit
respòndrer // 76v // que scriuria y manaria a
March Antònio Genaro, governador de la plasa
de Rosas, per a què no cobràs ninguns drets del
ambarcar ni desembarcar qualsevols mercade-
rias en dita plaça y en las plasas sincumvehinas,
ni tampoch de dintra ningunas barchas ni altras
embarcasions que pàssian devant de dita plaça
ni plaça de Rosas, y que donarà còpia de dits ór-
dens als senyors deputats sempre que vullan de-
manar-ho.

Dilluns, a XVIIII. En aquest dia s’és partit de la
present ciutat lo molt il·lustre senyor Francisco
Amell, de present deputat militar, per negocis
seus propris.

77r Dimecras, a XXI. En aquest dia Salvador Garcia,
prevere, servint lo offici de ajudant segon de ra-
cional de la scrivania major, constituhit perso-
nalment en lo concistori de ses senyories, ha re-
nunciat lo dit offici de ajudant segon del dit
racional en mà y poder de ses senyories, en favor
de Miquel de Pallarès, ciutadà de Barcelona, su-
plicant a ses senyories sian servits admètrer-li la
dita renunciació y provehir aquella en favor de
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dit Miquel de Pallarès, attès que lo dit offici és
dels antichs, y dels qui·s podan véndrer y allie-
nar. E ses senyories respongueran que admetian
la dita renunciació si et in quantum. Presents
per testimonis Jaume Casas y Josep Cortès.

Disapte, a XXIIII. En aquest dia me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís en lo pre-
sent dietari una carta del excel·lentíssim //77v //
senyor don Vicente Gonzaga, fent a saber a ses
senyories com sa magestat, que Déu guarde, lo
havia anomenat per llochtinent y capità general
d’esta província, la qual carta és assí cusida, sig-
nada de lletra B.

Dilluns, a XXVI. En aquest dia lo magnífich ra-
cional de la present casa ha feta relació en lo
concistori de ses senyories com Bonaventura
Closa, sobrecullidor del General de la part de
llevant, ha comptat y pagat la terça janer, fabrer
y mars mil sis-cents sexanta-tres, y se haa trobat
haver valgut aquella net per lo General de las
taulas y col·lectas de Mataró, Gerona, Puigcer-
dà y Vich, sis-centas sexanta-vuyt lliuras, quinsa
sous y nou, las quals té pagadas ja dit Closa, y
falta lo llibre de la taula de Massanet.

Dimars, a XXVII. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una embaxada de part de ses senyories,
reportada al excel·lentíssim senyor marquès de
Castell Rodrigo, llochtinent y capità general de
sa magestatb //78r // en aquesta província, aser-
ca dels inconvenients y ha de estar separat lo
dret de guerra y de la casa de la Deputació, la
qual està así cusida, signada de lletra A.

Dijous, a XXVIIII. En aquest dia ses senyorias en-
viaren al síndich del General al excel·lentíssim
senyor marquès de Castell Rodrigo, llochtinent
y capità general de sa magestat en esta provín-
cia, aserca de la embaxada havia feta en dias pas-
sats lo prior Jalpí, advocat fiscal del General, per
orde de ses senyories a dita sa excel·lència, de
que no fossen patxats los drets del General ni
posats nous victigals, y que fos servit sa ex-
cel·lència remediar aquells. Y sa excel·lència res-
pongué que ja havia scrit als cabos de Rosas y
Puigcerdà.

78v Dezembre MDCLXIII

Dilluns, a III. En aquest dia los senyors deputats
han ordenat a Pere Pau Ferrer y a Jaume Mauri,
mestre de cases, que vesen y judicasen la pedra
que està en la casa de la Deputació sensa obrar,
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y aquella judicassen cada huna per si de son just
valor; y los dits han prestat jurament en lo con-
sistori en mà y poder del senyor deputat eccle-
siàstich, que faran dita estima y judicaran bé y
degudament de la manera que·ls pertany com a
officials y per lo jurament que han prestat; y a
mi, scrivà major, me han ordenat que lleve acte
de dita comissió, com ho he fet. Presents per
testimonis Joseph Quintana, ciutadà honrat de
Barcelona, y Jaume Cases, verguer de sas senyo-
rias.

79r En aquest mateix dia és arribat en lo consistori
de ses senyorias lo molt il·lustre senyor Francis-
co Amell, de present deputat militar, que era
anat fora la present ciutat, y ha vacat catorsa dias
inclusive.a

80r Disapte, a XV. En aquest dia ses senyories rebe-
ren un decret de sa excel·lència del senyor mar-
quès de Castell Rodrigo, llochtinent y capità
general de sa magestat en esta provínsia, ab lo
qual ordena a ses senyories que en la bolsa dels
officis de assessors y advocat fiscal venia anome-
nat, en lloch del doctor misser Domingo Soler,
lo doctor Domingo Figarola, per lo que és estat
error en lo nom de Domingo, per lo que se de-
clara en dit decret diga, axí com deia Domingo
Figarola, lo doctor Diego Figarola, lo qual de-
cret és assí cusit, signat de lletra A.

80v Dimars, a XVIII. En aquest dia don Rafel Vilosa,
regent del Consell Supremo de Aragó, entra
deu y onsa horas de la matinada, vingué a la De-
putació a despadir-se dels deputats, y lo anaran
a rèbrer al cap de la escala ab masas altas lo se-
nyor oÿdor militar y lo senyor oÿdor real, ab los
magnífichs assessors y molts officials; y junts
anaren entrant a la sala dels reys, a ont los se-
nyors deputats y oÿdor ecclesiàstich se trobaren,
y junts, entraren en la sala del consistori, anant
devant los dits assessors y advocat fiscal y demés
officials. Y, arribats en dita sala de consistori,
fent-se primer moltas cortesias, se asentaren a
forma sircullar, posant-se al mitg del senyor de-
putat ecclesiàstich y militar lo dit senyor regent.
Allí tingueren rahonament, offerint-se al que
poria ésser útil en Cort per benefici del Princi-
pat y de la Generalitat, y lob il·lustre consistori,
per orga del senyor deputat ecclesiàstich, féu es-
timació a sa senyoria de sa memòria, venint a
despedir-se, prometent-se de sa senyoria, com a
natural y tant affecte de aquest Principat, los fa-
vors y beneficis que·s porian esperar de persona
de sas parts. Y després se alsaren y, fent-se las
matexas cortesias, lo tornaren acompanyar los

senyors deputats y oÿdors fins al cap de la escala,
y los magnífichs assessors y demés officials fins
baix al replà de la scala.

81r Divendres, a XXI. En aquest dia s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor deputat real per
a la ciutat de Lleyda, per negocis seus propris.

81v Dilluns, a XXIIII. En aquest dia ses senyories
anaren a fer la regonexensa ordinària de las bo-
tigas de la present ciutat y altres parts de aque-
lla, per a vèurer si se cometian fraus al General,
la qual feren ses senyories com és acostumat.

83r Janer MDCLXIIII

Disapte, a XII. En aquest dia lo magnífich racio-
nal de la present casa ha feta relació en lo concis-
tori de ses senyories com Hyerònim Major //83v
// y Sala, sobrecullidor de la part de ponent, ha
comptat la terça janer, fabrer y mars 1663, y se ha
trobat haver valgut net per lo general de las tau-
las de Tarragona, Trem, Igualada, Seu de Urgell
y Balaguer, nou-centas coranta-tres lliuras, sinch
sous, de las quals ha pagat dit Major tres-centas
lliuras per partida del banch, axí que resta a dèu-
rer sis-centas quoranta-tres lliuras, sinch sous; y
de altra part deuen, so és, tres sous y sis Joan Bell-
ver, receptor de las taulas foranas de Tarragona;
una lliura, Joan Martí, tauler de Tamerit; trenta
sous y sis Joan Virgili, tauler de la Torra d’en Ba-
rra; onsa lliuras, un sou y vuyt Joseph Hyerònim
Tomàs, receptor de la taula de Tarragona; y una
lliura, sis sous y quatre Pere Joan Savall, tauler de
Ascaló. Y faltan los llibres de las taulas de Flix,
Bellpuig, Montblanch, Sareal y Vilafrancha de
Panadès. E més, en dit dia, me entregà Pere Pau
Ferrer y Jaume Mauri, mestre de casas, lo memo-
rial de la pedra que, per deliberació dels senyors
deputats, a 26 de novembre 1663, fou deliberat
se entregàs a qui ordenaria sa excel·lència, esti-
mada segons son just preu, ab jurament, lo qual
està assí cusit, signat de lletra Aa.

84r Divendres, a XVIII. En aquest dia és arribat en lo
concistori de ses senyories lo molt //84v // il·lus-
tre senyor Tomàs Capdevila, de present deputat
real, lo qual era anat en la ciutat de Lleyda per
negocis seus propris, y ha vacat vint-y-set dias.

Disapte, a XVIIII. En aquest dia lo molt il·lustre
senyor deputat real féu regonexensa en las boti-
gas de la present ciutat, ab acistència de Josep
Fortuny, alguatsil del senyor governador de Ca-
thalunyab.
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85r Disapte, a XXVI. En aquest dia rebé lo senyor de-
putat ecclesiàstich en la tarda, en sa casa, una
carta de sa excel·lència, avisant que en obedièn-
cia del que mana sa magestat, se despadia de
aquest Principat, offerint als senyors deputats
ab molt carinyo y desvelo servir a sas senyorias
en lo que importàs al benefici de aquest Princi-
pat, la qual carta està assí cusida, signada de lle-
tra A.

85v Diumenge, a XXVII. En aquest dia, a las tres ho-
ras y mitja passat mitg dia, los senyors deputats,
absent lo senyor oÿdor ecclesiàstich y oÿdor mi-
litar, attès que lo dia antes reberen la carta del
excel·lentíssim senyor marquès de Castell Ro-
drigo, llochtinent y capità general de sa mages-
tat en aquesta província, determinaren anar a
besar las mans a sa excel·lència, com de fet ana-
ren concistorialment, ab los verguers devant ab
masas altas, acompanyats de molts officials, los
quals va rèbrer en un aposiento, y se asentaren
lo senyor deputat ecclesiàstich a mà dreta y los
demés concistorials per son orde. Y los senyors
deputats, per orga del senyor deputat ecclesiàs-
tich, suplicaren a sa excel·lència fos servit de as-
ser medi per a què sa magestat fes mercè de res-
tituhir la administració del dret de guerra als
deputats, per a obviar las controvèrsias que en-
tra officials del General y de la Bolla de una, y
los officials del dit dret de guerra de altra, se of-
ferexan cadal dia, en dany notable de un dret y
altre, que a més de que seria molt gran benefici
del General, los deputats y Principat ho rebrian
a singular mercè de la ma de sa excel·lència, y
universalment li suplicaren fos servit de afavorir
lo Principat en tot lo que pogués, com ho spe-
ran de sa excel·lència.

E lo senyor virey amostrà molt gust y aplauso al
obsequi dels senyors deputats, y respongué que
lo effecte que tenia en aquest Principat y serveya

// 86r // de sa senyoria lo obligava a tenir molt
gran memòria del que los senyors deputats re-
presentavan, en utilitat del General y servey de
sa magestat.

Després reonaren un poquet los senyors depu-
tats ab sa excel·lència, y se despediren usant de
moltas cortesias y rebent-las de sa excel·lència.

Dimars, a XXVIIII. En aquest dia me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cuse en lo pre-
sent dietari un billet o paper del senyor ex-
cel·lentíssim marquès de Castell Rodrigo, lloch-
tinent y capità general de sa magestat en esta
província, ab lo qual ordena y mana se pagan a
don Joseph Casademunt, òlim de Boxadós, re-
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gent la Real Cancellaria del present principat de
Cathalunya, tres mil quatre-centas sexanta-qua-
tre lliuras, nou sous y nou diners, com més llar-
gament en dit paper se conté, lo qual és assí cu-
sit, signat de lletra A.

86v Febrer MDCLXIIII

Divendras, al primer. En aquest dia lo doctor
Joan Argila ha presentada a ses senyories una
súplicaa aserca del offici de scrivent de la scriva-
nia major, com més llargament en dita súplica
se conté, la qual és assí cusida, signada de lletra
A.b

87r Dijous, a VII. En aquest dia ses senyorias me han
ordenat a mi, scrivà major, cusís en lo present
dietari dos papers fahents aserca de que los molt
il·lustres senyors deputats del regne de Aragó
volan arrendar los drets de la Generalitat, y te-
nan suplicat a ses senyories dels molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya los
fessen pregonar los dits papers per los llochs
acostumats de la present ciutat y fitxar aquells,
lo que ses senyories han fet ab tota puntualitat, y
dits papers són assí cusits, signats de lletra A y B.

Disapte, a VIIII. En aquest dia és arribat en lo
concistori de ses senyories Joan Pau de Llose-
llas, servint lo offici de síndich, devant lo impe-
diment de Pere Pau de Llosellas, son pare, sín-
dich del General, lo qual ha feta relació com ell
havia asistit al jurament havia prestat lo ex-
cel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga,
llochtinent y capità general de sa magestat en
esta província, en la ciutat de Lleyda, lo qual
prestà dit jurament dimars a sinch del present y
corrent mes de febrer, y havia feta la protesta
ordinària, la qual lliurà després de haver-ne lle-
gidas dos o tres rallas de aquella, lliurà y donà
en mans del senyor don Anton Reart, scrivà de
manament, secretari de la província, y aquella,
llegida en alta veu en lo acte del jurament de dit
excel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga,
llevà acta de la dita protesta.

Dilluns, a XI. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cúsia al present
dietari una carta de sa magestat, la data de la
qual és a diset de novembrec // 88r // de mil sis-
cents sexanta-tres, ab la qual fa sabidors a sas se-
nyories de la vinguda del excel·lentíssim senyor
don Vicente Gonzaga, per llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en esta
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província, la qual carta és assí cusida, signada de
lletra A.

Dimars, a XII. En aquest dia ses senyories, tenint
notícia que lo excel·lentíssim senyor don Vis-
cente Gonzaga, llochtinent y capità general de
sa magestat en esta província, era en Sant Feliu
de Llobregat, li enviaren embaxada per los se-
nyorsa don Agustí Guilla y Ramon Spuny, don-
zell, anant acompanyats del correu ordinari de la
present casa. Se conferiren ab sa excel·lència en
dita vila de Sant Feliu, en casa del senyor Falgue-
ra, mercader, ciutadà de Barcelona, y li donaren
la embaxada, y tornaren resposta als senyors de-
putats, dient que sa excel·lència entraria a las dos
horas.

E los senyors deputats, concistorialment, ab
verguers ab masas altas, acompanyats dels mag-
nífichs assessors, advocat fiscal y molts altres of-
ficials de la present casa, partiran per a rèbrer sa
excel·lència, anant per la plasa Nova, carrer dels
Boters, Porta Farrissa y carrer del Carme, prose-
guint son camí per lo portal de Sant Antoni, pa-
sada la Creu Coberta, serca Sants, ha ont troba-
ran sa excel·lència. E los senyors deputats, per
orga del senyor deputat ecclesiàstich li donà la
benvinguda, ab demostracions de molt conten-
to de tot lo Principat, per las prendas que la
fama publicava de sa persona per al govern d’es-
ta província //88v //en nom de sa magestat, que
Déu guarde, y per las speransas tenian que ha-
vian de resultar son govern, glòria de Déu y ser-
vey de sa magestat, y utilitat pública. E lo se-
nyor virey restà molt servit de las demostracions
del concistori, ab moltas offertas de que se es-
maneria molt en lo govern y benefici de la Ge-
neralitat y cosa pública, y axí se despediran los
senyors deputats, y se’n tornaren, baxant per la
mà dreta, perquè los senyors consellers tingues-
sen lloch de passar, los quals trobaran just passa-
da la Creu Coberta. Y los dits deputats conti-
nuaren son camí per lo carrer del Hospital y
Bocaria, Call y plasa de Sant Jaume, y entraran
en la casa de la Deputació, ha ont lo senyor de-
putat ecclesiàstich, des de cavall, féu estimació
als assessors y officials, y se donà per molt servit
que haguessen acudit en dit acompanyament y
feta sa obligació, y totom se despedí. E després
sa excel·lència, acompanyat dels senyors conse-
llers, continuà son camí, y entrà en la present
ciutat, ha ont en la forma acostumada prestà
son jurament, e lo síndich del General féu la sò-
lita y acostumada protesta, rebent lo acte de dit
jurament y de dita protesta don Anton Reart,
scrivà de manament y secretari de la província.

Dimecras, a XIII. En aquest dia, a las tres horas

de la tarda, // 89r // los senyors deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya,
anaran concistorialment ab los verguers devant
ab masas altas, acompanyats de molts officials
del dit General, a basar la mà al excel·lentíssim
senyor don Vicente Gonzaga, llochtinent y ca-
pità general de sa magestat en esta provínsia, los
quals rebé dita sa senyoria en un aposento, y se
assentaren, y per orga del senyor deputat eccle-
siàstich lo donà la benvinguda de part de tot lo
concistori. E sa excel·lència los féu moltas carí-
sias, submetent-se que ab tot procuraria acertar
per lo servey de sa magestat y govern d’esta pro-
víncia, y al cap de un rato de despediran ab de-
mostració de molt contento.

Disapte, a XVI. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major //89v // del General, cuse en lo
present dietari un vot fet per los magnífichs
doctors en drets del Real Consell, aserca del
que, per part dels il·lustres visitadors de la visita
del trienni proppassat, lo procurador fiscal de-
manà als molt il·lustres senyors deputats con-
ferència dels magnífichs assessors dels senyors
deputats a los assessors de la visita, lo qual està
assí cusit, signat de lletra A.

Dimars, a XX. En aquest dia lo doctor en medi-
cina Joan Martía // 90r // ha feta relació en lo
concistori de ses senyories, mediant jurament,
com Gerònim Galí, notari, scrivent ordinari de
la scrivania major de la casa de la Deputació,
està en lo lit ab febra contínua, imposibilitat de
acudir al exercici de son offici.

Disapte, a XXIII. En aquest dia ha feta relació en
scrits lo doctor en medicina Joseh Bas de la in-
disposició y malaltia del doctor Gismundo Buf-
fill, ajudant segon de la scrivania major, lo qual
està en lo llit ab febre contínua, imposibilitat de
poder acudir a la obligació de son offici, la qual
relació és assí cusida, signada de lletra A.

91v Mars MDCLXIIII

Dimecres, a V. En aquest die ses senyories, inse-
guint lo orde de sa magestat, que Déu guarde,
dada en Madrit, a vint-y-set de agost mil sis-
cents sinquanta-sinch, se féu extracció del offici
de ajudant segon de la scrivania major de la casa
de la Deputació, lo qual vacava per mort del
il·lustre senyor don Gispert Amat, abat de Ri-
poll, últim pocessor de aquell, y fou extret en
son lloch Roch Franch, notari de Gerona, la
qual extracció se féu en presència de ses senyo-
ries dels molt il·lustres senyors deputats y oÿ-
dors de comptes, los quals isqueren del concis-
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tori ab los verguers y massas devant a la sala dels
reys, y aquella se féu ab rodolins de cera, posats
en una urna de plata, ha ont se posan los rodu-
lins quant se fan extraccions de deputats y hoÿ-
dors y abilitadors. Asistiren en dit acte los offi-
cials següents: lo doctor misser Joan Jofreu,
assessor; lo doctor Francesch Vidal y Rocha, as-
sessor; lo doctor Joseph Jalpí y Julià, advocat
fiscal; lo doctor Joan Argila, scrivà major y sa-
cretari del General; Joan Guinart, regent los
comptes; mossèn Rafel Bonastre, prevere, aju-
dant primer de la scrivania major; Francesch Ri-
bas, notari subrogat del doctor Gismundo Bof-
fill, //92r // Erasma de Lana y Fontanet, Dionís
Magarola, Joseph Quintana, Bonaventura Vila,
servint lo offici de scrivent ordinari de la scriva-
nia major per mort de Gerònim Galí, notari;
Valentí Serra, prevere, servint lo offici de aju-
dant extraordinari de la scrivania major; Onofre
Dalfau; los tres verguers; Pere Pau Ferrer, Isidro
Aldabó, Francesch Badia, Thomàs T., llibreter.
E després de posats los rodolins dins la urna fets
de cera, com és dit, per un minyó, fonch extret
Roch Franch, notari de Gerona.

92v Disapte, a VIII. En aquest dia, per medi de Joan
Pau de Llosellas, servint lo offici de síndich del
General, fonch enviat un memorial dels subjec-
tes que a sa magestat, que Déu guarde, propo-
san ses senyories per lo offici de scrivent ordina-
ri de la scrivania major de la present casa de la
Deputació, lo qual vaca per mort de Gerònim
Galí, notari, lo qual és assí cusit, signat de lletra
A. E, semblantment, per medi de dit síndich,
fonch enviat altre memorial dels subjectes per lo
ínterim de dit offici al excel·lentíssim senyor
don Viscente Gonzaga, llochtinent y capità ge-
neral de sa magestat en lo present Principat, lo
qual és assí cusit, signat de lletra B.

En aquest mateix dia, per part del doctor Joan
Argila, scrivà major del General de Cathalunya,
fou presentada a ses senyories una súplica ab cua
de requesta, contenint que dit doctor Argila no
entenia prejudicar-se dels drets li competian y
podian competir per rahó de la presentació pre-
tén li competeix del dit offici de scrivent ordina-
ri, en res no obstant las sobreditas preposicions
de subjectas fetas per ditas sas senyories, com
més llargament en dita súplica és de vèurer, la
qual és assí cusida, signada de lletra C.

Diumenge, a VIIII. En aquest dia me ordenaren
a mi, scrivà majora, //93r // continuàs en lo pre-
sent dietari com lo molt il·lustre senyor Francis-
co Amell, de present deputat militar, està detin-
gut en lo llit de una indisposició o malaltia,
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impedit de poder venir en lo concistori de ses
senyories.

Dimecras, a XII. Dit dia en poder meu, notari y
scrivà major de la Deputació, lo senyor Gerò-
nim Bernat, ciutadà honrat de Barcelona, en
Lleyda domiciliat, obtenint lo offici de portaler
del portal del Pont de dita ciutat, en dit nom fa
procura al reverent Valentí Serra per renunciar
en mà y poder dels senyors deputats dit offici
llargament y per a cobrar lo que per rahó de dit
offici se li deu, essent testimonis Batista Argila-
ga y Francesch Bonells, studiant.

93v Dijous, a XIII. En aquest dia Valentí Serra, pre-
vere, com a procurador de Gerònim Bernat,
studiant, ciutadà de Barcelona, en la ciutat de
Lleyda domiciliat, com de sa procura consta, en
poder del doctor Joan Argila, scrivà major del
General, de la qual féu en lo present dietari, en-
biada de dotse del present y corrent mes, del
portal del Pont de dita ciutat de Lleyda, supli-
cant a ses senyories fossen servits admètrer-li la
dita renunciació. E ses senyories admeteren
aquella si et in quantum.

Divendras, a XIIII. En aquest dia, a las tres oras
de la tarda, ses senyories enviaren al excel·lentís-
sim senyor don Viscente Gonzaga, llochtinent y
capità general de sa magestat en aquesta provín-
cia, per medi del senyor Joseph Jalpí y Julià,
prior de Meyà, advocat fiscal del General, y Ra-
mon Castelló, donzell, en Barcelona domiciliat,
y de Joseph Quintana, ciutadà honrat de Barce-
lona, una embaxada aserca de la captura feta per
los reverents pares inquisidors d’est principat de
Cathalunya de la persona de Joseph Guinart,
mercader de la present ciutat, de Joseph Mas-
sart y de Pedro del Folro, per un homicidi per-
pretat segons se diu en persona de Joan Ma-
theu, mercader, com més llargament en dita
embaxada és de vèurer, la qual és assí cusida,
signada de lletra A.a

94r E aprés, anant los dits embaxadors al palàcio de
sa excel·lència, foren rebuts en son aposento y
se’ls donà tres cadiras, per a sentar-se en ellas
per son orde. Lo dit prior Jalpí, en nom de tots,
explicà la embaxada, y entregà en mans de sa ex-
cel·lència lo paper contenint aquella que, hoïda
per sa excel·lència, fos servit respòndrer que
obraria per sa part tot lo que convingués en ser-
vey de sa magestat, com ja ho tenia tractat ab
son Real Consell, y que no·s llavaria la mà en la
matèria fins que fos la auctoritat real satisfeta, y
las constitucions y concòrdias fetas entre los pa-
res inquisidors y la jurisdicció secular estarian en
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sa deguda forsa, y que estimava com era just als
deputats son bon zel y cuydado tenian en de-
fensar las constitucions y lleys de Cathalunya, y
que per sa part no·s dexaria de obrar tot lo que·s
fos possible en benefici del concistori.

Divendras, a XVII. En aquest dia se és presentat
en lo concistori de ses senyories lo molt il·lustre
senyor Francisco Amell, deputat militar, lo qual
havia estat en sa casa alguns dias, detingut de
malaltia.

En aquest mateix dia me an entregat ses senyo-
ries a mi, scrivà major del General, lo procés de
la visita que ja abans havian donat a ses senyo-
ries lo procurador fiscal de la visita, per part dels
il·lustres senyors visitadors, ordenant se fasse
certificatòria al magnífich racional de la present
casa per a què fassa càrrega als debitors del Ge-
neral.

94v Dijous, a XX. En aquest dia de part dels molt
il·lustres senyors consellers y Consell de Cent
de la present ciutat, Pedro Montaner, donzell, y
Gerònim Novell, ciutadà honrat de Barcelona,
han reportat ambaxada al molt il·lustre concis-
tori de ses senyories que la dita ciutat estava
prompta y aparellada per a asistir als molt il·lus-
tres senyors deputats en tot lo que sia en defen-
sa de las generals constitucions, y assenyalada-
ment aserca de la contenció interposada entre
los reverents pares inquisidors y lo Real Consell
y parts instants.

95r Disapte, a XXII. En aquest dia los senyors depu-
tats han ordenat al scrivà major del General
continue en lo present dietari com, per part de
ses senyories, per medi de Erasma de Lana y
Fontanet, donzell, y de misser Gismundo Bof-
fill, ciutadà honrat de Barcelona, han feta emba-
xada als molt il·lustres senyors consellers de la
present ciutat, en resposta de altra per dits se-
nyors concellers a sa senyoria feta, en jornada de
vint del present y corrent mes, per a què lo con-
cistori de ses senyories se interposàs ab lo ex-
cel·lentíssim senyor don Viscente Gonzaga,
llochtinent y capità general de sa magestat en lo
present Principat, perquè sa excel·lència fos ser-
vit no donàs lloch en las contrafaccions de capí-
tols, constitucions y demés actes de Cort se es-
tavan obiant per lo tribunal dels il·lustres
senyors inquisidors, acerca de la captura de la
persona de Joseph Guinart y altres; y per medi
de dits Lana y Boffill han fet sabedor a dits se-
nyors concellers com dits senyors deputats per
dit effecte havian eviada embaxada al senyor vi-
rey, y juntament havia determinat lo concistori
de dits senyors deputats scríurer a sa magestat,
que Déu guarde, sia servit manar posar lo remey
convenient y més ben vist per sa magestat aserca

de ditas contrafaccions, y que axí suplicavan a
dits senyors concellers fossen servits també
scríurera a sa magestat per a què informés y se
pogués alcansar lo remey en dit fet; los quals
han respost estimavan a sa senyoria la mercè de
haver ab tanta puntualitat obrat, y que dits se-
nyors // 95v // concellers ne farian paraula al
Consell de Cent, del que dits senyors deputats
tenian obrat, y juntament proposarian lo de
scríurer a sa magestat que, no trobant-se incon-
venient algú, cumplirian al desitg de dits se-
nyors deputats, restant sempre molt promptes
al que per dits senyors deputats los serà dema-
nat, en observansa de la conformitat tenan las
dos casas y de las mercès tenan rebudas de ses
senyories.

96r Dijous, a XXVII. En aquest dia Jaume Casas, ver-
guer dels senyors deputats, ha donada pocessió
del offici de ajudant segon de la scrivania major
a Roch Franch, notari de Gerona, en lo qual fou
extret segons lo decret de sa magestat y després
provehit per dits senyors deputats en concistori,
precehint sentència de excomunicació major,
com en lo llibre de Deliberacions se conté. Pre-
sents per testimonis de dita pocessió lo doctor
misser Gismundo Boffill yb...

96v Dilluns, a XXXI. En aquest dia enviaren a sa ex-
cel·lència los memorials dels subjectes propo-
sats per ses senyories per medi de nostre síndich
dels llochs vacants de deputats y oÿdors, y dels
officis, y lo dit síndich donà los memorials al se-
cretari de sa excel·lència, dient-li que sa ex-
cel·lència los tenia per rebuts, la qual relació ha
fet lo síndich a ses senyories, los quals són assí
cusits, signats de lletras A, B.c

98v Abril MDCLXIIII

Dimars, a XXII. En aquest dia lo magnífich racio-
nal de la present casa ha feta relació en lo concis-
tori de ses senyories com Hyerònim // 99r //
Major y Sala, sobrecullidor de la part de ponent,
té acabat de pagar las nou-centas quoranta-tres
lliuras, sinch sous, devia y pujava la terça de ja-
ner, fabrer y mars, mil sis-cents sexanta-tres.

Dijous, a XXIIII. En aquest dia s’és partit de la
present ciutat lo molt il·lustre senyor Francisco
Amell, deputat militar, per afers seus propris y
de la Generalitat.

Divendras, a XXV. En aquest dia s’és partit de la
present ciutat a la de Gerona y parts de Am-
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pordà lo molt il·lustre senyor Pere Carreras, oÿ-
dor real, per affers propris y del General.

Disapte, a XXVI. En aquest dia ha faltat lo molt
il·lustre senyor don Jayme de Copons, deputat
ecclesiàstich, en lo concistori de ses senyories //
99v // per causa de sa indisposició y malaltia.

Dimars, a XXVIIII. En aquest dia lo molt il·lustre
senyor deputat militar tornà en la present ciutat
y comparegué en lo concistori de ses senyories.

100v Maig MDCLXIIII

Dijous, a VIII. En aquest dia és tornat en lo con-
cistori de ses senyories lo molt il·lustre senyor
deputat ecclesiàstich, lo qual ha faltat nou dias
per causa de sa desgana.

Divendras, a VIIII. En aquest dia se entregà al
procurador fiscal del General lo memorial de las
sentèncias de visita, que los molt il·lustres se-
nyors visitadors de la visita passada cometeren
llur execució als molt il·lustres senyors deputats
y magnífichs assessors del General.

Disapte, a X. En aquest dia lo molt il·lustre se-
nyor deputat militar és baxat en la Llotja y casa
del General de la present ciutat, a fi y effecte de
vèurer los fraus tenia lo receptor dels fraus del
dit General, y s’i han trobat los fraus següents:

Primo, una pessa de catorsena blanca, apresa del
tint de Joan Ores, que diu ésser de Magí Merca-
der.

Ítem, un tros de sayal blanch y un manto de //
101r // stam novè, aprés de Joan Vergés, texidor
de lli.

Ítem, un àbit, ço és, saya y mànegas de esta-
menya nové, basta, apresa de casa de mestre
Brugada, sastre.

Dimars, a XIII. En aquest dia ha faltat en lo con-
cistori de ses senyories lo molt il·lustre senyor
deputat real per estar detingut en sa casa, per in-
disposició de sa malaltia.

Dimecras, a XIIII. En aquest dia me han entregat
a mi, scrivà major, un vot fet per lo noble regent
la Real Cancellaria, magnífichs doctors del Real
Concell y assessors y advocat fiscal de la present
casa, aserca del disposat en lo capítol // 101v //
quoranta-set del nou redrés, Corts mil sinch-
cents noranta-nou, en orde dels duptes fermà lo
magnífich racional de la present casa dels comp-
tes a ell presentats, com més llargament en dit
vot és de vèurer, lo qual és assí cusit, signat de
lletra A.
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En aquest mateix dia, per medi de Joan Pau de
Llosellas, servint lo offici de síndich del Gene-
ral, enviaren al excel·lentíssim senyor don Vis-
cente de Gonzaga, llochtinent y capità general
de sa magestat, representant-li com tots los
anys, en jornada de vint-y-sinch de present y cor-
rent mes de maig, per observança dels capítols
de Cort, se sol fer insiculació dels subjectes ano-
menats per sa magestat dels llochs vacants de
deputats y oÿdors, y demés officis de la present
casa, y axí·s fou servit de entregar a ses senyories
memorial de dits subjectes per a què puguessen
complir a llur obligació de sos càrrechs.

En aquest mateix dia, entra las quatre y sinch
horas de la tarda, ses senyories enviaren al ex-
cel·lentíssim senyor don Viscente Gonzaga,
llochtinent y capità general de sa magestat en
aquesta província, per medi del doctor Joseph
Jalpí y Julià, prior de Meyà, advocat fiscal del
General; Ramon Castelló, donzell, en Barcelo-
na domiciliat; y don Joseph Quintana, ciutadà
honrat de Barcelona, ab verguers y massas,
acompanyats dels officials de la present casa, se-
gona embaxada aserca de la captura, feta per los
revarents pares inquisidors de aquesta // 102r //
Principat, de las personas de Joseph Guinart,
misser Joseph Massart y Pedro del Folio, per un
pretès homicidi perpetuat en persona de Joan
Matheu, mercader, com més llargament en dita
embaxada és de vèurer, la qual és assí cusida,
signada de lletra A.

E, arribats los dits embaxadors en lo palàcio del
excel·lentíssim senyor don Viscente Gonzaga,
llochtinent y capità general del present Princi-
pat, a las quatra horas de la tarda, y en presència
de sa excel·lència, en una quadra de dit palàcio,
aprés de las degudas revarèncias y seramònias,
se asentaren ab cadiras de repòs per son orde, y
per orga del senyor prior Jalpí, fonch refarida la
dita embaxada y donada en mà de sa excel·lèn-
cia lo paper contenint aquella; y fonch respost
per sa excel·lència, ab molt gran aplàuso, que
desitjava sa excel·lència donar tota consolació
als senyors deputats y a est principat de Catha-
lunya en tot lo que se li demanava ab dita emba-
xada, y que ja havia scrit a sa magestat, que Déu
guarde, sobre esta matèria, y que tornaria a es-
críurer-li ab tot effecte per lo primer correu, y
que quant tindrà resposta la farà sabidora als se-
nyors deputats.

102v Dimars, a XX. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari un bitllet del excel·lentíssim senyor don
Viscente Gonzaga, llochtinent y capità general
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de sa magestat en esta província, junt ab un in-
forme per sa magestat, aserca del offici de aju-
dant segon de la scrivania, com més llargament
en ell és de vèurer, los quals són assí cusits, sig-
nats de lletra B y C.a

103r Divendras, a XXIII. En aquest dia se presentà en
lo concistori de ses senyories lo molt il·lustre se-
nyor Thomàs Capdevila, deputat real, lo qual
ha estat indisposat deu dias en sa casa.

Disapte, a XXIIII. En aquest dia lo molt il·lustre
senyor oÿdor militar y oÿdor real feran la rego-
nexensa acostumada per las botigas de la pre-
sent ciutat, ab asistència de Joseph Fortuny, al-
guatsil del senyor governador, y no trobaren
ningun frau.

103v Dimars, a XXVII. En aquest dia lo magnífich re-
gent los comptes del General del principat de
Cathalunya a feta relació a mi, scrivà major del
General, com lo capità Pau Fornells, ciutadà
honrat de Barcelona, havia restituhit a ell dit re-
gent los comptes, los sinquanta remals que, per
deliberació de ses senyories feta a onse de de-
sembre mil sis-cents sexanta-tres, se li foren en-
tregats per servey del excel·lentíssim senyor
marquès de Castell Rodrigo, llochtinent y ca-
pità general de sa magestat en aquesta provín-
cia, per restitució dels quals lo dit capità For-
nells, per esta caució a ses senyories, la qual
caució, attès dita restitució de dits remals, ses
senyories han aconsellat y annul·lat dita caució.
Presents per testimonis Bonaventura Vila, nota-
ri públich, ciutadà de Barcelona, y Valentí Ser-
ra, prevere.

Dimecras, a XXVIII. En aquesta dia, a las quatre
horas de la tarda, ses senyories enviaren al ex-
cel·lentíssim senyor don Viscente Gonzaga,
llochtinent y capità general de sa magestat en
aquesta província, per medi del doctor Joseph
Jalpí y Julià, prior de Meyà, advocat fiscalb //
104r // del General; Joan Carreras, donzell, en
Barcelona domiciliat; y del doctor Gismundo
Boffill, ciutadà honrat de Barcelona, ab ver-
guers y massas, acompanyats dels officials de la
present casa, tercera embaxada aserca de la cap-
tura feta per los reverents pares inquisidors del
present Principat de las personas de Joseph Gui-
nart, mercader, Joseph Massart y Pedro del Fo-
lio, per un pretès homicidi perpretat en persona
dec Joan Matheu, mercader, com més llarga-
ment en dita embaxada és de vèurer, la qual és
assí cusida, signada de lletra A.

E, arribats dits embaxadors en lo palàcio del ex-
cel·lentíssim senyor don Viscente Gonzaga,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en esta província, y entrats en la
quadra, de ha ont estavan fetas las degudas re-
varèncias, asentats ab sas cadiras, fonch explica-
da la embaxada per boca del dit prior Jalpía, y
donat lo paper en mans de sa excel·lència. Res-
pongué sa excel·lència que estimava molt, com
era just, lo bon sell y cuydado tenia lo concisto-
ri en solicitar que los presos fossen trets de las
presonsb de la Inquisició, y la causa corregués
per lo Real Consell, y que per aquest effecte te-
nia scrit a sa magestat, que Déu guarde, moltas
vegadas, del qual tenia resposta que·s tractava
de la causa y de las dificultats que·y havia, y axí
confirmava que prest se pendria resolució de la
matèria y que, en tenir resposta, ne manaria do-
nar notícia als senyors deputats, y que havia fet
fins assí tot quant era estat possible, y en avant
seria lo mateix, per lo que la resolució havia //
104v // de venir de sa magestat.

Després fou servit sa excel·lència dir a dits em-
baxadors que, de part sua, diguessen als senyors
deputats y oÿdors que, per part dels administra-
dors del hospital General de Santa Creu de la
present ciutat, se li era estat presentat la gran
misèria y pobresa del dit hospital, per faltar las
caritats de aquell, y no poder cobrar las pochas
rendas que té, y los grans gastos que ha de su-
portar, y los que hara de present té fets de las es-
tubas y altras medicinas de la primavera, per
hont no·ls és possible a dits administradors po-
der subvenir a las necessitats dels pobras de
aquella sancta casa, y que se li és dit que la De-
putació deu algunas pagas atrasadas, no dels
censals que·s fan al dit hospital, sinó de aquellas
quantitats que per constitucions se acostuman y
deuan pagar quant se pagan las terças als depu-
tats, oÿdors y altre officials, y que essent la ne-
cessitat tant gran, y la obligació precissa de pa-
gar ditas quantitats, que per ço dits embaxadors
representassen als dits deputats, de part de sa
excel·lència que, sens falta, pagassan y anassan
pagant lo que·s deu al dit Hospital de las pagas
atrasadas que·s contenan en las constitucions.

106r Juny MDCLXIIII

Divendras, a XIII. En aquest dia, per orde de ses
senyories, enviaren als senyors don Jayme y Ra-
mon Spuny a donar la benvinguda a esta ciutat
al senyor donc..., conde de Prades.

Disapte, a XIIII. En aquest dia lo senyor don Jay-
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me Copons, deputat // 106v // ecclesiàstich, ha
fet sabidor a ses senyories com sa magestat, que
Déu lo guarde, és estat servit fer-li mercè del
bisbat de Vich. E lo mateix dia a la tarda ses se-
nyories, per medi de don Jayme Magarola y Ra-
mon Spuny y de Claramunt, donzell, enviaren a
donar la norabona a dit senyor deputat eccle-
siàstich de la mercè que sa magestat era estat
servit fer-li. E los dits embaxadors feran relació
com havian reportat de part del concistori la
dita embaxada, y que havia respost que estimava
molt la honra que li feya lo concistori.

Dilluns, a XVI. En aquest dia lo molt il·lustre se-
nyor Francisco Amell, deputat militar, ha feta la
regonexensa ordinària per las botigas de la pres-
net ciutat, com és acostumat.

107v Dijous, a XXVI. En aquest die, per medi de Joan
Pau de Llosellas, servint lo offici de síndich del
General, fonch enviat a sa excel·lència un me-
morial dels subjectes que proposan ses senyories
a sa magestat, que Déu guarde, per lo offici de
deputat local del General de la ciutat de Lleyda,
per lo resíduo del present y corrent trienni que
vaca per no haver tret lo despaig, lo qual memo-
rial és assí cusit, signat de lletra A.

Divendras, a XXVII. En aquest dia Pere Nadal,
porter real, ha feta relació com, als vint-y-sis del
corrent mes de juny, ha presentada la carta dels
molt il·lustres senyorsa //108r // deputats a Joan
Pere Tarau, tauler del general de la vila de Ma-
taró, lo qual també ha feta rebuda de sa mà prò-
pria.

Dilluns, a XXX. En aquest dia me han ordenatb

ses senyories a mi, scrivà major del General,
cuse en lo present dietari una carta enviada a sa
senyories de part dels concellers de la present
ciutat, contenint en ella certas cosas, com en
ella és de vèurer, la qual és assí cusida, signada
de lletra A.

Juliol MDCLXIIII

Dimars, al primer. En aquest dia ha faltat en lo
concistori de ses senyories lo il·lustre // 108v //
senyor Francisco Amell, diputat militar, lo qual
s’és partit d’esta ciutat per negocis seus propris.

109r Dijous, a X. Lo senyor donc..., compte de Pra-
des, vingué a vesitar los senyors deputats; los se-
nyors oÿdors ab los verguers ab masas altas lo
anaren a rèbrer al cap de la escala, acompanyats
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dels assessors, advocat fiscal y molt officials, y
per la part dels tarongers, al entrar a la sala dels
reys, lo reberen los senyors deputats, y axí junts
se’n entraren a la sala del concistori y, fent-se //
109v // moltas cortesias se asentaren al mig lo se-
nyor compte y lo senyor deputat ecclesiàstich,
conversaren un poch, y després, ab las matexas
cortesias, se alçaren y lo acompanyaren los se-
nyors deputats y hoÿdors fins al cap de la escala,
y los demés officials fins a la porta.

En aquest mateix dia s’és partit de la present
ciutat lo il·lustre senyor Thomàs Capdevila, de-
putat real, per a la ciutat de Lleyda, per cafers
seus propris y del General.

110r Dimecras, a XVI. En aquest dia Pere Nadal, por-
ter real, ha feta relació com a catorsa de juliol
havia presentada la carta que los senyors depu-
tats ordenaren y manaren fer a Joan Sauleda,
tauler del General de la ciutat de Vich.

110v Dimecras, a XXIII. En aquest dia me han entre-
gat a mi, scrivà major del General, cuse en lo
present dietari un decret de sa excel·lència, des-
padit ab deguda forma de Cancellaria,a //111r //
lo qual és así cusit, signat de lletra A.

Dijous, a XXIIII. En aquest mateix dia és tornat
en lo concistori de ses senyories lo il·lustre se-
nyor Francisco Amell, deputat militar, lo qual és
estat fora des del present y corrent mes fins a
vint-y-tres de dit, que són vint-y-tres dias.

111v Dimars, a XXVIIII. En aquest dia, per medi del
prior Jalpí, advocat fiscal del General, fou porta-
da una embaxada al excel·lentíssim senyor don
Viscente Gonzaga, llochtinent y capità general
de sa magestat en esta província, la qual és assí
cusida, signada de lletra B.

En aquest matex dia lo senyor prior Jalpí féu re-
lació en lo concistori de ses senyories com havia
reportada la dita embaxada a sa excel·lència a las
sis horas de la tarda, y li respongué que tenia
antès, y que lo paper que se li entregave lo mira-
ria y lo consultaria, per a què se pogués pèndrer
la resolució convenient sobre la matèria, y que
entretant no se instaria la execució del decret.

Dimecres, a XXX. «Elb rey. Deputados. El marqués
de Castell Rodrigo, que va servirme con el puesto
de governador de los stados de Flandes, envía de-
lante, para servicio de su persona, los cavallos y
mulas, que lo tendréys por la memoria que se remi-
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te a don Viscente Gonzaga, mi llochteniente y ca-
pitán general en este Principado, y porquea al en-
trar y salir dél olgare que no se ponga embaraso ni
lleven drechos en casso de deverlos a las generalida-
des, os encargo y mando que, en conforme de lo que
de mi parte os dixere el dicho mi llochteniente y ca-
pitán general, los dexéys y consintáis entrar y sa-
car, dándolos porb //112r // proprio uso y servicio,
en que seré servido de vosotros. Dada en Madrid, a
XVIII de junio MDCLXIIII. Yo, el rey. Vidit don
Christophorus Crespi, vicecancellarius. Don Hie-
ronymus Villanueva, marchio Villalva, prothono-
tarius. Vidit Exea, regens. Vidit Henriquez ab
Heredia, regens. Vidit don Anticus Ferrer. Vidit
marchio de Ariza. Vidit don Michael de Çalba».

Dijous, a XXXI. En aquest dia, per medi de Joan
Pau de Llosellas, servint lo offici de síndich del
General, enviaren al excel·lentíssim senyor don
Viscente Gonzaga, llochtinent y capità general
de sa magestat en esta província, dos memorials
de subjectes, ço és, lo un del ínterim a sa
excel·lència, y lo altre per la proprietat per sa
magestat, del offici de sobracullidor de la
col·lecta de Tremp y Pallàs y vall de Aram, que
vaga per mort de Joseph Sansa, los quals són
assí cusits, signats de lletras A y B.

En aquest mateix dia se ha rebuda una informa-
ció a instància de Arasma de Lana y Fontanet,
racional de la present casa de la Deputació, so-
bre quin preu va la rayma del paper de Gerona
de present, igulat y sens custeras, y la mà del pa-
per de la forma major y mitjana, y la rayma del
paper de stampa, //112v // y axí de las plomas de
sisne y de Irlanda, la qual està assí cusida, signa-
da de lletra C.

En aquest mateix dia s’és partit de la present
ciutat lo il·lustre senyor Francisco de Amigant,
oÿdor real, per a la ciutat de Manresa y altres
llochs li convindran per afers seus propris y del
General.c

113v Agost MDCLXIIII

Dilluns, a XI. En aquest dia és arribat en la pre-
sent ciutat lo il·lustre senyor Francisco de Mi-
gant, oÿdor ecclesiàstich, y s’és presentat en lo
concistori de ses senyories.

En aquest matex dia los senyors deputats envia-
ren lo síndich del General al excel·lentíssim se-
nyor marquès de Castell Rodrigo a las nou ho-
ras de la matinada per a què, per part del

concistori, fos servit de donar hora per a anar a
basar a sa excel·lència las mans, y donar-li la
benvinguda en esta ciutat, y fou servit de donar
lloch a ses senyories per las quatre horas de la
tarda. E los senyors deputats, en aquesta matexa
hora, ab los verguers ab massas altas, acompa-
nyats de molts officials de la casa, anaren al palau
de la comptesa, ha ont habita lo senyor don Ga-
briel de Llupià, governador de aquest Principat,
y dit senyor marquès de Castell Rodrigo està os-
pedat y, ja al peu de la escala, trobaren alguns
cavallers y gentils hòmens de sa excel·lència. Y,
arribats a la primera sala, allía estava lo senyor
governador ab alguns altres cavallers y, al entrar
en lo altre aposento, lo dit senyor marquès los
rebé ab molt grans cortesias, // 114r // usant de
aquellas en tots los portals per ha ont entrava, y
al quart aposento se asentaren los senyors depu-
tats y oÿdors per son orde y lo senyor marquès,
assentat un poch apartat envers la porta, per
cortesia. Lo senyor deputat ecclesiàstich, en
nom del concistori, donà a sa excel·lència la
benvinguda en esta ciutat, regonexent la mercè
que feya en esta ciutat, donant tant vivas mos-
tras de son carinyo y affecte. Y, després de llarch
rahonament, responent dit senyor marquès, féu
gran estimació de la memòria tenia dit concisto-
ri de sa persona, dient que la bona opinió que té
d’esta ciutat y de sos habitants lo havia obligat a
tórser lo camí de sa jornada saxanta lleugas, y en
senyal de aquest bon ànimo offeria als senyors
deputats lo favor que, per sa part, poria valer-los
en totas ocasions.

Tornaren després conversar un rato, y després
se alsaren, despedint-se ab las matexas cortesias,
y lo senyor marqués acompanyà als senyors de-
putats fins al cap de la escala, y los gentils hó-
mens fins baix al pati, y axí se’n tornaren los se-
nyors deputats en la casa de la Deputació y,
arribats en ella, antes de entrar al sel obert, lo
senyor deputat ecclesiàstich y demés senyors
deputats feran molta estimació als officials que
havian acudit en lo acompanyament de ses se-
nyories.

114v Dimecras, a XIII. En aquest dia, a las deu horas
de la matinada, vingué en la present casa de la
Deputació lo excel·lentíssim senyor marquès de
Castell Rodrigo, acompanyat de molta noblesa,
a despedir-se dels senyors deputats, y ses senyo-
riesb lo reberen ab molt gran aparato, y los se-
nyors assessors y advocat fiscal y molts altres of-
ficials del General lo anaren a rèbrer a la porta,
entrant al pati, y los senyors oÿdors ecclesiàs-
tich, militar y real, ab los verguers ab massas al-
tas al cap de la escala, fent-se molt grans corte-

177

[ 1664 ]

a. a continuació ratllat en.
b. a continuació una ambaixada i dos memorials transcrits a
l’Apèndix 3, pàgs. 1078-1079.
c. a continuació una informació, un decret i una súplica
transcrites a l’Apèndix 3, pàgs. 1079-1080.

a. a continuació ratllat allí.
b. a continuació repetit senyories.



sias, se’n anaren a la capella de Sant Jordi, por-
tant-lo al mitg, feren oració, y se’n entraren en
lo terraplé dels tarongers, y se’n entraren en la
sala dels reys, ha ont estava lo senyor deputat
ecclesiàstich y militar, ha ont lo reberen ab gran
aplauso, fent-sa moltas cortesias. Y tots junts
se’n entraren en la sala del concistori, y allí se
asentaren sota lo doser, lo excel·lentíssim se-
nyor marquès al mitg, y lo senyor deputat eccle-
siàstich a mà esquerra, y los demés per son orde,
fent-se moltas cortesias uns y altres, y allí parla-
ren un rato ab lo senyor deputat ecclesiàstich, y
lo dit senyor marquès digué que sols per a pas-
sar a Barcelona havia tors lo camí sexanta lleu-
guas, y los senyors deputats feran grandíssima
estimació de la mercè; y luego se alsaren ab las
matexas cortesias, y isqueran per dita sala del
concistori de allí ha ont està lo sortidor, // 115r
// amostrant-li la casa, y se’n anaren a la sala de
Sant Jordi de la part de Sant Jaume, y se mirà la
dita sala, y luego se despedí, y dits senyors de-
putats, ab los verguers y massas altas lo acom-
panyaren fins al cap de la escala, y se feran grans
cortasias y se despediren, fent lo dit senyor mar-
quès moltas demostracions de estimació, offe-
rint-se que ab tot lo que ell poria obrar per est
Principat lo faria, y los senyors assessors y advo-
cat fiscal y demés officials lo acompanyaren a la
porta del pati, fent a tots moltas cortesias.

Dijous, a XIIII. En aquest dia és tornat en la pre-
sent ciutat lo il·lustre senyor Thomàs Capdevi-
la, deputat real, lo qual era enat en la ciutat de
Lleyda, y és vingut en lo concistori de ses senyo-
ries, lo qual ha faltat trenta-sinch dias.a

116r Disapte, a XXIIII. En aquest dia me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís en lo pre-
sent dietari una carta y cridas del deputat local
del General de la ciutat de Urgell, aserca dels
adops de la casa del General de dita ciutat, la
qual carta y cridas són assí cusidas, signadas de
lletras A y B.b

117r Setembre MDCLXIIII

Dilluns, al primer. En aquest dia lo il·lustre con-
cistori me ha ordenat a mi, doctor Argila, scrivà
major del General, continuàs en lo present die-
tari com lo excel·lentíssim senyor marquès de
Bajona, general de las galeras de Spanya, vuy
habitants en lo moll de la present ciutat, envià
un recado a ses senyories com, encontinent que
tingué notícia de ses senyories que demanavan
que dos forsats que y havia en ditas galeras ha-
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vian acabat lo temps de llur condempnació,
com apar ab còpia de la sentència de dita con-
dempnació, y súplica per la part donada a ses se-
nyories, las quals són assí cusidas, signadas de
lletras A y B, fosan luego relaxats y llevats del
rem, y posats en llibertat, manà encontinent se
effectuàs, com sa senyoria manava, y axí per a
què conste de la diligència se fa la present nota.

Dimars, a II. Los senyors deputats, en presència
mia, scrivà major del General, an feta regone-
xensa dels fraus que lo receptor té guardats en
sa stànsia, y en ella an trobat lo següent:

Primo, deu palms de drap borell bast.

Ítem, quatre canas estamenya parda de la terra,
apresos dits dos partits de unaa rectoria.

Ítem quatre canas y mityab estamenya blancha
estreta de la terra, apresa a T. Ribalta, calsater
de Cardedeu.

Ítem un manto de estam negra de la terra, pres
de casa de Maria Gironès.

En aquest matex diac Joan Pau de Llosellas, ser-
vint lo síndich del General, anà de part de ses
senyories //117v //al excel·lentíssim senyor mar-
quès de Bajona, general de las galeras de Span-
ya, avuy habitant en lo moll de la present ciutat
de Barcelona, representant-li de part de dites ses
senyories fos de son servey tràurer altre galiot y
havia en alguna de las ditas galeras, lo qual havia
acabat lo temps de dita condempnació, la qual
és assí cusida, signada de lletra A, ab què fou
servit sa excel·lència relexar-lo luego del rem y
posar-lo en llibertat.d

118r Dimars, a VIIII. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari un paper, enviat a ses senyories per sa ex-
cel·lència, acerca que informen per quinas causas
los scrivans de manament y de registre dexan de
ser abilitats per las extraccions de deputats, oÿ-
dors y altres officis de la casa de la Deputació, y
axí matex la resposta fan sas senyories aserca de
dita petició, los quals papers són assí cusits, sig-
nats de lletras //118v //A y B, y foran enviats a sa
excel·lència per medi del senyor prior Jalpí y Ju-
lià, advocat fiscal de la present casa.

Disapte, a XIII. En aquest dia ses senyories con-
cistorialment, ab verguers ab masas altas, acom-
panyats de molts officials del General, anaren al
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palau del bisbe a donar la benvinguda al il·lus-
tríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelo-
na, que era vingut lo dia antes, y per orga del se-
nyor deputat ecclesiàstich se li donàa //119r // la
benvinguda, y conversaren un poquet, y se des-
pediren ab moltas cortesias, acompanyant-los lo
senyor bisbe fins al cap de la escala, despedint-se
ab molts compliments.

119v Dilluns, a XXII. En aquest dia me han ordenat a
mi, lo doctor Joan Argila, scrivà major del Ge-
neral de Cathalunyab, // 120r // com sa senyo-
ria, de vot y parer dels assessors y advocat fiscal
del General, y tots presents en concistori, han
declarat un dubte sobre la querela número 47,
que lo capítol vint-y-dos de las Corts mil qua-
tre-cents trenta-tres està derogat per lo capítol
vint-y-dos, Corts mil sinch-cents noranta-nou,
y per lo consegüent continua en lo llibre de
Declaracions de Duptes, y axí jo, lo dalt sobre-
dit doctor Argila, scrivà major de dit General,
he llevat lo present acte en lo concistori de ses
senyories, presents per testimonis lo reverent
Joseph Domingo, prevere y beneficiat de Sant
Pere de las Puellas de la present ciutat, la qual
declaració y vot és assí cusit, signat de lletra 
A, y està continuat en lo llibre de Declara-
cions.c

120r Octubre MDCLXIIII

Dimecras, al primer. En aquest dia me han or-
denat a mi, scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una carta del excel·lentíssim
senyor don Viscente Gonzaga, llochtinent y
capità general de sa magestat en lo present
principat de Cathalunya, aserca del contagi de
Olanda, com més llargament en dita carta és
de vèurer, la qual és assí cusida, signada de lle-
tra A.

120v Dilluns, a VI. En aquest dia me han entregat a
mi, scrivà major del General de Cathalunya, un
indult apostòlich, contenint en si licència de re-
sitar lo offici propri del gloriós Sant Jordi, patró
de aquest Principat, com més llargament en dit
indult se conté.

Dimecras, a X. En aquest dia lo doctor en medi-
cina Francesch Matas y Hyerònim Alias, silur-
già, ciutadans de // 122r // Barcelona, han feta
relació en lo concistori de ses senyories, mitjen-
sant jurament, com Joseph Blanch, un dels ver-
guers de ses senyories, està detingut en lo llit de

una malaltia, lo qual lo impedeix de servir son
offici.a

123r Dilluns, a XX. En aquest dia ses senyories me han
ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en
lo present dietari un billet del excel·lentíssim se-
nyor don Viscente Gonzaga, llochtinent y capità
general de sa magestat en lo present principat de
Cathalunya, ordenat ab ell fossan servits ses se-
nyories deliberar la restant quantitat fou ordenat
en dias passats, per decret de sa excel·lència, lo
qual billet és assí cusit, signat de lletra A.

Dimars, a XXI. En aquest dia entre las tres y las
quatre horas de la tarda, ses senyories, absent lo
senyor deputat real, concistorialment ab ver-
guers ab massas altas, acompanyats de molts of-
ficials del General, anaren a donar la benvingu-
da al duque de Monteleón y Terranova, y al
conde de Penyaranda, los quals arribaren lo dia
de air en la present ciutat ab las galeras de Nà-
pols y Sicília y, per orga del senyor deputat ec-
clesiàstich, se’ls donà la benvinguda de part de
est Principat, los quals, ab los deguts acatos y
reverèncias, se assentaren en sas cadiras, estant
un rato conversant, y després se’n tornaren fent
las matexas cortesias, acompanyant dits senyors
a ses senyories fins al cap de la escala, despartint-
se ab moltas demostracions de contento.b

Dimecras, a XXII. En aquest dia, a las deu horas
del matí, vingué en //123v // la present casa de la
Deputació lo duque de Monteleón y de Terra-
nova a despedir-se de ses senyories, lo qual re-
beren ab grandíssim aparatori, ço és, los asses-
sors y advocat fiscal, regent los comptes y demés
officials del General lo anaren a rèbrer a la porta
major de dita present casa, y los senyors oÿdors
militar y real, ab verguers ab masas altas, lo re-
beran al cap de la scala. Y, feta oració en la cape-
lla de Sant Jordi, se’n entraren per lo terraplé
dels tarongers, y en la porta de la sala dels reys
lo reberan lo senyor deputat ecclesiàstich, mili-
tar y real, fent moltas cortesias en lo entrar en
cada porta; y entraren en la sala del concistori y
se asentaren sota lo doser, lo duch al mitg, y los
deputats y oÿdors per son orde, y allí conversa-
ren un rato. Y, al cap de un poquet, se alsaran ab
las matexas cortesias, y isqueran per las portas
del sortidor, y se’n anaren dreta a la sala de Sant
Jaume, ha ont estigueran un poquet, y allí rebe-
ren lo dit senyor lo bras militar, despartint dit
senyor de ses senyories ab moltas cortesias.

Divendras, a XXIIII. En aquest dia, a las deu ho-
ras del dematí, vingué en la present casa de la
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Deputació lo conde //124r // de Penyaranda, lo
qual passava de Itàlia en Spanya, a despedir-se
de ses senyories, lo qual reberan ab la forma
acostumada, ço és, los assessors, advocat fiscal,
regent los comptes y demés officials del General
baix al peu de la escala, y los senyors oÿdors ec-
clesiàstich, militar y real ab verguers ab massas
altas lo rebé al capdemunt de la escala. Y, feta
oració en la capella del gloriós Sant Jordi, se’n
entraren per lo terraplé dels tarongers dret a la
sala dels reys, ha hont lo isqueran a rèbrer los se-
nyors deputats ecclesiàstich, militar y real, fent-
sa moltas cortesias, anant-se’n dret a la sala del
concistori, fent las matexas cortesias al entrar a
cada porta. Arribats en lo concistori de ses se-
nyories se asentaren sota lo doser, y lo dit se-
nyor conde al mitg, y los demés senyors dipu-
tats y oÿdors per son orde, com és acostumat,
fent las matexas cortesias, conversaren un rato.
Y, al cap de un poquet, se alsaren ab los matexos
compliments, axint per la porta del sortidor, de
ha ont se fa la extracció de deputats y oÿdors, y
se’n anaren dret a la sala de Sant Jordi de la part
de Sant Jaume, ha ont isqueren a rèbrer lo
il·lustre bras militar, y allí se despediren los se-
nyors deputats y oÿdors ab moltas cortesias,
fent moltas demostracions de agraÿment.

Disapte, a XXV. En aquest die don Felip Roger
és arribat en la present casa de la Deputació de
part del excel·lentíssim senyor Joatín de // 124v
//Ória, lo qual, de part de sa excel·lència, ha ex-
plicat que ha tingut molta pena que los senyors
deputats hagen puguda tenir queixa alguna ser-
ca de la detensió de alguns soldats, violentada, y
que en testimoni de son sentiment féu posar en
la popa de sa galera a don Felip Roger, y que féu
cridar tots los soldats, y que en particular los
preguntà si pretenian ser soldats, y per a ser-ho
los feyan alguna forsa, y que comparagueran
dos licenciados que, sens praguntar més, los di-
gué se’n anassen a llurs studis, que no eran bons
per a soldats; y axí matex comparagué un home
vell, y també li digué que se’n anàs, que los vells
no eran bons per las armas, y que, havent entès
que un cert licenciado se era fugit de la galera
nadant, y que, havent sabut que se havia dexada
la roba en dita galera, la·y féu tornar, y axí ma-
tex donarà en tot la satisfacció que posan dema-
nar y pretèndrer los senyors deputats.

125r Noembre MDCLXIIII

Disapte, al primer. En aquest die s’és partit lo
molt il·lustre senyor Francisco Amell, de pre-
sent deputat militar del concistori de ses senyo-
ries, per cafers seus propris.

125v Dimars, a IIII. En aquest dia és tornat en lo
concistori de ses senyories lo il·lustre senyor
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Francisco Amell, deputat militar, y ha estat tres
dias.

126r Disapte, a VIII. En aquest die s’és partit del con-
cistori de ses senyories y de la present ciutat, per
negocis seus propris, lo molt il·lustre senyor
Francisco Amell, deputat militar.

Diumenge, a VIIII. En aquest dia, a las deu ho-
ras de la matinada, ses senyories enviaren una
embaxada al excel·lentíssim senyor don Viscen-
te Gonzaga, llochtinent y capità general de sa
magestat en aquesta província, per medi del
doctor Joseph de Jalpí i Julià, prior de Meyà,
advocat fiscal del General, Erasma de Lana y
Fontanet, donsell, racional de la present casa, y
del doctor Gismundo Boffill, ciutadà honrat de
Barcelona, ab verguers ab massas altas, acom-
panyats dels officials de la present casa, suplicant
en ella fos de son servey manar a algun magní-
fich jutge de cort que, ab los officials y comitive
necessària, acistesca a ses senyories y arrendata-
ris del dret del General per a fer aprenció de las
robas que ab tant gran //126v // excés y publici-
tat la gent de las galeras venan fora en lo portal
de Mar, en lo lloch vulgarment dit de las Mo-
lasa, sens pagar dret del General, sent en gran
prejudici de la Generalitat, y també suplicant fos
servit anomenar persones per sa ajustar los
comptes del que lo General deu a sa magestat
del dret de guerra per via de emprèstich, com
més llargament en dita embaxada és de vèurer,
la qual és assí cusida, signada de lletra A.

E sa excel·lència fou servit respòndrer, quant al
primer cap, que ell ho consultaria, y que obraria
en lo que li fos possible ab tota utilitat y benefici
del General; y en quant al segon cap, que ell esta-
va desitjós que los comptes se ajustassen, y que ell
procuraria elegirb persona per a ajustar aquells.

Dilluns, a X. En aquest dia lo doctor en medici-
na Joan Alòs, ciutadà de Barcelona, ha feta rela-
ció en lo concistori de ses senyories, mitjensant
jurament, de la indisposició y malaltia de Joan
Pere, guarda ordinària del General, lo qual està
en lo llit, ab febra contínua, imposibilitat de po-
der acudir a la obligació de son offici.c

127r Dijous, a XIII. En aquest dia ses senyories, con-
cistorialment, ab massas altas, acompanyats de
alguns officials de la present casa, anaran a las
fonts del General, com és acostumat, y ses se-
nyories se conferiren a la mara de las fonts, per
vèurer en ella si si havia de adobar alguna cosa.
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Disapte, a XV. En aquest dia, a las tres horas de
la tarda, ses senyories, // 127v // ab verguers ab
massas altas, acompanyats de molts officials del
General, anaren a donar la benvinguda al ex-
cel·lentíssim duch de Íxar en sa casa, cituada en
lo carrer de la Marcè, lo qual era vingut de
Spanya. Y, per orga del senyor deputat eccle-
siàstich, se li donà la benvinguda, y allí conver-
saren un rato, y se despediran ab molts compli-
ments, acompanyants dit excel·lentíssim senyor
fins al cap de la escala, despedint-se ab las mate-
xas cortesias.

128r Disapte, a XXII. En aquest dia, és arribat en lo
concistori de ses // 128v // senyories lo il·lustre
senyor Francisco Amell, de present deputat mi-
litar, lo qual era anat fora la present ciutat per
afers seus propris, lo qual ha estat fora quinsa
dias.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi, lo
dit Joan Argila, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari uns papers enviats a ses se-
nyories per sa excel·lència, aserca de que infor-
men per quinas causas y rahons los coadjutors y
correus majors dexen de ésser abilitats per las
extraccions de deputats y oÿdors y altres officis
de la casa de la Deputació, y axí matex la respos-
ta fan ses senyories aserca de dita petició, los
quals papers són assí cusits, signats de lletras A y
B, y foran enviats a sa excel·lència per medi del
procurador fiscal del dit General y de la present
casa.

Dilluns, a XXIIII. En aquest dia lo magnífich ra-
cional de la present casa ha feta relació en lo
concistori de ses senyories com Hyerònim Ma-
jor y Sala, sobrecullidor del General de la part
de ponent, ha comptat la tersa de abril, maig,a
//129r //y juny mil sis-cents sexanta-tres, y se ha
trobat haver valgut net per lo General de las
taulas de Balaguer, Tarragona, Tremp y Pallàs,
Montblanch, Lleyda y Igulada, sinch-centas se-
xanta-nou lliuras y tres sous y onse, de las quals
ne ha pagat per lo banch de la present ciutat
tres-centas lliuras, axí que resta a dèurer dos-
centas sexanta-nou lliuras, tres sous y onse 
diners. De altra part, don Isidoro Avaria, recep-
tor del Tortosa, resta a dèurer cent sinquanta-
quatre lliuras, denou sous y deu diners; y Joan
Martí, tauler de Tamerit, sis lliuras; y faltan los
llibres de la Pobla, Bellpuig, Montblanch, Sare-
al y Ulldemolins y Vilafrancha de Panadès; falta
a comptar los llibres de la Seu de Urgell.b

130r Dezembre MDCLXIIII

Dijous, a IIII. En aquest dia, a instància del
magnífich racional de la present, per orde de ses
senyories, Francesch Oliver, Joan Vives y Fran-
cesch Puig, proms de la confraria dels fusters,
han prestat jurament y han feta relació com ha-
vian visurat y regonegut las posts de alba de set-
se palms de llarch y palm y mitg de ample, y més
de un quarta de gruxa, las quals se han empleat
en adobar las portas de la casa del General de la
present ciutat, y judican valer aquellas a rahó
deu lliuras, setse sous cada dotsena, com més
llargament és de vèurer ab dita relació, la qual és
assí cusida, signada de lletra A.

131r Divendras, a XII. En aquest dia, a las deu horas
de la matinada, vingué en la present casa de la
Deputació lo excel·lentíssim senyor duque de
Íxar, a tornar la visita a ses senyories, lo qual re-
beren ab la forma acostumada, ço és, los asses-
sors, advocat fiscal, regent los comptes y demés
officials del General baix al peu de la escala, y los
senyor oÿdors ecclesiàstich, militar y real, ab
verguers y massas altas, lo reberen al capdemunt
de la escala, y se’n entraren en la capella de Sant
Jordi, y feran oració; y desprésb se’n anaren per
lo terraplé, fent-se moltas cortesias en lo entrar,
y axí a cada porta. Y se’n entraren en la sala dels
reys, ha ont isqueran a rèbrer lo senyor deputat
ecclesiàstich, militar y real, fent-se moltas corte-
sias, y se’n anaren dret a la sala del concistori,
fent axí mateix moltas cortesias en lo entrar en
cada porta. Arribats en lo concistori de ses se-
nyories se asentaren sota lo doser, y lo dit se-
nyor duque de Íxar al mitg, y lo senyor deputat
ecclesiàstich a mà dreta, y los demés concisto-
rials cada hu per son orde, com és acostumat,
fent las matexas cortesias, conversaren un ratto,
y al cap de un poquet se alsaren y isqueran per la
porta del concistori del sortidor patit, de ha ont
se fa la astracció de deputats y oÿdors, y se’n
anaren dret a la sala de Sant Jordi de la part de
Sant Jaume, y se entretingueran un poch allí, y
se’n tornaren dret a la escala, acompanyant-lo
los senyors deputats fins al cap de dita escala, y
se despadiran ab molts compliments, y los mag-
nífichs assessors y demés officials lo acompanya-
ren //131v // fins a la porta del carrer.

Diumenge, a XIIII. En aquest dia a les tres horas
de la tarda, ses senyories concistorialment, ab
verguers ab masas altas, acompanyats de molts
officials del General, anaren a casa del excel·len-
tíssim senyor don Viscente Gonzaga, llochti-
nent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present principat de Cathalunya, a
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donar la benvinguda al eminantíssim senyor car-
denal Colona, lo qual passava de Itàlia en Spa-
nya a sercar la sereníssima infanta, filla del rey,
nostre senyor, de Espanya, muller del empara-
dor. Y, per orga del senyor deputat ecclesiàstich,
se li donà la benvinguda, y allí conversaren ab los
matexos compliments, acompanyant-los lo dit
senyor cardenal a ses senyories fins al cap de la
escala del dit palàsio, despedint-se ab molts
compliments, tornant-se’n ses senyories a la casa
de la Deputació ab la matexa forma.

132r Divendras, a XVIIII. En aquest dia, és a saber, a
las vuyt horas de la nit, envià, per un gentilhom,
lo senyor cardenal Colona envià un recado al se-
nyor deputat ecclesiàstich, dient que volia venir
lo endemà matí saa eminènsia //132v // a vesitar
lo concistori.

Disapte, a XX. En aquest dia, entre las deu y
onsa horas de la matinada, vingué en la present
casa de la Deputació lo eminentíssim senyor
Gerònim Colona, presbítero, bisbe, cardenal de
la Sancta Iglésia Romana, bisbe de Toscolano y
arxipestre de Sant Joan de Latran, molt acom-
panyat de patges y gentilshòmens y, juntament
ab los alabarders de la guarda del excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general de sa mages-
tat, que Déu guarde, en lo present principat de
Catalunya y en lo cotxe de dita sa excel·lència. Y
axí los assessors y advocat fiscal, juntament ab
los demés officials de la present casa, lo qual re-
cebiren a sa eminència en lo portal de dita pre-
sent casa ab molta cortesia, y juntament sa
eminència, fent-los molta cortesia, posant-se al
mitg, entre assessors y advocat fiscal; y anaren
axí fins dalt al cap de la escala, ha ont los molt
il·lustres oÿdors estavan esparant a la eminència,
y se’l posaren en lo mitg, anant lo verguers ab
las masas altas devant; ab aquest orde anaren
fins devant, fins a la porta de la sala dels reys,
que trau al hort ha ont los molt il·lustres se-
nyors deputats esparavan, y aquí, ab moltas cor-
tesias reberan a sa eminència, fent que entràs
primer, y aprés de ésser dins de la sala, posant-se
los dits assessors // 133r // y advocat fiscal y oÿ-
dors per llur orde, y sa eminència al mitg dels
senyors deputats, y en cada porta fent las degu-
das cortesias, sa eminència devant. Y, després de
entrats en cadab aposento se tornavan a posar ab
la matexa forma que de la sala dels reys.

Y, quant foren arribats a la del concistori, se
asentà en la cadira del mitg, sota lo doser sa
eminència, y després per llur orde los senyors
deputats y oÿdors de una part y altra, en la for-
ma acostumada ab sas cadiras sota lo doser, res-
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tant en dita estància los assessors y demés offi-
cials denpeus, juntament ab los gentils hòmens
y altres que aportava sa eminència, lo qual vesita
féu sa eminència al molt il·lustre concistori, of-
ferint-se que en lo que poria fer mercè al concis-
tori y al Principat ho faria, ab molt gran gust, ab
que li fonch respost per lo molt il·lustre senyor
deputat ecclesiàstich, don Jayme de Copons, en
nom de tot lo concistori, estimant-li la honra
era estat servit fer al concistori y venir a esta
casa.

Y, havent estat tractant de diversas cosas per lo
espay de un quart, se alsaren y, posant-se ab lo
mateix orde, se’n tornaren, acceptat que devant
de sa eminència isqueran tot per lo senyors con-
cistorials, anant ab las masas altas devant, com
se acostuma, y lo acompanyaren fins al cap de la
escala, ha ont se despediran ab molta cortesia. Y
després los assessors y advocat fiscal se posaren
al costat de sa eminència y bé replicaren de no
voler-se cobrir, y volgué sa eminència se cobris-
sen, y no volgué passar avant que primer no·s
cobrisen, //134r // y ab lo mateix orde dels offi-
cials de la casa y altres lo acompanyaren fins al
portal de la dita casa, despedint-se ab moltas
cortesias, y no se cobrí ningú fins a tant sa
eminència fou dins de la carossa y se partí.

Diumenge, a XXI. En aquest dia és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor Thomàs Cap-
devila, deputat real, per a la ciutat de Lleyda,
per negocis seus propris y del General, ab virtut
de desliberació feta per ses senyories sots dita
jornada.

Dimarts, a XXIII. En aquest dia lo senyor depu-
tat militar, ab asistènsia del aguatsil Furtuny,
féu la regonexensa ordinària per las botigas de la
present ciutat, per a vèurer si se cometian fraus
al General, ab la qual regonexensa no·s trobà
cosa en frau, lo qual féu sa senyoria com és acos-
tumat.

Dimecras, a XXIIII. En aquest dia lo il·lustre se-
nyor oÿdor militar féu // 134r // la regonexensa
acostumada per las botigas de la present ciutat,
ab asistènsia del agutsil Fortuny, per vèurer si·s
cometian fraus al General, ab que no·s trobà
ningun frau.

135v Janer MDCLXV

Divendras a VIIII. En aquest dia ses senyories,
absent lo senyor deputat real de la present ciu-
tat, concistorialment ab verguers ab massas al-
tas, acompanyats de alguns officials del Gene-
ral, baxaren en la Llotja de la mar de la present
ciutat, per a comensar de encantar lo dret del
General y Bolla y altres drets del dit General
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per lo trienni pròxim vinent, com és acostu-
mata.

136r Dimecras, a XIIII. En aquest dia me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís en lo pre-
sent dietari un paper o relació aserca dels adops
han de fer en algunas portas de la prasó del rey
de la present ciutat, com més llargament en dit
paper és de vèurer, lo qual és assí cusit, signat de
lletra A.

Divendras, a XVI. En aquest dia ses senyories ba-
xaren en la Llotja del mar //136v // de la present
ciutat per comensar de encantar los drets del
General y Bolla, com és acostumat.

Dilluns, a XVIII. En aquest dia, a instància al
magnífich racional de la present casa, se ha re-
buda informació sobre an a quin preu se ven lo
plom en la present ciutat de present, la qual és
assí cusida, signada de lletra A.b

137r Dimecras, a XXI. En aquest dia me an entregat a
mi, lo doctor Joan Argila, scrivà major del Ge-
neral, cusís en lo present dietari uns papers acer-
ca del que pretén Hyerònim Major y Sala, so-
brecullidor de la part de ponent, de la exacció
del dret de guerra, com més llargament en dits
papers es de vèurer, los quals són assí cusits, sig-
nats de lletra A, B, C.

Divendras, a XXIII. En aquest dia, entre las onsa
y las dotsa de la matinada, ses senyories, inse-
guint lo orde de sa magestat, que Déu guarde,
dat en Madrit, a vint-y-set de agost 1655, féu
extracció del offici de scrivent ordinari del ra-
cional de la present casa de la Deputació, lo
qual vacca per mort de Bernat Ferrer, burgès de
la vila de Perpinyà, últim possessor de aquell, y
fou extret en son lloch Francisco Martí,c notari
de Vilafrancha de Panadès. La qual extracció se
féu en presència de ses senyories dels molt il·lus-
tres senyors deputats // 137v // y oÿdors de
comptes, los quals isqueren del concistori ab los
verguers ab massas altas devant a la sala dels
reys, y aquella se féu ab rodolins de cera posats
en una urna de plata, ha ont se posan los rodo-
lins quan se fa extracció de deputats y oÿdors y
habilitadors, asistiran en dit acte los officials se-
güents: lo doctor Joan Jofreu, assessor; lo doc-
tor Francesch Vidal y Roca, assessor; lo doctor
Joseph Jalpí y Julià, advocat fiscal; lo doctor
Joan Argila, menor, subrogat en lo offici de
scrivà major del General; don Francisco Vila,
servint lo offici de regent los comptes del dit

General; mossèn Rafel Bonastra, prevere, aju-
dant primer de la scrivania major; lo doctor Gis-
mundo Boffill, ajudant tercer de la scrivania ma-
jor; Erasma de Lana y Fontanet, racional;
Dionís Magarola, procurador fiscal; Joseph
Quintana, exactor; Bonaventura Vilà, notari
públic de Barcelona, servint lo offici de scrivent
ordinari de la scrivania major, per mort de
Hyerònim Galí, notari; Valentí Serra, prevere,
servint lo offici de scrivà extraordinari de la scri-
vania major; Joan Trulles, subrogat per loa ínte-
rim de scrivent ordinari del racional; // 138r //
los tres verguers; Pere Pau Ferrer; Isidro Alta-
bó, fuster de la present casa; Francesch Badia,
llibrater; Tal Thomàs, llibrater. E, després de
posats los rodolins dins la urna, fets de cera,
com està dit, per un minyó fonch extret Francis-
co Martí, notari de Vilafrancha de Panadès.

Dilluns, a XXVI. En aquest dia ses senyories ba-
xaren a la Llotja de la mar de la present ciutat
per a comensar de arrendar los drets del General
y Bolla, com és acostumat.

138v Dimarts, a XXVII. En aquest dia lo doctor en
medicina Onofre Monsalvo, ha feta relació en
lo concistori de ses senyories, mitjensant jura-
ment, com lo doctor Joan Argila, major, ciu-
tadà honrat de Barcelona y scrivà del General de
Catalunya, està en lo llit desganat, patint indis-
posicions graves en sa salut, y assenyaladament
una nafra o úlcera en la cama, per ocasió de la
qual no pot caminar, ans bé, necessita de estar
en lo llit, y per tant no pot acudir a la obligació
de son offici, com més llargament també consta
ab dita relació en scrits, la qual és assí cusida,
signada de lletra A.b

139r Fabrer MDCLXV

Dilluns, a II. En aquest dia ses senyories baxaren
a Llotja del mar de la present ciutat per a co-
mensar de arrendar los drets del General y Bo-
lla, com és acostumat.

Dimecras, a IIII. En aquest dia és tornat en lo
concistori de ses senyories lo il·lustre // 139v //
senyor Thomàs Capdevila, de present deputat
real, lo qual era anat fora ciutat per cafers seus
propris y del General.

Dijous, a V. En aquest dia, a las set horas de la
nit, lo magnífich Carlos Costa, doctor en drets,
ciutadà de Barcelona, com a procurador del re-
verent Joan Argila, major, obtenint lo offici de
scrivà major del General de Catalunya, com de
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sa procura consta, ab acte rebut en poder de Jo-
seph Soldevila, notari públich de Barcelona, a
dotsa de octubre mil sis-cents sexanta-quatre, la
qual és assí cusida, signada de lletra A, consti-
tuhit personalment dit dia de sinch del corrent
en la casa del senyor canonge Vallerí, canonge
de la santa Seu de Barcelona, cituada devant
dita Seu, ha ont habita lo senyor Francisco
Amell, deputat militar del dit General, en dit
nom de procurador ha renunciat en mà y poder
de sa senyoria lo dit offici de scrivà major del dit
General en favor de Joan Argila, menor, son fill,
suplicant a sa senyoria sia servit admètrer-li la
dita renunciació, attès lo dit offici és dels antichs
y dels que·s podan vèndrar y alienar, que ho
rebrà a singular mercè. E sa senyoria de dit se-
nyor deputat militar respongué que admetia la
dita renunciació si et in quantum sit admitenda.
Presents per testimonis Francisco Cortès, scri-
vent, y Cosma Calbaró, lisensiado, en Barcelo-
na residints.a

140r E, consequutivament y quasi encontinent, cons-
tituhit personalment dit magnífich Carlos Costa
en la casa y pròpria habitació del il·lustre senyor
Pere Carreras, oÿdor real, que té en lo palau del
rey d’esta ciutat, en dit nom ha renunciat lo dit
offici de scrivà major de dit General en mà y po-
der de sa senyoria, suplicant-li sia servit admè-
trer-li la dita renunciació. E sa senyoria respon-
gué que admetia aquella. Presents per testimonis
los sobredits Francisco Cortès, scrivent, y Cosma
Calbaró, studiant, en Barcelona residint.

E axí bé y consequutivament y en dit nom cons-
tituït dit doctor Carlos Costa en la casa y prò-
pria habitació del molt il·lustre senyor don Jay-
me de Copons, ardiaca de Andorra y canonge
de la Seu de Urgell, elet bisbe de Vich, deputat
ecclesiàstich del dit General, que té en la deva-
llada de Sant Miquel de la present ciutat, ha re-
nunciat lo dit offici de scrivà major de dit Gene-
ral en mà y poder de sa senyoria, suplicant-li sia
servit admètrer-li la dita renunciació. E sa se-
nyoria respongué que admetia aquella si et in
quantum. Presents per testimonis los sobredits.

E axí bé y casi en encontinent en dit nom, con-
tituhit personalment dit doctor Carlos Costa en
la casa y pròpria habitació del il·lustre senyor
Thomàs Capdevila, deputat real del dit General,
que té en lo palau del rey d’esta ciutat, en dit
nom ha renunciat lo dit offici de scrivà major
del dit General en mà y poder de sa senyoria,
suplicant-li sia servit admètrer-li la dita renun-
ciació. E sa senyoria respongué que ademetia
aquella. Presents per testimonis los sobredits.
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139v E, finalment, y casi encontinent en dit nom
constituhit dit doctor Carlos Costa en la casa y
pròpria habitació del il·lustre senyor Francisco
de Amigant, canonge de la Seu de Barcelona,
oÿdor ecclesiàstich, lo qual té al costat de la casa
de la ciutat y, no trobant-lo en ella, se conferi-
ren en lo palau dels il·lustres senyors inquisidors
de la present ciutat, y allí lo trobaren, y perso-
nalment renuncià lo dit offici de scrivà major de
dit General, suplicant a sa senyoria fou servint
admètrer-li la dita renunciació. E sa senyoriaa

respongué que admetia aquella si et in quan-
tum. Present per testimonis los sobredits Fran-
cisco Cortès, scrivent, y Cosma Calbaró, en
Barcelona residint.

Divendras, a VI. En aquest dia ses senyories ba-
xaren en la Llotja del mar de la present ciutat
per a comensar de encantar los drets del Gene-
ral y Bolla, com és acostumat.

141r Dimars, a X. En aquest die ha faltat en lo consis-
tori de ses senyories lo senyor deputat ecclesiàs-
tich, per causa de desgana.

Divendras, a XIII. En aquest dia a la tarda me
han entregat a mi, scrivà //141v // major del Ge-
neral, que cusís en lo present dietari una carta o
billet del excel·lentíssim senyor don Viscente
Gonzaga, llochtinent y capità general de sa ma-
gestat en lo present principat de Cathalunya, la
qual havian rebuda per mans del secretari de
dita sa excel·lència, la qual és assí cusida, signa-
da de lletra A.

En aquest mateix dia, a la tarda, me han entre-
gat, cusís en lo present dietari, un vot fet per los
magnífichs assessor y consulent, lo qual és assí
cusit, signat de lletra B.

En aquest mateix dia anà lo síndich del General
a la casa del excel·lentíssim senyor don Viscente
Gonzaga, llochtinent y capità general de sa ma-
gestat, a demanar hora de part dels senyors de-
putats per un recado volian enviar per un asses-
sor de la casa, y sa excel·lència donà hora per lo
endemà dematí a las nou horas.

Disapte, a XIIII. En aquest dia Jaume Monfages,
candaler de cera, ciutadà de Barcelona, com a
procurador de Joseph Monfages, pasamaner,
ciutadà de la ciutat de Lleyda, obtenint lo offici
de tauler o receptor del General de dita ciutat
de Lleyda, com de dita procura consta, en po-
der de Gerònim Galí, notari, ciutadà de Barce-
lona, a quatre de setembre mil sis-cents sexanta-
quatre, la qual és assí cusida, signada de lletra B,
ha renunciat lo dit offici de tauler o receptor del
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General de dita ciutat de Lleyda, en favor de si
mateix, suplicant a ses senyories fosen servits
admètrer-li la dita renunciació, attès que lo dit
officia //142r // és dels antichs , y dels que·s po-
dan véndrer y alienar. E ses senyories respon-
gueren que admetian aquella si et in quantum.
Presents per testimonis Francisco Martínez, de
Vilafranca del Panadès, yb...

En aquest mateix dia lo senyor doctor Vidal y
Roca, altre dels assessors, anà en casa del ex-
cel·lentíssim senyor virey, a reportar-li lo recado
que ses senyories deliberaren lo dia de aÿr li re-
portàs. Y, essent tornat, féu relació a ses senyo-
ries era estat servit correspòndrer-li que estava
bé lo que havia obrat lo concistori, y que, en
quant a fer nova extracció de deputat ecclesiàs-
tich, sa excel·lència avisaria en concistori de què
se li offeriria.

Dilluns, a XVI. En aquest dia anà lo síndich a de-
manar hora a sa excel·lència per a un recaudo
per part del concistori de ses senyories, y fou
servit sa excel·lència donar hora per lo endemà
dematí a las nou horas; y axí los senyors depu-
tats y oÿdors ordenaren al dit doctor Vidal y
Roca, y al doctor Joseph Jalpí y Julià, advocat
fiscal, que lo endemà a la matexa hora anasen a
palàsio a reportar a sa excel·lència lo intent que
tenia lo concistori.

142v Dimars, a XVII. En aquest dia a las nou horas del
matí, anaren a palàcio lo doctor Francesch Vidal
y Roca, assessor, y lo prior de Jalpí y Julià, advo-
cat fiscal del General, y a las deu horas tingueran
lloch de entrar a besar la mà a sa excel·lència del
senyor don Viscente Gonzaga. Y axí, entrats y
assentats tots ab sas cadiras, fonch donat a sa ex-
cel·lència lo recado deliberat per sas senyories lo
dia de aÿr. Y sa excel·lència fou servit respòndrer
que los dias eran estats tant occupats que no li
havian donat lloch per considerar lo negoci, y
que per major comprehensió de aquell lo advo-
cat fiscal li donàs un paper, lo mateix dia, dels mo-
tius havia tingut per a instar la nova extracció de
deputat ecclesiàstich. Y, despedits de sa excel·lèn-
cia, anaren a tornar rahó al molt il·lustre concis-
tori, lo qual estava esperant en la present casa, y
axí dit assessor y advocat fiscal li feran relació de
tot lo que havian parlat ab sa excel·lència, y dit
advocat fiscal, ab intervensió dels assessors, for-
mà lo paper, lo qual és assí cusit, signat de lletra
A. Y per ço lo dit advocat fiscal, a las sis horas de
la tarda del mateix dia, lo entregà en mans de sa
excel·lència, com a official particular y sens que
lo concistori ho desliberàs.

Dimecras, a XVIII. Per quant lo il·lustríssim y re-
verendíssim senyor don Jaymea //143r // de Co-
pons, elet bisbe de Vich, en lo dia de vuy, entre
las nou y deu horas de la matinada, s’és conferit
en la present casa de la Deputació, ab motiu y
pretext de voler continuar lo puesto de deputat
ecclesiàstich, lo que és contra de la pretensió té
lo procurador fiscal de la present casa. Per tant,
fonch proposat en concistori de ses senyories
per lo deputat militar dit fet, perquè se pren-
gués sobre ell resolució si y conforme disposi-
cions de capítols de Cort, vot dels assessors y
consulents fet per dit negoci, y lo demés apare-
ga ser de justícia.

Lo senyor deputat militar és de vot y parer que,
attès la matèria proposada concisteix en dret y
justícia, y per capítols de Cort estiga prohibit
que las cosas de justícia toque la cognició y de-
claració d’elles als assessors de la present casa,
que per so se’ls consulta la matèria proposada,
donant son vot y parer en scrits, perquè millor
se puga fer lo de justícia, y si acàs ses mercès y
tenan dificultat en aconsellar lo fahedor, se’ls
donen los consulents demanaran, y lo que acon-
sellaran se pose en execució.

Lo senyor deputat real és del mateix sentir del
senyor deputat militar.

Lo senyor oÿdor ecclesiàstich és de vot y parer se
observe lo capítol 90, Corts 1599, en lo qual
està disposat que si algú que serà insiculat per al-
gun benefici, dexarà de possehir aquell, sie e o
ipso y sens altre declaració, per desensiculat, y
que los deputats y oÿdors en son lloch hagen de
insicular altre hàbil, idóneo y suficient de la ma-
texa qualitat; y també és de vot y parer que per
estar e o ipso desensiculat, // 143v // segons dit
capítol 90, lo il·lustríssim y reverendíssim senyor
don Jayme de Copons, bisbe elet de la santa
Iglésia de Vich, que se fasse nominasió, insicula-
ció, habilitació y extracció de deputat ecclesiàs-
tich, segons la disposició de un capítol de Santa
Anna, Corts 1493; y, a més de la disposició de
dit capítol de Cort, lo obliga a dit senyor oÿdor
ecclesiàstich lo haver declarat, unànimes y con-
formes, en dia de 13 del corrent mes de febrer,
lo noble don Miquel de Cortiada, magnífich
doctor Luís Ferrer, advocats fiscals de la Reial
Audiència, y magnífich doctor Joan Batista Pas-
tor, també del Consell de sa magestat, y asses-
sors y advocat fiscal de la present casa, que dit se-
nyor don Jayme Copons, segons la certificatòria
presentada per lo procurador fiscal de la present
casa, e o ipso que féu la renunciació en mà y po-
der de Sa Santadat, a 12 de janer proppassat,
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deixà lo canonicat de la santa Iglésia de Urgell,
per lo qual era insiculat, y axí mateix han decla-
rat dits senyors consulents, assessors y advocat
fiscal de la casa que dit il·lustríssim senyor està
desansiculat de la bolsa de deputat ecclesiàstich
en la qual, per rahó de dit canonicat, era insicu-
lat, y també que dit senyor don Jayme de Co-
pons, com a elet bisbe de Vich, sens tenir pre-
sentadas las bullas no pot concórrer en la bolsa
de deputat ecclesiàstich de la present casa, axí
que per ditas rahons lo dia present se troba lo dit
senyor don Jayme de Copons desansiculat y sens
títol ab què lo puguessen insicular, y perquè en
tot temps cónstie que dit senyor oÿdor ecclesiàs-
tich ha fetas totas las diligèncias possibles //144r
// de que se observasen dits capítols de Cort, y
que no ha faltat a la obligació del jurament té
presentat, y honra de que ha servit fer-li sa ma-
gestat, Déu lo guarde, de que ocupàs lo puesto
de oÿdor, és, com té dit, de vot y parer que se
observen dits capítols al peu de la lletra, y que se
done notícia a tots los officials del General que
dit il·lustríssim senyor don Jayme de Copons ha
acabat de ser deputat ecclesiàstich, y que en nin-
guna manera lo tingan per tal, com no podan te-
nir-lo en manera alguna, y de totas estas cosas ne
fa notisiosos als demés concistorials que estan
aquí presents.

Lo senyor oÿdor militar és del sentir del senyor
deputat militar.

Lo senyor oÿdor real se ajusta en tot y per tot al
vot del senyor oÿdor ecclesiàstich.

Divendres, a XX. En aquest dia per lo procura-
dor fiscal del General fou presentada una supli-
cació en lo concistori de ses senyories, la qual és
del tenor següent:

«Molt il·lustre senyor, als 10 del present y cor-
rent mes de febrer, per part del procurador fiscal
del General de Cathalunya, se donà una súplica
a vostra senyoria y a son concistori, y ab ell exhi-
bí una certificatòria autèntica emanada de la Cú-
ria romana, contenint //144v //en effecte com Sa
Santedat havia posada la gràcia apostòlica del
bisbat de Vich en favor del il·lustríssim y reve-
rendíssim senyor don Jayme Copons, y que per
consegüent havia fet renunciació del canonicat
de la santa Iglésia de Urgell, per lo qual era estat
insiculat y extret en deputat. Y, faltant-li lo dit tí-
tol de canonge, no podia estar insiculat, ans bé,
vaccar aqueix lloch, y per conseqüent no ésser
vuy dit senyor deputat ecclesiàstich, y que per
ditas rahons vostra senyoria havia de procehir a
insiculació de nou deputat per lo resíduo del
present trienni, com axí sia disposat y ordenat
per capítols de Cort, y en particular en lo capítol
90 del nou redrés del General de las Corts 1599,
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y també los capítols de las Corts de Santa Anna
del any 1493, en la qual disposa que dins 10 dias
després de la vera notícia que lo concistori tindrà
de la vaccació de algun lloch de algun delsa con-
cistorials, ara sia per mort o per altre mutació,
hage y dega lo concistori de ansicular altre per-
sona de igual qualitat en aquell lloch vaccant y,
fent nova extracció de deputat o oÿdor per lo
restant temps de aquell trienni, als quals capítols
se ha relació més llargament, sots pena de priva-
ció de llurs salaris per lo temps que dexaran de
fer dita extracció, y no res mancho a la pràtica, ús
y costum de la present casa de la Deputació, les
quals causas y rahons expressa dit procurador
fiscal ab la dita supplicació. E com vostra senyo-
riab // 145r // fou servit manar consultar la dita
súplica y certificatòria als magnífichs assessors y
advocat fiscal de la present casa, y ellegí per con-
sultors, ab licència del excel·lentíssim senyor
llochtinent de sa magestat, lo noble don Miquel
Cortiada, advocat fiscal patrimonial de sa ma-
gestat, que Déu guarde, y als magnífichs senyors
Luís Ferrer, advocat fiscal de la règia cort, y Joan
Batista Pastor, tots tres doctors de la Real Au-
diència de Catalunya, les quals sis personas se
conferiren en la present casa y miraren y discore-
gueren per diversas vegadas la matèria conten-
guda en dita suplicació y certificatòria, y dits ca-
pítols de Cort; y axí mateix sobre lo contengut
en la deliberació per vostra senyoria feta en y so-
bre lo present cas; y fou uniformament resolt per
tots sis que realment lo dit canonicat de la santa
Iglésia de Urgell vaccava de present, y que
aquell de nou se havia de ansicular, y que dit
il·lustríssim senyor no podia concórrer que pri-
mer no amostràs las bullas y possessió del bisbat,
com axí ho disposa dit capítol 90. Y com los dits
10 dias van discorrent, per ço y altrament, torna
lo dit procurador fiscal a representar las sobredi-
tas cosas a vostra senyoria, y supplica sian obser-
vats dits capítols com en aquell se conté, y altra-
ment protesta dit procurador de haver fetas sas
degudas diligèncias, y que en visita ni fora d’ella
no li sia demanat ni sindicat, los drets fiscals
sempre salvos. Offici.

Altissimus. De Jalpi, fisci Generalis advocatus.»

145v E, oÿda y entesa la dita suplicasió per ses senyo-
ries, fou proposat en concistori lo que se havia
de obrar aserca del contengut en ella.

Y lo senyor deputat militar fou de parer que dita
supplicació fos comesa als assessors y advocat
fiscal de la present casa perquè aconsellassen lo
fahedor.
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Lo senyor deputat real fou de parer que en pri-
mer lloch se ensenye lo orde y ha de sa ex-
cel·lència, en virtut del qual està suspès lo passar
avant lo negosi contengut en la suplicació, lo
qual billet li fou llegit per mi, scrivà major del
General, y després de oÿt dit billet per dit pro-
curador fiscal se li digué si volia continuar dita
instànsia, y respongué que continuava aquella.
Y axís en primer lloch se done rahó de aquest fet
a sa excel·lència, y que inmediatament se con-
sulte ab los assessors de la present casa y, si ma-
naster serà, ab los consulents que a ses mercès
los aparega, y de tot allò que aconsellaran ser de
justícia que se pose en execució.

Lo senyor oÿdor ecclesiàstich és de vot y parer
que se fasse lo que demana lo procurador fiscal
ab dita supplicasió, y que se prenga resolució,
com la pren, en quant a son vot, de que·s fassa
insiculasió, nominació, habilitasió y extracció
de deputat ecclesiàstich per lo resíduo del pre-
sent trienni, que en assò no·s faltarà en manera
alguna a la voluntat de sa excel·lència, y se farà
lo servey de sa magestat que és y serà sempre sa
major attensió y desitg.

146r Lo senyor oÿdor militar se ajusta al parer del se-
nyor deputat real.

Lo senyor oÿdor real se ajusta al parer del se-
nyor oÿdor ecclesiàstich, que en tot y per tot se
observe lo que ordenaran los capítols de Cort.

«Molt il·lustre senyor. Lo intent ha tingut y té
lo procurador fiscal del General de Cathalunya
no és altre sinó que se cumplen los capítols de
Cort, usos y pràtica de la present casa de la De-
putasió, perquè al dit procurador fiscal ara ni en
ningun temps, tant en visita com fora d’ella, no
se li sia imputada culpa alguna en haver dexat de
fer son offici, y no ha tinguda intensió ni la té de
contravenir als reals ordes ni al que directament
sa excel·lència ordena y mana, essent cosa justa
y rahonable, com de sa excel·lència se ha de
pensar y crèurer, y axís no té altre mira lo procu-
rador fiscal sinó que sian conservat los capítols y
actes de Cort segons sa magestat, que Déu
guarde, ab sa confirmació y sa excel·lència ho
han jurat, requerint que la present suplicasió sia
insertada al peu de dits vots».

Lo senyor deputat real respongué que las causas
y rahons, tant en lo precedent vot fet en lo dia
de vuy y en lo fet sots jornada de 18 del corrent
contengudas, a las quals se refareix, suspèn lo
pèndrer deliberasió en lo que demana lo procu-
rador fiscal, y a demés del que, segons està in-
format, no li passen ninguns terminis, conforme
dit procurador fiscal pretén, per ço que sa ex-
cel·lència ha manat // 146v // suspèndrer dit ne-

gosi, y per consegüent no córrer terminis, com
axí té entès és de dret y n·i ha vot en la present
casa, offerint-se prompte en posar en execució
lo disposat per capítols de Cort y altrament, per
lo que sempre és estat de sentir y és, se consul-
ten tots los procehiments fets en est negosi als
assessors de la present causa, com ho té dit en
los demés vots.

Y lo senyor oÿdor militar se ajusta en tot y per
tot al sentir de dit senyor deputat real, no fal-
tant en cosa en lo que disposan los capítols de
Cort.

Disapte, a XXI. Per quant Anton Reart, scrivà de
manament, lo dia present ha entregat a Jaume
Casas, altre dels verguers de la present casa, un
orde de sa excel·lència despatxat en forma de
Cancellaria, lo qual dit Casas ha entregat en
concistori en mans del senyor deputat militar y,
després de haver-se llegit aquell, se proposà en
concistori de ses senyories per dit senyor depu-
tat militar lo que devia obrar en forsa de dit
orde, lo qual orde és del thenor següent:

«Don Viscente Gonzaga, llochtinent y capità
general. Amats y fahels, etcètera. Inseratur pro
ut est hic consuetur».

Lo senyor deputat militar és de parer se consul-
te dit orde ab los assessors y advocat fiscal de la
present casa, perquè se vega lo que se dega fer
aserca del contengut en dit despaig, per si acàs
contravé a constitucions, capítols y actes de
Cort y stil de la present casa.a

147r Lo senyor deputat real és de mateix sentir del
senyor deputat militar.

Lo senyor oÿdor ecclesiàstich és de parer que lo
orde que se és presentat al concistori despatxat
per Cancellaria lo dia present, en què mana que
lo il·lustríssim senyor don Jayme de Copons,
bisbe elet de la santa Iglésia de Vich, continue
lo offici de deputat ecclesiàstich, lo qual haja
acabat, segons lo que té dit en son vot, als 18
del mes corrent, al qual se reffareix y vol tenir
per repetit, en tot y per tot no pot tenir lloch lo
dit orde de Cancellaria, parlant ab la revarènsia
que se deu, per tocar privativament al concistori
lo article de si ha de continuar o no lo offici de
deputat ecclesiàstich dit senyor don Jayme de
Copons, segons la disposició del capítol 39,
Corts 1599, perquè en lo cas present hi ha dup-
te o debat en la intel·ligència del capítol 90 de
ditas Corts, lo qual dupte o debat o interpreta-
sió y declarasió de capítols de Cort, parlant ab la
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dita revarènsia, no ha volgut sa magestat, que
Déu guarde, reservar-s’o ni que fos en lo cas de
la reserva, puis aquella tant solament és en orde
de las insiculacions y desinsiculacions de subjec-
tes, y no est cas, si se ha de fer nominasió, insi-
culasió, habilitasió y extracció, que és lo present
cas, perquè est sempre ha restat y resta com an-
tes, y axí·s se observan lo trienni passat en la ex-
tracció de deputat real que se féu per residuum,
y en las demés extraccions ha fet y fa cadal dia la
casa, y may sa magestat ha disposat ni contradit
en cosa, sinó lo disposat y manat sols ha estat en
orde de las //147v // insiculacions.

Y axí·s, per estas y altras rahons, és de vot y parer
dit senyor oÿdor ecclesiàstich que dit article se
disidesca en la casa, attès que estas y altres ra-
hons toque privative al concistori, sens embargo
del dit orde despatxat per Cancellaria, als quals
ordes deu obeir lo concistori quant concernei-
xen a la matèria reservada de insiculacions, y no
altrament; y fins que dit article sia declarat per lo
concistori en la forma acostumada, y perquè ara
ni en ningun temps puga venir perjudisi algú al
dit senyor oÿdor ecclesiàstich, ni causar-lo a son
offici ni a la present casa, per lo jurament que té
prestat, protesta que en tant tindrà al dit il·lus-
tríssim senyor don Jayme de Copons per depu-
tat ecclesiàstich, en quant serà disidit y declarat,
com dit és, per dit concistori, y que per sa part
no pararà en fer las diligèncias que se deuen per
est fet, segons las repatidas instànsias ha fet y fa
lo procurador fiscal de la present casa, lo qual de
son orde ni sentir, ni tampoch de orde del con-
cistori, ha donat a sa excel·lència memorial, se-
gons narra lo dit orde de Cancellaria.

Lo dit senyor oÿdor militar és del sentir de dit
senyor deputat ecclesiàstich.

148r Dilluns, a XXIII. En aquest dia ses senyories ba-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a comensar de arrendar los drets del Gene-
ral, com és acostumat.

Divendras, XXVII. En aquest dia fonch proposat
per lo senor deputat militar en lo concistori de
ses senyories que, attès que se ha llegit lo vot
per los magnífichs assessors y advocat de la pre-
sent casa y sis // 148v // consulents aplicats, fets
en orde al dupte proposat de si se ha de fer ex-
tracció de deputat ecclesiàstich; y axí mateix,
havent llegit que lo advocat fiscal no és estat del
sentir dels dits assessors y consulents, com cons-
ta en dit vot firmat per dits assessors y sis consu-
lents y advocat fiscal, que·s assí cusit, signat de
lletra A, de si aquell se posava en extracció o no.

Lo senyor deputat militar és de parer que dit
vot se pose en extracció, com en aquell se conté.
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Lo senyor deputat real és de parer que, attès
que en la deliberació presa en lo concistori, a 21
del corrent, no fonch perquè lo vot se donàs en
scrits, sinó que los magnífichs assessors, advocat
fiscal y consulents allí expressats nos aconsellas-
sen tantum lo que deviam fer, conforme en dita
deliberació llargament se conté, a la qual se ref-
fereix. Y, com los assessors y advocat fiscal de la
present casa hajan representat al concistori que
los negocis se consulten sempre y quant no sien
favorables al fiscal, no·s posan aquells per scrit,
perquè és contra stil y costum de la casa, y en lo
dia de vuy per part de dit procurador fiscal se
haja donada una suplicació al molt il·lustre con-
cistori, narrant en ella que, attès tenia notícia
que lo vot fahedor per dits senyors y consu-
lents era contra de dit fiscal, per haver entre-
vingut en ell, y que axí·s demanava que no fos
continuat en scrits. Per tant, és de vot y parer
que dit vot no·s continue en ninguns llibres de
la casa, ha ont puga fer fe, per ser-li tant danyós,
com //149r // de dexa considerar, ans bé, se ob-
serve lo que en semblants casos se ha acostu-
mat, y que lo orde e o decret de Cancellaria se
pose en execució, attès lo que dits senyors asses-
sors y consulents han aconsellat.

Lo senyor oÿdor ecclesiàstich, sens apartar-se
dels vots que antesedentment té fets sobre la sú-
plica presentada per lo procurador fiscal al con-
cistori, als 10 del present mes, attenent y consi-
derant que lo advocat fiscal de la present casa no
s’és ajustat al sentir dels assessors y consulents
aplicats, ni s’és volgut apartar de la instànsia que
té feta al concistori ab dita suplicació y altres,
perquè fassen nominació, insiculació, habilitasió
y extracció, per estar desansiculat lo il·lustríssim
senyor don Jayme de Copons, bisbe elet de la
santa Iglésia de Vich, ans bé, de la dita instànsia
y pretensió té lo procurador fiscal en lo mateix
estat, y de aquella no sols no s’ésa..., però encara
té ànimo de continuar-la, com consta de la con-
tradicció té feta lo dia present, firmada de sa mà
al peu del vot presentat per dits assessors y con-
sulents, lo que dóna major ocasió de dificultar al
dit senyor oÿdor ecclesiàstich no fàltia a la obli-
gasió de son offici, y al jurament que prestà en lo
ingrés de aquell. Per so, és de vot y parer que en
la forma acostumada se ajusten los brasos, y que
en ells se llegesca la dita suplicació presentada
per lo procurador fiscal, y certificatòria, y lo bi-
llet de càmera de sa excel·lència, orde que aportà
de sa excel·lència Anthon Reart, despatxats per
Cancellaria, vot dels assesors y advocat fiscal
d’esta casa, noble y magnífichs senyors don Mi-
quel de Cortiada, doctor Lluís Ferrer, advocats
fiscals y doctor Joan Baptista Pastor, tots del //
149v // Real Consell de sa magestat, consulents
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aplicats, y últim vot dels magnífichs assesors,
doctors don Victoriano de Valda, Joseph Ferrer
y Vinyals, Rafel Llampillas, Joseph Monràs,
Francesch Comas y Torró, Joan Carbonell, con-
sulents aplicats; súplica que lo dia present ha
donat al concistori lo dit procurador fiscal, y la
contradicció que entén fer lo advocat fiscal al vot
donat per dits magnífichs assessors y sis consu-
lents; y axí mateix que se llegesca en dits brasos
tots los vots dels senyors concistorials y delibera-
cions presas sobre el particular, perquè sàpian
tots los dits brasos per menor tot lo que se ha
obrat, y pugan advertir y aconsellar com a prin-
cipals interessats lo que novament aparexarà se
deu fer, y la asertada resolució que lo concistori
deu pèndrer en negoci tant grave, de importàn-
sia, y de tantas conseqüèncias, que ab lo sentir
de dits brasos, principals interessats, en què
sempre concorren los més doctes, virtuosos, no-
bles y ben intensionats, sens dupte que est con-
cistori, ab sa bona direcció, obrarà lo més im-
portant al servey de Déu, Nostre Senyor, de sa
magestat, conservació de las constitucions, pri-
vilegis, capítols de Cort, consuetut, y útil d’esta
casa de la Deputació, y de tot lo present Princi-
pat.

Lo senyor oÿdor militar és del sentir del senyor
deputat real.a

150r Lo senyor oÿdor real és de sentir del senyor oÿ-
dor ecclesiàstich, attès que lo senyor advocat fis-
cal no se aparta de la instànsia que té feta, ab sú-
plica de 10 del corrent, y novament la fa, segons
la súplica presentada lo dia present, y contradic-
ció que fa, firmada de sa mà, després del vot dels
magnífichs sis consulents.

Lo senyor deputat militar, revocant, se ajusta al
sentir del senyor deputat real.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi, scri-
và major, en virtut de deliberació, sost dita jor-
nada cusís la present súplica en lo present dieta-
ri, la qual és assí cusida, signada de lletra A.

150v Mars MDCLXV

Dilluns, a II. En aquest dia ses senyories baxaren
en la Llotja de la present ciutat per a comensar
de arrendar los drets del General, com és acos-
tumat.

En aquest die és tornat lo senyor deputat eccle-
siàstich al consistori.

151r Dimecras, a XI. En aquest dia ses senyories ba-

xaren en la Llotja del mar //151v // de la present
ciutat per a comensar de arrendar los drets del
General, com és acostumat.

En aquest mateix die, lo doctor en medicina
Jaume Andreu, ciutadà de Barcelona, ha feta re-
lació en lo concistori de ses senyories, mitjen-
sant jurament, de la indisposició y malaltia del
doctor Vidal y Roca, assessor de la present casa,
lo qual està en lo llit desganat, imposibilitat de
poder acudir a la obligació de son offici.

152r Divendras, a XX. En aquest dia me han entregat
a mi, scrivà major del General, un orde o billet
del excel·lentíssim senyor don Viscente // 152v
// Gonzaga, llochtinent y capità general de sa
magestat en lo present principat de Cathalunya,
lo qual és assí cusit, signat de lletra A, aserca de
que se entregà Joan de Gachapay lo compli-
ment de deu mília lliuras, com més llargament
al dit billet és de vèurer.

En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
deputats baxaren en la Llotja de la present ciu-
tat per a comensar de arrendar los drets del Ge-
neral, com és acostumat.a

153r Dimars, a XXIIII. En aquest die Joseph Pere, sas-
tre, ciutadà de Barcelona, obtenint lo offici de
guarda ordinària del General de la ciutat y
col·lecta de Barcelona, constituhit personal-
ment en lo concistori de ses senyories, ha re-
nunciat lo dit offici de guarda ordinària en mà y
poder de ses senyories, en favor de Francisco
Pasqual, negociant, ciutadà de Barcelona, supli-
cant a ses senyories fosen servits admètrer-li la
dita renunciació, y provehir aquell en favor de
dit Francisco Pasqual, attès que lo dit offici és
dels antichs, y dels que·s podan vèndrer y alie-
nar. E ses senyories respongueran que admetian
la dita renunciació si et in quantum. Presents
per testimonis Bonaventura Vila, notari de Bar-
celona, y Joseph Cortès, verguer de ses senyo-
ries.

Dijous, a XXVI. En aquest dia ha faltat lo il·lustre
senyor Francisco Amell, de present deputat mi-
litar, en lo concistori de ses senyories, per estar
desganat, imposibilitat de poder acudir a la
obligació de son càrrech.

153v Divendras, a XXVII. En aquest dia ses senyories
baxaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per a comensar de arrendar los drets del Ge-
neral, com és acostumat.
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Dilluns, a XXX. En aquest die vingueren en la
present casa los il·lustres senyors deputat real y
los il·lustres senyors oÿdors militars y reals, per a
trectar lo negoci de Sant Feliu de Palarols, con-
forme feren los assessors en lo concistori de ses
senyories lo die de disapte proppassat, y no·s
pugué tractar dit negoci per no poder-se tenir
concistori per faltar-hi lo bras ecclesiàstich.

154v Abril MDCLXV

Dilluns, a VI. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una carta del excel·lentíssim senyor don
Viscente Gonzaga, llochtinent y capità general
de sa magestat en lo present principat de Catha-
lunya, la qual és assí cusida, signada de lletra A.

Dimecras, a VII. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Cathalunya, cu-
sís en lo present dietari un decret de sa ex-
cel·lència aserca de las bolsas se han de formar
de la visita, lo qual és assí cusit, signat de lletra
B.a

155r Dijous, a VIIII. En aquest dia és tornat lo il·lus-
tre senyor Francisco Amell, deputat militar, en
lo concistori de ses senyories, lo qual estava de-
tingut en sa casa per causa de sa desgana.

Dilluns, a XIII. En aquest dia, tractant si·s deli-
berarian aquellas sis mília lliuras, a compliment
de aquellas deu mília lliuras que // 155v // foren
deliberades a 3 de setembre 1664, las quals de-
manà sa excel·lència per la obra del palàcio nou,
y vuy demana las sis mília lliuras, a compliment
de aquellas deu mil li foren deliberadas sots dits
jornada de 3 de setembre, y sobre si de present
se deliberarian las ditas sis mília lliuras feran los
vots següents.

Lo senyor deputat ecclesiàstich fou del vot se-
güent: que, attès que per relació del magnífich
advocat fiscal té entès que sa excel·lència ha fet
instàncias novas per a què se li lliurassen sis mília
lliuras, a compliment de deu mil que se li deli-
beraren, a tres de setembre 1664, que, per a
continuar la obra del palàsio nou són precissas y
necessàrias, attès lo nou orde ha rebut de sa ma-
gestat, que Déu guarde, de que·s perficione ab
tota brevedat per la vinguda de la senyora impe-
ratrís. Y com la difinició dels comptes apar sia
cosa llarga, y en aquell y ha moltas partidas en
crèdit d’esta casa que no són pagadas. Per ço, és
de parer que·s paguen des de luego las sis mília
lliuras que sa excel·lència repetidas voltas nos ha
demanat, per a què, sens que puga redondar
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ningun dany al concistori, se acude a una obra
que·s tant del servey de sa magestat y gust de sa
excel·lència.

Lo senyor deputat militar és del sentir del se-
nyor deputat ecclesiàstich.

Lo senyor deputat real me requereix a mi, //
156r // scrivà major, perquè, en matèria de trac-
tar dit fet se avise lo senyor oÿdor militar per
demà de matí, que comptarem a 14 del present
mes, lo qual de present falta en concistori.

Lo senyor oÿdor ecclesiàstich y lo senyor oÿdora

real són del parer del senyor deputat real.

De totas las quals cosas vaix ser requerit jo,
scrivà major del General, per a que ne llevàs
acte, en què foren per testimonis Joseph Cortès,
verguer de ses senyories, y Jaume Casas, vallu-
ter, servint lo offici de verguer.

Dimars, a XIIII. En aquest dia, a la matinada, los
senyor oÿdor ecclesiàstich requerí al senyor
doctor prior Jalpí y Julià, advocat fiscal de la
present casa de la Deputació, que sia servit dir-li
si lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich,
presidint, com presidirà, pot anar decentment y
sens faltar a la autoritat del puesto ab sombrero,
dexant la insígnia de la taulada en la entrada del
il·lustríssim senyor archabisbe de Tarragona,
que vuy a la tarda se ha de fer, requerint al scrivà
major lleve acte.

Y, present en concistori, dit senyor advocat fiscal
respongué lo següent: que en lo any 1650, en lo
mes de febrer, se trobave ell, oÿdor ecclesiàstich
del present Principat, y se féu entrada al duch de
Mercuri, com a virey que aleshores entrava en
esta ciutat, //156v //per la part del portal Nou, y
era deputat lo senyor fra Andreu Pont, abat de
Amer y Rosas, lo qual anava ab sa lloba, manta-
llet y almusa, com un abat claustral. Y sobre lo
cap aportava un capel·lo o taulada, ab sos cor-
dons negres, y ell, dit prior Jalpí, aleshores oÿ-
dor, anava a son puesto ab lloba entera y beca, y
ab altre taulada consemblant a la del deputat, y
cada hu dels dos ab sa mula y guadrapa. Y que,
de altra part, ha oÿt dir a alguns senyors canon-
ges que són estats en Roma, y que deian haver
vistas allà algunas cavalcadas en las quals anava
lo Sumo Pontífice, y los eminentíssims carde-
nals, bisbes y altres prelats, y tots portavan tau-
ladas en lo cap de la color que li pertanyia a sa
dignitat, y asò és lo que sap en lo que se li és
proposat y no altra cosa, de les quals cosas re-
querexen ne llevasen acte. Presents per testimo-
nis los verguers Casas y Cortès.
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Molt il·lustre senyor. En totas las cavalcadas pú-
blicas se ha platicat e inconcussament observat
que Sa Santedat, Déu lo guarde, eminentíssims
cardenals, il·lustríssims senyors núncios ab po-
testat de llegats alatere, archabisbes, bisbes, au-
ditors de Rota, abats, dignitats y canonges de is-
glésias catradals, han aportat per insígnia de més
autoritat y ecclesiàstica capel·lo, dit en nostra //
157r // llengua cathalana taulada, la qual, en
quant a la disposició és de una matexa manera la
de Sa Santedat que las del demés que se ha ref-
ferit, y d’ella se ha usat sempre, y sempre se usa
y deu usar ab esta diferènsia, que Sa Santedat la
aporta dintra y fora de satí carmesí; los cardenals
la aportan ab lo afforro y cordons carmesins; los
archabisbes y bisbes ab lo afforro y cordons
verts; los abats, auditors de Rota y canonges de
catredals la aportan ab lo afforro y cordons ne-
gres; y en dita conformitat se deu observar y se
és observat en aquest nostre Principat, sens que
se puga trobar en esta casa de la Deputació
cosaa en contari, ni de tal se puga tenirb me-
mòria.

Y Sa Santadat, en quant a la atxura de la taulada,
se és conformat sempre ab la dels cardenals y
demés que he referit, bé podria sens scrúpol
algú conformar-se ab lo que sempre s’és acostu-
mat lo molt il·lustre senyor deputat ecclesiàs-
tich, y no voler mudar y llevar cosa de tanta au-
toritat, com és la taulada, la qual és tant
preheminent insígnia que los cardenals y demés
que he refferit per gran honra y major blasó la
posan sempre demunt de sas armas, y lo som-
brero que vol aportar dit molt il·lustre senyor
deputat ecclesiàstich lo usan los senyors prelats
per anar per las ciutats de ordinari y fora de
ellas, y essent tant que ab lo sombrero ni fan ni
reban visita alguna de persona que sia de media-
na calitat.

Y si lo molt il·lustre concistori // 157v // d’esta
casa de la Deputació, després de estar tant ad-
vertit y haver discorregut esta novedat que se
procure, permet que se vaja ab sombrero en
funció tant pública y de autoritat com esta del
resebiment del il·lustríssim senyor archabisbe
de Tarragona, en la qual va lo concistori ab sa
ma major ostentasió y acompanyament de tots
sos officials, fora cosa de malíssim exemplar y
conseqüèncias per la autoritat d’esta casa de la
Deputació, per a què seràc obrir camí de voler
precedir en concistori ab sombrero dit deputat
ecclesiàstich, per no haver-hi rahó en concistori
de una cosa a altra si se obra aquest camí, y no
tindrà tant de inconvenient lo presidir ab lo

sombrero en concistori perquè en la ocasió pre-
sent se faltarà al estil, obligació, observansa y
autoritat deguda al concistori, a justas de tots
los d’esta ciutat, y dels molts furasters se troba-
ran en ella.

Y lo voler precidir ab sombrero continuada-
ment se deu reselar per ja dit en concistori que
no se li podia impedir lo anar com li donaria
gust en totas las funccions se offeririan, protes-
tant a vostra senyoria lo doctor Francisco de
Amigant, oÿdor ecclesiàstich, que son desig és
anar ab taulada, com se deu, y se ha praticat
sempre, la qual ja té previnguda per asistir a la
entrada de dit il·lustre senyor archabisbe, ab la
desència y autoritat del puesto de oÿdor, y pro-
testa a vostra senyoria que si dit senyor deputat
ecclesiàstich no aporta, com ha dit differents //
158r // vegadas, taulada, sinó sombrero, que dit
oÿdor, molt contra de sa voluntat y ab gran pe-
sar, dexarà la taulada y se posarà sombrero, per
no donar més que reparar y admirar, si veuen al
dit senyor deputat ecclesiàstich ab sombrero y al
oÿdor ab taulada.

Y perquè en tot temps conste que lo dit oÿdor
ecclesiàstich, per rahó de son offici y càrrech, a
contradit al prejudici gran se farà al concistori,
com apar dels tres estaments d’esta província, si
se done lloch, y permet que dit deputat eccle-
siàstich aporta, presidint concistori, sombrero,
com precedirà en esta pública cavalcada de la
entrada del archabisbe de Tarragona, y reque-
reix dit oÿdor ecclesiàstich sie llevat acte de dita
protesta, y que formiter contradiu a dita nove-
dat de voler dit il·lustre senyor deputat eccle-
siàstich sombrero, y llevar la major preheminèn-
sia y autoritat als ecclesiàstichs que entren en
esta casa de la Deputació, y de la matexa manera
a tot lo concistori, puix permetra que ab som-
brero presidesca en desdoro de la autoritat del
concistori.

Després, havent-se lo senyor deputat militar,
conferint ab lo senyor deputat ecclesiàstich, al
qual diu li ha referit los inconvenients y ha de
que sa senyoria no porte taulada en la entrada
del il·lustríssim senyor archabisbe, y se ha servit
de fer-li resposta que per dita entrada té previn-
gut un sombrero que casi ratirarà a taulada, y
que ab eix sombrero entén anar a fer la entrada
del senyor archabisbe.

158v En aquest mateix die ses senyories, absent lo se-
nyor deputat ecclesiàstich del concistori de ses
senyories, tenint notícia que lo il·lustríssim y re-
verendíssim senyor archabisbe de Tarragona era
en la vila de Sant Feliu de Llobregat, li enviaren,
per ser la primera vegada venia en la present ciu-
tat, embaxada per los senyors don Ramon Co-
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pons y lo senyor Joseph de Nabel, ciutadà honrat
de Barcelona, anant acompanyats del correu or-
dinari de la present casa de la Deputació, y se
conferiran ab dit il·lustríssim y revarendíssim se-
nyor archabisbe en dita vila, y li donaren la emba-
xada, y tornaren resposta a ses senyories que sa
il·lustríssima entraria a las duas oras de la tarda.

En aquest mateix die, a la tarda, entrà en la pre-
sent ciutat de Barcelona lo il·lustríssim y reva-
rendíssim senyor archabisbe de Tarregona, e ses
senyories, havent enviat, com dalt està dit, fora,
fins en Sant Feliu de Llobregat, a donar-li la
benvinguda los senyors don Ramon de Copons
y lo senyor Joseph de Nabel, ciutadà honrat de
Barcelona, tenint notícia que dit senyor archa-
bisbe era ja serca de Sans que venia, y que lo
molt revarent y insigne Capítol de la Seu de
Barcelona era ja anat a rèbrer, anaren a cavall
concistorialment, ab los porters y masas grans
devant, y acompanyat de molts officials del Ge-
neral, partint de la present casa y anant per la
plasa Nova, carrer de la Casa de Montserrat, y
carrer del Carme, isqueran per lo portal de Sant
Anthoni. Y, anant camí real, pasada la Creu Co-
berta, trobaren lo dit senyor archabisbe, qui ve-
nia envers la // 159r // ciutat y, arribats, li dona-
ren la benvinguda y, venint tots per lo camí
envers la ciutat, arribaren los senyors consellers,
y encontinent ses senyories se despediren y se’n
tornaren ab lo mateix acompanyament.

Dimecres, a XV. En aquest die ha faltat lo senyor
deputat ecclesiàstich al consistori de ses senyo-
ries.

Divendras, a XVII. En aquest die, a la matinada,
ses senyories baxaren a la Llotja de la mar, per a
comensar de arrendar las bollas y drets del Ge-
neral, com és acostumat.

En aquest die, a las onsa oras del dematí, ses se-
nyories, concistorialment, ab verguers ab ma-
sass altas, acompanyats de molts officials del
General, anaren a fer visita al il·lustríssim y reve-
rendíssim senyor archabisbe de Tarragona, do-
nant-li la benvinguda, lo qual posava en casa 
de la senyora baronesa de Llinàs, en lo carrer
Ample, y allí conversaren un poquet, y se despe-
diren ab moltas cortesias, y ses senyories ab la
matexa forma se’n tornaren en la casa de la De-
putació.

159v Dilluns, a XX. En aquest die ses senyories baxa-
ren en la Llotja de la mar de la present ciutat per
a comensar de arrendar los drets del General y
bollas, com és acostumat.

Dimars, a XXI. En aquest die Bernat Homs,
adroguer, ciutadà de Barcelona, com a procura-
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dor de Joan Oms, ciutadà honrat de Barcelona,
en la vila de Blanes, bisbat de Gerona, populat,
obtenint lo offici de tauler del General de Ca-
thalunya de dita vila de Blanas, com de dita pro-
cura consta, en poder de Llàtzer Galí, notari de
dita vila de Blanes, a quatre del present y cor-
rent mes de abril, la qual és assí cusida, signada
de lletra A, ha renunciat lo dit offici de tauler
del General de dita vila, en mà y poder de ses se-
nyories, suplicant a ses senyories fosen servits
admètrer-li la dita renunsiasió. Y ses senyories
respongueren que admetian aquella si et in
quantum. Presents per testimonis Jaume Casas
y Joseph Cortès, verguers de ses senyoriesa.

160r Dimecras, a XXII. En aquest dia ses senyories ba-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a comensar de arrendar los drets del Gene-
ral, com és acostumat.

En aquest mateix die lo magnífich racional de la
present casa ha feta relació en lo concistori de
ses senyories com Bonaventura Closa, sobrecu-
llidor de la part de llevant, ha comptat la tersa
de abril, maig y juny 1663, y se ha trobat haver
valgut per lo general de las taulas de Mataró,
Gerona, Puigcerdà y Vich, vuyt-centas trenta
lliuras, deu sous y quatre, las quals ha pagat per
lo banch de la present ciutat; y, de altra part,
Joan Pere Tarau, tauler de la vila de Mataró,
tres-centas vint-y-tres lliuras, nou sous y deu, las
quals axí mateix ha pagat dit Tarau per lo banch.
Y axí mateix Anthoni Roca, tauler de Calella,
resta a dèurer sis lliuras, divuyt sous y deu di-
ners.

En aquest mateix die, dit racional ha feta relació
que Gerònim Major y Sala, sobrecullidor de la
part de ponent, ha comptat los llibres de la Seu
de Urgell, terça de abril, maig y juny 1663, y se
ha trobat haver valgut net per lo General cent
y quatre lliuras, quatre sous y dos, les quals res-
ta a dèurer dit Gerònim Major, que, ajustadas
ab dos-centas sexanta-nou lliuras, tres sous y
onse, resta a dèurer de dita tersa de las taulas de
Balaguer, Tarragona, Trem, Montblanch, Lley-
da y Igulada, resta a dèurer dit Gerònim Major
// 160v // tres-centas sexanta-tres lliuras, vuyt
sous y un diner; y de altra part Joseph Crossí,
tauler de la Seu de Urgell, resta a dèurer quinse
sous.

En aquest mateix die, entre las deu y las onze
horas de la matinada, ab creu alta, acompa-
nyant-se de molts cavallers y ecclesiàstich, vin-
gué en la present casa de la Deputació lo il·lus-
tríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de
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Tarragona a despedir-se de ses senyories, al qual
reberen, ço és, assessors y advocat fiscal, y molts
officials de la present casa al peu de la escala; y
los senyors oÿdors, ab verguers ab masas altas al
cap de la escala, fent-se moltas cortesias, y se’n
entraren en la capella de Sant Jordi, y allí feran
orasió, y després se’n entraren per lo terraplé
dels tarongers. Y, en lo entretant, a la sala dels
reys, los reberen los senyors depuatst, ab las ma-
texas cortesias, y se’n entraren en lo concistori,
y allí se asentaren sota lo doser; y lo senyor arca-
bisbe al mitg, y los senyors deputats y oÿdors
per son orde y conservaren un rato, y se despe-
diran ab las matexas cortesias, y lo acompanya-
ren ses senyories fins al cap de la escala, y los as-
sessors y demés officials fins baix, despedint-se
ab moltas cortesias.

Divendras, a XXIIII. En aquest die ses senyories
baxaren en la Llotja de la mar //161r //de la pre-
sent ciutat per a comensar de arrendar los drets
del General, com és acostumat.

En aquest mateix die és tornat lo senyor depu-
tat ecclesiàstich al concistori de ses senyories.

Dilluns, a XXVII. En aquest die ses senyories ba-
xaren en la mar de la present ciutat per a co-
mensar lo arrendar los drets del General, com és
acostumat.

161v Dimecras, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
baxaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per a comensar de arrendar lo dret del Gene-
ral y altres drets, com és acostumat, y arrenda-
ren la bolla de Camprodon a Joseph Forset,
blanquer de la vila de Olot, per temps de tres
anys, que comensaran a córrer lo primer de ju-
liol pròxim vinent 1665, y finiran lo darrer de
juny 1668, per preu de quatre-centas y una lliu-
ras per quiscun any.

Maig MDCLXV

Divendras, al primer. En aquest die ses senyo-
ries baxaren a la Llotja de la mar per a comensar
de arrendar los drets del General y Bolla, con-
forme és acostumata.

162r Dilluns, a IIII. En aquest die ses senyories baxa-
ren en la Llotja de la mar de la present ciutat per
a arrendar los drets del General y Bolla, y altres
drets del General, com és acostumat.

Dimars, a V. En aquest die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari un vot aserca de la captura féu lo licensiado
Francisco Marrón, com auditor del exèrcit del

present Principat, de la persona de mestre Pau
Frígola, guanter, ciutadà de Barcelona, posant
aquell en las presons de las drasanas de la pre-
sent ciutat, encontra ab las generals constitu-
cions, com més llargament en dit vot és de vèu-
rer, lo qual és assí cusit, signat de lletra A.

En aquest matex die, a las quatre y mitja de la
tarda, per medi del doctor Joseph de Jalpí y Ju-
lià, advocat fiscal del General, fou reportada una
embaxada al excel·lentíssim senyor don Viscen-
te Gonzaga, llochtinent y capità general // 162v
// de sa magestat, que Déu guarde, aserca de la
captura féu lo llicensiado Francisco Marrón, au-
ditor que·s diu ésser del exèrcit de sa magestat,
de la persona de Pau Frígola, guanter, ciutadà
de Barcelona, com més llargament en dita em-
baxada és de vèurer, la qual és assí cusida, signa-
da de lletra A. Y, anant dit prior Jalpí en dita ora
al palàsio, fonch permès per dit excel·lentíssim
senyor que entràs en una quadra ha ont se li
donà cadira enfront de sa excel·lència, a dos pa-
sos, y axí fonch explicada dita embaxada y donà
lo paper contenint aquella en mans de dit ex-
cel·lentíssim senyor, lo qual respongué enconti-
nent de paraula que, en lo punt que li fonch no-
tori que lo dit mestre Pau Frígola estava
detingut en los càrcers de la adrasana per orde
del licensiado Marrón, havia donat orde per a
que lo traguessen de la presó encontinent, com
en effecte li fonch donada llibertat, y que mane-
ria sens falta que se revocasen tots los procehi-
ments y scripturas que lo dit Marrón hagués fe-
tas contra lo dit Frígola, per desitjar sa
excel·lència que fossen observades les constitu-
cions de Cathalunya, ab què lo dit prior Jalpí se
despedí ab las cortesias acostumadas.

Dimecras, a VI. En aquest die ses senyories ba-
xaren en la Llotja de la // 163r // mar de la pre-
sent ciutat per a comensar de arrendar lo dret
del General y altres drets, com és acostumat.

Dijous, a VII. En aquest die, entre las onse y las
dotse de la matinada, ses senyories, inseguint lo
orde de sa magestat, que Déu guarde, donada
en Madrid a 27 de agost 1655, se féu extracció
del offici de síndich del General y present casa
de la Deputació, lo qual offici vaccava per mort
dea Joan Pau de Llosellas, donzell, ciutadà de
Barcelona, últim possessor de aquell, y fonch
extret en son lloch mossèn Miquel Masdeove-
llas, donzell, ciutadà de Barcelona, la qual ex-
tracció se féu en presència de ses senyories dels
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes, los quals isqueren del concistori ab los
verguers ab masas altas devant a la sala dels reys,
y aquella se féu ab rodolins de cera posats en
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una urna de plata, ha ont se posan los rodolins
quant se fa extracció de deputats, oÿdors y habi-
litadors. Asistiren en dit effecte los officials se-
güents: lo doctor Francesch Vidal y Roca, asses-
sor; lo doctor Joseph Ferrer y Vinyals, subrogat
del doctor Joan Jofreu durant sa absència; lo
doctor Joseph de Jalpí y Julià, advocat fiscal; lo
doctor Joan Argila, ciutadà honrat de Barcelo-
na, scrivà major del General; don Francisco
Vila, servint lo offici de regent // 163v // los
comptes per mossèn Joan Guinart, cavaller, re-
gent los comptes del dit General; lo reverent
començal Bonastra, prevere, ajudant primer de
la scrivania major; lo doctor Gismundo Boffill,
ajudant tercer de la scrivania major; Erasma de
Lana y Fontanet, racional; Ramon Vilana
Perlas, notari, ciutadà de Barcelona, subrogat
de procurador fiscal durant la absència de Dio-
nís Magarola, procurador fiscal del dit General;
Joseph Quintana, exactor; Bonaventura Vila,
notari públic, ciutadà de Barcelona, servint lo
offici de scrivent ordinari de la scrivania major
per mort de Gerònim Galí, notari; Valentí Ser-
ra, prevere, servint lo offici de scrivent extraor-
dinari de la scrivania major; Francisco Martí,
scrivent ordinari del racional; los tres verguers
de ses senyories; Pere Pau Ferrer; Isidro Altabó,
fuster de la present casa; Francesch Badia, lli-
breter; Tal Thomàs, llibreter. E, després de po-
sats los rodolins dins la urna, fets de cera com
està dit, per un minyó fonch extret mossèn Mi-
quel de Masdeovellas, donzell.

164r Divendras, a VIII. En aquest die ses senyories
baxaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per a comensar de arrendar los drets del Ge-
neral y altres drets acostumats.

Dilluns, a XI. En aquest die ses senyories baxa-
ren en la Llotja del mar de la present ciutat per a
comensar de arrendar los drets del General y al-
tres de bollas, com és acostumat.

Dimars, a XII. En aquest die me han entregat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari un orde envià a ses senyories lo excel·len-
tíssim senyor llochtinent de sa magestat en lo
present Principat, aserca de la pretensió té lo se-
nyor bisbe // 164v // de Solsona y Capítol de
aquella ésser inseculats en las bolsas de deputats
de la present casa, y las respostas fetas per ses se-
nyories aserca de dit orde, les quals respostas fo-
ren entregades a sa excel·lència en est mateix die
per Ramon Vilana Perlas, notari, servint lo offici
de procurador fiscal del General, tots los quals
papers són assí cusits, signats de lletras A, B, C,
D, F y G.

E dit Perlas féu relasió que lo mateix die havia
entregats dits papers en mans de sa excel·lència,
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lo qual fou servit respòndrer-li que estimava
molt al concistori la diligènsia.

Dimecras, a XIII. En aquest die ses senyories ba-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a comensar de arrendar los drets del General
y altres drets, com és acostumat.

En aquest mateix die ses senyories baxaren en
la Llotja de la mar de la present ciutat per a co-
mensar de arrendar los drets del General y al-
tres drets, conforme és acostumat, y feren
arrendament dels drets de plom y segell de cera
de la vila de Olot y sa col·lecta a Joan Vayreda,
botiguer de Olot, per lo trienni pròxim vinent,
que comensarà a córrer lo primer de juliol prò-
xim vinent de 1665 y finirà lo darrer dea // 165r
// juny 1668, per preu de mil quatre-centas y
una lliura quiscun any.

Divendras, a XV. En aquest die ses senyories ba-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a comensar de arrendar los drets del General
y altres drets, com és acostumat.

Diumenge, a XVII. En aquest die, per medi de
Ramon Vilana Perlas, notari, ciutadà de Barce-
lona, servint lo offici de procurador fiscal, fo-
ren reportats al excel·lentíssim senyor llochti-
nent de sa magestat en lo present principat de
Cathalunya, uns papers aserca de las extrac-
cions fa lo governador de Castell-lleó en la Vall
de Aran, aserca de la exacció dels drets del Ge-
neral, los quals són assí cusits, signats de lletras
A y B.

165v En aquest mateix die ha feta relació dit Perlas
com, inseguint lo dit orde de ses senyories, se
era conferit ab dita sa excel·lència y li havia en-
tregats dits papers, y havia fet de resposta que
estaria molt attent de que se conservasen los
privilegis y perrogatives del General.

Dilluns, a XVIII. En aquest die ses senyories ba-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a comensar de arrendar los drets del General
y altres drets, com és acostumat, y feren arren-
dament dels drets de plom y segell de cera de la
Bolla de Berga y Bagà y sa col·lecta per lo trieni
pròxim vinent, que comensarà a córrer lo pri-
mer de juliol pròxim vinent 1665, y finirà lo der-
rer de juny 1668, a Joan Bergafeta, parayre de
dita vila, per preu de tres-centas lliuras quiscun
any.

Dimecras, a XX. En aquest die ses senyories ba-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
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per a comensar de arrendar los drets del General
y Bolla, com és acostumat.a

166r Divendras, a XXII. En aquest die ses senyories
baxaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per comensar de arrrendar los drets del Ge-
neral y altres drets, com és acostumat, y feren
arrendament de la bolla de plom y segell de cera
de la vila de Ripol y Sant Joan Sasbadesas y sa
col·lecta a Francesch Claris, jove apotecari, ha-
bitant en Barcelona, per lo trienni pròxim vi-
nent que comensarà a córrer al primer de juliol
pròxim vinent de 1665 y finirà lo darrer de juny
1668, per dos-centas y divuyt lliuras per quis-
cun any.

Disapte, a XXIII. En aquest die se partí lo molt
il·lustre senyor deputat militar de la present ciu-
tat per cafers seus propris y del General.

Dilluns, a XXV. En aquest die ses senyories baxa-
ren en la Llotja de la //166v // mar de la present
ciutat per a arrendar los drets del General y Bo-
lla, y altres drets del General, com és acostumat.

Dimecras, a XXVII. En aquest die ses senyories
baxaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per a arrendar los drets del General y Bolla y
altres drets del General, com és acostumat.

En aquest die sesb senyories me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una súplica presentada en lo concistori
de ses senyories per Joseph Quintana, exactor
del General de Cathalunya, en resposta de la in-
tima li fou presentada, en virtut de deliberació
feta de 24 del corrent, la qual súplica és assí cu-
sida, signada de lletra A.

En aquest mateix die, per orde de ses senyories,
anà lo senyor don Joseph Masdeovellas, servint
lo offici de síndich del General en nom de don
Miquel de Masdeovellas, son germà, síndich de
lac present casa, a palàsio del excel·lentíssim se-
nyord // 167r // don Viscente Gonzaga, virey de
Cathalunya, a suplicar a sa excel·lència fos de
son servey manar revocar los procehiments que
en dias atràs féu lo lisensiado Francisco Marrón
contra Pau Frígola, guanter, comforme se li
hera suplicat ab la embaxada que se li donà a 5
del present y corrent mes per a què sa excel·lèn-
cia fes mercè, conforme se li era suplicat.

En aquest mateix die tornà lo molt il·lustre se-

nyor deputat militar en lo concistori de ses se-
nyories, lo qual hera anat fora de ciutat per afers
seus propris.

Axí mateix suplicà a sa excel·lència manàs res-
pòndrer a altra embaxada aserca de que lo go-
vernador de Castell-lleó y Vall de Aran pagàs los
drets del General als arrendataris y no fes impe-
diment als taulers, com axí se li hera suplicat als
deset del present y corrent mes.

En aquest mateix lo dit Joseph Masdeovellas ha
feta relació que era anat a sa excel·lència y li ha-
via suplicat lo demunt dit per part del molt
il·lustre concistori de ses senyories, y sa ex-
cel·lència li havia respost que sens falta tornaria
resposta al concistori.

Dijous, a XXVIII. En aquest die Francesch Matas,
doctor en medecina, ciutadà de Barcelona, ha
feta relasió en lo concistori de ses senyories,
mitjensant jurament, com Joseph // 167v //
Cortès, altre dels verguers de ses senyories, està
en lo llit ab febra contínua y un colp a la cama,
imposibilitat de poder acudir a la obligasió de
son offici.

Divendras, a XXVIIII. En aquest die se féu extrac-
ció dels dos llochs de deputat ecclesiàstich, capi-
tulars volants que vacavan, la un per mort de Jo-
seph Gerònim Basora, canonge de la Seu de
Lleyda, y l’altre per part de Joseph Colí, canon-
ge de las santa Isglésia de Elna, foren extrets en
la forma acostumada la santa Isglésia de Torto-
zaa y la sancta Isglésia de Lleyda.

En aquest die ha faltat lo molt il·lustre senyor
deputat ecclesiàstich del concistori de ses se-
nyories per afers seus propris.

Disapte, a XXX. En aquest die, per medi del sín-
dich del General, ses senyories enviaren a sa ex-
cel·lència las nominasions de deputats y oÿdors
dels officis any vaccants, los quals papers són
assí cusits, signats de lletras A y B.

En aquest mateix die don Joseph Masdeovellas,
servint lo offici de síndich del //168r // General,
ha feta relasió que, inseguint lo orde de que en
lo die de vuy se li ha donat per lo concistori, en
que anàs en casa del il·lustríssim y reverendíssim
senyor don Jayme de Copons, deputat eccle-
siàstich, a fi y effecte de dir-li, en nom del con-
cistori que, per quant ha molt temps que sa ma-
gestat, Déu lo guarde, és estat servit manar se
proposasen personas per a la insiculasió de la
bolsa de procurador fiscal de la visita, y com se
hage dilatat lo fer-la y entregar-la a sa excel·lèn-
cia, per quant se entregarian las insiculasions, y
com lo plaço sie arribat, se servís sa excel·lència
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asistir a fer nominasió de personas per a la for-
mació de dita bolsa de procurador fiscal de la vi-
sita.

Y, ans de tornar resposta al concistori del que li
havia dit, dit senyor deputat ecclesiàstich li ha
aparegut no haver ben explicat lo sobredit reca-
do, y axí y és tornat a dir a dit senyor deputat ec-
clesiàstich que, si acàs no havie ben explicat lo
sobredit recaudo que en nom del concistori li
havia donat, novament se explicave, dient que la
insiculasió que se havia de fer tant solament era
de dita bolsa de procurador fiscal de la visita, y
dit senyor deputat ecclesiàstich se ha servit dir-li
que ja tenia respost a sa mercè en la primera
ocasió, que vindria demà dematí a la present
casa, y que ara li donaria per resposta la que té
feta.

168v Juny MDCLXV

Dilluns, al primer. En aquest die don Joseph de
Masdeovellas, servint lo offici de síndich del
General per don Miquel de Masdeovellas, son
germà, síndich del dit General, ha feta relasió a
ses senyories com lo die de disapte proppassat,
inseguint lo orde de ses senyories, havia portat
las insiculasions de deputats y oÿdors y officis
del General vaccants lo die present al excel·len-
tíssim senyor don Viscente Gonzaga, llochti-
nent y capità general de sa magestat en lo pre-
sent principat de Cathalunya. Y respongué dita
sa excel·lència al síndich digués als senyors de-
putats aserca de las dos embaxadas, so és, la una
dels procehiments fets per los licensiado Fran-
cisco Marrón contra de Pau Frígola, guanter,
ciutadà de Barcelona, y l’altre aserca de las vexa-
cions fa lo governador de Castell-lleó en la Vall
de Aran contra las constitucions de Cathalunya,
que ell, dita sa excel·lència, havia manat al pro-
curador fiscal que·s vés ab los senyors deputats,
y que creya que si no s·i hera vist, y que ell tin-
dria particular cuydado en esta matèria.

En aquest mateix die ses senyories baxaren a la
Llotja de la mar de la present ciutat per a arren-
dar // 169r // los drets del General y Bolla, y al-
tres drets, com és acostumat, y lo senyor depu-
tat real muntà en lo aposento del receptor dels
fraus per a vèurer-los y havia en aquells y s·i
trobà lo següent:

Primo, sinch faldillas de estamenya catorsena,
presas del tinct de Anthoni Joan Dulach, tinto-
rer, y pròprias de Eulària Julià.

Ítem, sis canas poch més o manco de estamenya
catorsena de montanya, y una cana de estamen-
ya de la matexa, presa en lo lloch de Barbarà, de
Jaume Carreras.
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Dimars, a II. En aquest die lo doctor en medici-
na Pallarí Joncar, ciutadà de Barcelona, ha feta
relasió en lo concistori de ses senyories mitjen-
sant jurament, com Christòfol Vinyals, cotoner,
ciutadà de Barcelona, guarda ordinària de la Bo-
lla del General de la present ciutat, està en lo llit
ab un dolor particular en los ginolls, imposibili-
tat de poder acudir a la obligasió de son offici.

Dimecras, a III. En aquest die ses senyories, ab-
sents los senyors deputat ecclesiàstich y lo se-
nyor deputat real, baxaren a la Llotja de la mar
de la present ciutat per a arrendar los drets del
General y altres drets, com és acostumat, y feren
// 169v // arrendament dels drets de plom y se-
gell de cera de la bolla de Figueras y sa col·lecta
per lo trienni pròxim vinent, que comensarà a
córrer lo primer de juliol pròxim vinent, y finirà
lo derrer de juny 1668, a Pere Frexas, habaxa-
dor, ciutadà de Barcelona, per preu de dos mília
lliuras per quiscun any.

E axí mateix ab la forma dalt dita y sots la mate-
xa jornada de 3 de juny 1665, feran arrenda-
ment ses senyories de la bolla de la Seu de Ur-
gell per lo trienni pròxim vinent al dalt dit Pere
Frexas, per preu de dos-centas y sexanta lliuras
quiscun any.

Divendras, a V. En aquest die ses senyories, ab-
sent lo senyor deputat ecclesiàstich, baxaren en
la Llotja de la mar de la present ciutat, per a
arrendar los drets del General y Bolla y altres
drets que no estavan arrendats.

170r Disapte, a VI. En aquest die ses senyories, ab-
sent lo senyor deputat ecclesiàstich, baxaren en
la Llotja de la mar de la present ciutat per a
arrendar los drets del General y Bollas y altres
drets que no estavan arrendats, com és acostu-
mat, y feren arrendament dels drets de plom y
segell de cera de la bolla de Puigcerdà y sa
col·lecta per lo trienni pròxim vinent, que co-
mensarà a córrer lo primer de juliol 1665 y fi-
nirà lo derrer de juny de 1668, a Joan Blanch,
jove apotecari, habitant en Barcelona, per preu
de vuyt-centas lliuras quiscun any.

E axí mateix ses senyories ferren arrendament
ab la forma dalt sobra dita de la bolla y segell de
cera de Castelló de Empúrias y sa col·lecta a
Anthoni Batlle, botiguer de la vila de Roses, per
preu de quatre-centas sinquanta lliuras quiscun
any.

E axí mateix ab la forma sobredita ses senyories
feren arrendament de la bolla de plom y segell
de cera de la ciutat de Manresa a Francesch Pa-
rayre, ciutadà de barcelona, per preu de dos mil
sinch-centas y una lliuras quiscun any.
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170v Dilluns, a VIII. En aquest die ses senyories, ab-
sent lo senyor deputat ecclesiàstich, baxaren en
la Llotja de la mar de la present ciutat per arren-
dar los drets del General y altres drets, com és
acostumat, y feren arrendament de la bolla de la
ciutat de Balaguer y sa col·lecta per lo trienni
pròxim vinent, y finirà lo derrer de juny 1668, a
Gabriel Ortells, abaxador, ciutadà de Barcelona,
per preu de mil lliuras per quiscun any.

E axí mateix sots la dalt dita jornada y any, feren
arrendament de la bolla de Lleyda y sa col·lecta
a Damià Fau, abaxador y parayre, ciutadà de
Barcelona, per preu de sis-centas sexanta lliuras
per quiscun any.

Dimars, a VIIII. En aquest die don Joseph de
Masdeovellas, servint lo offici de síndich del
General, ha feta relasió en lo concistori de ses
senyories, feta el die de air, se era conferit en la
casa del il·lustríssim y reverendíssim senyor don
Jayme de Copons, bisbe de Vich, deputat eccle-
siàstich, donant-li lo recaudo de part de ses se-
nyories, y li ha fet de resposta que si //171r // ell
podia venir en lo concistori y vindria, sinó que
ses senyories deliberasen lo que fos de son gust.

En aquest mateix die ses senyories baxaren en la
Llotja de la mar de la present ciutat per a arren-
dar los drets del General y Bolla y altres drets
que no estavan arrendats, conforme és acostu-
mat.

Dimecras, a X. En aquest die ses senyories, ab-
sents lo senyor deputat ecclesiàstich y real, ba-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a arrendar los drets del General y Bolla y al-
tres drets que no estaven arrendats, y feren
arrendament de la bolla de plom y segell de cera
de la ciutat de Vich y sa col·lecta, per lo trienni
pròxim vinent que comensarà al primer de juliol
1665 y finirà lo derrer de juny de 1668, a Mi-
quel Garrell, candeller de cera, ciutadà de Bar-
celona, per preu de dos mil y sinch-centas lliuras
per quiscun any, retrahent de dit preu cent sin-
quanta lliuras de axaus per una vegada tant sola-
ment.

E axí mateix feren arrendament de la bolla de
plom y segell de cera de Vilafranca de Panadès y
sa col·lecta, a Barthomeu Torrent, abaxador,
ciutadà de Barcelona, per preu de dos mil y dos-
centas lliuras per quiscun any, retrehent de dit
preu 100 lliures de axaus, les quals prometeren
ses senyories per haver-s’i dit la dalt sobre referi-
da dita.

171v Dijous, a XI. En aquest die ses senyories baxaren
en la Llotja de la mar de la present ciutat per a
arrendar los drets del General y Bolla y altres

drets que no estavan arrendats, conforme és
acostumat.

En aquest mateix die, entre las deu y las onse de
la nit, Christòfol Vinyals, cotoner, menor, ciu-
tadà de Barcelona, com a procurador de Chris-
tòfol Vinyals, major, son pare, obtenint lo offici
de guarda ordinària de la Bolla del General de la
present ciutat de Barcelona, com de sa procura
consta, en poder de Hyerònim Galí, notari, ciu-
tadà de Barcelona, a deu de desembre 1653, la
qual és assí cusida, signada de lletra A, consti-
tuhit personalment dit die de onsa del present y
corrent mes de juny en la casa del senyor canon-
ge Vallerí, canonge de la santa Seu de Barcelo-
na, cituada devant la Seu, ha ont habita lo molt
il·lustre senyor Francisco Amell, deputat militar
del dit General, en dit nom de procurador ha
renunciat en mà y poder de sa senyoria lo dit of-
fici de guarda ordinària de la Bolla del General
en favor de si mateix, suplicant a sa senyoria sia
servit admètrer-li la dita renunsiasió, attès lo dit
offici és dels antichs y dels que·s podan vendre y
alienar, que·u rebrà a singular mercè. E sa sen-
yoria de dit deputat militar respongué que ad-
metia aquella si et in quantum sit admitendaa.
// 172r // Presents per testimonis Francisco
Cortès, scrivent yb...

E, consequutivament y casi encontinent, cons-
tituhit personalment dit Christòfol Vinyals en la
casa y pròpria habitasió del il·lustre Thomàs
Capdevila, deputat real, que té en lo palau del
rey d’esta ciutat, en dit nom ha renunciat, lo dit
offici de guarda ordinària de la Bolla de la pre-
sent ciutat en mà y poder de sa senyoria, supli-
cant-li sie servit admètrer-li la dita renunsiasió.
E sa senyoria respongué que admetia aquella.
Presents per testimonis los sobredits.

E axí consequutivament y en dit nom, consti-
tuhit dit Christòfol Vinyals en la casa y pròpia
habitació del il·lustre senyor Pere Carreras, oÿ-
dor real, la qual té en dit palau del rey, ha re-
nunsiat lo dit offici de guarda ordinària de dita
Bolla de Barcelona, suplicant fos servit admè-
trer-li la dita renunsiasió. E sa senyoria admeté
aquella si et in quantum. Presents per testimo-
nis los sobredits.

E, axí bé y casi encontinent dit Vinyals, en la
casa y pròpria habitasió del il·lustre senyor Fran-
cisco Nadal, oÿdor militar, lo qual té en lo car-
rer de Moncada, en dit nom ha renunsiat, lo dit
offici de guarda ordinària de dita Bolla en mà y
poder de sa senyoria, suplicant li fos servit
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admètrer-li la dita renunsiasió. E sa senyoria féu
de resposta que admetia aquella. Presents per
testimonis los sobredits.

E, finalment y casi encontinent, en dit nom,
constituhit dit Christòfol Vinyals en la casa y
pròpia habitació //172v // del il·lustre doctor en
decrets Francisco de Amigant, canonge de la
Seu de Barcelona, oÿdor ecclesiàstich, la qual té
al costat de la casa de la ciutat, en dit nom re-
nunsià lo dit offici de guarda ordinària de dita
Bolla de Barcelona, suplicant a sa senyoria fos
servit admètrer-li aquella. E sa senyoria respon-
gué que admetia aquella si et in quantum. Pre-
sents per testimonis los sobredits.

Divendras, a XII. En aquest die ses senyories ba-
xaren a la Llotja de la mar de la present ciutat
per a arrendar los drets del General y altres drets
que no estavan arrendats, com és acostumat.

Disapte, a XIII. En aquest die ses senyories, ab-
sent lo senyor deputat ecclesiàstich, baxaren en
la Llotja de la mar de la present ciutat per a
arrendar los drets del General y Bolla y altres
drets que no estavan arrendats, com és acostu-
mat, y feren arrendament de la bolla de plom y
segell de cera de la ciutat de Tarragona y sa
col·lecta a Gabriel Ortells, abaxador, per lo
trienni pròxim vinent, que comensarà al primer
de juliol 1665 y finirà al darrer de juny 1668,
per preu de tres mil vuyt-centas y una lliuras per
quiscun anya.

173r Dilluns, a XV. En aquest die ses senyories, absent
lo senyor deputat ecclesiàstich de la present ciu-
tat, baxaren a la Llotja de la mar de la present
ciutat per a acabar de arrendar los drets del Ge-
neral y Bolla y altres drets que no estavan arren-
dats, com és acostumat, y feren arrendament de
la bolla de plom y segell de cera de la ciutat de
Cervera y sa col·lecta a Gabriel Ortells, abaxador
y parayre, ciutadà de Barcelona, per preu de mil
y cent lliuras per quiscun any, y comensarà a có-
rrer dit arrendament lo primer de juliol pròxim
vinent de 1665 y finirà lo derrer de juny 1668.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari un billet del excel·lentíssim senyor don Vis-
cente Gonzaga, llochtinent y capità general de
sa magestat en lo present principat de Cathalu-
nya, aserca de que se tregan dos forsats de las
galeras de Cerdenya per haver acabat lo temps
de llur condempanció, com ab dit billet més
llargament és de vèurer, lo qual és assí cusit, sig-
nat de lletra A.
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En aquest mateix die don Joseph de Masdeove-
llas, servint lo offici de síndich del General du-
rant la absència de don Miquel de Masdeove-
llas, síndich del dit General, son germà, ha feta
relasió en lo concistori de ses senyories que, in-
seguint l’orde y deliberasió de ses senyories és
anat en casa del excel·lentíssim senyor príncep
Ludovísio, // 173v // general de las galeras de
Cerdenya, demanant-li dos forsats y havia en di-
tas galeras, per haver acabat lo temps de llur
condempasió, y dit excel·lentíssim senyor res-
pongué que creya no havian acabat lo temps,
per no haver sinó quatre anys eran en las gale-
ras, y replicà dit síndich que·s comptave quinse
dies aprés de la condempnasió, y respongué que
miraria los llibres del rey, y que tornàs a la tarda;
com de fet y tornà en la hora li havia ordenat, y
no·l trobà en lo palàsio, sinó en las galeras y, de
part de ses senyories li donà una constitució, la
qual llegí dos o tres rallas y la tornà a dit síndich,
y encontinent féu desferrar un dels esclaus que
demanava, y li preguntà quant temps havia esta-
va en la galera, y dit esclau respongué que havia
quatre anys, y digué que no conexia altras cons-
titucions sinó las suas, y que tornassen a farrar lo
esclau, y que·u demanàs a sa senyoria.

E axí matex, inseguint lo orde de ses senyories,
ha feta relasió dit síndich que era anat en la casa
del excel·lentíssim senyor don Viscente Gonza-
ga, llochtinent de sa magestat en lo present
principat de Cathalunya, a demanar los dits dos
forsats, y dit excel·lentíssim senyor demanà a dit
síndich los noms de dits forsats, los quals li en-
tregà y digué que ell o tractaria ab son amich dit
príncep, que ell tenia particular gust en servir a
ses senyories. Y, al cap de duas oras, envià dit
excel·lentíssim senyor un billet al síndich per ses
senyories per a què li entregasen las condemp-
nacions // 174r // y papers de dits forsats, y ab
paraula de ses senyories lo dit síndich los en-
tregà, y respongué sa excel·lència que dits for-
sats se eran demanats als senyor príncep Ludo-
vísio, y que a ell dit excel·lentíssim senyor se li
era negat, que a ell li tocava, y que ell era lo que
volia fer, tenir y valer las lleys y contitucions de
Cathalunya, y que ell donaria orde que·s tra-
guessen, com de fet los tregué, y lo dit síndich
anà a la tarda en ditas galeras inseguint lo orde
de sa excel·lència, y se’ls ne aportà ab llibertat.

Dimars, a XVI. En aquest die ses senyories, ab-
sent lo senyor deputat ecclesiàstich de la present
ciutat, baxaren en la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat per a arrendar las bollas y drets del
General, y altres drets que no estavan arrendats.

En aquest matex die, a les onsa del dematí, per
medi del doctor Joseph de Jalpí y Julià, advocat
fiscal del General, Ramon Spuny, donzell, y
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Raymundo Boffill, ajudant tercer de la scrivania
major, concistorialment ab verguers ab masas
altas, acompanyats de molts officials del Gene-
ral, fonch reportada segona embaxada en la casa
del excel·lentíssim senyor don Viscente Gonza-
ga, llochtinent y capità general de sa magestat
en lo present principat de Cathalunya, acerca de
la captura féu lo licensiado Marrón, auditor del
exèrcit de sa magestat en lo present principat de
Cathalunya, contra la persona de Pau Frígola,
// 174v // guanter, ciutadà de Barcelona, com
més llargament dita embaxada és de vèurer, la
qual és assí cusida, signada de lletra A. Axí ma-
tex fonch reportada altre embaxada a dit ex-
cel·lentíssim senyor aserca de que manàs a An-
ton Reart, scrivà de manament y de registre, per
a què donàs còpia autèntica de uns manaments
y altres scripturas que són en lo registre real y
són convenients per lo General, la qual és assí
cusida, signada de lletra B.

Y, rebuts a la porta del aposiento ha ont sa excel·lèn-
cia estava, y asentats ab tres cadiras, foren (llegidas)
per dit prior Jalpí las ditas embaxadas, a las quals
fonch respost per sa excel·lència lo següent:

A la primera que sens falta alguna donaria orde
que los procehiments fets per lo licensiado Mar-
rón se revocarian y se donaria satisfasió als de-
putats per a què las constitucions y lleys de la
pàtria fossen conservades.

En quant a la segona embaxada que pertanyen
que se done còpia dels manaments y scripturas,
respongué sa excel·lència que consultaria la ma-
tèria si·s devia o no fer, y ne manaria tornar res-
posta.

Dimecras, a XVII. En aquest die ses senyories ba-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a arrendar los drets del General y Bolla y al-
tres drets que no estaven arrendats,a // 175r // y
feren arrendament de la bolla de Monblanch y
sa col·lecta a Gabriel Ortells, abaxador y paray-
re, ciutadà de Barcelona, per preu de mil qua-
tre-centas y una lliura quiscun any.

Dijous, a XVIII. En aquest die lo senyor deputat
militar, ab asistènsia del aguasil Fortunyo, féu la
regonexensa ordenària per ls botigas de la pre-
sent ciutat, per a vèurer si·s cometian fraus al
General, ab la qual regonexensa no·s trobà cosa
en frau, la qual féu sa senyoria com és acostu-
mat.

En aquest mateix die ses senyories, absent lo se-
nyor deputat ecclesiàstich, baxaren en la Llotja

de la mar de la present ciutat per a acabar de
arrendar los drets del General y Bolla y altres
drets que no estaven arrendats, com és acostu-
mat, y feren arrendament de la bolla de plom y
segell de cera de la vila de Tàrraga y sa col·lecta
per temps de tres anys a Gabriel Ortells, abaxa-
dor y parayre, ciutadà de Barcelona, per preu de
sis-centas lliuras per quiscun any, retretas sin-
quanta lliuras per una vegada tantsolament, y
comensaran a córrer al primer de juliol de 1665
y finirà lo derrer de juny 1668.

Divendras, a XVIIII. En aquest die ses senyories,
absents lo senyor deputat ecclesiàstich y real,
baxaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat // 175v // per a acabar de arrendar los drets
del General y Bolla y altres drets que no estaven
arrendats, com és acostumat.

Disapte, a XX. En aquest die, per medi de don
Joseph de Masdeovellas, donzell, servint lo offi-
ci de síndich del General, durant la absència de
don Miquel de Masdeovellas, son germà, sín-
dich de dit General, fou reportat a sa excel·lèn-
cia lo memorial y nominasió de subjectes que
los senyors deputats del General de Cathalunya
proposan a sa magestat per la formasió de la
bolsa se ha de formar de procurador fiscal y
scrivà major de la visita del General, en virtut de
real decret de sa magestat, lo qual és assí cusit,
signat de lletra A.

En aquest mateix die se’n anà lo molt il·lustre
senyor Thomàs Capdevila, deputat real del Ge-
neral, a Montserrat y altres parts, en virtut de
llicènsia.

Dilluns, a XXII. En aquest die ses senyories, ab-
sents los senyors deputats ecclesiàsticha // 176r
//y real, baxaren en la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat per a acabar de arrendar los drets del
General y Bolla y altres drets que no estavan
arrendats, conforme és acostumat, y feren
arrendament de la bolla de plom y segell de cera
de la ciutat de Tortoza y sa col·lecta per temps
de tres anys, que comensaran a córrer al primer
de juliol 1665 y finirà lo derrer de juny 1668,
per preu de vuyt-centas lliuras, rellevadas cent
lliuras de axaus per una vegada tantsolament a
Joan Puig, negociant, ciutadà de Barcelona.

Dijous, a XXV. En aquest die ses senyories, ab-
sents los senyors deputats ecclesiàstich y real de
la present ciutat, baxaren // 176v // en la Llotja
de la mar de la present ciutat per a arrendar los
drets del General y Bolla y altres drets que no
estaven arrendats, com és acostumat.
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En aquest matex die, a la tarda, absents los se-
nyors deputats ecclesiàstich y real de la present
ciutat, consistorialment, ab verguers ab masas
altas, baxaren en la Llotja de la mar de la present
ciutat per a arrendar la Bolla de Barcelona y al-
tres drets que no estaven arrendats.

Divendras, a XXVI. En aquest die, absent lo se-
nyor deputat ecclesiàstich de la present ciutat,
ses senyories baxaren en la Llotja de la mar de la
present ciutat per a acabar de arrendar los drets
del General y Bolla y altres drets que no estavan
arrendats, com és acostumat, y feren arrenda-
ment de la bolla de plom y segell de cera de Bar-
celona y sa col·lecta per temps de tres anys, los
quals comensaran a córrer lo primer de juliol
pròxim vinent y finiran lo derrer de juny 1668,
a Francesch Texidor, pallar, ciutadà de Barcelo-
na, per preu de vint-y-vuyt mil y sinch-centas
lliuras quiscun any, pagadoras com en la tabba
de dit arrendament se conté.

En aquest matex die tornà y se presentà en lo
concistori de ses senyories lo molt il·lustre se-
nyor deputat real.

Disapte, a XXVII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà majora //177r //del Ge-
neral, cusís en lo present dietari un paper, lo
qual ha presentat Anton Reart, scrivà de mana-
ment y secratari de la província, per orde del ex-
cel·lentíssim senyor don Viscente Gonzaga,
llochtinent y capità general de sa magestat en lo
present principat de Cathalunya, lo qual és la re-
vocasió de la captura féu lo licensiado Marrón
contra la persona de Pau Frígola, guanter, ciu-
tadà de Barcelona, lo qual és assí cusit, signat de
lletra A.

Dimars, a XXX. En aquest die a la tarda, absent
lo senyor deputat ecclesiàstich de la present ciu-
tat, ab verguers ab masas altas, acompanyats
dels magnífichs assessors, advocat fiscal y altres
officials del General, baxaren en la Llotja de la
mar de la present ciutat per a arrendar los drets
del General y altres drets que no estaven arren-
dats, y juntament ses senyories prengueren pos-
sessió de la Bolla // 177v // de Barcelona, y se’ls
fou restituhit lo següent:

Primo, una tanalla per posar cua a las robas.

Ítem altra tanalla per a arrencar ploms.

Ítem altre ancuny de guarda de desota y altre de
demunt.
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Ítem un martell.

Ítem una bolsa per fer las pasadas.

Ítem una clau del taulell.

Ítem altra clau del piló.

Ítem un ancuny de paga.

Ítem al calax del piló y ha un martell y tres fa-
mellas y dos manifests.

Ítem un ancuny de rams y un ancuny de guarda.

Ítem quatre claus de la receptoria de la Bolla.

Ítem lo cradencer dels drats donà una clau.

Ítem altre clau del cradancer de las cedas.

Ítem al piló de la feralla ab sos ancunys y mar-
tell.

Y consequutivament ses senyories donaren pos-
sessió de dita Bolla als arrendadors nous y los
entregaren tot lo sobredit, los quals ho pren-
gueren y reberen en custodi. Presents per testi-
monis Joseph Quintana, ciutadà honrat de Bar-
celona, y Joan Roger, mercader.

Juliol MDCLXV

Dimecras, al primer. En aquest die ses senyo-
ries, absent lo senyor deputat ecclesiàstich //
178r // de la present ciutat, baxaren en la Llotja
de la present ciutat per a acabar de arrendar los
drets del General y altres drets que no estavan
arrendats.

Dijous, a II. En aquest ses senyories, absent lo
senyor deputat ecclesiàstich de la present ciutat,
baxaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per a acabar de arrendar los drets del General
y altres drets que no estavan arrendats, y feren
arrendament dels drets del General de Cathalu-
nya per temps de tres anys, que comensaran a
córrer lo primer del present mes de juliol a
Francesch Texidor, negociant, ciutadà de Bar-
celona, per preu de devuyt mília lliuras per quis-
cun any, de tretas mil lliuras de axaus per una
vegada tantsolament.

Divendras, a III. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor Francisco
Amell, de present deputat militar per cafers seus
propris.

178v Dilluns, a VI. En aquest die me han entregat
Pere Orri, porter real, unas commissions despe-
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didas en son favor per a executar a Isidoro de
Avaria, receptor del General de la ciutat de Tor-
toza, per dos-centas trenta-tres lliuras, catorse
sous y vuyt, és debitor al General segons lo me-
morial donat per lo magnífich racional del Ge-
neral, y axí matex se entregaren a dit Orri altres
commissions per a executar los taulers de la Po-
bla, Bellpuig, Montblanch, Çarreal, Vulldemo-
lins y de Vilafrancha del Panadès per los llibres y
diners de la terça de abril, maig y juny 1663.

Dijous, a VIIII. En aquest die don Joseph de
Masdeovellas, servint lo offici de síndich de Ge-
neral en lloch de don Miquel de Masdeovellas y
Vilafrancha, síndich // 179r // del dit General,
son germà, ha feta relasió en lo concistori de ses
senyories que, inseguint lo horde li haviana do-
nat ses senyories lo die de air, se hera conferit en
lo palàsio del excel·lentíssim senyor don Viscen-
te Gonzaga, llochtinent y capità general de sa
magestat en lo present principat de Cathalunya,
acerca de que sa excel·lència se servís manar de-
sambargar la casa del General en lo portal de per
la cobransa y exacció dels drets del General, la
qual està ocupada dels soldats ab cuerpo de
guàrdia, ab què li féu de resposta que ja la guar-
da de la present ciutat la·y havia demanat, y que
ell procuraria en ajustar-ho, que ell desitjava
servir los senyors deputats.

En aquest matex die a la tarda ses senyories con-
sistorialment, ab verguers ab masas altas, acom-
panyats del molts officials del General, baxaren
en la Llotja del mar de la present ciutat a donar
possessió dels drets del General als arrendadors
nous.

179v Dilluns, a XIII. En aquest die, per medi de don
Joseph de Masdeovellas, servint lo offici de sín-
dich del General en lloch de don Miquel de
Masdeovellas, son germà, síndich del dit Gene-
ral, fonch aportat y entregat al excel·lentíssim
senyor don Viscente Gonzaga, llochtinent y ca-
pità general de sa magestat en lo present princi-
pat de Cathalunya, uns papers fahents acerca de
las galeras vengan tanta diversitat de robas en la
platja del mol de la present ciutat en lo lloch dit
de las Molas, ço és, llanas, tafatans, scomillas y
altres, sens pagar ninguns drets en gran dany del
General, com més llargament en dits papers és
de vèurer, las quals són assí cusidas, signadas de
lletras A y B.

E lo dit don Joseph de Masdeovellas ha feta re-
lasió com havia entregat los sobredits papers a
dit excel·lentíssim senyor, lo qual li féu de res-
posta que en altra ocasió se li havia donada altra
súplica aserca del dit fet, y privà que no es venés

en ninguna manera de ditas robas, y que de la
matexa manera donaria orde que en la dita plat-
jaa // 180r // de la mar, en lo lloch de las Molas,
no·s venguessen robas algunas que deguessen
dret de General y Bolla.

Dimars, a XIIII. En aquest die, per medi de don
Joseph de Masdeovellas, servint lo offici de sín-
dich per don Miquel de Masdeovellas, síndich
del dit General, son germà, fou aportat a sa ex-
cel·lència un memorial de subjectas dels llochs
vaccants de la ciutat de Gerona, lo qual és assí
cusit, signat de lletra A. Y en aquest matex die
ha feta relasió lo dit senyor don Joseph de Mas-
deovellas, servint de offici, com havia entregat
lo dit memorial de subjectes en mà dita sa ex-
cel·lència, axí referint. En aquest die tornà en lo
concistori de ses senyories lo il·lustre senyor de-
putat militar, lo qual era anat fora ciutat.

Dimecras, a XV. En aquest die, a las quatre oras
de la tarda, se féu extracció de insiculadors per a
insicular los llochs de deputats y oÿdors y altres
officis vaccants ab la forma acostumada.

Dijous, a XVI. En aquest die, per medi de don
Joseph de Masdeovellas, servint lo offici de sín-
dich del General, se ha enviat a sa excel·lència
don Viscente Gonzaga, llochtinent y capità ge-
neral de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present principat de Cathalunya, quatre memo-
rials de subjectes dels llochs que los insiculadors
han inhabilitats, los quals són assí cusits, signats
de lletras A, B, C y D.

180v E lo dit don Joseph Masdeovellas féu relasió
que en lo matex die, poch aprés de haver-li en-
tregat dits memorials, los presentà de part de ses
senyories a sa excel·lència y, presos y llegits per
sa excel·lència, los y tornà, y li digué que a ell li
tocava «la desliberación y proposición de esto, y
que lo dixesse a los señores deputados y oydores».

En aquest matex die, a las vuyt horas de la nit,
per medi lo doctor Benet Atxer, canonge de la
Seu de Barcelona, ab verguers ab masas altas,
fonch reportada una embaxada al excel·lentís-
sim senyor don Viscente Gonzaga, llochtinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present principat de Cathalunya, aserca
dels llochs inhàbils se són trobats de deputats y
oÿdors, com més llargament en dita embaxada
és de vèurer, la qual és assí cusida, signada de le-
tra E.

En aquest matex die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
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tari dos decrets de Cancellaria enviats per sa ex-
cel·lència, los quals són assí cusits, signats de lle-
tras F y G.

Divendras, a XVII. En aquest die, per medi de
don Joseph de Masdeovellas, servint lo offici de
síndich del General, se ha enviat a sa excel·lència
del senyor don Viscente Gonzaga, llochtinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present principat de Cathalunya, ab un
memorial de subjectes de oÿdor militar de la vila
de Cervera, lo qual estàa //181r // assí cusit, sig-
nat de lletra A.

En aquest matex die, a las nou horas de la nit,
per lo dit síndich fou reportat un paper de em-
baxada a dita sa excel·lència, de part del concis-
tori de ses senyories y de part de la Novena dels
senyors insiculadors de ses senyories, aserca dels
llochs inhabilitats, com més llargament en dita
embaxada és de vèurer, la qual és assí cusida,
signada de lletra B.

En aquest matex die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari sinch decrets de Cancellaria, enviats per sa
excel·lència, los quals són assí cusits, signats de
lletras E, F, G, H y K.

En aquest matex die se ha rebuda una informa-
sió a instànsia de Erasma de Lana y Fontanet,
racional de la present casa de la Deputasió, so-
bre quin preu va la rayma del paper de Gènova
de present, igualat y sens costeras; y la rayma del
paper mitjà de Gènova, sens igualar; y la mà del
paper major y plomas de sisne y de Irlanda, la
qual està assí cusida, signada de lletra N.

Disapte, a XVIII. En aquest die, per medi de don
Carlos Calders y don Joseph Terrer, fonch re-
portada al excel·lentíssim senyor don Viscente
Gonzaga, llochtinent y capità general de sa ma-
gestat, que Déu guarde, en lo present principat
de Cathalunya, una embaxada per orde de la
Novena dels senyors insiculadors //181v // serca
de que, havent vingut anomenat mossèn Pau
Aquilles, cavaller, en un dels llochs vacants de
oÿdor militar per la vegaria de Barcelona, fou
trobat inhàbil per obtenir una pensió ecclesiàsti-
ca, com més llargament en dita embaxada és de
vèurer, la qual és assí cusida, signada de lletra C.

En aquest matex die me an ordenat a mi, scrivà
major, cusís en lo present dietari dos decrets
despatxats per Cancellaria, enviats per orde de
sa excel·lència, los quals són assí cusits, signats
de lletras I y L.
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En aquest matex die, per medi de don Joseph
de Masdovellas, servint lo offici de síndich,
fonch reportada a dita sa excel·lència un memo-
rial de subjectes de oÿdor militar de la vegaria
de Lleyda, que vacca per muntament de mossèn
Francisco Aloy, lo qual memorial és assí cusit,
signat de lletra D.

Diumenge, a XVIIII. En aquest die me han orde-
nat a mi, scrivà major, cusís en lo present dietari
un decret de Cancellaria enviat per sa excel·lèn-
cia, lo qual és assí cusit, signat de lletra F.

En aquest matex die lo doctor en medicina Ja-
cinto Blanch, ha feta relasió en lo concistori de
ses senyories, mitjensant jurament, de la indis-
posició y malaltia de Francesch Badia, llibreter,
andador de la confraria de Santa //182r // Jordi,
com està en lo llit ab febra, impedit de poder
acudir a la obligasió de son offici.

Dilluns, a XX. En aquest die se féu extracció de
habilitadors per a habilitar los llochs de deputats
y oÿdors vaccants per la extracció fahedora lo
die de vint-y-dos del present, de deputats y oÿ-
dors, los quals foren extrets los següents, en què
foren per testimonis los següents: per lo esta-
ment ecclesiàstich, lo canonge Francesch Valle-
rí, lo canonge Joseph Revarter, canonge de la
Seu de Barcelona; fra Rafel de Nadal, del orde
de Sant Benet. Per lo estament militar, Joan Car-
reras, Hyerònim Xammar, Joseph de Migant.
Per lo estament real, lo doctor Gismundo Bof-
fill, Joseph Quintana, Francisco Miquel. Extrets
en habilitadors los següents, per lo estament ec-
clesiàstich, lo doctor Miquel Osona, cabiscol y
canonge de la Seu de Barcelona; //182v // lo ar-
diaca Viscent Parxens, de la santa Iglésia de
Tortoza; fra Joan Magarola, del orde de Sant
Benet. Per lo estament militar, don Francisco
de Orís, mossèn Joan Carreras, don Anton Fer-
ran. Per lo estament real, mossèn Gerònim Pas-
tor, misser Diego Figarola, Pere Pau Vives.

Dimars, a XXI. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari un vot fer los magnífichs assessors y ad-
vocat fiscal de la present casa, aserca de que si
podian pasar avant los senyors habilitadors en
abilitar las personas se havian de abilitar per la
extracció se havia de fer de deputats y oÿdors lo
die de 22 del present mes, per estar detingut en
las càrcers reals lo senyor oÿdor real, com més
llargament ab dit vot és de vèurer, lo qual és assí
cusit, signat de lletra A.b
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a. a continuació onze documens transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 1116-1120.

a. a continuació cinc documents transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 1120-1123.
b. a continuació un vot, una ambaixada i un memorial
transcrits a l’Apèndix 3, pàgs. 1123-1126.



183r Dimecras, a XXII. En aquest die a las vuyt oras
del dematí, per medi del doctor y canonge Ba-
tista Vila, de la Seu de Barcelona, official y vica-
ri general del il·lustríssim y reverendíssim se-
nyor bisbe de Barcelona, don Carlos Calders y
Francesch Fons, ciutadà honrat de Barcelona,
fonch reportat un paper de embaxada al ex-
cel·lentíssim senyor don Viscente Gonzaga,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present principat de Cathalu-
nya, la qual és assí cusida, signada de lletra B,
aserca de la captura del senyor oÿdor real, com
més llargament en dita embaxada és de vèurer.

E consequutivament han feta relasió en lo con-
sistori de ses senyories que sa excel·lència havia
fet de resposta que la captura de dit senyor oÿ-
dor Carreras fou molt justificada, per haver-hi
bastant causa, però que per a servir y donar gust
al concistori manaria relexar-lo de ditas càrcers.

En aquest matex die, per medi del ardiaca y ca-
nonge de la santa Iglésia de Tortosa, Vicens
Préxens y Joan Carreras, ciutadà honrat de Bar-
celona, habilitadors extrets per la habilitasió de
deputats y oÿdors per la extracció de deputats y
oÿdors lo present die, fou reportadaa a sa ex-
cel·lència un memorial de las personas inhabili-
tadas per los senyors de la Novena, lo qual és
assí cusit, signat de lletra C.

E dits senyors embaxadors, tornats que foren,
feren relació com havian donada dita nominació
en scrits a sa excel·lència.

183v En aquest matex die, un poch antes de comen-
sar la extracció de deputats y oÿdors, arribà en
lo concistori de ses senyories Anton Reart,
scrivà de manament y sacretari de la provínsia,
venint per part del excel·lentíssim senyor don
Viscente Gonzaga, llochtinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
principat de Cathalunya, lo qual presentà a ses
senyories un paper firmat de sa excel·lència y
despatxat en forma de Cancellaria, lo qual és
assí cusit signat lletra D.

En aquest matex die, inseguint los capítols de
Cort y ab la forma acostumada, fonch feta ex-
tracció de deputats y oÿdors, en què foren testi-
monis, ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo
canonge Francesch Vallerí, lo canonge Joseph
Revarter, canonges de la Seu de Barcelona, Ig-
nasi de Nadal. Per lo estament militar, don Joan
Guinart, Benito Despujol, mossèn Joseph de
Amigant.b

184r Per lo estament real, lo doctor Gismundo Boffill,
Joseph Mèlich, ciutadà honrat de Barcelona, lo
doctor Pere Joan Sanou. Y axí, en la sòlita y acos-
tumada forma, foren extrets en deputats y oÿ-
dors los següents, deputat ecclesiàstich, fra don
Joseph Magarola, abat de Camprodon; deputat
militar, mossèn Francisco Puigdesalit; deputat
real, mestre Miquel Boneu; oÿdor ecclesiàstich,
lo doctor Anthoni Sala, sagristà y canonge de la
Seu de Vich; oÿdor militar, mossèn Francisco
Pons; oÿdor real, misser Joseph Gomar, de la
ciutat de Lleyda.

184v Divendres, a XXIIII. En aquest die arribà en lo
concistori de ses senyories lo il·lustríssim y reve-
rendíssim senyor don Jayme de Copons, bisbe
de Vich, y de present deputat ecclesiàstich, lo
qual se’n era anat a son bisbat.

En aquest matex die don Joseph de Masdove-
llas, servint lo offici de síndich, ha feta relasió
que, inseguint lo orde de ses senyories, com ha-
via reportada una carta de sa magestat a sa ex-
cel·lència, y li féu de resposta que havia rebut
los despaixs y que respondria ses senyoriesa.

185r Dilluns, a XXVII. En aquest die se féu extracció
de assessor, per haver acabat lo sexenni de asses-
sor de la present casa lo doctor misser Joan Jo-
freu, y fou extret en sort de rodolí lo doctor
misser Diego Ferrer, lo qual no pogué concór-
rer per ser jutge de la Ballia General y ministre
real.

En aquest mateix die, per medi de don Joseph
de Masdeovellas, servint lo offici de síndich per
don Miquel de Masdeovellas, síndich del Gene-
ral, son germà, un paper de embaxada al ex-
cel·lentíssim senyor don Viscente Gonzaga,
llochtinent y capità general de sa magestat en lo
present principat de Cathalunya, aserca si ses se-
nyories pasarian avant la extracció de assessor,
lo qual paper de ambaxada és assí cusit, signat
de lletra A.

Dimars, a XXVIII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís en lo pre-
sent dietari un decret de sa excel·lència, despa-
dit ab deguda forma de Cancellaria, lo qual és
assí cusit, signat de lletra B.

En aquest die lo senyor oÿdor real ha feta rego-
nexensas per las botigas de la present ciutat,
com és acostumat, ab asistènsia de Joseph For-
tunyo, alguatsil del senyor governador.

En aquest die se tornà fer extracció de assessor
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a. a continuació ratllat un.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1126.

a. a continuació una ambaixada i una carta transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 1126-1127.



// 185v // del General per haver acabat misser
Joan Jofreu lo sexenni de dit offici de assessor
de la present casa de la Deputasió, y fou extret
en primer sort lo doctor Joseph de Jalpí y Julià,
de present advocat fiscal del dit General, y al dit
se li fou opposada exepció per lo procurador fis-
cal. Y se proseguí dita extracció y fonch extret
per segona vegada lo doctor Joan Jofreu, lo
qual acabava lo sexenni que, per rahó de son
acabament se feia la extracció, y al dit se li posà
la matexa exepció que al dit advocat fiscal. Y
proseguiren dita extracció, y fou extret lo doc-
tor Joan Sabater.

En aquest mateix die lo ardiaca y canonge Vi-
cens Préxens, com a procurador de Jaume Co-
lomer, procurador fiscal del General de la ciutat
de Tortosa, com de sa procura consta més llar-
gament, la qual és assí cusida, signada de lletra
C, la renunsiat lo offici de procurador fiscal en
mà y poder de ses senyories purament y simpla-
ment, y ses senyories han acceptada aquella si et
in quantum sit admitenda.

En aquest die lo il·lustre senyor Thomàs Capde-
vila, de present deputat real, obtenint lo offici
de notari de deputat local de la ciutat de Torto-

204

sa, ha renunsiat lo dit offici de notaria // 186r //
de la Deputasió local de dita ciutat, en mà y po-
der de ses senyories.

Dimecras, a XXVIIII. En aquest die me han orde-
nat a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una còpia de una carta de sa ma-
gestat, que Déu guarde, enviada per part de sa
excel·lència, la qual és assí cusida, signada de lle-
tra A.

Divendras, a XXXI. En aquest die, per medi de
don Joseph de Masdeovellas, servint lo offici de
síndich per don Miquel Masdovellas, síndich
del General, son germà, foren reportats a sa ex-
cel·lència tres memorials de subjectes dels offi-
cis de deputats locals de la ciutat de Lleyda,
Tortosa y Gerona, los quals son assí cusits, sig-
nats de lletras A, B, C.

En aquest matex die se ha rebuda una informa-
ció a instànsia de Arasma de Lana // 186v // y
Fontanet, racional del General y casa de la De-
putasió sobre a quin preu se venen en la present
ciutat la pessa de las pells de godamasil verme-
llas y negras y doradas, la qual és assí cusida, sig-
nada de lletra D.b
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a. a continuació tres memorials, una carta i una procura
transcrits a l’Apèndix 3, pàgs. 1127-1128.
b. a continuació una informació transcrita a l’Apèndix 3,
pàgs. 1128-1129.



1r Jesús, Maria, Joseph.

Agost MDCLXV

Disapte al primer. En aquest dia, entre las nou y
deu hores de la matinada, arribaren en la pre-
sent casa los senyors deputats y oÿdors de
comptes vells, absent emperò de la present ciu-
tat lo senyor oÿdor ecclesiàstich vell, y se·n en-
traren en consistori y se posaren allí a fer negosi.
Y aprés, entre les deu y onze hores, també de la
matinada, ving(u)eren los molt il·lustres senyors lo
doctor micer Joseph Gomar, ciutadà de Lleyda,
don Francisco Pons, lo doctor Antoni Sala, sa-
gristà y canonge de la santa Iglésia de Vich, oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya; lo
doctor en medicina Miquel Boneu, ciutadà de
Barcelona, Francisco Puig de Selit, donzell en la
vila de Toralló, bisbat de Vich domiciliat, y fra
don Joseph de Magarola, abat de Camprodon,
deputats de dit General novament extrets, a
vint-y-dos de juliol pròxim passat, per lo trienni
que comensa lo dia present, venint tots molt
ben acompanyats. Y se·n entraren en lo consis-
tori vell dit del Ivern, fent orasió axí com venian
a lla capella petita, que estava molt ben parada.
Y, aprés que los senyors deputats y oÿdors vells
tingueren notíssia que los nous estaven junts,
los enviaren un recado per medi del síndich del
[...] dient-los que desitjavan saber si estavan a
punt. Y, tornat y dada resposta que sí, enconti-
nent se isqueren del consistori los senyors depu-
tats militar y real y los // 1v // oÿdors militar y
real vells, ab los porters y massas devant, restant
dins dit consistori lo il·lustríssim senyor deputat
ecclesiàstich vell.

Y, a la que foren devant dit consistori vell, is-
queren los nous, exceptat los senyors deputats
ecclesiàstich y oÿdors ecclesiàstichs nous, que·s
restaren dins dit consistori vell. Y los demés se
posaren en la forma següent, so és: lo senyor de-
putat militar vell a mà dreta del nou, y lo senyor
deputat real vell a mà dreta del senyor deputat

real nou y, axí mateix, los senyors oÿdors militar
y real vells a la mà dreta dels senyors oÿdors mi-
litar y real nous. Y, en esta forma, partiren de
devant de dit consistori vell, ab los porters y
massas devant , acompanyats de moltas perso-
nas de tots estaments. Y axí arrivaren a la capella
de Santa Eulària de la Seu de la present ciutat,
restant en lo consistori de la present casa lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor don Jayme
de Copons, bisbe de Vich, deputat vell, y també
los senyors deputat y oÿdor ecclesiàstichs nous.
Allí oÿren missa y, aprés de oÿda missa, se·n en-
traren en la present casa y se·n entraren tots los
consistorials vells y nous, exceptat dit senyor
oÿdor ecclesiàstich vell, que, com és dit, és fora
la present ciutat, en la sala gran de sant Jordi,
anant los vells a mà esquerra y los nous a la mà
dreta, assentant-se los senyors deputats y oÿ-
dors nous, per son orde, a la mà dreta de la tau-
la llarga, que estava parada en lo mitg de dita
sala, ab lo missal en lo cap de la taula. Y los se-
nyors deputats y oÿdors vells a la mà esquerra de
dita taula, y lo molt reverent senyor Juan Batista
Vila, official y vicari general del il·lustríssim y re-
verendíssim senyor bisbe de Barcelona, y lo se-
nyor don Gerònim de Miquel, regent la vegue-
ria de Barcelona, al cap de la taula, envés la
iglésia de Sant Jaume, ço és, lo vicari general a
mà dreta y lo veguer a mà esquerra, y lo escrivà
major del General al cantó de dita taula, entre
los senyors deputat ecclesiàstich vell y regent la
vegueria, publicant // 2r // y llegint allí lo acte
de jurament.

Y, fet dit jurament y oÿda sentència de excomu-
nicació, y los laichs prestat sagrament y homen-
tage acostumat en mà y poder de dit regent la
vegueria de Barcelona, y acabat totalment lo dit
jurament ab la forma demuntdita, los senyors
deputats y oÿdors vells, aprés de haver-los dona-
das las claus del archiu, se despediren dels nous
precehint moltas cortesias y los nous se·n entra-
ren en lo consistori, assentant-se quiscú de ells
ab ses cadiras conforme los predecessors havian
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acostumat. Y, al cap de una estona, després de
haver tractadas algunas cosas, se·n anaren en sas
casas acompanyats de son porter y massa da-
vant, y tots acompanyats de molts cavallers y of-
ficials del General, com tenen acostumat.

En aquest mateix die, a la tarda, ses senyories, ab
verguers y massas, acompanyats dels officials de
la present casa, a sis horas de la tarda, anaren a sa
excel·lència y li representaren lo quant agrahits
estaven de què sa magestat hagués insaculat a ses
personas en deputats y oÿdors del General de
Cattalunya, tenint y representant-los per fahels y
lleals vassalls seus, honra que la presiavan [...] y
que la sort que Nostre Senyor era estat servit do-
nar-los van tenir-la per major acert del servey de
sa [magestat] y beneffici de aquest Principat. Y
sa excel·lència [...] que scriuria a sa magestat las
demostracions [...]ment que li representaven.

2v En aquest mateix die me han entregat a mi,
scrivà major, un decret de sa magestat aserca de
la formació de las bolsas de procurador fiscal,
advocat fiscal y scrivà major d’esta visita, lo qual
és assí cusit signat de letra A.

Diumenge, a II de agost. En aquest die, a la tar-
de, per medi del doctor Francisco Vidal y Roca,
assessor de la present casa, fonch reportat un re-
caudo ab un paper al excel·lentíssim senyor don
Vicente Gonzaga, lloctinent y capità general de
sa magestat, que Déu guarde, aserca de la for-
mació de las bolsas dels officis de assessor, advo-
cat fiscal y procurador fiscal de la visita, com en
dit paper més largament és contengut, lo qual
és assí cusit signat de lletra A.

En aquest mateix die ses senyories, obtinguda
hora del il·lustríssim y reverendíssim senyor bis-
be de Barcelona, lo anaren a visitar consistorial-
ment, acompanyats de molts officials del Gene-
ral. Y, arribats a sa presència en son palàcio, los
rebé ab molta cortesia y, axí, se despediren ab la
major cortesia y se·n anaren quiscú d’ells en ses
cases ab molt gran acompanyament.

Dilluns, a III. En aquest dia lo doctor Francisco
Vidal y Roca, assessor del General, ha fet rela-
ció en lo consistori de ses senyories com lo die
de aÿr entregà a sa excel·lència lo paper del re-
caudo que per part del consisto[ri]-a // 3r // li
reportà y que·l informà de paraula de las pre-
tencions del consistori. Y que sa excel·lència,
llegit lo paper y oÿda la informació, manà a dit
assessor que aportàs lo dit paper al il·lustre se-
nyor canceller y que lo informàs de tot, y que
faria ajuntar las salas y avisaria al consistori de la
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resolució y que los dits senyors deputats pro-
cehissen la extracció de visitadors ab la forma
acostumada.

En aquest mateix die me han ordenat a mi, es-
crivà major del General, cusís en lo present die-
tari dos decrets, despedits ab deguda forma de
Cancelleria, enviats de sa excel·lència, los quals
són assí cusits signats de lletra A y B.

En aquest mateix die me han ordenat a mi, es-
crivà major del General, cusís en lo present die-
tari un decret, despedit ab deguda forma de
Cancelleria, enviat per part de sa excel·lència, lo
qual és assí cusit signat de lletra C.

En aquest mateix die, a la tarda, se féu extracció
de visitador ab la forma acostumada, si y con-
forme disposa lo capítol primer del nou redrés
del General de las Corts MDLXXXXVIIII, en lo
hort sota los tarongers a hont és lo sortidor, en
presència de (mi, testimoni). Foren los se-
güents, ço és, // 3v // per lo estament ecclesiàs-
tich los senyors: lo doctor Sagimon Sala, cabis-
col y canonge de Barcelona; don Juan
Magarola, del orde de sant Benet; fra Pons
Puigdesales, del orde de sant Benet. Per lo esta-
ment militar los senyors: don Federich Des-
bosch, don Gerònym Magarola, don Ramon de
Berbegal. Per lo estament real los senyors: Di-
mas y Safont, ciutedà honrat de Barcelona; lo
doctor Francisco Boneu, doctor en medicina; lo
doctor Fèlix Molins, doctor en drets.

Los quals testimonis assentats, ço és, en primer
lloch los ecclesiàstichs y després los militars y re-
als, feren la protesta ordinària y encontinent, en
presència de dits brassos, fonch per lo escrivà
major del General llegit lo dit capítol ab alta
veu. E, llegit aquell, encontinent, fonch feta
dita extracció en la forma que·s sol fer la de de-
putats y oÿdors y foren extrets en visitadors del
General de Cathalunya los infrascrits y se-
güents.a //4r // E, assentats que foren dits testi-
monis, al que se volgué fer la extracció, fonch
feta la protesta següent:

«Protesta feta devant ses senyories de son consis-
tori per Francisco Móra y de Marymon, Joseph
Quintana, Ignasi Ximenis y Codina, Lluýs Ro-
meu, Gismundo Boffill y Miquel Grimosachs,
ciutedans honrats de la present ciutat de Barce-
lona», los quals donaren la present súplica assí
cusida signada de lletra A. Y la resposta que fe-
ren los magnífichs assessors, la qual és assí cusi-
da signada de lletra B.
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a. a continuació cinc cartes, la primera de les quals inclou
una reial ordre, transcrites a l’Apèndix 4, pàgs. 1130-1134.

a. A continuació una suplicació i la seva resposta, transcrites
a l’Apèndix 4, pàgs. 1134-1135.



Per lo estament ecclesiàstich los senyors bisbe
de Lleyda; lo doctor Juan Costa, ganonge de
Tortosa; mossèn Juan de Pagès, canonge de la
dita ciutat de Tortosa. Per lo estament militar
los senyors: don Juan Batista Falcó, mossèn Jo-
seph Falcó, mossèn Francesch Valls y Frexa.

E, encontinent que dit don Joseph Falcó fonch
extret, li fou posada la excepció per lo magní-
fich procurador // 4v // fiscal no podia, per
quant dos germans no poden ser jutges en un
mateix consistori. Y se proseguí la extracció y
fou extret en son lloch mossèn Francisco Su-
nyer. Lo qual fet, fonch comès als magnífichs
assessors y advocat fiscal de la present casa, los
quals han fet vot en scrits, lo qual és assí cusit
signat de lletra B.

Per lo estament real los senyors: mossèn Jaume
Llobregat y Amell; mossèn Galceran Masdéu,
de Gerona; mossèn Francesch Alòs, mercader.

E, siguidament, se féu extracció de las novas bol-
sas de assessors, ajudant de assessor, advocat fis-
cal y ajudant de advocat fiscal, escrivà major, aju-
dant primer y segon de dit escrivà major y
procurador fiscal de la visita del General del prin-
cipat de Cathalunya, conforme lo horde y decret
de sa magestat. En què foren extrets los officis
dalt mencionats per dita visita, los següents. Ço
és, per assessor de dita visita lo doctor Melcior
Vallès. E, encontinent que dit doctor Melchior
Vallès fou extret,a //5r //fonch per lo magnífich
advocat fiscal posadas dos excepcions, dient
«non potest qui est assessor curie Illerde», y la sego-
na «quia est visitandus». E, feta la dita extracció
de assessor de dita visita, fonch proseguit en fer
extracció de advocat fiscal per dita visita lo doc-
tor Maurisci Gallart. E, encontinent, fonch per
lo magnífich advocat fiscal posadas dos excep-
cions, dient no tenia trenta anys de edat ni sinch
anys de pràtiga, las quals són calitats que reque-
reixen per dit offici. E, més avant, fou tornat a la
urna lo redolí de dit doctor Maurisci Gallart hi·s
proseguiren las demés extraccions per dita visita.

E, seguidament, se féu extracció de ajudant de
assessor per dita visita y fonch extret en sort de
redolí lo doctor Juan Pau Giner. E, més avant, se
féu extracció de ajudant de advogat fiscal per dita
visita y fonch extret en sort de redolí lo doctor
Jospeh Gomar, de present oÿdor real. E, encon-
tinent, per lo magnífich advocat fiscal, li fonch
posada la excepció, dient «non potest quia de pre-
sente est auditor compotorum», y se proseguí la
extracció // 5v // per dit offici y fonch extret en
sort de rodolí lo doctor Bonaventura Braço. E
seguidament, se féu extracció de escrivà major

per dita visita y fonch extret en sort de rodolí
Juan Pau Bruniquer, nottari públich de Barcelo-
na. Y luego, per lo magnífich advocat fiscal se li
fou posada excepció, dient «non potest qui est vi-
sitandum». E, feta la extracció de escrivà major,
se proseguí hi·s féu extracció de ajudant primer
de escrivà major y fonch extret en sort de rodolí
Bonaventura Torres, nottari públich de Barcelo-
na. E, més avant, se féu extracció de ajudant se-
gon de escrivà major per dita visita y fonch extret
en sort de rodolí Hiacynto Borràs, nottari pú-
blich de Barcelona. E, finalment, se féu extracció
de procurador fiscal per dita visita y fonch extret
en sort de rodolí mossèn Juan Cornet y Çacirera.

Dimarts, a IIII. En aquest die, per medi de don
Joseph de Masdovelles,a // 6r // servint lo offici
de síndich per don Miquel Masdovelles, son
germà, fonch reportat un recaudo ab un paper al
excel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga,
lloctinent y capità general de sa magestat en lo
present principat de Cattalunya, la qual és assí
cusida, signada de lletra A. E ha feta relació dit
don Joseph de Masdovelles, servint lo dit offici
de síndich, com lo die present havia entregat a sa
excel·lència lo paper de recaudo y li respongué
sa excel·lència que ell «lo entregaría al Consejo».

En aquest mateix die me han ordenat a mi, es-
crivà major, cussís en lo present dietari la relació
han feta en consistori lo doctor Jaume Boneu y
lo doctor Joseph Bras, doctors en medicina, la
qual és assí cusida, signada de lletra B.

6v Divendres, a VII. En aquest die ses senyories
baixaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per a acabar de arrendar las bollas que no es-
tavan arrendadas.

Dissapte, a VIII. en aquest die me han ordenat a
mi, escrivà major del General, cusís en lo pre-
sent dietari un billet de sa excel·lència, lo qual és
assí cusit signat de lletra A.

En aquest mateix die me han ordenat a mi, es-
crivà major del General, cusís en lo present dieta-
ri un paper enviat per sa excel·lència contenint la
resposta fan los comissaris de França a la petició
los fan los comissaris del rey, nostre senyor, en la
conferència tenen en la vila de Figueres aserca
dels censals del General. Lo qual paper és assí cu-
sit, signat de lletra B, juntament ab altres papers
contenint la petisió fan dits comisaris, los quals
són assí cusits signats de lletras C, D, E, F, G.b
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7r Dimarts, a XI. En aquest die me han ordenat a
mi, escrivà major del General, cusís en lo pre-
sent dietari un paper o súplica donat per part
del bras militar aserca Joseph Guinart, merca-
der, y Joseph Massart, corredor de orell(a), de-
tinguts en las presons de la Santa Inquisició,
com més llargament ab dita súplica és de vèurer,
la qual és assí cusida, signada de lletra C.

Dimecres, a XII. En aquest die ses sen(y)ories
baxaren a la Llotja de la mar de la present ciutat
per a acabar de arrendar las bollas del General
que no estavan arrendadas.

7v Divendres, a XIIII. En aquest die ses senyories
baxaren a la Llotja de la mar de la present ciutat
per a acabar de arrendar las bollas que no esta-
van arrendadas.

En aquest matex die, instant Francisco Móra y
de Marymon, ciutedà honrat de Barcelona, tant
en nom propi y també com a procurador de al-
tres ciutedans honrats de Barcelona, foren pre-
sentades las escripturas assí cusidas, signadas de
lletra E, als advocat fiscal y procurador fiscal del
General, com lo peu de cada una de ditas escrip-
turas se conté. E aprés, a XXI de dit mes, dit pro-
curador fiscal respongué a dites escripturas y a
altra que a XVII de dit se li fou presentada, la
qual és assí cusida, signada de lletra A.

En aquest matex die, a les quatre de la tarde, per
medi del doctor fra Joseph de Jalpí y Julià, ad-
vocat fiscal del General; don Carlos Calders y
Francisco Móra y de Marymon, ciutedà honrat
de Barcelona, ab verguer, ab massas altas de-
vant, acompanyats de molts officials del Gene-
ral, fonch reportada una embaxada al excel·len-
tíssim senyor don Vicente Gonzaga, llochtinent
y capità general de sa magestat en lo present
principat de Catalunya, aserca del gran dany pa-
teix lo General y arrendataris de aquell, per lo
excés que·s fa de vèndrer la gent de galera de
moltas robas, en la plaja devant del Portal del
Mar, a // 8r // dit de las Molas, com més llarga-
ment ab dit paper de embaxada és de vèurer. Lo
qual és assí cusit, signat de lletra A.

En aquest mateix die, per medi de don Joseph
de Masdovellas, servint lo offici de síndich per
don Miquel de Masdovellas, son germà, fonch
reportat a sa excel·lència un recaudo ab un pa-
per, lo qual és assí cusit, signat de lletra B.

En aquest matex die lo sobredit fra Joseph de
Jalpí y Julià ha feta relació en lo consistori de ses
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senyories com sa excel·lència los havia rebuts en
la porta del aposento, y entrats en ell y assentats
ab sas cadiras, fonch per dit prior Jalpí dita am-
baxada, ab las circunstàncias en aquella conve-
nients, a la qual repongué sa excel·lència «que li
pesava molt dels excessos se feyan en vèndrer
mercaderies eixidas de las galeras y en lo port,
fora lo portal del Mar, sens pagar los drets de
General y Bolla; a què procuraria donar tota as-
sistència per medi de un jutge de la règia cort y
los officials y aguazils que fossen menester, a ef-
fecte que estiguessen en lo dit portal regone-
xent a las personas que passarian, per si acás
portavan que no aguessan pagat lo dret al Ge-
neral, per què se donàs tota satisfacció al consis-
tori y als arrendataris de aquell.»

8v Dissabte, a XV. En aquest die me han ordenat a
mi, escrivà major del General, cusís en lo pre-
sent Dietari, dos decrets despedits ab deguda
forma de Cancelleria, enviats per sa excel·lèn-
cia, los quals són assí cusits, signats de lletra A
y B.

En aquest matex die, me han ordenat a mi, es-
crivà major del General, cusís en lo present Die-
tari, una súplica enviada a ses senyories de part
de las abadessas y convents de la present ciutat,
la qual és assí cusida, signada de lletra C.

En aquest matex die, me han ordenat a mi, es-
crivà major del General, cusís en lo present Die-
tari, altre decret despedit ab deguda forma de
Cancilleria enviat per sa excel·lència, lo qual és
assí cusit, signat de lletra D.

Diumenge, a XVI. En aquest die, a sinch horas
de la tarde, vingueren en la present casa de la
Deputació, los molt il·lustres senyors visitadors
del General per a prestar son jurament, comfor-
me disposició de capítols de cort. Y estant ajun-
tats en lo consistori vell, y estant los senyors de-
putat y oÿdorsa // 9r // en la sala dels Reys de la
present casa, los manaren avisar perquè ses
mercès vinguessan en la dita sala dels Reys a
prestar son jurament y a oÿr sentència de exco-
municació. Y arribats que foren dits senyors vi-
sitadors, absents emperò lo il·lustríssim senyor
bisbe de Lleyda, que no és vingut en la present
ciutat per a prestar lo dit jurament, y don Jo-
seph Falcó, per la excepció li opposà lo procura-
dor fiscal del General, se assentaren en uns
banchs de vallut carmasí, que per dit effecte es-
tavan posats en dita sala, en presència dels molt
il·lustres senyories y oÿdors de comptes, quiscú
d’ells per son orde, ço és: primer los ecclesiàs-
tichs, després los militars y després los reals. Y
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assentats que foren, prestaren los militars y re-
als, que en rahó dels assientos no se’ls fos fet
perjudici en ningun temps, y no puga ser tret en
conseqüència. Y en continent, los dits senyors
visitadors juraren la sòlita y acostumada forma,
y oÿren la sentència de excomunicació que·ls és
estada promulgada del thenor següent:

«Nos Joannes Baptista Vila, canonicus sedis 
Barchinonensis, in spiritualibus et temporalibus
officialis et vicarius generalis pro illustrisimo et
reverendisimo domino Barcinonensis episcopo,
monemos vos Joannem Pages, doctorem, Joannem
Costa, canonicos sancte sedis Dertusensis // 9v //
dominum Joanem Baptistam Falcó, Franciscum
Valles et Frexa, Jacobum Llobregat et Amell, ci-
vem honoratum Barchinone, Galcerandum Mas-
deu et Franciscum Alos, mercatorem, personas,
iuxta forma capituli primi nove reformationis,
extractos in visitatores Generalis principatus Ca-
thalonie pro triennio proxime dimisso, hic presen-
tes pro primo, secundo, tercero et peremptorio ter-
minis et monitionibus, quatenus bene et legaliter
vos habeatis in vestro officio seu munere visitato-
rum quovis <h>amore rancore pospositis, sed so-
lum Deum et consiencias vestras intuendo, et pro
his auditis excomunicationis sentenciam, quem
in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu
contrafacientes trina canonica monitione pre-
missa ferimus et promulgamus in his scriptis».

Y encontinent, fonch feta extracció de jutges
dels processos en la matexa manera que·s solen
fer les demés extraccions, conforme disposició
del dit capítol primer del nou redrés, y foren ex-
trets los següents. Per lo estament eclesiàstich,
lo doctor Juan Costa. Per lo estament militar:
Francisco Valls y Frexa. Y lo dit renuncià y restà
elegit don Juan Batista Falcó, per no haver-hi
altre, y acceptà.a // 10r // Per lo estament real:
Jaume Llobregat y Amell.

De totas las quals cosas és estat y fonch llevat
acte per mi, Juan Argila, escrivà major del Ge-
neral, a instància de ses senyories y de dits se-
nyors visitadors. Presents per testimonis Jaume
Casas y Joseph Cortés, verguers de ses senyo-
ries.

E siguidament, se féu extracció de advocat fiscal
de la Visita per declaració del impediment op-
posat per lo procurador fiscal del General de
mossèn Maurici Gallart, conforme lo real decret
despatxat ab deguda forma de Cancilleria, lo
qual és cusit en lo present Dietari, sots jornada
de XV del present mes. Y fonch extret en son
lloch lo doctor Joseph Gomar y se li posà excep-

ció «non potest quia est auditor computorum, et
est visitandus». Y se fou prosehit en fer altre ex-
tracció, y fou extret lo doctor Bonaventura
Brassó, y, estant present en consistori, ha accep-
tat lo dit offici, y per consegüent se ha fet ex-
tracció de ajudant de advocat fiscal, en lo qual
offici era estat extrat lo die de III del corrent. Y
també se féu extracció de ajudant de advocat
fiscal y fou extret //10v // Juan Batista Capdevi-
la y Arró. Y després de fet lo sobredit, dits se-
nyors visitadors se despediren de ses senyories, y
posats en una sala, en forma de consistori, feren
nominació, per lo ínterim, de nottari y escrivà
major de dita Visita, de la persona de Bonaven-
tura Torres, nottari de Barcelona, lo qual, pre-
sent en lo consistori de dita Visita, acceptà lo dit
offici y prestà lo sòlit y acostumat jurament en
mà y poder de dits senyors visitadors, y nores-
menys prestà sagrament y homenatge en mà y
poder de Joseph Blanch, altre dels verguers de
ses senyories, ab la forma acostumada. E aprés
ohí sentència de excomunicació, que li fonch
promulgada del thenor següent:

«Nos Joannes Baptista Vila, decretorum doctor,
canonicus sancte sedis Barchinone, et in spiritua-
libus et temporalibus officialis et vicarius genera-
lis pro illustrisimo et reverendisimo Barcinonen-
sis episcopo, monemus te, Bonaventura Torres, pro
scribanum majorem Visita Generalis pro inte-
rim, hic presentem pro primo, secundo, tercio et
peremptorio terminis et monitionibus, quatenus
teneas sub scrito secreto cuncta negocia in dicta
Visita pertractanda et alias in exercicio et regi-
mine dicti tui officii bene, fideliter et legaliter te
habeas, quovis amore, odio et rencore postpossitis.
Et pro his auditis excomunicationis sentenciam
quam in // 11r // te sich contrafacientem nunch
pro tunch dicta trina canonica monitione pre-
missa ferimus et promulgamus in his scriptis».

Dilluns, a XVII. En aquest die se féu extracció de
visitador per lo estament y bras eclesiàstich, per
no haver acudit al jurament que prestaren los
demés senyors visitadors lo die XVI del corrent,
lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de
Lleyda, conforme disposició de capítols de cort,
y serviren de testimonis ço és: Per lo estament
ecclesiàstic los senyors don Jaume Camps, ar-
diaca y canonge de la Seu de Barcelona; lo doc-
tor Sagimon Sala, cabiscol y canonge de dita
iglésia; Francesch Maymó, canonge de la dita
iglésia. Per lo estament militar los senyors don
Federich Desbosch, don Joseph Llavana y Seva,
don Geronym Magarola. // 11v // Per lo esta-
ment real los senyors Joseph Coma, ciutedà
honrat de Lleyda; lo doctor Anton Vilaplana; lo
doctor misser Fèlix Molins.

E los militars e reals feren la protesta ordinària
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sobre lo modo de sèurer. E en continent ses se-
nyories feren fer redolins de cera en la forma
acostumada. Y fets, se féu extracció de visitador
per no haver comparegut, dins lo temps prefigit
per capítols de cort, lo il·lustríssim y reverendís-
sim senyor bisbe de lleyda. Y en son lloch fonch
extret fra don Juan Magarola, de l’orde de Sant
Benet.

Dimecres, a XVIIII. En aquest die ses senyories
baixaren a la Llotja de la mar de la present ciutat
per a acabar de arrendar las bollas y altres drets
del General que no estaven arrendats

12r Dijous, a XX. En aquest die me han ordenat a
mi, escrivà major del General, cusís en lo pre-
sent Dietari un paper de embaxada enviada a ses
senyories de part del sen(y)ors concellers de la
present ciutat aserca dels detinguts en las pre-
sons de la Sancta Inquisició, la qual embaxada
és assí cusida, signada de lletra A.

En aquest mateix die se’s pertit de la present
ciutat lo senyor oÿdor militar pera anar a sos
llochs, per cafers seus propris.

Divendres, a XXI. En aquest die, a las onse hores
del matí, jurà en lo consistori de se senyories lo
senyor don Juan Magarola, del orde de Sant Be-
net, visitador novament extret en lloch y per no
haver jurat ni acudit lo die que juraren los demés
senyors visitadors, que fou a setse del corrent
mes, com disposan los capítols de cort, lo il·lus-
tríssim i reverendíssim senyor bisbe de Lleyda, y
prestà lo dit jurament ab la forma acostumada y
ohí sentència de excomunicació // 12v // que li
fonch promulgada, del thenor següent:

«Nos Joannes Baptista Vila, decretorum doctor,
canonicus sancte sedis Barchinone, et in spiritua-
libus et temporalibus officialis et vicarius genera-
lis pro illustrisimo et reverendisimo Barcinonensis
episcopo, monemus te frater dominum Joannem
Magarola, ordinis divi Benedicti, personam, jux-
ta formam capituli curie nove reformatiionis, ex-
tractum in visitatorem generalis principatus Ca-
thalonie pro triennio proxime preterito, hic
presentem pro primo, secundo, tercio et perempto-
rio terminis et monitionibus, quatenus bene et le-
galiter te habebis in tuo officio seu munere visita-
toris, quovis amore seu rencore postpositis, et pro
his auditis excomunicationis sententiam, quam
in te contrafacientem trina canonica monisione
premissa fecimus et promulgamus in his scriptis».

En aquest mateix die ses senyories baixaren en
la Llotja de la mar de la present ciutat pera aca-
bar de arrendar las bollas y altres drets del Ge-
neral que no estavan arrendadas. Y feren arren-
dament dels drets de las entradas y eixidas de las
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monedas de tot lo Principat a Francesch Taxi-
dor, paller ciutedà de Barcelona, per preu de
vuy-centas y una lliura per quiscun any, lo qual
arrendament comensarà a còrrer...

13r En aquest mateix die, a les sinch oras de la tar-
da, per medi del doctor fra Joseph de Jalpí y Ju-
lià, advocat fiscal del General, don Gerònym de
Magarola y Francisco Móra y de Marymon, ab
verguers ab massas altas, acompanyats de molts
officials del General, fonch reportada una em-
baxada al excel·lentíssim senyor don Vicente
Gonsaga, lloctinent y capità general de sa ma-
gestat en lo present principat de Cathalunya,
aserca de la captura de Joseph Guinart, merca-
der, y Joseph Massart, corredor de orella, detin-
guts en las càrcers de la Sancta Inquisició, com
més llargament ab dita embaxada és de vèurer,
la qual és assí cusida, signada de lletra A.

E lo dit senyor prior Gelpí ha feta relació que, as-
sentats que foren en sas cadiras, devant de sa ex-
cel·lència, fonch explicada molt llargament y ab
totas las circunstàncias foren menester per aque-
lla. A la qual embaxada respongué sa excel·lència
«que se recordava molt bé que se li eren estades
donades altres tres ambaxadas públicas y altres
tres particulars, totas per dit prior Jelpí, de part
del consistori dels senyors deputats, aserca de la
matèria de ditas capturas, y que per repetidas ve-
gadas havia escrit a sa magestat tingués a bé de
pèndrer resolució aserca de dit fet, perquè fos
servit que tinguessan llibertat los dits presos, és a
saber, que de llur causa no·n puguessan conèxer
los pares inquisidors sinó lo Real Consell, //13v //
y que, en effecte, de nou tornaria a recomanar-lo
y suplicar-lo a sa magestat ab majors veras, y que
siguiria los ordes se li donarien ab tota puntualitat.

Dissapte, a XXII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
Dietari un memorial, lo qual se envià a sa ma-
gestat junt ab carta de ses senyories, lo qual és
assí cusit, signat de lletra B.

Dilluns, a XXIIII. En aquest die me han ordenat
a mi, escrivà majora // 14r // del General de Ca-
talunya, cusís en lo present Dietari una embaxa-
da feta a ses senyories per part del bras militar, la
qual és assí cusida, signada de lletra F.

Dimecres, a XXVI. En aquest die lo magnífich ra-
cional de la present casa, per la ocupació tenian
los senyors consistorials per negossis del Gene-
ral, baxà en la llotja de la present ciutat per a fer
encantar lo dret de bolla de la ciuat de Gerona y
sa col·lecta, y fer prorogar lo temps.
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En aquest mateix die ses senyories feren nomi-
nació de alguns officis macànichs de la present
casa, que són los següents: Per llibrater, Rafela
Castelló; // 14v // per candaler, Francesch Ge-
ner; per fuster, Isidro Altabó; per mestre de ca-
sas, Pere Pau Ferrer; per argenter, Pere Pau
Llor; per vidrier, Joseph Domingo; per tapisser,
Jacintho Morató; per courer, Gabriel Sanyol;
per cap mestre de dansas, Esteve Camps; per sa-
tre, Pau Vilardell; per baster de la bolla, Gerò-
nim Gomils; per cotoner, Juan Molas; per cap-
ser, Batista Alavau; per corder, Pere Alsuria; per
pintor, Abdon Ricart; per estamper, Martí Ge-
labert; per ventallera...; per ferrer, Vicens Puig-
bó; per bastaix del General, Jaume Feu Sabater;
per esparter, Hacynto Barnada; per ortolàb...
Boneu; per manyà, mossèn Cosme Domènech;
per valer, Joseph Figueres; per daguer, Agustí
Llobet.

En aquest mateix die, a la tarde, se lliurà posses-
sió, en // 15r // la forma acostumada, a dit Jau-
me Feu del dit offici de bastaix del General per
Joseph Cortés, verguer de ses senyories, pre-
sents per testimonis Christòfol Vinyals, coto-
ner, y Francesch Martí, palliser.

Dijous, a XXVII. En aquest dia Bonaventura Vila,
nottari públich de Barcelona, obtenint lo offici de
escrivent ordinari de la escrivania major del Ge-
neral, ha renunciat lo dit offici en mà y poder de
ses senyories, supliacant tinguessen a bé admè-
trer-li la dita renunciació. E ses senyories admiti-
ren aquella si et in quantum sit admittenda.

En aquest mateix dia, per medi del síndich del
General, fonch enviat un memorial dels subjec-
tes que proposan ses senyories per lo offici de
escrivent ordinari de la escrivania major de la
present casa de la Deputació al excel·lentíssim
senyor don Vicente Gonzaga, lloctinent y ca-
pità general de sa magestad en lo principat de
Cathalunya, per lo ínterim de dit offici, lo qual
vacca per renunciació feta per Bonaventura
Vila, nottari públich de Barcelona, com de dita
renunciació consta en lo present Dietari, sots la
present jornada, lo qual és assí cusit, signada de
lletra A.

15v En aquest mateix die, per part del doctor Juan
Argila, escrivà major del General de Cathalunya,
fou presentada a ses senyories una súplica, ab
cua de requesta, contenint que dit doctor Argi-
la no entenia perjudicar-se dels drets li compe-
tian y podian competir per rahó de la presenta-
ció pretén li competeix del offici de escrivent
ordinari, en res no obstant las sobreditas prepo-

sicions de subjectes fetas per ditas ses senyories,
com més llargament ab dita súplica és de vèurer,
la qual és assí cusida, signada de lletra B.

Divendres, a XXVIII. En aquest die lo il·lustre se-
nyor deputat militar anà en la casa del General
de la present ciutat per a vèurer y regonèxer los
fraus hi havia en lo aposento del receptor de
fraus de dit General, y se trobaren lo següent:
Primo sinch palms estam pardo y blanch aprés
de Tª... Sabater, paixer. Ítem un retall de esta-
menya parda apresa de Miquel Gassó, matala-
fer.

Dissapte, a XXVIIII. En aquest die, per medi de
don Joseph de Masdovellas, servint lo offici de
síndich del General per don Miquel de Masdo-
vellas, son germà, fonch enviat a sa excel·lènciaa

//16r // un paper fahent aserca dels salaris gosan
los visitadors, còpia del qual és assí cusit, signat
de lletra A. Y axí mateix, una certificatòria feta
per lo regent los comptes del General, del qual
se ha gastat entre de las visitas més proppassadas
dels triennis MDCLVIIII, MDCLVI y MDCLIII, y del
què a cada hú dels visitadors y demés officials se
ha donat en dits triennis per sos salaris en dits
triennis respective, per sos salaris, aleales y altres
yages, com en aquella més llargament se conté,
signada de lletra B.

En aquest mateix dia, a les sinch oras de la tar-
da, Cebrià Picart, corredor de orella, ciutedà de
Barcelona, com a procurador de Antoni Grases,
mercader ciutedà de Barcelona, obtenint lo of-
fici de credencer del General, com de sa procura
consta en poder de Miquel Oliver, notari pú-
blich de Barcelona, a XIII de janer MDCL, la qual
és assí cusida, signada de lletra B, constituïts
personalment dit dia de XXVIIII en la casa de don
Jayme de Magarola, abat de Camprodon, depu-
tat ecclesiàstich del dit General, en dit nom de
procurador, ha renunciat en mà y poder de sa
senyoria lo dit offici de credencer del General
en favor de Ermenegildo Grases, doctor en filo-
sofia, son fill, suplicant a sas senyories sia servit
admetrèr-li la dita renunciació, attès lo dit offici
// 16v // és dels antichs y dels qui·s poden vèn-
drer y alienar, que·u rebrà a singular mercè. E sa
senyoria, dit deputat ecclesiàstich, respongué
«que admetia aquella si et quantum sit admit-
tenda». Presents per testimonis Salvador Gola-
rons Jové, escrivent, y Ramon Mas, notari, ciu-
tedans de Barcelona.

E consequetivament y casi encontinent, cons-
tituït personalment dit Cebrià Picart, en dit nom,
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en la casa y pròpia habitació del il·lustre senyor
doctor Joseph Gomar, oÿdor real, que té en lo
palàcio del rey d’esta ciutat, en dit nom ha re-
nunciat lo dit offici de credencer del General en
mà y poder de sa senyoria, supplicant-li sia servit
admetrèr-li la dita renunciació. E sa senyoria
respongué admetra aquella si et quantum. Pre-
sents per testimonis los sobredits.

E així mateix, conseqüetivament y en dit nom,
constituït dit Cebrià Picart en la casa y pròpria
habitació del il·lustre senyor don Antoni Sala,
oÿdor ecclesiàstich, la qual té dins lo carrer de la
Font de sant Joan, al costat de don Joseph Cla-
riana, en la qual també trobà lo il·lustre senyor
Francisco Puig de Salit, deputat militar, ha re-
nunciat devant de ses senyories lo dit offici de
credencer del dit General, suplicant fossen ser-
vits admètrer-li la dita renunciació. E ses senyo-
ries respongueren admetian aquella si et in quan-
tum sit admittenda. Presents per testimonis los
trasdits: Salvador Golarons y Ramon Mas, notari.

17r Dilluns, a XXXI. En aquest die ses senyories, ab-
sent lo senyor oÿdor militar de la present ciutat,
baixaren en la LLotja del Mar de la present ciu-
tat per acabar de arrendar las bollas que no esta-
van arrendadas.

17v Setembre MDCLXV

Dimecres, a II. En aquest die ses senyories, ab-
sent lo senyor oÿdor militar de la present ciutat,
baixaren en la Llotja del Mar de la present ciutat
per acabar de arrendar las bollas que no estavan
arrendadas.

Divendres, a IIII. En aquest dia, per medi del sín-
dich del General, fonch aportat al excel·lentís-
sim senyor don Vicente Gonzaga, lloctinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
un paper fahent aserca de las monjas de tots los
convents de Cathalunya y Espanya, lo qual és
assí signat de lletra A.

En aquest mateix dia ses senyories baixaren en
la Llotja de Mar de la present ciutat per a acabar
de arrendar las bollas que no estaven arrendades
y feren arrendamenta // 18r // de la bolla de
plom y sagell de cera de la ciutat de Gerona y sa
col·lecta a Pere Juan Mir, perayre ciutedà de
Barcelona, per preu de vuyt mília lliures per
quiscun any, rellevades mil lliures de axaus 
per una vegada tant solament; lo qual arrenda-
ment se fa per temps de tres anys, lo qual co-
mença a córrer lo primer de juliol proppassat de
MDCLXV.
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18v Dissabte, a XII. En aquest dia me han ordenat a
mi, escrivà major del General, cusís en lo present
dietari una relació feta ena //19r // escrits per los
magnífichs assessors y advocat fiscal de la pre-
sent casa aserca de la pretenció dels arrendataris
dels drets del General de la nominació de bas-
taix, la qual és assí cusida, signada de lletra A.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi, es-
crivà major del General, cusís en lo present die-
tari una còpia de una carta de sa magestat, que
Déu guarde, que envià a son lloctinent en est
Principat, perquè procure posar prompte y
eficàs remey perquè la gent de las galeras no pu-
guen vèndrer fora lo portal del Mar ningunas
mercaderias, com més llargament en dita còpia
de carta se conté, la qual és assí cusida, signada
de lletra B, y és del thenor següent.

«El rey. Spectable don Vicente Gonzaga, gentil
hombre de mi cámara, de mi Consejo de Guerra,
mi lugarteniente y capitán general. Los dipputa-
dos del General desse Principado me representan
los daños y menoscabos que resultan a los derechos
del General y Bolla de haverse introduzido por la
gente de las galeras que arriban a puerto dessa
ciudad el vender públicamente en la marina,
fuera la puerta de Mar, las mercaderías y ropas
que traen en ellas sin pagar derechos algunos al
General ni bolla. Que aunque en tiempos passados
sólo se vendían algunas cosas //19v // de poca con-
siderazión en dicho puerto por los moros o forsados
y otra gente de dichas galeras, pero oy se hazen con
grande exceso, porque se tienen públicas tiendas,
vendiendo todas suertes de sedas y texidos, y no sólo
en piezas, sino a canas y palmos, sin pagar dichos
derechos, lo qual cede en gran daño y perjuhicio
de la Generalidad; dicen ha de ser mayor si no se
promete de remedio competente. Y aunque los offi-
ciales del General y los arrendadores pueden usar
de su derecho, cobrando de las dichas mercaderías
y haziendo aprehensión dellas en fraude. Pero,
considerando que podrían suceder encuentros con
el cuerpo de guardia de la guarnizión dessa pla-
ya y en el muelle, donde asisten siempre soldados
de la gente de las galeras, han dejado dichos offi-
ciales y arrendadores de intentar la cobranza de
dichos derechos y de impedir las ventas , supplíca-
me sea servido mandar que se paguen dichos de-
rechos del General y Bolla de las ropas y mercade-
rías referidas que se vendieron por la gente de las
galeras, dando manifiesto de las que desembarca-
rán conforme están obligados según el capítulo
XXVII de las Cortes de MCCCCLXXXI y el ca-
pítulo XIII de las de MDXXXXVII. Y, conside-
rando que el daño que por este medio recibe la Ge-
neralidad desse Principado en sus derechos es tan
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crecido como se ve y que conviene remediar, por-
que cesen de venderse fuera la puerta del Mar des-
sa ciudad ropas ya // 20r // mercaderías en tanto
excesso como dizen los dipputados por la gente de
las galeras que arriban a esse muelle, ha parezido
encargar y mandaros que, por los remedios más
efficazes que juzgaredes para ello, procuréys que se
remedien estos daños, que, demás de ser justo que
assí se haga, es razón que la continuación deste
abuso no de motivo a otros inconvenientes, y me
avisaréys de lo que en ello se hiziese. Dada en Ma-
drid a IIII de setiembre MDCLXV. Yo el rey. Don
Didacus de Sada, secretarius. Al virrey de Ca-
thaluña».

Y així mateix me han ordenat fes memoria en lo
present dietari com ab sotaplech de la carta del
agent de Madrit havian rebut lo original de dita
carta, y aquella havian feta aportar a sa ex-
cel·lència lo die present perb...

20v Dimars, a XV. En aquest dia Anton Reart, scrivà
de manament, entregà de part de sa excel·lència
a ses senyories un decret despatxat en deguda
forma de Cancelleria aserca de la declaració de
algunes excepcions opposades a differents per-
sones extretas en sort. Lo qual decret és assí cu-
sit, signat de lletra A.

21r Dijous, a XVII. En aquest dia, entre las onse y
dotse de la matinada, los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya, absents los senyors oÿdor militar y
real de la present ciutat, ab la forma acostuma-
da, en presència dels molt il·lustres senyors visi-
tadors y assessors de la present casa y inseguint
un real orde despatxat per Cancellaria datat en
Barcelona als XII del corrent mes de setembre,
lo qual és en lo present dietari sots jornada de
XV del corrent, feren extracció de assessor de la
corrent visita del General de Catalunya per lo
impediment opposat al doctor Melchior Vallès
y declaració de aquell ab real decret de sa ma-
gestat. Y fonch extret en sort de rodolí en dit
offici de assessor de dita visita lo doctor Thomàs
Ribera. Y axí mateix, se féu extracció de escrivà
major de dita visita del General de Catalunya
per lo mateix impediment opposat a Juan Pau
Bruniquer y declaració de aquell ab real decret
de sa magestat. Y fou extret en sort de rodolí
Bonaventura Torres, notari públich de Barcelo-
na. Y per ser ajudant de escribà major de dita vi-
sita y haver acceptat, trobant-se present, dit of-
fici de escrivà //21v // major, fou precehit en fer
extracció de ajudant de dita visita en lloch de dit
Bonaventura Torres. Y fou extret en son lloch

Balthazar Oriol y Marier, an al qual se opposà
excepció per lo procurador fiscal dient non po-
test quia est scriba mandati.

En aquest mateix dia Joseph Malich, ciutedà
honrrat de Barcelona, com a procurador de
Pere Màrtir Ferrer, notari públich de Barcelona,
obtenint lo offici de drassaner del General de
Catalunya, com de sa procura consta en poder
de Gerònim Galí, quòndam, notari, ciutedà de
Barcelona, a VIIII de agost MDCLXII, la qual és
assí cusida, signada de lletra A, ha renunciat en
mà y poder de ses senyories lo dit offici de dras-
saner de dit General en favor de Miquel Cam-
bras, prevere y beneficiat de la Seu de Barcelo-
na, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li dita renunciació. E ses senyories
respongueren admetian aquella si et quantum
sit de iure admittenda. Presents per testimonis
lo doctor Gismundo Boffill y Joseph Cortès, al-
tre dels verguers de ses senyories.

En aquest mateix dia Bonaventura Torras, no-
tari públich de Barcelona, lo qual present en lo
molt il·lustre consistori dels senyors visitadors
del General de Catalunya, prestà lo sòlit y acos-
tumata // 22r // jurament en mà y poder de dits
senyors visitadors, y no-res-menys prestà sagra-
ment y homenatge en mà y poder de Joseph
Cortès, altre dels verguers dels senyors depu-
tats, ab la forma acostumada.

E aprés, ohí sentència de excomunicació, que li
fonch promulgada del thenor següent:

«Nos, Joannes Baptista Vila, doctor et canonicus
Sante Sedis Barchinone et in spiritualibus et
temporalibus officialis et vicarius generalis pro
illustrissimo et reverendissimo domino Barchino-
nensis episcopo, monemus te, Bonaventuram Tor-
ras, notarium publicum Barchinone et scribam
maiorem visite Generalis Cattalonie, in sortem
extractum iuxta formam decreti regii, his presen-
tem, pro primo, secundo, tercio ac peremptorio
terminis ac canonica monicione quatenus teneas
sub rigida et stricto secreto cuncta negocia in dic-
tas visita perpretanda et alias in exercicio et regi-
mine dicti tui officii bene et fideliter te habebas
quovis amore, odio et rancore postpositis, et pro his
auditis excomunicacionis sentenciam, quam in
te sic contrafacientem, nunch pro tunc dicta tri-
na canonica monicione premissa ferimus et pro-
mulgamus in his scriptis.»

22v Dissapte, a XVIIII. En aquest dia, per medi del
síndich del General de Catalunya, fou aportat
un paper o recaudo del excel·lentíssim senyor
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Vicente Gonzaga, lloctinent y capità general de
sa magestat en lo present principat de Catalu-
nya, aserca de la excepció posada per lo procu-
rador fiscal del General a Balthazar Oriol y Mar-
cer, scrivà de manament, que és estat [extret] en
sort de rodolí en lo offici de ajudant de escrivà
major de la visita del General de Catalunya,
com més llargament ab dit paper és de vèurer.
Lo qual és assí cusit, signat de lletra A. E lo dit
síndich després féu relació com havia entregat
dit paper.a

23r Dimars, a XXII. En aquest dia Joan Palmarola,
doctor en drets, ciutedà de Barcelona, com a
procurador de Juan Pau Bruniquer, notari pú-
blich de Barcelona, obtenint lo offici de albara-
ner de la bolla del General de la present ciutat
de Barcelona, com de sa procura consta en po-
der de Pere Màrtir Llunell, notari públich de
Barcelona, a sis de febrer de mil sis-cents sin-
quanta-sis, la qual és assí cusida, signada de lle-
tra B, ha renunciat en mà y poder de ses senyo-
ries lo dit offici de albaraner de la bolla de dit
General de dita present ciutat en favor de Macià
Marçal, notari públich de Barcelona, suplicant a
ses senyories fossen servits admètrer-li dita re-
nunciació. E ses senyories respongueren adme-
tian aquella si et quantum sit de iure admitten-
da. Presents per testimonis Ramon Mas, notari,
y Jaume Cases, verguer de ses senyories.

Dimecres, a XXIII. En aquest dia ses senyories
me han ordenat cusís en lo present dietari una
carta de sa magestat, que·s del thenor següent y
signada de lletra A.

«A los diputados y oydores de qüentas del General
del principado de Cataluña.

Elb rey.

Diputados. Por vuestra carta de primero deste he
// 23v // entendido los que havéys sorteado en di-
putados y oydores de qüentas del General desse
Principado y condados por el triennio corriente,
de que he holgado. Por lo que fío de la atención y
zelo de mi servicio de cada uno en particular que
le procuraréys con fineza, como también el benef-
ficio dessa provincia. Assí lo espero y que en uno y
otro me havéys de merecer la memoria de favore-
ceros. Dada en Madrid, a XXI de agosto MDCLXV.
Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, viceccancella-
rius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit
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Exea, regens. Vidit don Anthonius Ferrer. Vidit
don Georguis de Castellvi. Vidit don Michael de
Calba. Vidit Vilossa, regens. Don Didacus de
Sada, secretarius.»

24r Dijous, a XXIIII. En aquest dia, constituït perso-
nalment lo il·lustre don Juan Batista Falcó, lo
senyor Jaume Llobregat y Amell, ciutedà hon-
rat de Barcelona, y lo senyor Francesch Alòs,
mercader, altres dels visitadors del General de
Catalunya, en presència del il·lustre y molt reve-
rent senyor don Joan Costa, canonge de la San-
ta Iglésia de Tortosa, visitador ecclesiàstich, en-
tre les deu y onse del matí en la sala del il·lustre
consistori de la visita, devant la presència del
magnífich Gerònym de Miquel, donsell, regent
la vegueria de Barcelona, attenent y considerant
que als XVI de agost del corrent any, prestat lo
sòlit jurament y ohida sentència de excomuni-
cació, no prestaren lo homenatge a vista de què
en alguns triennis passats no·l havian prestat
llurs predecessors en dita visita, y en particular
en lo any MDCXXVI, en lo qual fonch fet especí-
fich reparo en si se devia prestar ho no, sens la
prestació del qual homenatge se procehí en la
forma y execució de la visita com altres anys dels
passats, inseguint lo tenor del primer capítol de
Cort del any MDCXXXXIX, en lo qual se disposà
sols de la prestació del jurament y oÿr sentència
de excomunicació sens fer-se paraula alguna de
prestació alguna de // 24v // homenatge, y com
tant per la disposició del dit capítol primer, qui
no parla de homenatge, com axí perquè de dret
no tinga connexitat alguna dita prestació de ho-
menatge ab lo exercici de jurisdicció y facultat
de exercir-se aquella, com sia sols lo homenatge
certa subjecció que fa lo home reposant-se al
poder del superior en seguretat de sa persona,
per lo que dit obsequi prestat se tinga més pre-
sent lo temor y reverència en lo obrar aparega
no ser precisa, com axí se entén la dita prestació
de homenatge, ab tot, com més madurament
pensat y ab major diligència, regoneguts los
dietaris passats, triennis y exemplars, se aye vist
haver-se dit homenatge prestat, y en particular
en lo últim y penúltim trienni de las passades vi-
sitas, en mà y poder del magnífich regent la ve-
gueria de la present ciutat, y no sia inconvenient
algú dita prestació de homenatge, ans molt
equa y justa, per ço, a ulterior cauthela que da-
nyar no sol, sens prejudici algú dels procehi-
ments fins assí fets per dits il·lustres senyors visi-
tadors com a vàlidament fets, ans bé per major
corroboració de aquells, inseguint los vectigals
dels passats y prudents personas y altres consi-
deracions, han prestat lo dit homenatge.

En aquest dia mateix los molt il·lustres senyors
deputats // 25r // y oÿdors de comptes me han
ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en
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lo dietari una carta de sa magestat, que Déu
guarde, que havian rebuda en consistori per
mans de Anton Reart, escrivà de manament, ab
la qual havisa la vinguda ha de fer la sereníssima
dona Margarita, sa filla, casada ab lo senyor em-
perador, a la present ciutat per a embarcar-se,
com en dita carta més llargament se conté. La
qual és del thenor següent:

«Aa los diputados y oydores del General del prin-
cipado de Cataluña.

El rey.

Diputados. La infanta Margarita, mi hija, que
ha de passar a Alemania, yrá a embarcarse a essa
ciudad de Barcelona y se haze lo posible para que
salga de aquí a los diez de octubre, que es el día
que tengo señalado. De que he querido avisaros
para que por vuestra parte dispongáis que en los
recibimientos y demás demostraciones correspon-
dientes se haga lo mismo que se hizo en la ocasión
que passó la reyna de Hungría, mi hermana, de
manera que vaya con satisfacción de la puntuali-
dad y gusto con que en ello acudiríades a su servi-
cio. Y yo lo recibiré muy particular de vosotros en
que también déys por de proprio uso y servicio la
recámara y demás cosas // 25v // que se llevaren
para mi hija y los demás cavalleros y personas que
la yrán sirviendo. Dada en Madrid, a XII de se-
tiembre MDCLXV. Yo, el rey.

Don Didacus de Sada, secretarius. Vidit don
Christophorus Crespi, viceccancellarius. Vidit
don Petrus Villacampa, regens. Viditb ... ab He-
redia, regens. Vidit don Anthonius Ferrer. Vidit
Exea, regens. Vidit Vilossa, regens.»

Divendres, a XXV. En aquest dia los molt il·lus-
tres senyors diputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya me han ordenat a mi, Bo-
naventura Vila, subrrogat en lo offici de escrivà
major de dit General, cusís en lo present dietari
una carta de la senyora reyna, tudora y curadora
del rey, nostre senyor, que Déu guarde, don
Carlos, son fill, y governadora universal de los
reynes y monarquia, dada en Madrid, a XX de se-
tembre de MDCLXV, ab què avisa als senyors de-
putats de la mort del rey, nostre senyor, Phelip
Ters.

26r Y axí mateix, en dita carta, sa magestat avisa
com ha anomenat y elegit al excel·lentíssim se-
nyor don Vicente Gonzaga en lloctinent y ca-
pità general del present principat de Catalunya y
comtat de Cerdanya, per a què se li admete lo

jurament entretant que sa magestad, per sa ter-
na edad, no pot jurar en lo present principat de
Catalunya y ciutat de Barcelona las constitu-
cions, usatges, privilegis y demés coses acostu-
mades. La qual carta ses senyories han rebuda lo
die present per mans del noble y magnífich don
Juan de Marymon, regent la Real Thesoreria,
qui la ha portada en lo consistori. La qual carta
és assí cusida y del thenor següent:

«Aa los diputados del General de Cataluña.

La reyna governadora.

Diputados. Jueves, a XVII deste mes de setiembre,
fue Nuestro Señor servido llevarse para si al rey,
mi señor, que haya gloria, haviendo recivido los
sacramentos en la iglésia con su acostumbrada
devoción y sido su fin tan cathólico y exemplar
como su vida, y mi sentimiento tan grande como
se puede considerar, dejándome tudora y curado-
ra del rey don Carlos, mi hijo, //26v // y governa-
dora universal de sus reynos y monarchía con el
mismo poder que tenía y me pudo dar su mages-
tad. Avísoos deste suceso para que lo sepáys, como
es justo, y hagáis las demostraciones de lutos y hon-
rras tant mayor que en semejantes ocasiones se ha
acostumbrado, quanto la ocasión presente lo es de
todas las passadas, pidiendo a Nuestro Señor su
descanso eterno y que mis acciones y las de mi hijo
y vuestro rey las ordene a su santo servicio y al bien
universal de los reynos y vassallos, y particular-
mente desse Principado y condado que yo amo
tanto y estimo y el amará y estimará. Y entretan-
to que no ordeno otra cosa y la disposición y estado
de los negocios y tierna edad de mi hijo no dan lu-
gar a yr a esse Principado, aunque procuraré lle-
varle con la mayor brevedad que fuere posible,
para que estéys favorezidos con nuestra real prefe-
rencia y os jure vuestras constituciones y privile-
gios, he mandado a don Vicente Gonzaga, que en
mi nombre y en virtud del nuevo privilegio que le
remito, continúe el ejercicio de mi lugarteniente y
capitán general, y lo mismo a los demás officiales
y ministros en sus officios como lo han echo hasta
aquí. Y encargaros que les assistáys y ayudéys en
todo lo que fuere necessario, como lo havéys acos-
tumbrado siempre, para que tanto mejor puedan
cumplir con sus obligaciones //27r // y que procu-
ren en todo lo que fuere benefficio y acrescenta-
miento desse Principado y condado, como lo mere-
ze vuestra innata fidelidad. Dada en Madrid a
XX de setiembre MDCLXV. Yo, la reyna.

Vidit don Christophorus Crespi, viceccancella-
rius. Don Didacus de Sada, secretarius. Vidit
don Georguis de Castellvi, regens. Vidit Fernan-
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des ab Heredia, regens. Vidit Vilossa, regens. Vi-
dit don Petrus Villacampa, regens. Vidit Exea,
regens. Vidit don Anthonius Ferrer.»

Axí mateix, lo dit noble y magnífich don Juan de
Marymon ha reportat en lo consistori de ses se-
nyories un real privilegi de sa magestat, dat en
Madrid als XIX de setembre MDCLXV, de llocti-
nent y capità general del present principat de
Catalunya y comtat de Cerdanya, concedit al dit
excel·lentíssim senyor don Vicente de Gonzaga
per la senyora reyna, com a tudora y curadora
del rey, nostre senyor, y general governadora de
tots sos regnes. // 27v // Y de part de sa ex-
cel·lència ha explicat y dit que desitjava jurar en
lo dit offici de llochtinent y capità general de sa
magestat lo més prest fos posible per la gran
conveniència hi havia per la occurrència dels ne-
gossis que podrien succehir. Y ses senyories res-
pongueren a dit don Juan de Marymon que te-
nien viu sentiment de la nova que ab dita real
carta han tinguda de la mort de sa magestat, a
qui tant obligat se veu aquest Principat per la
gran clemència y benignitat que ab ell sempre ha
usat, y que procuraran tractar lo negossi del ju-
rament ab la major brevedat los serà posible y
tornaran resposta a sa excel·lència del què resol-
dran. Y encontinent los dits senyors deputats
enviaren per lo síndich del General als molt
il·lustres senyors concellers de la present ciutat
de Barcelona, fent-los a saber com havian rebut
carta del avís de la mort de sa magestat y lo nou
privilegi del excel·lentíssim senyor don Vicente
Gonzaga, y que tractavan lo que devian fer so-
bre lo de lloctinent y capità general del present
principat de Catalunya y comptat de Cerdanya.
E lo dit síndich féu relació que havia reportat lo
recaudo als dits senyors concellers y que li ha-
vien fet de resposta que també ells tenian rebut
altre carta y privilegi ab la mateixa conformitat y
que estavan tractant lo que havian de fer y obrar.

En aquest mateix dia, per part dels magnífichs as-
sessors y advocat fiscal de la present casa, se ha
entregat a ses senyoriesa //28r //un vot en escrits
que és assí cusit, signat de lletra A, aserca del ju-
rament del lloctinent y capità general en persona
del excel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga.

En aquest mateix dia, a las quatre horas de la
tarde, los molt il·lustres senyors deputats y oÿ-
dors del General de Catalunya, per medi del
il·lustre senyor don Juan Batista Vila, canonge
de la Santa Iglésia de Barcelona, lo noble don
Ramon Copons y Francisco Móra y de Mary-
mon, ciutedà honrat de Barcelona, enviaren al
excel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga
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una embaxada, ab verguers ab massas altas,
acompanyats de molts officials del General, re-
presentant-li lo sentiment y dolor tant gran que
ses senyories y tota la província han tingut de la
mort del rey don Phelip Tercer, que Déu tinga
en la sua santa glòria, y també aserca del què lo
molt il·lustre consistori té desliberat, ab vot y
parer dels magnífichs assessors y advocat fiscal
de la present casa, en orde al jurament que dit
excel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga ha
de prestar per rahó del offici de lloctinent y ca-
pità general de Catalunya, com més llargament
està contengut en la embaxada, la qual és assí
cusida, signada de lletra B.

E los dits senyors embaxadors, tornats que fo-
ren en la present casa, feren relació en lo consis-
tori de ses senyories que no obstant que sa ex-
cel·lència donà mostras del sentiment que tenia
de la mort del rey, nostre senyor, que en glòria
sia, li havia servit de molt particular consuelo la
present embaxada, fent particular estimació de
la finesa y attenció que los molt il·lustres // 28v
// senyors deputats procehian en esta occasió,
com en las demés que se offerian, en servey del
rey, nostre senyor, y que per donar gust als se-
nyors deputats juraria vuy a la tarda entra dos
llustres, offerint-se molt propicio en lo que seria
en servey del molt il·lustre consistori.

En aquest mateix dia, los senyors Pedro de
Montaner y Solanell y Joseph de Nabel y de
Eril, ciutedà honrat de Barcelona, vingueren en
lo consistori de ses senyories y de part dels
molts il·lustres senyors concellers de la present
ciutat explicaren a ses senyories com la ciutat de
Barcelona havia desliberat assistir al jurament
que lo excel·lentíssim senyor don Vicente Gon-
zaga havia de prestar en lo offici de lloctinent y
capità general de sa magestat en lo present Prin-
cipat, fent las protestacions ordinàrias y extraor-
dinàrias conforme en altre ocasió se era acostu-
mat fer, attenent ocurrènsia del temps. Y ses
senyories, responent a dits senyors, digueren
que la mateixa resolució se havia tingut en llur
consistori y que ho havien fet entèndrer aixís a
sa excel·lència.

En aquest mateix dia, a las set horas de la tarde,
lo molt excel·lentíssim senyor don Vicente
Gonzaga, ab la forma acostumada, jurà en la ca-
tedral de Barcelona, assistint en ella lo síndich
de la present casa, ab las protestacions acostu-
madas y la extraordinària formada per los mag-
nífichs assessors de la present casa, com més
llargament consta ab lo llibre dels Juraments del
officials reals.a
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29r Dissapte, a XXVI. En aquest dia és vingut en lo
consistori de ses senyories don Domingo Garcia
de Londonyo, secretari del excel·lentíssim senyor
don Vicente Gonzaga, lloctinent y capità general
de sa magestat en lo present principat de Catalun-
ya. Y de part de sa excel·lència ha explicat a ses se-
nyories quant agrehit està sa excel·lència de ses
senyories de la demostració que fan de sentiment
de la mort del rey, nostre senyor, y ab la finesa que
han obrat en lo jurament que ha prestat sa
excel·lència de lloctinent y capità general de sa
magestat en lo present principat de Catalunya. Y
los ha entregat una carta de sa excel·lència, la qual
és assí cusida, signada de lletra A.

En aquest mateix dia, de part dels molt il·lustres
senyors visitadors, és vingut en lo consistori de
ses senyories Gerònim Cornet y Çacirera, pro-
curador fiscal de la visita, y de part de dits se-
nyors visitadors ha representat a ses senyories
que en demostració del sentiment tenen de la
mort del senyor rey don Phelip Ters, de felís re-
cordació, necessita llur consistori de dozer, ta-
petes y demés coses necessàrias de dol. Y així
mateix dits senyors visitadors y officials de dita
visita, en demostració de dit //29v // sentiment,
se havian de vestir de dol, y aixís, que tingues-
sen a bé ses senyories de què se·ls fos donat lo
vestuari y demés coses necessàrias per dit effec-
te. E ses senyories feren de resposta a dit procu-
rador fiscal que tractarian lo que se·ls era repre-
sentat y del què resoldrien ne donarian rahó a
dits senyors visitadors. E poch aprés, dits se-
nyors deputats enviaren a Bonaventura Vila,
subrogat en lo offici de escrivà major del dit Ge-
neral, en lo consistori de dits senyors visitadors
a fer-los participant del què ses senyorias havian
resolt aserca de dita petició, que és lo següent:
«Que en quant lo posar los aposientos de dits
senyors visitadors de dol ses senyories ordena-
rien que·s posassen aquells en la deguda forma.
En quant, emperò, als dols que dits senyors visi-
tadors demanen per ells y los officials de dita vi-
sita, dits senyors deputats entenan no se’ls ne
deu donar, perquè dits senyors visitadors no
han de fer ninguna funcció pública ni·s té notí-
cia que may los visitadors ni los officials se sien
vestits de dol, ni que lo hajen tingut durant la
visita ni per mort dels senyors reys ni de algú
dels visitadors, ni en la ocasió present los se-
nyors visitadors han tingut avís ni de sa mages-
tat ni de sa excel·lència perquè tinguessen dols,
ni se troba exemplar en la present casa que en
semblant ocasió se’ls ne haja donat. Però que
ses senyories procuraran fer-ho mirar, y en cas
se trobe que se’ls ha de donar vestuari se farà lo
que en semblants occasions s’és acostumat fer.»

30r En aquest mateix dia lo doctor en medicina Joan
Alòs ha feta relació en lo consistori de ses senyo-

ries, mitjensant jurament, de la indisposició y
malaltia de Pere Vilauca, guarda ordinària del
portal Nou de la present ciutat, com està en lo llit
ab febra, impedit de poder acudir a la obligació
de son offici. En aquest mateix dia, a la tarde, de
part dels senyors visitadors, tornà en lo consisto-
ri de ses senyories Gerònym Çacirera, procura-
dor fiscal de la visita, y representà a ses senyories
que en altres occasions de mort de rey trobaven
que ses senyories havian deliberat als senyors vi-
sitadors que aleshores se trobaven algunas quan-
titats de diner per vestuari per dits senyors visita-
dors y demés officials de la visita. Y tragué per
exemplar una deliberació de quantitat dea ... feta
en jornada de XXI de abril MDXXI, y en lo llibre de
Datas de visita dos partidas pagades per dit effec-
te per lo regent los comptes que alashoras era en
virtut de deliberació de dits senyors visitadors. Y
que aixís, attès dit exemplar, tinguessen a bé ses
senyories deliberar alguna quantitat de diner per
a dit vestuari, com se féu en dita ocasió. E ses se-
nyories respongueren a dit procurador fiscal pro-
curarien en mirar-ho y tractar-ho y que de la re-
solució pendrian los ne donarian rahó.

30v Diumenge, a XXVII. En aquest dia, a la matina-
da, ses senyories enviaren a don Francisco Vila,
servint lo offici de regent los comptes del Gene-
ral, en lo consistori dels senyors visitadors a fer-
los enténdrer la desliberació que ses senyories
havian pres acerca la petició dels dols, dient-los
que ses senyories, encara que per part de dits se-
nyors visitadors se haje al·legat lo exemplar que
los explicà lo procurador fiscal de la visita lo dia
de aÿr, però attenent ses senyories que lo Gene-
ral se troba molt exaust de peccúnias y dits se-
nyors visitadors no han de fer ninguna funcció
pública, ni tampoch no tenen avís de sa mages-
tat de la reyna, nostra senyora, ni de sa ex-
cel·lència, per mort de nostre rey, y també nos-
tre rey y senyor fou servit, ab lo real decret de la
formació de las bosas dels officis de la dita visita,
dada en Madrid a XVIIII de juliol proppassat, y
ab altres cartas reals, manar y ordenar que la vi-
sita del General se fes ab lo menor gasto se po-
gués, que per ço ses senyories entenian no ha-
ver-los de desliberar quantitat alguna per llurs
vestuaris per rahó de dit dol. Però, desitjant més
madurament pèndrer resolució en esta matèria,
havian comès dit fet als magnífichs assessors y
advocats fiscal de la present casa y als magnífichs
senyors Lluýs Ferrer, Joseph Aleny y Joseph
Riu, doctors de la Real Audiència, per a què los
aconsellassen en escrits //31r // lo que havian de
deliberar cerca dit fet. E dits senyors visitadors
respongueren a dit don Francisco Vila tingues-
sen a bé ses senyories donar-los notícia del què
dits senyors assessors y consulents deliberarien.
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En aquest mateix dia, a la tarda, ses senyories
enviaren a dit don Francisco Vila al consistori
dels senyors visitadors a fer-los enténdrer com
los magnífichs assessors y advocat fiscal se eran
ajuntats ab los magnífichs doctors de la Real
Audiència consulents y que havian tractada dita
matèria, però que no havian presa resolució so-
bre de ella. Y que entenian que demà, a tres ho-
res, se tornarien a juntar per a pèndrer resolu-
ció, y que si acàs los dits senyors visitadors
tenian cosa que informar a dits senyors se servis-
sen de fer-los-ho enténdrer, que los ohirian ab
gran gust. E dits senyors visitadors feren de res-
posta que estimaven molt a ses senyories eix fa-
vor y que si acàs se·ls offereix alguna cosa què
dir serca dita matèria procuraran fer-los-ho a sa-
ber.

Dilluns, a XXVIII. En aquest dia lo molt reverent
Vicens Prexens, doctor en santa theologia, ar-
diaca major, canonge y paborde de la Seu de
Tortosa, com a procurador llegítim // 31v //
constituït y ordenat de Salvador Bordas, notari y
ciutedà de Tortosa, anomenat en deputat local
del General de la dita ciutat de Tortosa y sa
col·lecta, com de sa procura consta en poder de
ell mateix, Salvador Bordas, a XX del corrent mes
de setembre, la qual procura és assí cusida, sig-
nada de lletra A, en dit nom ha renunciat la pos-
sessió que dit son principal tenia presa de dit of-
fici de deputat local de dita ciutat de Tortosa y sa
col·lecta y los demés procehiments per son prin-
cipal fets per rahó de son offici de deputat local.
Presents per testimonis Valentí Serra, prevere, y
Macià Marçal, notari públich de Barcelona.

En aquest mateix dia, a la tarde, los senyors de-
putats enviaren al doctor Gismundo Boffill, ciu-
tedà honrat de Barcelona, en lo consistori dels
senyors visitadors, a dir-los de part de ses senyo-
ries que los senyors assessors y consulents esta-
van junts per tractar la matèria del vestuari dels
dits senyors visitadors (i) de sos officials, y aixís,
si tenian que al·legar alguna cosa serca de dit
fet, los oyrian ab gran voluntat. E los senyors vi-
sitadors respongueren que tenian una junta ab
doctors del Real Consell aserca lo mateix fet y
que després los tornarian resposta.a

32r En aquest mateix die és tornat en lo consistori
de ses senyories lo il·lustre senyor don Francisco
Pons, senyor de Monsonís, de present oÿdor
militar, lo qual era anat a sos llochs per afers
seus propris.

Dimars, a XXVIIII. En aquest dia ses senyories
me han entregat a mi, scrivà major del General,
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cusís en lo present dietari una deliberació feta
per los senyors visitadors, la qual fou presentada
a ses senyories per lo procurador fiscal de dita
visita. La qual deliberació és assí cusida, signada
de lletra A.

Dimecres, a XXX. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, escrivà major del General, cu-
sís en lo present dietari una declaració de dupte
proposat per lo procurador fiscal del General
aserca si se havia de fer nova extracció de visita-
dor en lo lloch de don Juan Magarola, altre dels
visitadors ecclesiàstichs, mort aprés de haver ju-
rat en dit offici, per no ser //32v // fins vuy com-
plet lo número de VIIII visitadors, per no haver
comparegut mossèn Francisco Sunyer, extret en
altre dels visitadors militars. Lo qual és assí cu-
sit, signat de lletra B.

Octubre MDCLXV

Dijous, al primer de octubre MDCLXV. En
aquest dia, a las quatre de la tarde, se féu extrac-
ció de dos visitadors, so és, un per lo estament y
bras ecclesiàstich, en lloch y per mort de fra don
Juan Magarola, del orde de Sant Benet, camarer
de Ripoll, y altre per lo estament y bras militar,
en lloch de mossèn Francisco Sunyer, per no
haver comparegut aquell dins lo temps prefigit
per capítols de Cort. Y serviren de testimonis
los següents, ço és, per lo estament ecclesiàs-
tich, los senyors: lo doctor Sagimon Sala, cabis-
col y canonge de la Seu de Barcelona, lo doctor
Jaume Gualbes, canonge de dita iglésia, senyor
Francisco Riquer, comanador del orde de Sant
Juana. // 33r // Per lo estament militar, los se-
nyors: don Federich Desbosch y de Sant Vicens,
don Joseph Clariana y Seva, don Gerònym de
Magarola. Per lo estament real, los senyors:
mossèn Miquel de Pallarès, mossèn Anton Gra-
to y de Perpinyà, lo doctor micer Fèlix Molins.
E los militars y reals feren la protesta ordinària
sobre lo modo de sèurer. E encontinent ses se-
nyories feren fer rodolins de cera en la forma
acostumada. Y fets, se féu extracció de visita-
dors, ço és, per lo estament ecclesiàstich, en
lloch y per mort de fra don Juan Magarola, del
orde de Sant Benet, camarer de Ripoll, y per lo
estament y bras militar, en lloch de mossèn
Francisco Sunyer, per no haver comparegut
dins lo temps exigit per capítols de Cort dit
mossèn Francisco Sunyer. Y foren extrets, ço és,
per lo estament y bras ecclesiàstich fra Joseph
Sastre y Prats, abat de Santa Maria de Àmer y
Rosses. // 33v // Per lo estament militar don
Francisco Fernándes de Córdova, Cardona y
Aragon, comte de Palamós.
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Divendres, a II. En aquest die, a les onse horas
del matí, jurà en lo consistori de ses senyories
fra Joseph Sastra y Prats, abat de Santa Maria de
Àmer y Rosses, visitador novament extret en
lloch y per mort de fra don Juan Magarola, del
orde de Sant Benet, camarer de Ripoll, lo qual
fonch extret lo die de aÿr, primer die del mes de
octubre. Y prestà lo dit jurament en la forma
acostumada y ohí sentència de excomunicació,
que li fonch promulgada del thenor següent:

«Nos Joannes Baptista Vila, decretorum doctor
canonicus Sante Sedis Barchinona et in spirituali-
bus et temporalibus officialis et vicarius generalis
pro illustrissimo et reverendissimo domino Bar-
chinone episcopo, monemus te fratrem Josephum
Sastre et Prats, abbatem Santa Marie Amer et
Roses, ordinis divi Benedicti, personam iuxta for-
mam capituli curie nove reformationis extrac-
tum in visitatorem Generalis principatus Catalo-
nie pro triennio proxime preterito, hic presentem,
pro primo, secundo, tercio ac peremptorio termi-
nis et monicionis //34r // quatenus bene et legali-
ter te habebis in tuo officio seu munere visitatoris
quovis amore seu rancore postpositis, et pro his au-
ditis excomunicacionis sentenciam quam in te
contrafacientem canonica municione premissa
fecimus et promulgamus in his scriptis.»

Dissapte, a III. En aquest die, a les deu horas y
mitja del matí, ses senyories anaren consistorial-
ment, ab las massas cobertas de dol y porters
devant, tots endolats, acompanyats de tots los
officials del General, també endolats, a casa del
excel·lentíssim senyor lloctinent general per
ocasió de donar-li lo pésame de la mort de la sa-
cra, cesàrea y real magestat del rey don Phelip
Ters, de gloriosa memòria, y també per a do-
nar-li lo parabien del nou privilegi de virrey. Y
arribats que foren al palàcio trobaren los soldats
de la guarda de sa excel·lència ab dos alas posats
en una sala, ab sas alabardes, y entrant, alguns
cavallers de la família de sa excel·lència. Y des-
prés, a la porta de altre aposiento, sa excel·lència
isqué a rebre’ls ab molta cortesia. Y arribats que
foren a sa presència se feren moltes //34v // cor-
tesias y sa excel·lència restà molt agraït de la visi-
ta. Y se despediren ab moltas cortesias, acom-
panyant-los fins a la porta los havia rebuts. Y los
cavallers de la família de sa excel·lència los
acompanyaren fins a la porta de la última sala y
ab moltas cortesias se despediren.

En aquest mateix dia ses senyories me han orde-
nat a mi, scrivà major, cusís en lo present dietari
un vot en scrits fet per los nobles y magnífichs
regent la Real Cancellaria y doctors de la Real
Audiència consulents sobre si los senyors visita-
dors del General de Catalunya podan gastar de
las pecúnias del General per a vestuari de dols,

en demostració del degut sentiment de la mort
de sa magestat del rey, nostre senyor, don Felip
Ters, de inmortal y gloriosa memòria. Lo qual
vot és assí cusit, signat de lletra A.

En aquest mateix dia, per medi del síndich del
General, ses senyories enviaren als senyors visi-
tadors un paper en resposta de una deliberació
que als XXVIIII de setembre proppassat fonch
presentada a ses senyories per lo procurador fis-
cal de la dita visita. Lo qual paper és assí cusit,
signat de lletra B.a

35r Dilluns, a V. En aquest dia, per medi del doctor
Francesch Vidal y Roca, altre dels assessors de la
present casa, en virtut de la deliberació feta lo
die present, se féu entendre al excel·lentíssim
senyor don Vicente Gonzaga, lloctinent y ca-
pità general de sa magestat en lo present princi-
pat de Catalunya, com ses senyories, en virtut
del decret havien rebut de part de sa excel·lèn-
cia, en deguda forma de Cancellaria despatxat,
havian deliberat fossen pagadas al regent la Real
Thesoreria las dos mil dos-centas setanta-quatre
lliures y quinse sous que sa excel·lència manava,
ab dit decret, li fossan pagadas del què lo Gene-
ral deu per via de emprestació del dret de sedas,
sombreros y cartas, attenent a la promesa que
ab dit decret se fa que si lo General no resta de-
vent la dita quantitat de dit compte que se li
serà consignada aquella o part d’ella enconti-
nent de las terças de dit arrendament, y que sie
servit manar se continúe la conferència per a
ajustar dits comptes, y que en lo entretant sie
servit sa excel·lència no fer altres mandatos,
com entengan los deputats no resta a dèurer
quantitat alguna de dit compte. E sa excel·lèn-
cia respongué que estava molt agraït del què ses
senyories havian obrat serca de dit decret y que
procuraria, passat lo temps dels dols y funeràrias
de sa magestat, que las conferèncias // 35v // se
continuaven y que se ajusten los comptes per
ésser, com creu, en beneffici del Patrimoni Real
y del General, y que en lo entretant se abstindrà
de fer semblants manaments.

Dimars, a VI. En aquest dia los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes del General
prorrogaren, per las causes se aportan devant ses
senyories, fins a dilluns primervinent inclusive,
per lo dol y funeràrias se han de fer per la mort
del senyor rey Phelip Ters. En aquest mateix
dia, a la matinada, vingueren per part de la ciu-
tat, ab embaxada, lo senyor Francisco Sanjust y
Pagès, donsell, y Antoni Bonanat, mercader,
per lo corrent any obrers de dita ciutat, tots en-
gramellats, aportant-los la falda a quiscú d’ells
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sos criats, endolats, y acompanyats també de al-
guns officials de dita ciutat també engramellats,
los quals, per part dels molt il·lustres senyors
concellers de dita ciutat, feren a saber a ses se-
nyories com los tres dias següents, ço és, dime-
cres, dijous y divendres, se tindria dol en la casa
de la ciutat per la mort de sa magestat com te-
nian acostumat, y per ço //36r //suplicaven a ses
senyories los acompanyassen ab lo sentiment
degut de pèrdua tant gran y que fessen lo ma-
teix que en aquesta casa se acostumava fer en
semblants ocasions. E dits senyors diputats res-
pongueren, en effecte, que ells farien lo mateix
que esta casa té acostumat fer en semblants oca-
sions.

En aquest mateix die Francisco Móra y de
Marymon, deffenedor del General de la present
ciutat, constituït personalment en la escrivania
major de la casa de la Deputació, y en presència
de mi, Bonaventura Vidal, subrrogat en lo offici
de escrivà major del General de Catalunya, y me
requerí llevàs acte de las cosas següents, que axí
com foren per ell dites foren continuades en la
forma següent: «Senyor escrivà major. Yo re-
queresch a vostra mercè lleve acte com lo donar
la precedència a vostra mercè, Erasma de Lana y
Fontanet, racional, don Juan Guinart, regent
los comptes, y a Joseph Quintana, exactor, tots
del General, és tantsolament per obehír lo man-
dato que me ha fet lo molt il·lustre consistori, al
qual tinch obligació de obehir, no obstant que
sens dupte algú lo precehir a vostra mercè y a
tots los demés, tant per la preminència de mon
offici com encara per estar en aqueixa possessió,
quieta y pacífica, de precehir a vostra mercè y als
demés officials en tots los actes públichs, com
són en las festivitats de Sant Jordi y altres, y en
particular de // 36v // després ensà que lo pre-
sent Principat se reduhí a la deguda obediència
del rey, nostre senyor, que Déu guarde, he se-
gut immediatament en totas las festivitats de
Sant Jordi després del magnífich advocat fiscal,
com és públich y notori. Y així, vull que lo pre-
sent acte que fas de donar ha vostra mercè y a
tots los demés la presedència se entenga sens
perjudici de mos drets, tant en lo petitori com
en lo possessori, sinó sols acte de mera obedièn-
cia al superior. Requirens et cetera.» De les quals
cosas ne fou llevat lo present acte, requirint dit
Francisco Móra y de Marimon, deffenedor, per
mi, dit Bonaventura Vila, subrogat en dit offici
de escrivà major. Presents per testimonis lo re-
verent Valentí Serra, prevere, y Ramon Mas,
notari. En aquest mateix dia fou presentada a
ses senyories una suplicació per part de Juan Ar-
gila, escrivà major del General, Erasme de Lana
y Fontanet, racional, don Juan Guinart, regent
los comptes, y Joseph Quintana, exactor, tots
del General, hacerca de la pretenció té lo deffe-
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nedor de precehir a dits officials, per a què no
se’ls derogue llur dret. Y ses senyories me orde-
naren a mi, Bonaventura Vila, subrrogat en lo
offici de escrivà major, tocàs la oblata al peu de
ella y la cusís en lo present dietari. La qual és assí
cusida, signada de lletra A.a

37r Dimecres, a VII. En aquest dia dits senyors de-
putats enviaren als molt il·lustres senyors conce-
llers de la present ciutat los senyors Juan Carre-
ras, donzell, don Joseph de Masdovellas y
Dionís Magarola, ciutedà honrat de Barcelona,
tots officials de la present casa, engramallats y
aportant-los la falda sos criats, acompanyats de
vuyt officials de la present casa, menestrals, tam-
bé engramallats, per explicar a dits senyors con-
cellers, per part del present consistori, com en la
present casa se tenia lo mateix dol de la mort de
dit senyor rey que·s té en aquella, y que ells ani-
rien allí de molt bona gana, com és acostumat,
si dits senyors concellers los donen lo lloch con-
decent y que·s deu a ses senyories. E tornats dits
senyors embaxadors de dita sa embaxada refferi-
ren, en effecte, a ses senyories, com los senyors
consellers besaven las mans a ses senyories y que
sempre havien confiat que ses senyories los ha-
vian de fer mercè de anar allí en sa casa, y que·ls
donarien lo lloch condecent y acostumat de do-
nar, ço és, en la sala del Consell de Cent, a hont
se té lo dit dol sota la immatje de Nostra Se-
nyora, tenint los senyors concellers la una part y
ses senyories la altra.

En aquest mateix dia, a les tres hores de la tarde,
los dits senyors deputats y oÿdors de comptes
vingueren a la present casa per a tenir allí lo dol
per la mort del // 37v // dit senyor rey, acompa-
nyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal,
escrivà major, regent los comptes, racional y
deffenedor y altres officials del dit General, ab
dol, engramallats ab la forma devall escrita.

Primerament, vingué lo senyor oÿdor militar,
per trobar-se fora de la present ciutat lo senyor
oÿdor real, partint de sa casa acompanyat de
don Joseph de Masdovelles, subrogat en lo offi-
ci de síndich de la present casa, anant en filera,
ço és, en lo mitg dit senyor oÿdor, en la mà dre-
ta dit don Joseph de Masdovelles y en la esquer-
ra Dionís Magarola, ciutedà honrat de Barcelo-
na y procurador fiscal de la present casa. Y
després seguien en dit acompanyament molts
officials del dit General, que en número eren
deu, segons lo repartiment fet per deliberació
de ses senyories en jornada de V del corrent, tots
dits endolats y engramallats ab gramalla y cape-
ró, portant lo cap cubert tant lo senyor oÿdor
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com los demés officials que·l acompanyaven. E
lo dit senyor oÿdor aportava la falda ab un criat
andolat y engramallat ab gramalla y caparó. Lo
qual, ab dit acompanyament y ab la ordenansa
deguda, servant dits officials qui lo acompanya-
ven la qualitat de sos officis, arribà en la present
casa, en la sala a hont se té lo consistori, y se as-
sentà ab una de las cadiras del consistori, ço és,
en aquella que per rahó de son estament li es-
pecte. Y los demés officials se assentaren en los
banchs que allí per dit effecte estaven posats,
aguardant los demés senyors deputats y oÿdors
que havian de venir per dit effecte.

38r E poch aprés vingué lo senyor oÿdor ecclesiàs-
tich, lo doctor Antonio Sala, sacristà y canonge
de la Santa Iglésia de Vich, partint de sa casa
acompanyat de molts officials del General, que
en número eren deu. Y dit senyor oÿdor vingué
endolat portant gramall de dol, ab lo cap descu-
bert, y li aportava la falda un criat endolat ab
gramalla sens caperó, ab barret de capellà. E los
officials que·l acompanyaren anaven endolats,
engramallats ab gramalla y caparó y cap cubert y
sens portar-los la falda. Venint dit senyor oÿdor
ab dit acompanyament fent filera de tres perso-
nas, anant dit senyor oÿdor en lo mitg y en la
mà dretaa ... . Y després, ab ordenansa segons la
preheminènsia y qualitat de sos officis, seguien
los demés officials. Y arribà ab dit acompanya-
ment en la present casa y entrà en la dita sala del
consistori, ço és, en aquella que per rahó de son
càrrech y estament li especta. Y los officials que·l
acompanyaren se assentaren en los banchs que
en la dita sala estaven posats per dit effecte,
aguardant ab dits senyors oÿdors militar y de-
més persones de dit consistori per a tenir lo dit
dol.

E poch aprés vingué en la present casa lo senyor
deputat real, lo doctor en medecina Miquel Bo-
neu, ciutedà de Barcelona, partint de sa casa ab
molt acompanyament de molts officials de dit
General, que en número //38v //eran deu. E dit
senyor deputat vingué endolat portant gramalla
y caperó, ab lo cap cubert, aportant-li la falda
un criat engramallat ab gramalla, caperó y cap-
cubert. E los officials qui·l acompanyaren vin-
gueren així mateix endolats ab gramalla, caperó
y cap cubert, y no·ls aportava la falda algú. Fent
la primera filera, dit senyor deputat en lo mitg,
lo doctor fra Joseph de Jalpí y Julià, advocat fis-
cal, en la mà dreta, y micer Erasme de Lana y
Fontanet, racional, en la mà esquerra, anant de-
vant son porter ab una de las massas grans del
dit General, cuberta de dol, y ell anava endolat
ab gramalla, caperó y cap cubert. Y després ve-
nien ab lo dit acompanyament los demés offi-

cials per son orde, segons la preheminènsia y
qualitat de sos officis. Y arribà ab dit acompa-
nyament en la present casa y entrà en la dita sala
del consistori y se assentà en una cadira de las
del dit consistori, en aquella, és a saber, que per
rahó de son estament y càrrech li especta. Y los
officials que·l acompanyaren se assentaren, ço
és, dit magnífich advocat fiscal en una cadira de
las que tenen allí per los magnífichs assessors y
advocat fiscal, les quals cadires de dits magní-
fichs assessors y advocats fiscal estaven posades
en la mà esquerra del dit consistori, ço és, des-
prés de la cadira del senyor oÿdor real. Y la cadi-
ra en la qual se assentà dit magnífich advocat fis-
cal era la última de las tres, dexant las dos més
prop del consistori vàccuas. Y lo dit micer Eras-
me de Lana se assentà en una //39r // de las ca-
diras que estavan posades en la mà dreta del dit
consistori, ço és, en la cadira segona, la qual li
espectava per rahó de son offici, dexant una ca-
dira vàcua en la dita part de dit consistori, a la
mà dreta, per lo escrivà major y secretari. Y los
demés officials se assentaren por los dits banchs
posats per dit effecte en la dita sala, aguardant
ab dits senyors oÿdor militar y ecclessiàstich y
deputat real y demés personas del consistori per
tenir dit dol.

E aprés vingué en la present casa lo senyor dipu-
tat militar Francisco Puigdesalit y Malla, en la
vila de Toralló populat, partint de sa casa ab
molt acompanyament de molts officials del dit
General, que en número eran deu. Lo qual vin-
gué així mateix endolat ab gramalla y cap cu-
bert, aportant-li la falda un criat endolat ab gra-
malla, caperó y cap cubert. Y los officials qui·l
acompanyaren vingueren així mateix endolats
ab gramallas, caperó y cap cubert, si bé no·ls
aportave la falda ningú. E partí dit senyor depu-
tat y arribà en la present casa ab lo dit acompa-
nyament y fent filera, anant dit senyor deputat
militar en la primera filera, en lo mig de aquella,
y en la mà dreta lo doctor Vicens Sabater y
Gleu, subrrogat en altre dels assessors del Gene-
ral en lloch del doctor Juan Sabater, son pare, y
a la esquerra en la mateixa filera anava Bonaven-
tura Vila, notari subrrogat en lo offici de escrivà
major del General. Y després, ab // 39v // dit
acompanyament, vingueren los demés officials
per orde segons la preheminència de llurs offi-
cis. E anava devant de dit senyor deputat lo por-
ter de son estament endolat ab gramalla, caperó
y ab una de las masses grans del dit General cu-
berta de dol. Y axí, ab dit acompanyament,
arribà en la present casa y entrà en la sala de dit
consistori y se assentà en una de las ditas cadi-
ras, ço és, en aquella que per rahó de son esta-
ment y càrrech li especte. E lo dit doctor Vicens
Sabater y Gleu se assentà en una de las cadiras
que estaven en l’altra part, en la mà dreta del dit
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consistori, y en la primera de la part de dit con-
sistori. E los demés officials se assentaren en los
dits banchs, aguardant dit senyor deputat junta-
ment ab dits senyors deputat real y oÿdors de
comptes lo senyor deputat ecclesiàstich, qui ha-
via de venir ab lo acompanyament que abaix se
dirà per a tenir lo dit dol.

E finalment vingué en la present casa lo senyor
deputat ecclesiàstich, don Joseph de Magarola,
abat de Camprodon, del orde de Sant Benet, de
molt y solemne acompanyament de molts offi-
cials del dit General, ab què en número eran
dotse. Partí dit senyor deputat de sa casa y palà-
cio ab lo dit acompanyamentanant molt endo-
lat, ab gramalla y caperó, ab lo cap cubert, apor-
tant barret de capellà, ab molt // 40r // llarga
falda, la qual aportava un criat ab gramalla, ca-
paró, ab lo cap descubert, ab barret de capellà.
Y los officials que·l acompanyaren així mateix
anaven endolats ab sas gramallas, caparons, ab
lo cap cubert, sens aportar-los la falda algú. Y
així vingué dit senyor deputat ecclesiàstich ab lo
dit acompanyament aportant en la sua filera, ço
és, a la mà dreta lo magnífich doctor Francesch
Vidal y Roca, assessor, y en la esquerra micer
Francisco Móra y de Marimon, deffenedor. Y
després seguiren los demés officials per son orde
segons la preheminència y qualitat de sos officis,
anant devant de dit senyor deputat lo porter de
son estament ab una de las massas grans de dit
General cuberta de dol, anant dit porter andolat
ab gramalla, caperó y cap cubert. Arribà ab
aquesta forma y acompanyament en la present
casa y entrà en la dita sala del dit consistori y se
assentà en una de ditas cadiras, en aquella que
per rahó de son càrrech y estament li especte. E
lo dit magnífich assessor se assentà en una cadi-
ra que estava vàcua en la part de mà esquerra y
en la primera envers dit consistori, serca de dit
senyor oÿdor real, tenint en la mà esquerra al
costat de ell l’altre assessor, lo doctor Vicens Sa-
bater. E lo dit deffenedor se assentà en una de
las cadiras que estavan a la part de mà dreta del
dit consistori, tenint a mà esquerra lo dit escrivà
major, racional y regent los comptes. Y los de-
més // 40v // officials que eran vinguts en dit
acompanyament se assentaren en los dits
banchs, tenint lo dit dol. Y encontinent que lo
dit deffenedor se assentà en dita cadira los dits
Bonaventura Vila, subrrogat en lo offici de es-
crivà major, Erasme de Lana y Fontanet, racio-
nal, don Francisco Vila, servint lo offici de re-
gent los comptes, y Joseph Quintana, exactor
del General, protestaren y digueren, en presèn-
cia de ses senyories y demés officials, que lo do-
nar la presedènsia a dit Francisco Móra y de Ma-
rimon, deffenedor, en aquest acte y en tots los
demés que los precehiria és tant solament per
obehir lo mandato que se·ls ha fet per part del
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molt il·lustre consistori, al qual tenen obligació
de obehir, no obstant que sens dupte algú los
toque a dits escrivà major, racional, regent los
comptes y exactor general per la preheminència
de llurs respective officis, com encara per a estar
en aqueixa pacífica y quieta possessió, de pre-
cehir a dit deffenedor en tots los actes. Y així vo-
len que lo present acte que fan de donar la pre-
sedència a dit deffenedor se entengue sens
perjudici dels drets los especten a ells y a quiscú
de ells respective, tant en lo petitori com en lo
possessori, per quant eixa presedència la donan
sols per obehir al superior com dalt està dit. De
las quals cosas ne fou llevat acte per mi, Bona-
ventura Vila, subrrogat en lo dit offici de // 41r
// escrivà major, requerit dels demunt dits. Pre-
sents per testimonis Ramon Mas, notari, y Va-
lentí Serra, prevere.

E havent tingut lo dol en la present casa y en la
dita sala del dit consistori, assentats los dits de-
putats, oÿdors de comptes, assessors, advocat
fiscal, deffenedor, escrivà major, racional, regent
los comptes y demés officials en la forma y modo
demuntdits per temps de una mitja hora, estant
andolats ab lo modo dalt dit, tenint dits senyors
deputats y oÿdors de comptes certitut que los
senyors concellers, los quals en lo mateix temps
tenian lo dit dol en la casa de la ciutat, que·ls ha-
vian de rèbrer en aquella ab lo honor y desència
que·s deu a un tan gran consistori y que·ls ha-
vian de donar lo lloch competent y acostumat 
de donar, ço és, en la instància del Consell de
Cent, en la qual se tenia lo dit dol, ço és, baix 
de la imatge de la Verge Maria, estant los se-
nyors concellers en la mà dreta, prenent lo con-
celler en cap la mitat de dita imatge y lo senyor
deputat ecclesiàstich l’altra mitat de la dita imat-
ge, anaren dits senyors deputats y oÿdors de
comptes consistorialment en la dita casa de la
ciutat a visitar los dits senyors consellers y do-
nar-los lo pèsame de la mort de sa magestat. Los
quals senyors deputats y oÿdors de comptes par-
tiren de la present casa, anant los tres porters de-
vant, aportant las // 41v // massas grans del dit
General cubertas de dol. Y dits porters anaren
andolats ab gramalla, caperó y cap cubert. E
aprés los senyors tres deputats, ço és, lo senyor
deputat ecclesiàstich en lo mitg, ab gramalla y
caperó ab lo cap descubert, aportant barret de
capellà, y aportant-li la falda un criat ab grama-
lla, caperó y cap descubert ab barret de capellà,
lo senyor deputat militar a la mà dreta, andolat
ab gramalla, caperó y cap cubert, portant-li la
falda un criat andolat ab gramalla, caperó y cap
cubert, y lo senyor deputat real també andolat
ab gramalla, caparó y cap cuberta, aportant-li la
falda també un criat andolat ab gramalla, caperó
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y cap cubert. E després, en segona filera, anaren
los senyors oÿdors de comptes, ço és, lo senyor
oÿdor ecclesiàstich en la mà dreta y lo senyor oÿ-
dor militar en la mà esquerra, fent filera los dos
per trobar-se fora de la present ciutat lo senyor
oÿdor real, així mateix andolats ab gramalla, ca-
peró y capcuberts, excepto lo senyor oÿdor ec-
clesiàstich, que anava ab lo cap descubert, apor-
tant barret de capellà, aportant-los de la mateixa
manera la falda com los senyors deputats. Y des-
prés, en la tercera filera, anaren los senyors asses-
sors y advocat fiscal, y en la quarta filera lo deffe-
nedor, escrivà major y racional, ço és, lo
deffenedor al mitg, lo escrivà major a la mà dreta
y lo racional a la esquerra, y després tots los offi-
cials y ab solemne y grandíssim acompanya-
ment, que en número eren més //42r // de cent,
tots andolats ab gramalla, caparó y cap cubert. Y
ab esta solemnitat y acompanyament tant gran
arribaren en la dita casa de la ciutat, tots andolats
ab gramalla, caperó y cap cubert, y dalt al cap de
la escala molts cavallers, així mateix andolats ab
gramalla, caperó y cap cubert. Y d’esta manera,
acompanyats y rebuts per dits officials y cava-
llers, arribaren a la dita instància de Concell de
Cent en la qual dits senyors concellers tenian lo
dol, a hont foren rebuts los senyors deputats y
oÿdors de comptes ab tots los officials de son
acompanyament per los dits senyors concellers y
personas que allí estaven tenint lo dit dol ab
molta cortesia, donant als dits senyors deputats
y oÿdors de comptes lo lloch demunt dit. Los
quals se assentaren al costat de dits senyors con-
cellers, en la mà esquerra, prenent lo senyor de-
putat ecclesiàstich la mitat de dita imatge de la
Verge Maria, y los senyors concellers, que esta-
ven en la mà dreta, prenent lo senyor conceller
en cap la mitat de dita imatge. E los magnífichs
assessors, advocat fiscal, deffenedor, escrivà ma-
jor, racional y regent los comptes foren acomo-
dats en condecents llochs. E los demés de dit
acompanyament se assentaren per los banchs de
dit Concell de Cent. Y estigueren allí tenint lo
dit dol, que·s judique fonch més de un quart. E
després los tres porters ab ditas massas se posa-
ren devant de dits senyors deputats fent-los lo
degut acatament. Y encontinent //42v // se alsa-
ren dits senyors diputats y oÿdors de comptes y
tots los demés de dit son acompanyament y se
despediren dels senyors concellers ab les degu-
des cortesias y se’n anaren, acompanyant-los
molts officials de dita casa y molts cavallers, ço
és, los cavallers fins al cap de la escala y los offi-
cials fins baix al peu de la escala, y se’n tornaren
dits cavallers y officials fent los deguts acata-
ments. Y dits senyors deputats y oÿdors de comp-
tes, anant dits porters ab las massas devant, y ab
lo mateix acompanyament de dits magnífichs as-
sessors, advocat fiscal, deffenedor, escrivà ma-
jor, racional, regent los comptes y demés offi-

cials, disposats per son orde y en la forma que
eran anats, se’n tornaren en la present casa y se
assentaren en la dita instància del consistori,
conforme estaven abans. Y allí estigueren tenint
lo dol un poch de temps. Y després quiscú de
ells, dits senyors deputats y oÿdors de comptes,
se’n anà en sa casa acompanyat dels mateixos of-
ficials y de la mateixa manera que era vingut en
la present casa.

Dijous, a VIII. En aquest dia, a la matinada, los
dits senyors deputats y oÿdors de comptes y los
officials del General no vingueren en la present
casa per a tenir lo dol se havia de tenir per haver
plogut tota la matinada continuadament ab
gran excés.

43r En aquest mateix dia, a la tarda, a les tres horas,
los dits senyors deputats y oÿdors de comptes,
essent absent lo senyor oÿdor real de la present
ciutat, assessors, escrivà major y demés officials,
vingueren en la present casa sens anar engrama-
llats per causa de la pluja y lo gran fanch y havia.
Y arribats que foren se engramallaren en la for-
ma del dia antes y entraren en la sala del consis-
tori a hont se tenia lo dol ab la mateixa forma
que se havia tingut lo die antes, exceptat que lo
escrivà major, racional, regent los comptes y
exactor precehiren en lo assiento al dit deffene-
dor segons lo orde y mandato de ses senyories,
volent que interpoladament en tots los actes
precehissen, ço és, un dia dit deffenedor als dits
officials y altre dia los dits officials a dit deffene-
dor. Y al cap de una estona que estiguessen en
dita sala tenint lo dol, havent primer enviat don
Joseph de Masdovellas, servint lo offici de sín-
dich del General, acompanyat de quatre officials
de la present casa, tots ab gramallas y cap cu-
bert, a casa de la ciutat per a fer a saber als se-
nyors concellers la anada, tornaren fer altre visi-
ta als dits senyors concellers en casa de la ciutat,
a hont se tenia dol, de la mateixa manera que
anaren lo dit die de aÿr, exceptat que en la quar-
ta filera anaven lo escrivà major y deffenedor, ço
és, lo escrivà major a mà dreta y lo deffenedor a
mà esquerra, per no ser-hi lo racional per estar
ocupat en la present casa per la disposició de la
sala de Sant Jordi per los dies de la funerària de
dit senyor rey. Y arribats que foren en la dita
casa de la ciutat foren molt // 43v // ben rebuts,
y ses senyories y demés officials segueren en lo
mateix lloch del dia de aÿr, exceptat que dit es-
crivà major precehí a dit deffenedor com està
dit. Y a tots acomodaren molt bé per sos llochs
y tractes conforme seuhen allí los estaments. Y
havent estat allí un bon rato y tenint avís los se-
nyors concellers que lo tribunal del racional es-
tava fora aguardant, dits senyors deputats y oÿ-
dors de comptes se despediren dels senyors
concellers y se’n tornaren ab lo mateix acom-
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panyament fins a la porta, y de allí vingueren a
la present casa. Y havent estat per espay de una
hora en la dita sala del consistori tots los officials
se despediren de ses senyories y se’n anaren
quiscú de ells en sas casas, per tornar-se’n dits
senyors deputats y oÿdors de comptes en sas ca-
sas sens acompanyament per lo gran fanch hi
havia per causa de la pluja del matí.

En aquest mateix dia, a la tarde, manaren ses se-
nyories als tres porters de la present casa que de
part del consistori convidassen y diguessen als
prelats dels monastirs de frares de la present ciu-
tat y territori y a tots los rectors de las parrò-
quias de la present ciutat que divendres, dissap-
te y dilluns, tots pròxims vinents, fessen venir en
la present casa tots los religiosos y capellans per
a celebrar missa per la ànima del senyor rey, ço
és, del matí, a les sinch horas, fins al mitgdia. Y
que diumenge primervinent a mitgdia //44r // y
dilluns fins al mitgdia tocassen molt solempne-
ment totas las campanas de sas iglésias. Y que lo
dit dia de diumenge primervinent a la tarde, ço
és, los religiosos fossen ab tots sos sacerdots y
comunitat en la present casa per a fer una absol-
ta general, pregant a Déu per la ànima de dit se-
nyor rey, y los rectors ab sa comunitat fossen en
la present casa lo dilluns de matí per a fer una
absolta general.

Divendres, a VIIII. En aquest dia, a las nou horas
del matí, los dits senyors deputats y oÿdors de
comptes, estant indispost lo senyor deputat real
y essent tornat a la present ciutat lo senyor oÿ-
dor real, qui era estat fora ciutat los demés dies
se tenia lo dol, assessors, escrivà major y demés
officials del General vingueren en la present casa
per a tenir lo dol se havia de tenir, sens anar an-
gramallats per causa de la pluja y lo gran fanch
hi havia per haver plogut tot dit matí. Y arribats
que foren se engramallaren en la forma del dia
antes y entraren en la sala del consistori a hont
se tenia lo dol ab la mateixa forma se havia tin-
gut lo die antes, acceptat que lo deffenedor pre-
cehí al escrivà major, racional, regent los comp-
tes y exactor en lo assiento, segons lo orde y
mandato de ses senyories. Y al cap de una esto-
na estigueren en dita sala tenint lo dol dits se-
nyors deputats y oÿdors de comptes, // 44v //
tots andolats y engramallats ab lo modo y forma
dels demés dies, ab los porters ab las massas de-
vant, ab los officials també engramellats y cap
cubert, ab lo mateix orde dels demés dies, ana-
ren a la sala de Sant Jordi, la qual estava tota en-
tapissada de vayetas negras ab estrado de vayeta
y ab lo túmol tot andolat, que era cosa molt
portentosa de vèurer, aquella sala tant andolada
y tant ben disposada. Y allí ohiren missa en una
capella gran que allí estava parada al bell en-
front. Y després de haver ohyda missa se’n tor-
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naren ses senyories ab lo mateix acompanya-
ment en llur consistori, a hont tingueren lo dol
fins a les dotse horas del mitgdia. Y després tots
los officials se despediren de ses senyories y se’n
anaren quiscú de ells en sa casa, per tornar-se’n
dits senyors deputats y oÿdors de comptes en
sas casas sens acompanyament per causa de la
pluja.

En aquest mateix dia, de matí, se comensaren
de celebrar missas per tots los altars que per dit
effecte se eren aparellats en la present casa, ço
és, en la capella gran y capella xica, en las clastas
dos altars, en lo terreplè devant los tarongés dos
altars, y en la sala dels reys altre altar. En los
quals se digueren missas tot lo matí fins a mitg-
dia per tots los religiosos dels convents de la
present ciutat, capellans y sacerdots de las
parròquias, tenint // 45r // quiscuna de les reli-
gions son altar assenyalat per a celebrar ditas
missas, selebrant-se missas per tots los dits altars
des de les sinch horas fins a mitgdia quantas se’n
pogueren celebrar.

En aquest mateix dia enviaren ses senyories al
excel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga,
lloctinent y capità general de sa magestat en lo
present principat de Catalunya, a don Joseph de
Masdovellas, servint lo offici de síndich de la
present casa, acompanyat de quatre officials,
tots andolats y cap cubert, per a pèndrer hora de
sa excel·lència per a hanar-hi ab embaxada a
convidar-lo per lo die de dilluns primervinent. Y
poch aprés, sent tornat lo dit don Joseph, reffe-
rí a ses senyories com havia obtinguda hora de
sa excel·lència per las quatre horas de la tarde
del present dia.

En aquest mateix dia, a les tres hores després
mitgdie, dits senyors deputats y oÿdors de
comptes, assessors, escrivà major y demés offi-
cials del General, vingueren en la present casa
per a tenir lo dol se havia de tenir, sens anar en-
gramallats per causa de la pluja y lo gran fanch
hi havia. Y arribats que foren se engramallaren
en la forma del matí y entraren en la sala del
consistori a hont se tenia lo dol ab la mateixa
forma // 45v // se havia tingut lo matí. Y al cap
de un bon rato lo senyor oÿdor militar, de vo-
luntat y consentiment del consistori, acompa-
nyat de molts officials del General, tots andolats
y cap cubert, anaren ab cotxes, per causa del
fanch, a casa del excel·lentíssim senyor llochti-
nent general per convidar-lo y suplicar-li «fos
servit sa excel·lència en venir en la present casa
de la Deputació per rahó de las obsèquias y ani-
versari general se celebrarà dilluns primervi-
nent, que comptarem als dotse del corrent mes,
en la capella gran de dita casa, per la ànima de
nostre rey y senyor don Phelip Ters, que sie en
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glòria». E poch aprés, tornat en consistori, ref-
ferí dit senyor oÿdor militar, en effecte, com sa
excel·lència havia respost que ell hi vindria de
molt bona gana.

E poch aprés, de part dels senyors concellers,
vingué en lo consistori de ses senyories lo doc-
tor Francesch Vidal y Roca, altre dels assessors
de la casa de la ciutat. Y de la present casa y de
part de dits senyors concellers digué a ses senyo-
ries que per quant lo excel·lentíssim senyor lloc-
tinent general havia enviat un recaudo a dits se-
nyors concellers representant-los que lo dia de
demà, en lo qual se havian de fer las funeràrias
en la cathedral de la present ciutat, per causa de
la estafeta y també per lo impediment hi havia
de tants fanchs per causa de la pluja, tinguessen
a bé de porrogar ditas funeràrias per altre dia. Y
dits // 46r // senyors concellers, attesa dita peti-
ció, havian deliberat porrogar ditas funeràrias
per lo dilluns primervinent. Y aixís, per medi de
dit doctor Francesch Vidal y Roca, feren entén-
drer a ses senyories eixa deliberació.

E dits senyors deputats, entesa dita deliberació
feta per dits senyors concellers y attenent que lo
dilluns era lo die assenyalat per fer las funeràrias
de nostron rey en la present casa y que se havia
de porrogar per fer-las dit dia la ciutat en la ca-
thedral, per ço, porrogaren las funeràrias de la
present casa per a dimars primervinent. Y en-
continent manaren ses senyories als tres porters
de la present casa que de part del consistori
anassen a dir y notificar als prelats dels monas-
tirs de frares de la present ciutat y territori y als
rectors de las parròquias de la present ciutat dita
porrogació, advertint-los, ço és, als religiosos,
que vinguessen per la absolta general lo dilluns
a la tarde passat mitgdie, y lo clero de las parrò-
quias lo dimars al matí. Y que lo dilluns de matí
se abstinguessen de enviar religiosos per a cele-
brar missas y que los enviassen per dit effecte lo
dimars al matí en la mateixa conformitat dels al-
tres dies.

En aquest mateix dia, a la vesprada, ses senyo-
ries enviaren don Joseph de Masdovellas, ser-
vint lo offici de síndich del General, al excel·len-
tíssim senyor lloctinent y capità General de sa
magestat en lo present Principat per fer-lo saber
//46v // com lo il·lustre consistori, attesa la por-
rogació havia feta la ciutat de las funeràrias de
nostre rey per a dilluns, a petició de sa excel·lèn-
cia, per lo qual die lo senyor oÿdor militar lo ha-
via convidat per las funeràrias se havian de fer en
la present casa, havia porrogat ditas funeràrias
per a dimars primervinent, suplicant-li de part
de ses senyories fos servit sa excel·lència de venir
en la present casa per ditas funeràrias. E lo dit
síndich féu relació com sa excel·lència havia res-

post que ja sabia que la ciutat havia porrogat las
funeràrias per lo dilluns y suposat que la casa de
la Deputació havia de fer las funeràrias al di-
mars, que ell assistiria a ditas funeràrias de bona
gana.

Dissapte, a X. En aquest dia, a la matinada, se
celebraren missas per la ànima de dit senyor rey
en las capellas de la present casa, tantes quantes
se’n pogueren celebrar de les quatre del matí
fins al mitgdia.

En aquest mateix dia, a les nou horas del matí,
los senyors deputats y oÿdors de comptes,
acompanyats de los officials, vingueren en la
present casa ab gramallas y massas devant per
son orde, venint primer lo senyor oÿdor real,
que ja era tornat en la present ciutat, com ja està
dit, y los demés per son orde y ab la forma que
vingueren lo die de set del corrent, exceptat que
lo // 47r // escrivà major del General anava a la
primera filera del senyor deputat ecclesiàstich, a
la mà esquerra, y lo doctor Vidal y Roca a la mà
dreta. Y així mateix lo racional, regent los
comptes y exactor precehiren al deffenador. Y
estigueren en la mateixa sala del consistori a
hont se tenia lo dol un bon rato. Y després dits
senyors deputats y oÿdors de comptes, tots an-
dolats y angramellats ab lo modo y forma dels
demés dies, ab los porters ab las massas devant,
ab los officials també engramallats y ab cap cu-
bert, ab lo mateix orde dels demés dies, anaren
a la sala de Sant Jordi y allí oÿren missa en una
capella gran que allí estava parada. Y després de
haver oÿda missa se’n tornaren ses senyories ab
lo mateix acompanyament en llur consistori, a
hont tingueren lo dol fins a les dotze oras del
mitgdia. Y després de allí se’n tornaren quiscú
de ells en sas casas ab lo orde que eran vinguts,
seguint los officials a cada hu de ses senyories
conforme estaven repartits.

En aquest mateix dia, després dinar, tornaren
los dits senyors deputats y oÿdors de comptes
en la present casa de la Deputació y sala del con-
sistori a hont se tenia lo dol ab la mateixa forma
que eran tinguts lo matí. Y avent estat per espay
de dos horas en dita sala del consistori, tenint lo
dol, quiscú de ells se’n tornà en sa casa acom-
panyat dels officials los estaven assenyalats.

En aquest mateix dia ses senyories enviaren don
Joseph Masdovelles, servint lo offici de síndich
del General, // 47v // en casa del senyor vicari
general del il·lustríssim y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona, suplicant-li de part del con-
sistori tingués a bé de representar al molt il·lus-
tre Capítol de la Santa Seu de Barcelona fossen
servits manar tocassen las campanas de dita ca-
tedral per las funeràrias se havien de fer dimars

225

[ 1665 ]



primervinent en la present casa per la mort del
senyor rey. E després dit síndich féu relació a ses
senyories com lo senyor vicari general havia fet
de resposta que ho representaria a dit Capítol
ab molt gran voluntat.

Dilluns, a XII. En aquest dia se feren les obsè-
quies o capella ardent en la Seu de la present
ciutat per lo dit senyor rey. E no·y anà lo consis-
tori de ses senyories per no tenir-hi lloch conde-
cent y tenir-lo ocupat lo lloch lo Consell Real. E
per las mateixas causas y deixaren de anar en los
anys MDCXXI, MDLXVIII, MDLXXX, MDLXXXXVIIII y
MDCXII. En aquest mateix dia, a mitgdia, se co-
mensaren a tocar totas las campanas de la cate-
dral de la present ciutat y de totas las parròquias
y monastirs de la present ciutat y territori de
Barcelona per lo aniversari se ha de celebrar lo
offici //48r // de demà de matí en la present casa
per la ànima de dit nostron rey y senyor. En
aquest mateix dia, a la tarda, vingueren en la
present casa tots los convents ab creu alta y pro-
fessó. Y allí feren una absolta general per la àni-
ma de dit senyor rey. Y fou tant gran lo concurs
de la gent, no obstant que la major part de dita
tarda plogué, que molts se’n agueren de tornar
per no poder-hi entrar. En aquest mateix dia, a
la tarda, per medi del síndich del General, ses
senyories convidaren als senyors concellers de la
present ciutat per lo offici se havia de celebrar
demà en la present casa per la ànima de dit se-
nyor rey. Y no·y pogué anar engramallat per no
ser-se ajuntats en casa de la ciutat, per plòurer
tota la tarda. Y aixís hagué de anar en llurs casas.
Y després féu relació a ses senyories que li havia
fet de resposta que·y vindrian de molt bona
gana.

Dimars, a XIII. En aquest dia se celebraren en
los altars estaven aparellats en la present casa
tantes misses quantes se’n pogueren celebrar
per la ànima de dit nostre rey.

En aquest mateix dia, de matí, se celebrà lo ani-
versari o obsèquies en la present casa per la àni-
ma de dit senyor rey Phelip Ters, de gloriosa
memòria. Digué la missa lo molt il·lustre senyor
fra don Joseph Magarola, abat de Camprodon y
deputat ecclesiàstich del General de Catalunya,
ab diaca y subdiaca, ab gran cantòria. No·y vin-
gué lo excel·lentíssim senyor don Vicente Gon-
zaga, llochtinent general, encara que // 48v //
havia promès venir-hi, per estar desganat en lo
llit. Y aixís, molt antes de comensar-se de cele-
brar dit offici, dit excel·lentíssim senyor don Vi-
cente Gonzaga envià don Domingo García de
Londonyo, son secretari. Y de part de sa ex-
cel·lència digué a ses senyories que sa excel·lèn-
cia estave en lo llit ab febre, molt cançat, que
per exa causa no podia venir, y que li pesave
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molt no poder assistir a dita funcció. Y després
se sabé per cert, per molts cavallers fidedignes,
que sa excel·lència havia estat tot aquest dia en
lo llit ab febra. Vingueren en dit offici los se-
nyors concellers de la present ciutat ab molt
gran acompanyament de sos officials y ministres
de casa la ciutat, tots andolats y cap cuberts. As-
sistí en dit offício gran número de cavallers y al-
tra gent, de tal manera que no cabien a la cape-
lla gran de la present casa. Predicà lo il·lustre
pare fra Joseph Prats, provincial del orde de
Nostra Senyora de la Mercè. Al venir dits se-
nyors concellers los isqueren a rèbrer los magní-
fichs assessors, advocat fiscal, deffenedor, es-
crivà major y alguns altres officials del dit
General al cap de la escala de la present casa,
precehinta en dit acte lo deffenedor al escrivà
major y demés officials. Y cada official de la pre-
sent casa se posà a la mà esquerra de cada hu de
dits senyors concellers. Y després, al anar-se’n
los acompanyaren ab la mateixa forma fins al
cap de dita escala.

Los senyors deputats y oÿdors de comptes y de-
més officials se eran vinguts abans dit offici en la
present casa sense anar engramallats, per causa
de la pluja y gran fanch hi havia. Y arribats que
foren se engramallaren //49r // en la forma dels
demés dies y se’n entraren en la sala del consis-
tori de la present casa. Y de dita sala del consis-
tori, antes de comensar lo dit offici y abans que
no vinguessen los dits senyors concellers, ana-
ren a dita capella gran, a hont se havia de co-
mensar lo dit offici, ab tots los acompanyaments
de officials, anant tots ab lo cap cuberts y dol,
rossegant las gramallas, que causavan molt gran
tristor, estant dita capella gran tota andolada y
cubertas las parets de bayetas, com dit és. Y en
dita capella, devant la porta, y havia un túmol
molt gran, ab gradas, cubert de bayeta negre. Y
per totas las gradas hi havia divuyt atxas y dos-
cents y vuyt ciris de cera groga, de pes de lliura
quiscun ciri. Y en las clastas posaren a cada part
de la porta de la capella rengla de brondoneras,
en las quals hi havia setanta-quatre atxes, ço és,
trenta-set en quiscuna part, que cremaren tot lo
offici. Y sobre lo dit túmol estava lo túmol ordi-
nari de morts, ab un tàlem de bayeta negre, y
sobre de ell un coxí de vallut negre que s’és fet
per eix efecte, y sobre de ell una corona de rey,
un setro y una espasa nua. Y en lo dit offici esti-
gueren assentats, ço és, los senyors concellers
prop lo altar a la part de la epístola, ab sos
banchs banovats cuberts de negre. Consequeti-
vament estaven los senyors deputats, assessors,
advocat fiscal y officials del General y casa de la
ciutat, ab banchs de la part del evangeli. En-
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front de dits senyors concellers estavan los mili-
tars. Y fonch tant lo acompanyament // 49v //
que aportaren dits senyors concellers de cava-
llers, engramallats y andolats, y officials de la
casa de la ciutat, també engramallats, que no
obstant que dita capella estava plena de banchs
no·y bastaren sitis ni tampoch hi havia lloch per
estar de peus, que se’n agueren de anar molts.
Abans de comensar lo dit offici vingueren totas
las parròquias, uns després altres, ab ses creus,
ab forma de professó, en fer absolta general en
dita capella gran devant de dit túmol, en lo qual
temps cremaren ditas atxas y ciris. Acabat lo dit
offici ab la seremònia sobredita, després de és-
ser-se’n anats dits senyors concellers, ses senyo-
ries se’n tornaren en consistori, a hont se despu-
llaren las gramallas, per haver-hi tant de fanch, y
se’n anaren en sas casas sens acompanyament.

Tocaren tot lo matí fins a mitgdia totas las cam-
panas de la Seu y de totas las parròquias y mo-
nastirs. E finalment lo home de la campaneta de
las ànimas, per orde de ses senyories, cridà a ca-
vall en la forma següent: «Devots christians y
christianas, los senyors deputats los pregan que
diguen un paternoster y una avemaria per la àni-
ma de la sacra, cesàrea y real magestat del rey
don Phelip Ters, senyor nostre, que és passat de
esta vida a l’altre. De Déu sie ell.»

E comensà a cridar dins la entrada de la Deputa-
ció a les nou hores del matí, y seguí la ciutat. Y a
lasa // 50r // dotse horas de mitgdie tornà a cri-
dar altre vegada, axí mateix dins dita entrada.
Fonch tanta la gent hi vingué que no podien
pujar les escales, com si fos lo mateix die de Sant
Jordi. Y lo bé se li féu molt gran. Eius anima re-
quiescat in pasce.

Dimecres, a XIIII. En aquest die vingué en lo
consistori de ses senyories lo magnífich Gerò-
nym Cornet y Çacirera, procurador fiscal de la
visita, de part dels molt il·lustres senyors visita-
dors. Y presentà a ses senyories una deliberació
feta per dits senyors visitadors, la qual és assí cu-
sida, signada de lletra A.

Dijous, a XV. En aquest die lo doctor en medici-
na Juan Alòs, ciutedà de Barcelona, ha feta rela-
ció en lo consistori de ses senyories, mitjensant
jurament, com Joseph Bas, doctor en medicina,
obtenint lo offici de credencer dels salaris dels
magnífichs doctors del Real Consell, està en lo
llit desganat impedit de poder acudir a la obli-
gació de son offici.

50v Dissapte, a XVII. En aquest dia és vingut en lo

consistori de ses senyories don Domigo García
Londonyo, secretari del excel·lentíssim senyor
don Vicente Gonzaga, lloctinent y capità gene-
ral de sa magestat en lo present principat de Ca-
talunya, y de part de sa excel·lència ha entregat
a ses senyories una carta de la reyna, nostra se-
nyora, dada en Madrid a VI del corrent. La qual
ses senyories me la entregaren a mi, escrivà ma-
jor del General, la cusís en lo present dietari. La
qual és assí cusida y del tenor següent:

«Aa los venerables, nobles y amados nuestros los di-
putados de la Generalidad del nuestro principa-
do de Cataluña y condado de Cerdaña.

La reyna governadora.

Dipputados. Junto con remitirme don Vicente
Gonzaga, mi lugarteniente y capitán general en
esse Principado y condado, vuestra carta de XXVI
del passado, me escrive el general sentimiento que
os ha causado la muerte del rey, mi senyor, que
haya gloria, las demostraciones que quedávades
disponiendo en muestra de vuestro dolor en pérdi-
da tan grande y la promptitud con que por vues-
tra parte acudísteys al juramento que hizo en di-
chos cargos. Y todo es tan conforme a la obligación
que os corre que no pudiera dudarlo, ni vuestra
attención faltara a su puntual observancia por la
satisfacción que tengo de tan buenos y leales vassa-
llos. Y assí os lo estimo y doy las gracias, que tan
justamente me havéys merecido, y la gratitud con
que me hallo de vuestro amor y voluntad experi-
mentaréys en la mía y la del rey, don Carlos,b //
51r // mi hijo, en todo lo que sea de vuestro mayor
benefficio y seguridad, quedando con particular
memoria y deseo de cumpliros el que mostráys de
llevarle, dando lugar su tierna edad y las cosas
universales, a visitaros, honrraros y jurar vues-
tras constituciones y privilegios como os he offreci-
do y merece el affecto con que me lo supplicáys.
Dada en Madrid a VI de octubre MDCLXV. Yo, la
reyna.

Vidit don Christophorus Crespi, viceccancella-
rius. Don Didacus de Sada, secretarius. Vidit
Comes de Albatera. Vidit don Georguis de Cas-
tellvi. Vidit don Michael de Calba. Vidit Vilossa,
regens. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vi-
dit Exea, regens. Vidit don Anthonius Ferrer.»

En aquest mateix dia ses senyories me han orde-
nat a mi, Bonaventura Vila, subrrogat en lo offi-
ci de escrivà major, cusís en lo present dietari
dos cartas havian rebudas, la una del excel·len-
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tíssim senyor don Christòfol Crespí y de Vall-
daura, vicecanceller, y l’altra del excel·lentíssim
senyor marquès de Aytona, en resposta de las
que ses senyories los tenian escrit. Las quals car-
tas són assí cusidas, signadas de lletras A y B.

En aquest dia, a les onse horas del matí, se féu
extracció de visitador per lo estament y bras mi-
litar per // 51v // no haver comparegut en lo
temps prefigit per capítols de Cort lo excel·len-
tíssim senyor don Francisco Fernándes de Cór-
dova, Cardona y Aragón, compte de Palamós. Y
serviren de testimonis los següents, ço és, per lo
estament ecclesiàstich, los senyors: lo doctor
Sagimon Sala, cabiscol y canonge de la Seu de
Barcelona, lo doctor Esteve Mercadal, ardiaca y
canonge de la Santa Iglésia de Vich, lo doctor
Francisco Riquer, del àbit de Sant Juan. Per lo
estament militar, los senyors: don Federich
Desbosch y Sant Vicens, micer Joseph Malla y
Conanglell, don Gerònym Magarola. Per lo es-
tament real, los senyors: lo doctor micer Fran-
cisco Comas y Torró, ciutedà honrat de Barce-
lona, lo doctor micer Fèlix Molins, Anton
Vilaplana. E los militars y reals feren la protesta
ordinària sobre en lo modo de sèurer. //52r // E
encontinent ses senyories feren redolins de cera
en la forma acostumada. Y fets, se féu extracció
de visitador per lo estament y bras militar en
lloch de dit excel·lentíssim senyor don Francis-
co Fernándes de Córdova, Cardona y Aragón,
compte de Palamós, per no haver comparegut
aquell dins lo temps prefigit per capítols de
Cort, y fou extret en son lloch don Martí Jofra
de Rocabertí, compte de Paralada.

Dimars, a XX. En aquest dia se són partits de la
present ciutat los // 52v // il·lustres senyors de-
putat militar y oÿdor ecclesiàstich per caffers
seus propris.

Dimecres, a XXI. En aquest dia don Joseph de
Masdovelles, servint lo offici de síndich, refferí
en consistori de què de orde de ses senyories se
havie conferit ab sa excel·lència y de part del
consistori li havie supplicat manàs pèndrer reso-
lució aserca de la excepció havia opposat lo pro-
curador fiscal a Balthazar Oriol y Marcer, extret
ajudant del escrivà major de la visita, per ser es-
crivà de manament y així bé official real, com-
forme se havia representat a sa excel·lència més
llargament ab los papers y rahons assistian a la
pretenció del procurador fiscal. Y sa excel·lència
li respongué que ab tota brevedat procurarien
respòndrer y manar pèndrer resolució en dit fet.

Dijous, a XXII. En aquest dia lo magnífich Vi-
cens Sabater y Gleu, servint lo offici de altre dels
assessors de la present casa, refferí en consistori
que lo dia de aÿr se conferí ab sa excel·lència, de
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part ses senyories, y li representà de què per
quanta // 53r // li havian representat las rahons
tenian per a què sa magestat, que Déu guarde,
fos servit taxar y posar forma en los excessius
gastos que los senyors visitadors fan contra la
mente dels capítols de Cort, comforme tenien
suplicat a sa magestat, y per orde de sa ex-
cel·lència li havien entregat los papers, perquè
fos servit posar-los en mà de sa magestat, que
havie demanat informe. Y per no haver-se fins
vuy presa resolució suplica a sa excel·lència fos
servit representar a sa magestat las rahons assis-
tien al consistori y la necessitat y havie de què la
reyna, nostra senyora, manàs pèndrer resolució
en dit fet. Y que sa excel·lència li respongué de
què havie posat en mans de sa magestat, que
està en glòria, los papers se li havien entregat
per part de la Deputació, y que ara de nou ho
representaria a la reyna, nostra senyora, perquè
fos servida manar lo que més li apareixerà con-
venient.

Divendres, a XXIII. En aquest dia ses senyories
me han ordenat a mi, escrivà major del General,
cusís en lo present dietari una carta del senyor
compte de Paralada, ab la qual renuncia lo càr-
rech de visitador com en aquella se conté. La
qual és assí cusida, signada de lletra A.

Dissapte, a XXIIII. En aquest dia, a les sinch ho-
ras de la tarda, se //53v // féu extracció de visita-
dor per lo estament y bras militar per haver re-
nunciat en dit offici de visitador don Martí Jofra
de Rocabertí, compte de Paralada, lo qual era
estat extret als XVII del corrent mes. En què ser-
viren per testimonis los senyors, ço és, per lo es-
tament ecclesiàstich, los senyors: lo doctor Be-
net Atxer, lo doctor Jaume Gualbes, Joseph
Reverter, canonges de la Seu de Barcelona. Per
lo estament militar, los senyors: don Federich
Desbosch y Sant Vicens, don Anton Ferran y
Voltor, don Gerònym Magarola. Per lo esta-
ment real, los senyors: Rafel Grimosachs, lo
doctor Jaume Boneu, en medicina, lo doctor
micer Fèlix Molins. E los militars y reals feren la
protesta ordinària sobre en lo modo de sèurer.
E encontinent ses senyories feren redolins de
cera en la forma acostumada. Y fets, se féu ex-
tracció de visitador per // 54r // lo estament y
bras militar en lloch de don Martí Jofra de Ro-
cabertí, per haver renunciat en lo dit offici de vi-
sitador, y fou extret en son lloch mossèn Diego
Anton Meca.

54v Divendres, a XXX. En aquest dia ses senyories,
absent los senyors deputat militar y oÿdor eccle-
siàstich de la present ciutat, baixaren en la Llot-
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ja del mar de la present ciutat y regonegueren lo
aposiento dels fraus y no·n trobaren ningun.a

55r Novembre MDCLXV.

Dijous, a V. En aquest dia me han ordenat a mi,
escrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari una real carta de la reyna, nos-
tra senyora, la data de la qual és a XXX de setem-
bre MDCLXV, aserca de la moderació y tatxa dels
salaris y gastos de las visitas del General. La qual
carta envià sa excel·lència en lo consistori de ses
senyories. La qual és assí cusida, signada de lle-
tra A.

55v Dissapte, a VII. En aquest dia, a les onse horas
del matí, jurà en lo consistori de ses senyories
mossèn Diego Anton Meca, visitador novament
extret per lo estament y bras militar per haver
renunciat dit offici de visitador don Martí Jofra
de Rocabertí, comte de Paralada, lo qual fonch
extret lo die de XXIIII de octubre proppassat. Y
lo dit Diego Anton Meca prestà lo jurament ab
la forma acostumada, y així mateix sagrament y
homenatge, en mà y poder del regent la vegue-
ria de Barcelona. Y ohí sentència de excomuni-
cació que li fonch promulgada, del thenor se-
güent: «Nos, Joannes Baptista Vila, doctor
canonicus Sancte Sedis Barchinone et in spiri-
tualibus et temporalibus officialis et vicarius ge-
neralis pro illustrissimo et reverendissimo episcopo
Barchinone, monemus te, dominum Didacum
Anthonium Meca, personam juxta formam capi-
tulis curie nove reformacionis extractum in visi-
tatorem Generalis principatus Catalonie pro
triennio proximo preterito, his presentem, pro pri-
mo, secundo, tercio et peremptorio terminis et mo-
nicionibus quatenus bene et legaliter te // 56r //
habebis in tuo officio seu munere visitatoris quo-
vis amore seu rancore postpositis et pro his auditis
excomunicacionis sentenciam, quam in te contra-
facientem, trina canonica monicione praemissa
ferimus et promulgamus in his scriptis.»

En aquest mateix dia lo noble don Juan Batista
Falcó, com a visitador del General de Cathalu-
nya, com a procurador del magnífich Galceran
Masdeu, ciutadà honrat de Barcelona y Gerona,
també visitador, consta de la procura en poder
de Bonaventura Torres, notari de Barcelona, a
IIII del corrent, y lo magnífich Francesch Alòs,
mercader, també visitador, com a procurador
del magnífich Francesch Valls y Frexa, donzell,
també visitador, consta de sa procura en poder
de dit Torres, notari, a XVII de octubre proppas-
sat, en dits respective noms han prestat sagra-
ment y homenatge de mà y boca en mà y poder

del magnífich Geroni de Miquel, regent la ve-
gueria, qual acostuman prestar los visitadors, lo
qual han prestat en lo consistori de la visita de
dit General.

En aquest dia me han ordenat a mi, escrivà ma-
jor del General, cusís en lo present dietari una
còpia de una carta enviada per sa excel·lència, la
qual és de sa magestat a ses senyories, la data de
la qual és a XI de setembre MDCLXV, aserca del
què tenen de salari los officials del General de
Catalunya, dels que sa magestat, és a saber, //
56v // fa gràcia tant de adeales com salari, com
més llargament ab dita carta se conté, la qual és
assí cusida, signada de lletra A.

Dilluns, a VIIII. En aquest dia lo magnífich mi-
cer Sabater y Gleu, servint lo offici de altre dels
assessors de la present casa, ha refferit en lo con-
sistori de ses senyories com lo dia de dissapte
proppassat, de orde de ses senyories, se havia
conferit ab sa excel·lència y li havia representat
las contínuas instàncias que feyen a ses senyories
los senyors visitadors per a què suplicassen a sa
excel·lència fos servit manar pèndrer resolució
en la excepció havia opposat lo procurador fiscal
del General a Balthasar Oriol y Marcer, extret
en altre dels ajudants del escrivà major de la visi-
ta del trienni passat, que vuy se fa, de què no
podia obtenir dit offici per ser escrivà de mana-
ment y així bé official real, la qual pretenció, ab
las rahons que assisteixen al procurador fiscal,
les havian proposades llargament y entregat a sa
excel·lència. Y que suposata // 57r // se tractava
en dita resolució y los senyors visitadors deyen
los feya notable falta dit official, que molts affers
de la visita estaven parats, en particular la recep-
ció de testimonis, per ser lo temps breu y precís,
que fos servit sa excel·lència concedir llicència y
permètrer que dits senyors visitadors puguessen
nomenar per interim algun notari per a excersir
dit offici, attesa la necessitat, fins a tant que fos
presa resolució sobre la excepció opposada a dit
Oriol. Y que sa excel·lència li havia dit que de
dit negossi ne havia donat part a sa magestat,
que Déu guarde, y que fins vuy no se havia pre-
sa resolució, y que en tenir-ne notícia de dita re-
solució o havisaria encontinent a ses senyories.
Y que en quant a anomenar altre per ínterim no
li aparexia bé, suposat que los altres dos officials
podian suplir la falta de dit ajudant que vuy vac-
ca, y que així ho havia manat altres vegades ab
decrets de Cancellaria.

En aquest mateix dia me han entregat a mi, es-
crivà major del General, cusís al present dietari
un vot fet per los magnífichs don Miquel de
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Contrada, doctor Lluýs Ferrer y lo doctor Aleix
Tristany, doctors del Real Consell y assessors y
advocat fiscal en la present casa, aserca de la pre-
tenció té lo General de què se encarregue sobre
lo Rosselló, Conflent y part de Cerdanya, que se
ha separat de la Corona de Espanya, part dels
censals a què està obligat lo General ab obliga-
ció de tots los drets del General y bolla del Prin-
cipat y comptats de Rosselló y Cerdanya. Lo
qual és assí cusit signat de lletra A.

57v Dimecres, a XI. En aquest dia, a les onse horas y
un quart de la nit, Madrona Anrrich, viuda de
Juan Anrrich ... a com a procuradora de Pere
Juan Anrrich, ortolà, ciutedà de Barcelona, ob-
tenint lo offici de guarda ordinària del General
del portal de Sant Antoni de la present ciutat,
com de sa procura consta en poder de Sabistià
Costa, notari real, ciutedà de Barcelona, axí del
mes de maig MDCLV, la qual és assí cusida, sig-
nada de lletra B, constituïda personalment dit
dia de onse en la casa del il·lustre senyor Miquel
Boneu, doctor en medecina, deputat real del
General de Catalunya, que vuy habita en lo car-
rer de Basea de la present ciutat, en dit nom de
procuradora ha renunciat en mà y poder de sa
senyoria lo dit offici de guarda ordinària del
portal de Sant Antoni en favor de Pau Anrrich,
licenciado, son fill, suplicant a sa senyoria sie
servit admètrer-li la dita renunciació, attès lo dit
offici és dels antichs y dels que·s poden vèndrer
y alienar, que·u rebrà a singular mercè. E sa se-
nyoria dit deputat real respongué que admetia
aquella si et in quantum sit admitenda.b //58r //
Presents per testimonis Joseph Enrrich, estu-
diant, y Joseph Cortès, altre dels verguers de ses
senyories.

E consequetivament y así encontinent, consti-
tuïda personalment dita Madrona Anrrich, en
dit nom, en la casa y pròpria habitació del il·lus-
tre senyor doctor fra don Joseph de Magarola,
abat de Camprodon, depputat ecclesiàstich del
dit General, que té contra Sant Just y Sant Pas-
tor, en dit nom, ha renunciat lo dit offici de
guarda ordinària del portal de Sant Antoni en
mà y poder de sa senyoria en favor de dit Pau
Anrrich, suplicant-li sia servit admètrer-li la dita
renunciació. E sa senyoria respongué admetia
aquella si et in quantum sit admittenda. Pre-
sents per testimonis los sobredits.

E axí bé, consequetivament, constituïda dita
Madrona Anrrich, en dit nom, en la casa y prò-
pria habitació del il·lustre senyor doctor Joseph
Gomar, oÿdor real, la qual té en lo palau del rey
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d’esta ciutat, ha renunciat lo dit offici de guarda
ordinària del General de dit portal de Sant An-
toni en mà y poder de sa senyoria en favor de dit
Pau Anrrich, son fill, suplicant fos servit admè-
trer-li la dita renunciació. E sa senyoria respon-
gué admetia aquella si et in quantum, etcètera.
Presents per testimonis los trasdits.

E finalment, y casi encontinent, constituïda dita
Madrona Henrrich en dit nom en la casa y prò-
pria habitació del il·lustre senyor don Francisco
Pons, oÿdor militar, la qual té en lo dit palau del
rey, en dit nom, renuncià lo dit offici de guarda
ordinària del // 58v // General del dit portal de
Sant Antoni, en mà y poder de sa senyoria, en
favor de Pau Henrrich, son fill, suplicant a sa se-
nyoria fos servit admètrer-li la dita renunciació.
E sa senyoria respongué que admetia aquella si
et in quantum sit admittenda. Presents per tes-
timonis los trasdits Joseph Henrrich y Joseph
Cortès.

Dissapte, a XIIII. En aquest dia ses senyories re-
beren una carta del senyor Franciscoa // 59r //
Puigdesalit y Malla, deputat militar del princi-
pat de Catalunya, avisant ab ella la infelís y des-
ditxada mort del doctor Anton Sala, sacristà y
canonge de la Seu de Vich y oÿdor ecclesiàstich
del principat de Catalunya, lo qual a XI del cor-
rent, entre les sis y set horas de la matinada, lo
trobaren en sa casa en la ciutat de Vich mort de
un colp en lo cap, de pistola o altre arma, com
més llargament en dita carta se conté. La qual és
assí cusida, signada de lletra A.

En aquest mateix dia ses senyories me han en-
tregat a mi, escrivà major del General de Cata-
lunya, cusís en lo present dietari dos cartas ha-
vian rebudas, ço és, la una del excel·lentíssim
senyor don Christòfol Crespí de Valldaura, vi-
cecanceller en lo Supremo de Aragó, y la altra
del excel·lentíssim senyor marquès de Aytona.
Las quals són assí cusidas, signadas de lletras B y
C.

Diumenge, a XV. En aquest dia me han ordenat
a mi, escrivà major del General, cusís en lo pre-
sent dietari un vot fet per los magnífichs asses-
sors y advocat fiscal del General y consulents
aplicats aserca del que sès senyories han de
obrar per rahó de la mort del il·lustre senyor
doctor Antoni Sala, oÿdor ecclesiàstich, lo qual
és assí cusit, signat de lletra D.

59v Dilluns, a XVI. En aquest dia ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major del General de
Catalunya, cusís en lo present dietari un decret
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despatxat en deguda forma de Cancellaria de
part de sa excel·lència, lo qual és assí cusit, sig-
nat de lletra A. Y també me han ordenat a mi,
dit escrivà major, portàs còpia de dit decret de
part de ses senyories al molt il·lustre consistori
dels senyors visitadors perquè tinguessen notí-
cias de ell.

Dimars, a XVII. En aquest dia se comensaren a
celebrar en la capella petita de Sant Jordi missas
per la ànima del doctor Antoni Sala, sacristà y
canonge de la Santa Iglésia de Vich y oÿdor ec-
clesiàstich del present principat de Catalunya,
com és acostumat, per dit deffunt, que foren
tres dies. Y en lo últim dia, que fonch a dinou,
se digué en dita capella un offici cantat a cant de
orgue ab túmol, a hont assistiren ses senyories,
magnífichs assessors, advocat fiscal del General
y altres officials del General. Y acabat dit offici
ses senyories y demés officials feren offerta, com
és acostumat.

En aquest mateix dia jo, escrivà major del Gene-
ral, fiu relació en lo consistori de ses senyories
com, inseguint lo orde donat per ses senyories
lo die present, me so conferit en lo consistori
dels senyors visitadors y de part dea // 60r // ses
senyories he entregat a dits senyors visitadors
còpia del decret reberen ses senyories lo die de
aÿr de part de sa excel·lència, perquè tinguessen
notícia de ell. La qual còpia dits senyors visita-
dors han presa y han respost que mirarian lo
que contenia y tornarian resposta a dits senyors
deputats.

Dijous, a XIX. En aquest dia és tornat en lo con-
sistori de ses senyories lo molt il·lustre senyor
deputat militar, lo qual era anat a sa terra per
negossis seus propris y del General.

Divendres, a XX. En aquest dia, per medi de don
Joseph de Masdovellas, servint lo offici de sín-
dich del General de Catalunya, per don Miquel
de Masdovellas, obtenint aquell, // 60v // fonch
reportat a sa excel·lència un memorial de sub-
jectes dels llochs de present vaccants de oÿdor
ecclesiàstich, lo qual és assí cusit, signat de lletra
B.

En aquest mateix dia Pau Sadurní, pagès de Vi-
lafranca del Panadès, com a procurador de Jo-
seph Pintor, negociant de dita vila, obtenint lo
offici de tauler del General de dita vila de Vila-
franca del Panadès, com consta de la procura en
poder de Francisco Martí, burgès y notari de
dita vila, al XVI del corrent mes de novembre, la
qual és assí cusida, signada de lletra D, en dit
nom ha renunciat en mà y poder de ses senyo-

ries pure, libre y simpliciter lo dit offici de tau-
ler. Y ses senyories han admesa dita renunciació
si et in quantum sid admittenda.

En aquest mateix dia me han ordenat ses senyo-
ries a mi, escrivà major del General de Catalu-
nya, cusís en lo present dietari un decret despat-
xat ab deguda forma de Cancelleria contenint
las nominacions de subjectes per sa excel·lència
nomenats per los llochs vaccants de oÿdor ec-
clesiàstich, lo qual decret és assí cusit, signat de
lletra A.

En aquest mateix dia se féu extracció de insacu-
ladors per a insacular los llochs vaccants de oÿ-
dor ecclesiàstich en loch y per mort del doctor
Antoni Sala, sacristà y canonge de la Santa Iglé-
sia de Vich.a

61r Diumenge, a XXII. En aquest dia los senyors de-
putats y oÿdors de comptes, lo ecclesiàstich dif-
funt, convocades les persones dels tres esta-
ments en la sala dels reys de la present casa de la
Deputació per fer extracció de habilitadors per a
insicular los llochs vaccants de oÿdor ecclesiàs-
tich. Y serviren de brassos, ço és, per lo esta-
ment ecclesiàstich, los senyors: lo doctor Joseph
Gallart, canonge y ardiaca de Barcelona, fra
Pons Puigdesalit y Malla, del orde de Sant Be-
net y cabiscol de Ripoll, fra don Anton Magaro-
la. // 61v // Per lo estament militar, los senyors:
don Faderich Desbosch y Sant Vicens, don
Gerònym Magarola, Joseph de Malla y Conen-
glell. Per lo estament real, los senyors: Francisco
Móra y de Marymon, lo doctor Fèlix Molins, lo
doctor Esteve Costa.

Y continuant dit acte ses senyories feren extrac-
ció de nou persones, tres de cada estament, ço
és, ecclesiàstich, militar y real. Co és, per lo esta-
ment ecclesiàstich, los senyors: lo doctor Fran-
cesch Ferrer, canonge de Lleyda, fra Joseph
Castelló, elet abat de Sant Pere de Galligans, lo
ardiaca Vicens Prexens, canonge de Tortosa.
Per lo estament militar, los senyors: mossèn
Juan Llordat, don Joseph de Vega, mossèn Pau
Astor. // 62r // Per lo estament real: micer Jo-
seph Bru, mossèn Romoaldo Escapa y Guitart,
mossèn Jaume Llobregat y Amell. Los quals se-
nyors habilitadors oÿren sentència de excomu-
nicació, que és del tenor següent:

«Nos, Joannes Baptista Vila, decretorum, doctor
canonicus Sancte Sedis Barchinona et in spiri-
tualibus et temporalibus officialis et vicarius Ge-
neralis pro illustrissimo et reverendissimo domino
Barchinonensis episcopo, monemus vos admodum
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illustres et reverendos dominos doctorem Vincen-
tium Prexens, ardiaconum et canonicum Sancte
Sedis Dertuse, doctorem Franciscum Ferrer, ca-
nonicum Sante Sedis Illerde, fratrem Josephum
Castello, ordinis divi Benedicti, electum abbatem
Sancti Petri de Galligans, pro estamento eccle-
siastico; domnum Joannem de Llordat, domnum
Josephem Paguera et Vilana, Paulum Astor, pro
estamento militari; Jacobum Llobregat et Amell,
civem honoratum Barchinone, doctorem Jose-
phum Bru et Honoffrium Llobet et Vilaseca, pro
estamento regali, habilitatores sorte extractos
quatenus in habilitacione facienda de personis
insaculatis in locis auditorum computorum eccle-
siasticorum pro extraccione facienda pro residuo
presentis et currentis trienni, per mortem illustri
doctoris Anthonii Sala, sacrista maioris et // 62v
// canonici Sancte Sedis Vicensis, bene et legaliter,
vos habeatis secundum seum et conciencias vestras
pro maiori tuitione ex securitate juramenti per
vos nunch de presenti prestiti auditis excomuni-
cationis sententiam, quam in vos et quamlibet
vestrum contrafacientem seu contrafacientes tri-
na canonica monicione praemissa ferimus et pro-
mulgamus in his scriptis.»

En aquest mateix dia, per medi del doctor Fran-
cesch Ferrer, canonge de Lleyda, y don Joseph
de Paguera y Vilana, altre dels habilitadors ex-
trets per la habilitació fahedora per la extracció
de oÿdor ecclesiàstich en lloch y per mort del
doctor Antoni Sala, sacristà y canonge de la
Santa Iglésia de Vich, oÿdor ecclesiàstich, fou
reportada a sa excel·lència un memorial de las
personas inhabilitadas per los senyors de la No-
vena, lo qual és assí cusit, signat de lletra A. E
dits senyors embaxadors, tornats que foren, fe-
ren relació com havien donada dit memorial a
sa excel·lència.

En aquest mateix dia se envià, de part de sa ex-
cel·lència, a ses senyories y senyors de la Novena
un decret despatxat ab deguda forma de Cance-
lleria y firma de sa excel·lència ordenant ab ell se
clogués lo acte de la habilitació y se fes extracció
de oÿdor ecclesiàstich, lo qual és assí cusit, sig-
nat de lletra A.

En aquest mateix dia, a la tarde, los senyors de-
putatsa // 63r // y oÿdors, lo ecclesiàstich def-
funt, convocadas las personas dels tres esta-
ments en la sala dels reys de la present casa de la
Deputació per la extracció de oÿdor ecclesiàs-
tich que vacca per mort del molt il·lustre senyor
Antoni Sala, sacristà y canonge de la Santa Iglé-
sia de Vich, oÿdor ecclesiàstich, en la qual servi-
ren de testimonis, ço és, per lo estament eccle-
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siàstich, los senyors: don Anton Magarola, lo
ardiaca Joaquim Monfar, fra Pons Puigdesalit y
Malla. Per lo estament militar, los senyors: don
Federich Desbosch y Sant Vicens, don Gerò-
nym Magarola, don Ramon Sans. Per lo esta-
ment real, los senyors: Joseph Móra y de Mary-
mon, micer Vilaplana, micer Fèlix Molins. E
assentats que foren los sobredits nou testimonis
// 63v // se féu extracció de oÿdor ecclesiàstich
vaccant per mort del doctor Antoni Sala, sa-
cristà y canonge de la Santa Iglésia de Vich. Y
fonch extret lo doctor Juan Costa, canonge de
la Santa Iglésia de Tortosa.

Dimars, a XXIIII. En aquest dia, a les onse hores
del matí, jurà en lo consistori de ses senyories lo
doctor Juan Costa, canonge de la Santa Iglésia
de Tortosa, novament extret en oÿdor ecclesiàs-
tich, com més llargament consta en lo llibre de
Juraments de deputats y oÿdors del General de
Catalunya.

En aquest mateix dia, a les sinch horas de la
tarde, per medi del ardiaca y canonge de la
Santaa // 64r // Iglésia de Tortosa, Vicens Pre-
xens, Gerònim Cornet y Sacirera y Dionís
Maguerola, ciutedà honrat de Barcelona, pro-
curador fiscal del General de Catalunya, ab
verguers ab masses altas, acompanyats de molts
officials del General, fonch reportada un paper
de embaxada al excel·lentísism senyor don Vi-
cente Gonzaga, llochtinent y capità General de
sa magestat, aserca del perjudici gran fan los
officials de guerra en sos presidis a la extracció
y cobransa dels drets del General, com més
llargament consta en dita embaxada, la qual és
assí cusida, signada de lletra B. E dits senyors
embaxadors tornats feren relació a ses senyo-
ries que havian reportada dita embaxada a sa
excel·lència y que havia fet de resposta que
procurarie ab totas veras posar remey a dits ex-
cessos.

64v Dilluns, a XXX. En aquest dia se féu extracció de
concellers de la present ciutat de Barcelona, y
fonch extret...

65r Desembre MDCLXV

Dimars, a primer de desembre, MDCLXV. En
aquest die me han ordenat a mi, escrivà major
del General, cusís en lo present dietari una carta
del excel·lentíssim senyor conde de Castrillo, la
qual és assí cusida, signada de lletra A.

Divendres, a IIII. En aquest die, per medi del
síndich del General, // 65v // fonch reportat al

[ 1665 ]

a. a continuació un decret i un memorial transcrits a l’Apèn-
dix 4, pàg. 1182.

a. a continuació una ambaixada transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1182-1183.



excel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga,
llochtinent y capità general de sa magestat en lo
present principat de Catalunya, un paper de
embaxada y los papers mencionats en ella, los
quals són assí cusits, signats de lletra A.

Dilluns, a VII. En aquest die lo doctor Vicens
Sabater y Gleu, servint lo offici de altre dels as-
sessors de la present casa, referí en consistori
com lo die antecedent, de orde de ses senyo-
ries, se era conferit ab sa excel·lència y li havia
suplicat en nom de ses senyories que havent en
son consistori acudit dient que en las galeras de
Gènova hi haviaa //66r // tres minyons posats al
rem, los quals estavan allí violentment, per ha-
ver-los portats en ellas ab manyas, sens que dits
minyons sien condempnats ni se hajen venut
per bonas boias per no poder-se tampoch vèn-
drer per sa poca edat, y així, en conservació de
la llibertat natural y opressió tant gran se·ls feya
en detenir-los en ditas galeras havian ses senyo-
ries enviat lo síndich al cabo de ditas galeras
perquè manàs relaxar-los encontinent, y que
vehent ha molt temps de assò y encara dits mi-
nyons estan en ditas galeras supplicavan a sa ex-
cel·lència fos servit manar que dits minyons fos-
sen trets de galera, usant los medis disposan las
generals constitucions. Y que sa excel·lència li
respongué que sent molt just que dits minyons
no·s detinguessen més en ditas galeras y que
així ell enviaria son secretari al cabo de ditas ga-
leras per a què ordenàs se relaxassen dits min-
yons, y quant dit cabo recusàs, se valdria dels
medis del poder comforme disposan las gene-
rals constitucions.

66r Dimars, a VIII. En aquest dia lo doctor en mede-
cina Juan Alòs, mitjensant jurament, ha feta re-
lació en lo consistori de ses senyories com Dio-
nís Magarola, procurador fiscal del General,
està en lo llit desganat, indispost de poder acu-
dir a la obligació de son offici.

66v En aquest dia mateix me han ordenat a mi, es-
crivà major del General, cusís en lo present die-
tari un decret enviat de part de sa excel·lència al
il·lustre consistori dels senyors visitadors, y de
part dels senyors visitadors, per lo escrivà major
de dita visita, fonch enviat al il·lustre consistori
de ses senyories, fahent aserca de la pretenció de
Balthasar Oriol. Lo qual és assí cusit, signat de
lletra B.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi, es-
crivà major del General, cusís en lo present die-
tari un vot en escrits fet per los magnífichs asses-
sors de la present casa aserca de la nominació de

bastaix del General, lo qual és assí cusit, signat
de lletra A.

Dijous, a X. En aquest die, per medi de don Jo-
seph de Masdovellas, servint lo ofici de síndich
del General de Catalunya, fonch reportat un re-
cado a sa excel·lència de part de ses senyories
que, per quant se tenia notícia que las galeras de
Gènova estavan de partida, desitjavan tenir notí-
cia en quin estat estava la llibertat dels tres mi-
nyons estavan al rem de ditas galeras, com altre
vegada se li era suplicat. E sa excel·lència res-
pongué que no passaria demà que no diligen-
ciàs la llibertat de dits minyons, y que tenia lo
nom de dits minyons y també que ja sabie lo es-
til de est Principat.a

67r Dissapte, a XII. En aquest dia, a la matinada, ses
senyories feren nominació de nou personas dels
tres estaments, ço és, ecclesiàstich, militar y real,
per a consultar los negossis y affers del Gene-
ral y de la present casa. Los quals són los se-
güents, ço és, per lo estament ecclesiàstich, los
senyors: lo doctor Miquel Joan Osona, cabiscol
y canonge de la Santa Seu de Barcelona, lo doc-
tor don Joseph de Camporrells, ardiaca y ca-
nonge de la Santa Iglésia de Urgell, lo doctor
Pere Benet Atxer, canonge de la Santa Iglésia
de Barcelona. // 67v // Per lo estament militar:
don Francisco Sala, don Carlos Calders, don
Francisco de Oris. Per lo estament real: Gerò-
nim Pastor, Thomas Capdevila, doctor Gis-
mundo Boffill, tots ciutadans honrrats de Bar-
celona.

En aquest mateix dia, a la tarda, los senyors de-
putats y oÿdors de comptes del General de Ca-
talunya juntaren en la present casa las personas
de la Novena nomenades per ses senyories, als
quals feren la proposició contenguda en un vot
fet per los magnífichs assessors, advocat fiscals
de la visita. Lo qual és assí cusit, signat de lletra
A. Lo qual vot fou llegit a dita Novena per mi,
Bonaventura Vila, notari subrrogat en lo offici
de escrivà major del General. Y així mateix foren
llegits a dites nou persones los decrets que·s
mensionen en dit vot.b // 68r // E los dits se-
nyors de la Novena aconsellaren a ses senyories
que devian seguir dit vot y que ab los medis
convenients devian novament representar a sa
magestat, Déu lo guarde, y a son excel·lentíssim
lloctinent y capità general en lo present Princi-
pat la pretenció del procurador fiscal del Gene-
ral y supplicar tingués a bé de què las generals
constitucions de Catalunya y capítols de Cort
fossen observades. E poch aprés dita conclusió,
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per medi de dit escrivà major, fonch feta entén-
drer als molt il·lustres visitadors.

68v Dimars, a XV. En aquest die, a les onse horas del
matí, per medi del doctor Benet Atxer, canonge
de la Seu de Barcelona, don Carlos Calders y
Gismundo Boffill, ciutadà honrat de Barcelona,
ab verguers ab massas altas devant, acompa-
nyats de molts officials del General, fonch re-
portada una embaxada al excel·lentíssim senyor
don Vicente Gonzaga, lloctinent y capità gene-
ral de sa magestat, que Déu guarde, en lo pre-
sent principat de Catalunya, aserca de la preten-
ció de Balthazar Oriol, escrivà de manament, y
una certificatòria dels escrivans de manament y
altres qui obtenen offici real ab differents habili-
tacions són estats inhabilitats, com més llarga-
ment és de vèurer ab dit paper de embaxada. Lo
qual és assí cusit, signat de lletra A, y ab dita cer-
tificatòria signada de lletra B.

E poch aprés, dits senyors embaxadors tornats,
feren relació en lo consistori de ses senyories
com havian reportada dita embaxada y que sa
excel·lència era estat servit respòndrer que ell
ho representaria a sa magestat,a // 69r // que
Déu guarde, y que procuraria ab tots los medis
possibles que lo Principat restàs aconsolat al-
cansant eixa pretenció.

En aquest dia ses senyories baixaren en la Llotja
de la mar de la present ciutat per a arrendar los
drets de safrans que no estavan arrendats.

Dijous, a XVII. En aquest dia ses senyories, con-
sistorialment, ab verguers ab masses altas,
acompanyats de alguns officials de la present
casa, anaren a las fonts del General, com és
acostumat. Y ses senyories se conferiren a la
mare de las fons y veren que en ella y havie me-
nester molts adops per pèrdrer-se molta part de
aigua de dita //69v // mare de las fons, y que ne-
cessitava, segons la relació feta a ditas ses senyo-
ries per Pere Pau Ferrer, mestre de cases del Ge-
neral, de fer-se ditas obras per pèrder-se la
major part de l’aygua.

Divendres, a XVIII. En aquest dia ses senyories
baixaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per a arrendar los drets dels safrans que no
estavan arrendats. En aquest mateix dia s’és par-
tit de la present ciutat per a la ciutat de Lleyda
lo il·lustre senyor doctor Joseph Gomar, oÿdor
real del General del principat // 70r // de Cata-
lunya, per negossis seus propris y del General.

70v Dimecres, a XXIII. En aquest dia ses senyories,
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ab assistència del regent la vegueria de la ciutat
de Barcelona, don Francisco Torres y Magí Pi-
ferrer, alguazils ordinaris de sa magestat, feren
la regonexensa general per las botigas de la pre-
sent ciutat comforme disposan los capítols de
Cort per a vèurer si se cometian fraus al Gene-
ral. Ab la qual regonexensa no·s trobà cosa en
frau. Y la dita regonexensa fan ses senyories com
és acostumat.

Incipit annus MDCLXVI.

71v Gener MDCLXVI

Divendres, al primer de janer, MDCLXVI. En
aquest dia lo molt il·lustre senyor deputat eccle-
siàstich refferí en consistori de ses senyories que
lo senyor canceller li havia dit, de part de sa ex-
cel·lència, que prosehissen en lo dels galiots en
la forma que acostuma lo consistori de la Depu-
tació. Y havent cridat los magnífichs assessors y
advocat fiscal de la present casa en lo consistori
per a tractar y conferir dit negossi fonch ordenat
a dits assessors y advocat fiscal que mirassen en la
forma que se havie de prosehir en dita matèria.

72r Dimars, a V. En aquest dia, per medi de don Jo-
seph de Masdovellas, servint lo offici de síndich
del General de Catalunya, fonch reportat de part
de ses senyories un recado al excel·lentíssim se-
nyor don Pagano de Òria, general de las galeras
de Gènova. Y per estar dit senyor don Pagano
impedit lo donà a son majordom o gentilhom-
bre, representant-li com en altra ocasió se li ha-
via suplicat a dita sa excel·lència tingués a bé de
donar llibertat a sinch forsats o esclaus té en las
galeras, los quals essent minyons los havian en-
ganyats. Y a vista que fins vuy no se·ls havia do-
nada llibertat tornavan a suplicar a sa excel·lèn-
cia se servís donar llibertat a dits forsats o
esclaus, que quant no dins de dotse horas no
se·ls donàs llibertat se valdrian dels capítols de
Cort y constitucions de Catalunya. E conseque-
tivament li feren de resposta a dit síndich lo ma-
teix majordom y altre senyor del hàbit de San-
tiago, de part de dit senyor don Pagano //72v //
de Òria, que eixos no eran tèrmens de recaudo
per a enviar a un senyor com don Pagano, que
ell no estava súbdit al consistori y que com ma-
jor claredat constàs com estaven detinguts en
las galeras los donarie llibertat.

Divendres, a VIII. En aquest dia ses senyories, ab
assistència dels magnífichs assessors y advocat
fiscal del General, han ordenat al síndich del dit
General se conferís ab altres officials del General
en casa del senyor don Pagano de Òria, //73r //
general de las galeras de Gènova, a fi y effecte
que, attès que ses senyories havian precentit que
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dit senyor don Pagano restituhiria sinch o sis
minyons o forçats que estaven en sas galeras
sens causa alguna, tingués a bé sa senyoria de
donar orde se restituissen aquells, que lo il·lus-
tre consistori ho estimaria. En aquest mateix dia
dit síndich féu relació en lo consistori de ses se-
nyories que havent-se conferit ab alguns offi-
cials de dit General en casa de dit don Pagano
de Òria y representant-li lo dalt referit, li ha fet
de resposta que volia saber les causes y modo
com dits minyons y forsats los tenie en galera
per a donar-ne satisfacció per son descàrrech.

Dissapte, a VIIII. En aquest die, a la matinada,
don Joseph de Masdovellas, servint lo offici del
General, féu relació a ses senyories que inse-
guint lo orde a ell donat per ses senyories, jun-
tament ab altres officials del General, se era con-
ferit en casa de don Domingo García de
Londonyo, secretari de sa excel·lència, y de part
de ses senyories li ha representat que anava per
la llibertat dels minyons estavan detinguts en las
galeras de Gènova. E lo dit secretari digué se’n
anàs ab ell en casa de don Pagano de Òria, go-
vernador de las galeras de la //73v //esquadra de
Gènova. Y anats junts en dita casa y arribats en
ella dit don Pagano los recibí en un aposiento y
don Domingo se’n entrà a parlar-li, y dit sín-
dich y demés officials restaren en una sala de
dita casa. Y al cap de un rato hisqué dit don Do-
mingo y refferí a dit síndich com havia parlat de
la llibertat de dits minyons ab dit don Pagano, y
li havia fet de resposta que li havia dit que volia
que li constàs, antes de donar llibertat a dits
minyons, de la informació tenia rebuda lo Ge-
neral de la violència se havia usada en la apre-
hensió de dits minyons. Y després, junt ab dit
don Domingo, dit síndich y demés officials se’n
anaren a palàcio de sa excel·lència. Y dit don
Domingo digué a dit síndich se detingués un
rato, que ne anave a donar rahó a sa excel·lèn-
cia. Y al cap de un rato tornà dit don Domingo
a dir a dit síndich que prengués passiència, que
eixa matèria se anava ajustant, y que dintre de
mitja hora li entregarian quatre minyons dels
que demanava. Y al cap de una hora dit Domin-
go tornà a conferir-se ab dit síndich y li entregà
a Pere Comedira, un dels quatre que demanava,
dient que dit don Pagano havia escrit a sa ex-
cel·lència que los altres tres que demanava no·ls
entregava per las rahons següents: ço és, Fran-
cisco Bahuls per ser mort a XXIIII de desembre
proppassat en la present ciutat, Joseph Juan per
ser posat en llibertat en el puerto de Santa Ma-
ria a X de octubre passat, y Joan Carrer per no
trobar-se en ditas galeras, y que digués en quina
galera està que trobant-se se li donarà llibertat.

E després, a la tarda, ordenaren ses senyories a
dit síndich // 74r // tornàs a dit don Domingo,

per no poder-se parlar ab sa excel·lència per
causa de certa ocupació, representant a dit don
Domingo que sa excel·lència és estat servit de
dir a un assessor de la casa del General. Y també
dit don Domingo ha feta la mateixa rahó al dit
síndich, que estava contentíssim de haver ajus-
tada la matèria de la llibertat de dits forsats, y
que lo dit senyor don Pagano de Òria havia dit
que Francisco Bahuls era mort a XXIIII de de-
sembre proppassat, y que a Joseph Juan se li ha-
via donat llibertat en el puerto de Santa Maria, y
Juan Carrer no·s trobava en ditas galeras. Y que,
a vista que dit don Pagano tenia tanta dificultat
en donar llibertat als que·s demanavan, se creya
que era escusa de dit don Pagano, no havent-ne
entregat més que un de dits minyons. Y que se
suplicà a sa excel·lència donàs llicència per a po-
der-se valer de las constitucions de Catalunya y
forsas de ellas. Y donat dit recado a dit secretari
se’n entrà a referir-lo a sa excel·lència. Y després
tornat digué a dit síndich que estimava la at-
tendència tenian dits senyors deputats mirant la
ocupació que tenia sa excel·lència, que passat
esta tarde y lo endemà de matí, enviaria sa ex-
cel·lència a dit don Domingo al dit senyor don
Pagano per a ajustar dita matèria.

74v Dilluns, a XI. En aquest dia, a la matinada, don
Joseph de Masdovellas, servint lo offici de sín-
dich del General, de part de ses senyories, és
anat a reportar un recaudo al secretari de sa ex-
cel·lència perquè de part de ses senories lo
donàs a sa excel·lència, dient que la paraula que
dit senyor secretari havia dita als senyors depu-
tats lo die de aÿr, que los forsats demanaven
no·s troban en ditas galeras, y en fè d’això,
portà dit síndich dos testimonis a dit secretari
que se són empenyats entrar en las galeras ab un
ajudant de guerra, dient y assenyalant lo forsat
que dits senyors deputats demanan. E dit se-
nyor secretari ha fet de resposta que·s detin-
guessen los dos testimonis, que se’n anirien en
ditas galeras ab un ajudant per a trobar dit forsat
y que després enviarie sa excel·lència un recau-
do al dit senyor don Pagano per dit effecte. Y
també dit síndich ha donat notícia a dit secreta-
ri que com la vigilia de Sant Thomàs proppassat
havian pres un minyó ditas galeras. En aquest
dia me han ordenat ses senyories continuar en
lo present dietari una carta havian rebuda de sa
excel·lència, junt ab dos còpias de carta, la una
de don Pedro de Aragó y l’altre de sa magestat,
las quals són assí cusidas, signadas de lletras A, B
y C.

Dimars, a XII. En aquest die ses senyories baixa-
ren en la Llotjaa //75r // de la mar de la present
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ciutat per a arrendar los drets dels safrans que
no estaven arrendats, no pogueren arrendar
aquells. En aquest mateix dia lo molt il·lustre
consistori ordenà al molt il·lustre senyor depu-
tat ecclesiàstich donàs las gràcias a sa excel·lèn-
cia de haver-nos participat las cartas de sa ma-
gestat y del offeriment feya al dit consistori de
interposar sa auctoritat perquè tingués bon fi y
effecte la pretensió de què no pugan obtenir be-
nefficis ecclesiàstichs en lo present Principat los
que no són naturals de ell o fills de aquells, y se-
gonament, que suplicàs a sa excel·lència fos de
son servey que·s donàs llibertat als presos vio-
lentament per bonas bojas en las galeras de Gè-
nova, en particular en la persona de Juan Car-
rer, suposat que serà trobat en la capitana de
Sierra, y a Joseph Castells, que està en la galera
de San Francisco, que està vuy en Cadaqués.

En aquest mateix die, per medi de don Joseph
de Masdovellas, servint lo offici de síndich del
General de Catalunya, fonch enviat al excel·len-
tíssim senyor don Vicente Gonzaga, llochtinent
y capità general de sa magestat, que Déu guar-
de, en lo present principat de Catalunya, un pa-
per fahent aserca dels salaris gosan los visitadors
del General quiscun trienni. Còpia del qual és
assí cusit, signat de lletra A, //75v // ço és, de la
visita del trienni MDCXXXXVII feta en lo any
MDCL y del trienni MDCXXXXIIII feta en lo any
MDCXXXXVII.

Dimecres, a XIIII. En aquest dia dit senyor de-
putat ecclesiàstich anà a conferir-se ab sa ex-
cel·lència donant-li las gràcias de part del molt
il·lustre consistori de la mercè que·ls havia feta
en participar-los las cartas de sa magestat y de
don Pedro de Aragó, agrehint y estimant lo fa-
vor los feya de voler interposar sa auctoritat per
lo bon succés que sols cathalans o fills de ells
pugan tenir benefficis en lo present Principat,
dient a sa excel·lència, en orde en assò, las di-
ligèncias se eran fetas. Y com lo molt il·lustre
consistori havia escrit a tots los senyors bisbes
del present Principat per eix effecte, los quals no
sols havian respost al molt il·lustre consistori
sinó també enviadas los demés de ells cartas per
Sa Santedad al molt il·lustre consistori perquè
las encaminàs, en què afavorian dita pretensió.
Y que alguns dits senyors bisbes hauran envia-
das las rahons rellevants perquè Sa Sanctedad
nos devia fer mercè. Y que sempre lo consistori
restaria ab molt particular agrahiment que sa
excel·lència, ab sa poderosa mà, procuràs lo de-
gut effecte. Y que prometé sa excel·lència, //76r
// així en dit fet com en altre qualsevol negossi
convenient al Principat, empenyar sa auctoritat.
Y que al present havia obrat també en una diffi-
cultat que se havia posada en Roma en la detaria
a la camerària de Ripoll, en la qual estava nome-
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nat y proposat lo doctor Juan Benito Menya-
dich, prior de Sant Salvador de Breda, per lo
rey, nostre senyor, a la qual camerària de Berga
volian agreuar ab pensió sens nominació de sa
magestat, cosa que seria molt mala conseqüèn-
cia per totas las dignitats ecclesiàsticas. Y que sa
excel·lència havia escrit al senyor don Pedro de
Aragó no·u permetés y a sa magestat la difficul-
tat que en assò podian tenir per al devant totas
las nominacions reals. Y que la reyna, nostra se-
nyora, també havia escrit a dit don Pedro de
Aragó se interposàs y no permetés que semblant
pensió se introduhís. Y que lo consistori escri-
gués també a son agent que de part del consis-
tori fes tots los esforsos pogués perquè no tin-
gués effecte.

Més, digué dit senyor deputat ecclesiàstich a sa
excel·lència, de orde del molt il·lustre consisto-
ri, se li suplicava continuàs tingués effecte la lli-
bertat de Joan Carrer y de Joseph Castells, lo hu
que ja se era trobat en la capitana de Sierra, y
l’altre, que és Joseph Castells, pres ab violència
y posat al rem estos dies //76v //passats en la ga-
lera de San Francisco, que vuy se troba en Cada-
qués, que lo consistori no havia obrat ab los
medis de justícia per haver-los significat sa ex-
cel·lència que ab sa bona disposició y poderosa
mà faria tinguessen la deguda libertat. Y que sa
excel·lència féu deixar a son secretari lo nom de
dit Joseph Castells y del altre, y prometé faria lo
endemà tingués la deguda llibertat. Y que esti-
guessen certs que li tenian molt llastimat son
cor semblants desmans y no·s acompanyava ab
just sentiment que de assò tenian, y que quant
no·s determinassen ab los medis de suavitat ab
què tractava aquestas cosas donaria permissió al
consistori procehissen per justícia.

77v Divendres, a XXII. En aquest die ses senyories
ordenaren a mi, Bonaventura Vila, notari pú-
blich de Barcelona, subrogat en lo offici de es-
crivà major del General del principat de Cata-
lunya, anàs en lo consistori dels molt il·lustres
senyors visitadors a representar, de part de ses
senyories, que per negossis y afferes del General
necessitavan de diversos llibres del General te-
nien en son poder, attès que lo termini de la of-
fensa era acabat y que dits senyors visitadors no
tenen necessitat de aquells. Lo qual recaudo ex-
plicat a dits senyors visitadors feren de resposta
que ells ho consultarian ab sos assessors y de la
resolució ne farian sebidors a dits senyors depu-
tats.

78r Dimecres, a XXVII. En aquest die, de part dels
molts il·lustres senyors visitadors, vingué en lo
consistori de ses senyories los magnífichs Bona-
ventura Braçó y Thomàs Ribera, assessor de dita
visita, y de part de dits senyors visitadors repre-
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sentaren a ses senyories, en ora de la petició se
era feta en llur consistori de part de ses senyo-
ries per a què entregassen //78v // los llibres te-
nien del General, que dits senyors visitadors ha-
vian resolt que los llibres demanaven no·s
podrien entregar per quant se havian fulmina-
das ab ells diverses querelas. Y que podrie ser
que ocultament, sens que lo consistori del Ge-
neral ne sabés cosa, se ajustàs en dits llibres al-
gunas faltas hi havia, y que en eix cas les quere-
les que se eran fulminades serian frustres y de
ningun valor. Y que aixís tinguessen a bé ses se-
nyories que lo escrivà major del General, havent
de menester alguna cosa de dits llibres per los
affers y negossis del General, anàs allí per tràu-
rer lo que se offeririe haver menester. E ses se-
nyories encontinent consultaren ditas cosas ab
los magnífichs assessors del General, los quals
aconcellaren a ses senyories que devien cobrar
dits llibres conforme se era fet y observat en la
present casa en les demés visites y aquells posas-
sen en lo archiu de la present casa per a què esti-
guessen custòdits, y que los negossis del Gene-
ral no patissen ningún detriment, puix dits
llibres continuadament eren menester per affers
del General. E encontinent, de part de ses se-
nyories, anà en lo consistori dels molt il·lustres
senyors visitadors, lo magnífich Vicens Sabater
y Gleu, subrogat en assessor del General. Y re-
presentà de part de ses senyories als senyors visi-
tadors que per negossis y affers precisos del Ge-
neral se necessitava dels llibres tenien en dita
visita del General, y així, que tinguessen a bé de
// 79r // entregar aquells encontinent, attès en
dita visita no se necessitava de ells. Y que en les
demés visitas passadas se ere observat que en-
continent acabat lo temps de la offensa los en-
tregaven, y que ses senyories farien fer-los posar
en lo archiu de la present casa per a què aquells
estiguessen ben custòdits y per a llevar los in-
convenients de las suspitas tenien dits senyors
visitadors. E dits senyors visitadors feren de res-
posta a dit senyor Sabater que ells ho consulta-
rien y que·n tornarien resposta a dits senyors
deputats. E replicant dit senyor Sabater de què
a dits senyors deputats necessitaven de dits lli-
bres promptament y que no·s disgregarian de
son consistori que no tinguessen resposta de la
resolució pendrien. E dits senyors visitadors li
respongueren que tanpoch ells no·s disgrega-
rian de llur consistori que primer no aguessen
tornat la resposta a dits senyors deputats.

En aquest mateix dia don Joseph de Masdove-
llas, servint lo offici de síndich del General, ha
feta relació en lo consistori de ses senyories com
se era conferit, de part de ses senyories, ab lo
príncep de Patagònia, general de las galeras de
Cicília, demanant-li dos forsats esclaus tenie en
sas galeras. Y donà orde dit príncep que luego

los hi portaren devant. Y no li’n portaren sinó
un, y en aqueix donà llibertat y l’altre digué era
fugit.

79v Divendres, a XXIX. En aquest dia, a les tres horas
de la tarda, per medi de fra Joseph Bover, abat
de Sarrateix, don Joseph de Magarola y Gis-
mundo Boffill, ciutadà honrat de Barcelona, ab
verguers ab massas altas, acompanyats de molts
officials del General, fonch reportada embaixa-
da al excel·lentíssim senyor don Vicente Gonza-
ga, lloctinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en lo present principat de Ca-
talunya, aserca dels presos detinguts en las càr-
cers de la Santa Inquisició per lo homicidi de
Juan Matheu, receptor del Sant Offici, com més
llargament en dit paper de embaxada és de vèu-
rer. Lo qual és assí cusit, signat de lletra A.

E tornats dits embaxadors han feta relació a ses
senyories com havien donada dita embaxada al
senyor virrey y los féu de resposta que ere veritat
que los senyors deputats y oÿdors del General
del present Principat del trienni passat li feren
differents embaxadas aserca de la dalt dita peti-
ció, com també los senyors deputats que són
vuy per lo mateix effecte. Y que havia escrit dif-
ferents vegades a sa magestat, que gosa de glò-
ria, y així mateix a la reyna, nostra senyora, fos-
sen servits posar remey al contengut en dita
embaxada, puix era contra capítols y actes de
Cort dela // 80r // present Principat, y que ara
novament offeria fer novas instàncias per a què
dits presos fossen posats en mans de la règia
cort.

80v Febrer MDCLXVI

Dimecres, a III. En aquest dia los molt il·lustres
senyors visitadors me entregaren y restituhiren
a mi, Bonaventura Vila, subrrogat en lo offici de
escrivà major del General, los llibres de Delibe-
racions y dietari del trienni MDCLXII. De la en-
trega dels quals se’n llevà acte ab algunas notas
de faltas hi havia en dits llibres, comforme cons-
ta en dit acte, lo qual és assí cusit, signat de lle-
tra A.

Dijous, a IIII. En aquest dia ses senyories baixa-
ren a la Llotja de la mar de la present ciutat y se
conferiren en la casa del General a fer regone-
xensa per vèurer si se cometian fraus, y no se’n
trobà ningú.

En aquest mateix dia don Joseph de Masdove-
llas, servint lo offici de síndich del General, ha
feta relació com per orde de ses senyories havia
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entregada una còpia de una carta de sa mages-
tat, que Déu guarde, aserca dels abusos se fa en
vèndrer los moros y altre gent de galera en las
molas fora lo portal de Mar de la present ciutat,
representant-li tingués a bé de posar en execu-
ció lo que sa magestat manà en sa real cartaa. //
81r // Y li respongué que ab tot effecte serviria a
ses senyories y que estave molt prompte per a
obehir los reals despaigs de sa magestat.

Divendres, a V. En aquest dia lo magnífich Eras-
me de Lana y Fontanet, racional de la present
casa, ha firmat àpocha al arrendatari dels drets
del General del present principat de Catalunya
del resíduo del trienni proppassat de MDCLXII
dels llibres descrits y continuats en un memorial
que·s assí cusit, signat de lletra A, essent pre-
sents per testimonis Ramon Mas, notari, y Va-
lentí Serra, prevere.

Dilluns, a VIII. En aquest dia lo excel·lentíssim
senyor don Vicente Gonzaga, llochtinent // 81v
// y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present principat de Catalunya,
envià en lo consistori de ses senyories a don Do-
mingo García de Londonyo, son secretari, a dir
a ses senyories, de part de sa excel·lència, que
demà a las dos horas de la tarda ses senyories se
conferissen consistorialment en palàcio, perquè
tenia que tractar ab ells certa matèria. Y lo se-
nyor deputat ecclesiàstich respongué que con-
feririan a sa obligació, anant a palàcio a la hora
se·ls ordenava.

En aquest mateix dia lo magnífich Erasme de
Lana y Fontanet, racional de la present casa, à
firmat àpocha al errandatari dels drets de la Bo-
lla del General de la present ciutat de Barcelona
y sa col·lecta del trienni proppassat de MDCLXII y
dels llibres descrits y continuats en un memorial
que·s assí cusit, signat de lletra B. Presents per
testimonis Ramon Mas, notari, y Valentí Serra,
prevere.

Dimars, a VIIII. En aquest dia és arribat en la
present ciutat lo il·lustre senyor don Francisco
Pons, senyor de Monçonís, oÿdor militar, lo
qual s’és conferit en lo consistori de ses senyo-
ries lo die present.

En aquest mateix dia, al matí, per orde de ses
senyories, anà lo molt reverent senyor prior Jal-
pí y Julià, advocat fiscal del General de Catalu-
nya, a portar unb // 82r // recaudo al excel·len-
tíssim senyor loctinent y capità general de sa
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magestat, que Déu guarde, en lo present prin-
cipat de Catalunya, contenint en effecte que
com en aquell mateix dia, a las tres horas de la
tarda, per orde de sa excel·lència havia de anar
lo molt il·lustre consistori a palàcio per alguns
effectes que sa excel·lència havia ordenat que
anassen, que no era possible poder anar consis-
torialment, per lo que faltava lo bras real. És a
saber, que lo senyor oÿdor real se trobava en
Lleyda y lo senyor deputat real, trobant-se con-
celler segon de la present ciutat, haurà posat re-
paro en no voler anar per ocasió de las pre-
cedèncias que com a conceller pretenia, y que
no podia desistir de aquella que no tingués
lliscència de la ciutat o de son Consell de Cent.
Y que, vehent esta nova dificultat, restava lo con-
sistori molt apeserat de no poder anar a la tarde
a besar la mà y rèbrer mercè de sa excel·lència, y
que per ço li donaven esta notícia. Y juntament
lo suplicaven fos de son servey tenir per escusat
lo consistori fins que se agués trobat medi per a
què pugués anar dit consistori a rèbrer mercè
de sa excel·lència. Y fonch servit sa excel·lència
respòndrer fent molta estimació de la atendèn-
cia que lo consistori tenia, y que no menos po-
dia esperar de tants fidelíssims vassalls de sa ma-
gestat, que Déu guarde, y que esperave lo que
serie menester. Y entre tant manava vèurer en
què topava la difficultat del conceller deputat
per a què no se fes novedat ni agravi a la Depu-
tació.

82v Dimecres, a X. En aquest dia ha fet relació don
Joseph de Mas, doncell, y servint lo offici de
síndich del General, com per orde de ses senyo-
ries havia reportat lo dia de aÿr a sa excel·lència
una memòria de una carta que ja dies atràs li ha-
vie dit síndich entregat aserca dels abusos se fan
de vèndrer fora lo portal de Mar los de las gale-
ras differents mercaderias. Y sa excel·lència ha
respost que ell desitjava servir a ses senyories, y
que enviarie a sercar un arrendador de dit Ge-
neral y sabrie les queixes quales són. Y si exce-
dien hi posarie remey.

En aquest mateix dia los molts illustres senyors
deputats han rebuda una carta dels molts il·lus-
tres elets del regne de València, dada en Valèn-
cia als III del corrent, que està assí cusida, signa-
da de lletra B, contenint la afflicció gran que
pateix aquel regne dels bandolers, que cometan
grans insolèncias y excessos. Y que lo excel·len-
tíssim senyor marquès de Astorga, virrey y ca-
pità general de dit regne de València, ha resolt
eixir e perseguir dits bandolers. Y que desitjava
que no·s poguessen recullir en las fronteras de
Catalunya, y que per est effecte los demanava
fessen instàncias als ministres de aquest princi-
pat de Catalunya per a què li donassen la mà y
fomentassen dita persecució, eixint ab la matei-
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xa comformitat a lasa //83r // fronteras de Cata-
lunya, com més llargament en dita carta està
contengut. Y lo consistori, després de haver con-
ferida la matèria, ha deliberat que per part de dit
consistori se conferís ab sa excel·lència lo magní-
fich doctor Vidal y Roca, altre dels assessors del
General aportats en la dita carta, per a amostrar-
la a sa excel·lència y suplicar-li de part del consis-
tori que sia servit fomentar y auxiliar tant bona
intensió y disposar que dits bandolers sien persi-
guits en las fronteras del Principat, tant per la
quietut de dit regne de València com per escusar
lo dany ne pot resultar aquest Principat.

Dijous, a XI. En aquest dia Gerònym Badia, no-
tari, ciutedà de Barcelona, com a procurador de
Francisco Badia, son germà, tauler del General
de la vila de Camprodon, com consta de la pro-
cura en poder del escrivà major del General de
Catalunya a sis del corrent, en dit nom ha re-
nunciat lo dit offici de tauler pure et libere en mà
y poder de ses senyories, suplicant a ses senyo-
ries tinguessen a bé de admètrer-li la dita renun-
ciació. E ses senyories admeteren aquella si et in
quantum de iure est admittenda, attès los ha
constat, ab certificatòria del racional, no devia
cosa al General per rahó de son offici, com
consta ab dita certificatòria, la qual és assí cusi-
da, signada de lletra A. Presents per testimonis
Joseph Blanch y Joseph Cortès, verguers de ses
senyories.

83v En aquest mateix dia lo magnífich doctor Fran-
cisco Vidal y Roca, altre dels assessors del Gene-
ral, ha referit en lo consistori com lo die de aÿr
reportà a sa excel·lència lo recaudo que ses se-
nyories li ordenaren en orde a la carta que los
molt il·lustres elets dels tres brassos del regne de
València havian escrita a ses senyories. Y que, ha-
vent representat tot lo que se li havia encarregat,
sa excel·lència fou servit respòndrer que ja tenia
notícia de dit fet per carta del excel·lentíssim se-
nyor virrey de València, y que estava molt dis-
posat en ajudar en tot lo que li fos possible lo
perseguir dits bandolers, y que ho havia consul-
tat ab lo Real Consell, del qual esperava la reso-
lució, y que entenia enviar part de cavalleria a la
frontera del Principat de la part de València y
convocar los somatents y fer altres comissions
convenients, y que estimava al consistori lo bon
cuydado de la quietut pública del Principat.

Dissapte, a XIII. En aquest dia los senyors depu-
tats enviaren // 84r // un recaudo a sa excel·lèn-
cia per medi del magnífich doctor Vidal y Roca,
altre dels assessors de la present casa, per a dir a
sa excel·lència com lo consistori havia entès que

en la difficultat soscitada sobre lo modo de anar
lo deputat real, que vuy se troba conceller se-
gon de la ciutat de Barcelona, lo Concell de
Cent tingut lo die aÿr havia deliberat que·s co-
metés a personas lo vèurer los exemplars y se re-
portàs en altre Consell que se havie de tenir la
semmana vinent. Y així, que trobant-se encara
absent del consistori lo senyor oÿdor real, no
podian los senyors deputats acudir, com desitja-
van, en anar a besar la mà a sa excel·lència, y que
tenien viu sentiment d’esta dilació, y que los pe-
sava molt que la ciutat fes difficultat en cosa tant
clara, puix la observança y exemplars són en la
casa que lo conceller que·s troba deputat o oÿ-
dor, quant va ab lo consistori de la Deputació,
va en son lloch que li toca segons lo càrrech que
té, com si no fos conceller. Y que fos servit sa ex-
cel·lència tenir per escusat lo consistori, lo qual
restava esperant y vehent lo que deu fer y obrar,
procurant sempre ab tots medis escusar com-
petèncias.

En aquest mateix die lo dit magnífich doctor
Francesch Vidal y Roca reportà en consistori la
resposta feta per sa excel·lència a dit recaudo,
que fou dir que estimava molt la atenció ab què
procehian // 84v // los senyors deputats y que
admetia las rahons se·ls representaven, que per
sa part procuraria instar a la ciutat prengués re-
solució. Y que entretant no escriuria a sa mages-
tat, que Déu guarde, y que desitjava molt dir al-
gunas rahons al consistori quant aniria en sa
casa, que esperava seria prest.

Diumenge, a XIIII. En aquest dia és arribat en la
present ciutat lo il·lustre senyor doctor Joseph
Gomar, oÿdor real, lo qual era anat a la ciutat de
Lleyda.

Dilluns, a XV. En aquest dia s’és conferit lo
il·lustre senyor oÿdor real en lo consistori de ses
senyories, lo qual lo die de aÿr era vingut de la
ciutat de Lleyda.

En aquest mateix dia ses senyories enviaren un
recaudo a sa excel·lència per medi del síndich
del General dient-li com li feyen sabedor com lo
oÿdor real ere arribat ja en la present ciutat y
que estavan promptes per a anar a besar la mà a sa
excel·lència, si·ls donava llicència y assenyalar-
los ora. Y sa excel·lència ha respost que estava
molt gosós que lo senyor oÿdor real fos arribat
per a què lo consistori pogués millor cumplir ses
funcions, // 85r // y que·ls estava aguardant per
las quatre de la tarde ab molt gust.

En aquest mateix dia, a les quatre hores de la
tarde, ses senyories, absent lo senyor deputat
real, consistorialment, ab verguers ab massas al-
tas, acompanyats de molts officials del General,
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se conferiren en casa del senyor virrey enviats a
sercar primer per dit senyor. Y arribats allí dit
senyor virrey los donà una carta de la reyna,
nostra senyora, contenint en ella lo avís de la
vinguda de la senyora emperatriu a embarcar-se
en esta ciutat per a Alemanya, com més llarga-
ment en dita real carta se conté. La qual és assí
cusida, signada de lletra A y és del thenor se-
güent:

«Laa reyna governadora.

Diputados. La infante Margarita, mi hija, esta-
va tratada de cassar antes de la muerte del rey,
mi señor, con el sereníssimo emperador Leopoldo
Primero, su primo y mi hermano. Y por haver so-
brevenido su fallecimiento no os pudo dar esta no-
ticia ni yo hasta agora, que se aserca el plazo de su
jornada a Alemania, que se puede considerar
para el mes de marzo. //85v // Y ha de passar por
esse Principado para ir a embarcarse a essa ciu-
dad de Barcelona, y junto con avisároslo, para
que lo tengáys entendido, com es justo, os lo ad-
vierto también para que por vuestra parte dis-
pongáis lo que os tocare. Y no se ha de hazer nove-
dad ni mudar de traje, haviéndose de observar el
luto. Y a esto han de corresponder los recivimien-
tos y demás demonstraciones que en ocasiones
como la presente se han acostumbrado. Y yo reci-
biré muy particular servicio de vosotros en que no
se cobren drechos algunos de la recámara y demás
cosas que se llevaren para mi hija y los demás ca-
valleros y personas que la fueren sirviendo, sino
que se den por de proprio usso y servicio. Dada en
Madrid a XXII de Henero MDCLXVI. Yo, la reyna.

Vidit don Christophorus Crespi, viceccancella-
rius. Don Didacus de Sada, secretarius. Vidit
don Petrus Villacampa, regens. Vidit Exea, re-
gens. Vidit Hernandes ab Heredia, regens. Vidit
don Anthonius Ferrer. Vidit don Georgius de
Castellvi. Vidit don Michael de Calba. Vidit Vi-
lossa, regens.»

86r Dimars, a XVI. En aquest dia lo magnífich ra-
cional de la present casa ha feta relació en con-
sistori de ses senyories com lo die de aÿr y molts
altres dies antecedents, per orde de ses senyo-
ries, se era conferit en la Llotja de la present ciu-
tat per a fer encantar y subastar lo dret dels ça-
frans. Y fins vuy no se havia trobat dita alguna.
En aquest mateix dia, per medi de don Joseph
de Masdovellas, servint lo offici de síndich del
General, fonch reportat al excel·lentíssim se-
nyor don Vicente Gonzaga, lloctinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, un re-
caudo fent sabidor a sa excel·lència com lo se-
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nyor oÿdor real era arribat en la present ciutat,
lo qual és altre dels anomenats per las conferèn-
cias y ajusts dels drets de guerra. E sa excel·lèn-
cia ha fet de resposta que estimava al senyor re-
gent perquè se ajuntassen per dit fet.

86v Divendres, a XIX. En aquest die, en lo consistori
de ses senyories, Jacinto Ratera, corder de la vila
de Cervera, ha renunciat lo offici de tauler dels
safrans de dita vila de Cervera en mà y poder de
ses senyories, suplicant a ses senyories tingues-
sin a bé admètrer-li dita renunciació. E ses se-
nyories admeteren aquella si et in quantum de
iure est admitenda. Presents per testimonis Jau-
me Cases y Joseph Blanch, verguers de ses se-
nyories.

87r Dijous, a XXV. En aquest die ses senyories han
ordenat a don Joseph de Masdovellas, servint lo
offici de síndich del General, se conferís ab lo
excel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga,
lloctinent y capità general de sa magestat en lo
present // 87v // principat de Catalunya, supli-
cant-li fos servit donar llicència a ses senyories
per a què poguessen anomenar tres personas del
Real Consell per allanar certa difficultat que ses
senyories tenen, los quals són lo doctor Juan
Batista Pastor, doctor Bernat de Olzina y lo
doctor Agustí Pinyana, que ho rebrian a mercè
de sa excel·lència. Y sa excel·lència ha respost
que donava llicència a dits senyors per lo que
importava a ses senyories.

Divendres, a XXVI. En aquest dia me han orde-
nat a mi, escrivà major, cusís en lo present dieta-
ri una carta de la reyna, nostra senyora, avisant-
los de la vinguda de la senyora emperatriu, la
qual és assí cusida, signada de lletra A, y és del
thenor següent:

«Laa reyna governadora.

Diputados. La infanta Margarita, mi hija, esta-
va tratada de casar antes de la muerte del rey, mi
señor, que haya gloria, con el sereníssimo //88r //
emperador Leopoldo Primero, su tío y mi herma-
no. Porque se aserca el plazo de su jornada a Ale-
manya os lo aviso para que lo entendáis y me aju-
déys a dar gracias a Nuestro Señor, como es justo,
por este successo, de que espero ha de resultar su
mayor servicio y el bien de estos reynos y vassallos.
Dado en Madrid a XXVIIII de Henero de MDCLX-
VI. Yo, la reyna.

Vidit don Christophorus Crespi, viceccancella-
rius. Don Didacus de Sada, secretarius. Vidit
don Petrus Villacampa, regens. Vidit Hernandes
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ab Heredia, regens. Vidit don Anthonius Ferrer.
Vidit Exea, regens. Vidit don Michael de Calba.
Vidit Vilossa, regens.»

En aquest mateix dia s’és partit de la present
ciutat lo il·lustre senyor Francisco Puigdesalit y
Malla, deputat militar, per anar en sa casa per
cafers seus propris.

88v Març MDCLXVI

Dilluns, primer de mars MDCLXVI. En aquest dia
ses senyories baixaren a la Llotja de la mar de la
present ciutat y se conferiren en la casa del Ge-
neral per vèurer si·s cometian fraus. Y no se’n
trobà ningú.

89r Dijous, a IIII. En aquest dia lo magnífich prior
Jalpí y Julià, advocat fiscal de la present casa, per
orde de ses senyories, és anat al excel·lentíssim
senyor don Vicente Gonzaga, lloctinent y ca-
pità general de sa magestat en lo present princi-
pat de Catalunya, y li ha representat a sa ex-
cel·lència que per part de alguns acrehedors que
reban censals sobre lo General de Catalunya
aportan algunas causas en la Real Audiència vo-
lent cobrar y executar lo dit General, pretenent
que tenen acció per alguna renunciació de pro-
pri for. Y per ço supplica a sa excel·lència que no
donàs lloch de ninguna manera que las ditas
causas se aportassen ni tampoch se declarassen
en dita Audiència. Y que per assò ordenàs als
nobles y magnífichs jutges de dita Real Audièn-
cia que no passassen avant ni declarassen aque-
lla, attento lo gran perjudici que al General de
Catalunya y casa de la Deputació, per los privi-
legis que té lo General //89v //que totas las cau-
sas dependents o emergents, y tant actors com
reos, en què té algun interès lo dit General, se
deuhen aportar y tractar devant los assessors del
General, com així sempre se ha observat, apor-
tant-se’n en si los processos de ditas causas tant
trahent-las de dita Audiència com de altres tri-
bunals. A la qual petició y embaxada fou servit
sa excel·lència respòndrer que de molt bona
gana manaria vèurer la matèria que se li dema-
nava, tant ab lo paper de la embaxada com de
paraula, y que no se faria injustícia ni agravi al
General de Catalunya, com més llargament en
dita embaxada és de vèurer. La qual és assí cusi-
da, signada de lletra A.

En aquest mateix dia dit magnífich y reverent
advocat fiscal tornà a representar a sa excel·lèn-
cia la gran destrucció y dany que reportava lo
General en los drets de aquell y de la Bolla per
ocasió que los qui anaven ab las galeras venian
fora del portal de Mar, en las molas que són en
dita plaja, diversas mercaderias y robas sens pa-
gar dret de General ni bolla, y així que sa

excel·lència tingués a bé posar-hi remey, com
moltas vegades se li era estat suplicat. Y respon-
gué sa excel·lència que·u tenia en memòria y
que·u tenia escrit a la reyna, nostra senyora, y
esperava la resolució que pendria en esta matè-
ria y que la posaria en execució.a // 90r // En
aquest mateix dia lo dit magnífich advocat fiscal
tornà a suplicar a sa excel·lència que donàs orde
que los cabos y altres de las galeras no fessen
una tant gran offensa a Déu y als hómens, puix
ab engany y falsedats enganyaven a alguns fa-
drins y minyons aportant-se’ls-ne a las galeras, y
allà los rapaven y los posaven al rem forsada-
ment o bé los detenian per fer-los servir a les ga-
leras sens deixar-los-ne eixir. Y respongué sa ex-
cel·lència que o faria sens ninguna falta y que
sobretot també esperava orde de sa magestat, y
que per sa part no·s perdria ninguna diligència.

En aquest mateix dia lo dit prior y Jalpí, advocat
fiscal, representà a sa excel·lència los danys que
los pagesos y altres personas del Principat rebian
en què no puguessen tallar ni vèndrer fustas,
ni arbres de sas pròprias terras. Y així era contra
la llibertat dels cathalans y també contra consti-
tucions de Catalunya. Y així, que manàs sa ex-
cel·lència revocar las cridas que se eran fetas de
orde seu. Y sa excel·lència respongué que son
intent no era de ninguna manera ròmper ningu-
na constitució ni capítol de Cort ni tampoch lle-
var la consuetut y pràtiga als catalans en orde a
les dites cosas, y així, sols era son intent que·s fes
comforme abans s’era fet y acostumat, ab las cri-
das dels llochs de sa magestat, sos predecessors,
y que per ço cada qual era el amo de sos arbres,
fustas //90v // y boscos de aquellas, servant, em-
però, lo que fins vuy se és acostumat y la facultat
que té sa magestat aserca de aquestas cosas.

92r Dilluns, a XXII. En aquest dia, entre las dos y las
tres de la tarde, absent lo senyor deputat militar
de la present ciutat y deputat real del consistori
de ses senyories, se féu extracció de altre dels as-
sessors del General de Catalunya per lo resíduo
del present y corrent trienni, que vacca per pro-
mossió // 92v // del doctor Francesch Vidal y
Roca en una plaça del civil de la Real Audiència.
Y fou extret a sort en rodolí lo doctor Antoni
Pinyana, de la ciutat de Tortosa.b

93r Dissapte, a XXVII. En aquest dia me han ordenat
a mi, escrivà major del General, cusís en lo pre-
sent dietari un vot fet per los magnífichs asses-
sors y advocat fiscal de la present casa y doctors
de la Real Audiència, consulents aplicats, aserca
del lloch deu tenir lo senyor deputat real, con-
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celler segon de la present ciutat, com més llar-
gament és de vèurer en dit vot. Lo qual és assí
cusit, signat de lletra A.

Dilluns, a XXVIIII. En aquest dia lo doctor Vi-
cens Sabater y Gleu, servint lo offici de altre dels
assessors del General, referí en lo consistori de
ses senyories com lo die de aÿr, de orde de ses
senyories, havia anat a besar la mà a sa excel·lèn-
cia y li havia dit que ses senyories, a vista del que
sa excel·lència era estat servit avisar-los lo die de
XXIIII del present y corrent mes, de què la ciutat
havia anomenat //93v // personas per a ajustar la
forma en què ha de concórrer lo molt il·lustre
senyor doctor Miquel Boneu, deputat real y
conceller segon de la ciutat de Barcelona ab lo
consistori de ses senyories fora de la present
casa. Y que ses senyories havian ja anomenat
també personas per dita conferència, que eran
lo prior Joseph de Jalpí y Julià, advocat fiscal del
General, don Francisco Vila, servint lo offici de
regent los comptes de dit General, micer Gis-
mundo Boffill y Dionís Magarola. Y, així, sa ex-
cel·lència fos servit ordenar que se tingués dita
conferència ab tota brevedat segons la matèria
requeria. Y que sa excel·lència fou servit respòn-
drer que gustava molt que ses senyories agues-
sen anomenat personas que creia ajustarian la
matèria, y que així ditas conferèncias se tingues-
sen tant prest com fos posible, en la forma se ha
acostumat en casos semblants.

Dimars, a XXX. En aquest dia, per medi del sín-
dich del General, de part de ses senyories, se re-
portà un recaudo als molt il·lustres senyors con-
cellers per a fer-los enténdrer com ses senyories
tenian anomenada, personas per la conferència
del senyor deputat real y conceller segon, y que
sempre que dits senyors concellers fossen servits
estan promptesa // 94r // per a dita conferència.
E dits senyors concellers respongueren que ells
també tenian anomenades personas per dit ef-
fecte y tractarian quant se podrian ajuntar per
tenir la conferència.

Dimecres, a XXXI. En aquest dia ses senyories
baixaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per vèurer si·s trobarian fraus, y no se n·i
trobà ningun.

En aquest mateix die enviaren ses senyories a sa
excel·lència los memorials dels subjectes propo-
sats per ses senyories, per medi del síndich del
General, dels llochs vacants de deputats y oïdors
de comptes y dels officis. Y lo dit síndich donà
los memorials en mans pròprias de sa excel·lèn-
cia. La qual relació ha feta lo síndich a ses se-
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nyories. Los quals són assí cusits, signats de lle-
tras C y B.

Abril MDCLXVI

Dijous, al primer de abril MDCLXVI. En aquest
dia, per medi del síndich, fonch //94v //reportat
un recaudo a sa excel·lència, de part de ses se-
nyories, suplicant-li fos servit apiedar-se de un
pobre forsat que se anomena Juan Carreras, que
estava amarrat ab la galera de San Francisco de
Paula, com en altra ocasió ja se li havia suplicat.
Y respongué sa excel·lència que estava tant gus-
tós de servir al consistori que no desitja sinó
moltas ocasions per significar sa voluntat, y que
així luego enviaria en dita galera per que·l tra-
guessen, com de fet devant de dit síndich hi en-
vià.

Divendres, a II de abril. En aquest mateix dia
me han ordenat a mi, escrivà major del General,
cusís en lo present dietari un billet de sa ex-
cel·lència fent-los sabidors com la senyora em-
peratrís se’n anava a embarcar en Dènia, com
més llargament (se conté) en dit billet. Lo qual
és assí cusit, signat de lletra A.

Dissapte, a III. En aquest die me han ordenat a
mi, escrivà major del General, cusís en lo pre-
sent dietari una carta del excel·lentíssim senyor
vicecanceller de Madrit. La qual és així cusida,
signada de lletra B.a

95r En aquest mateix dia, per medi del síndich del
General, fonch reportat a sa excel·lència un re-
caudo de part de ses senyories suplicant-li fos
servit manar tràurer a Juan Carreras, com lo die
antes se li havia suplicat, de la capitana la Sierra,
per quant don Pagano sols lo havia tret de la ga-
lera de Sant Francisco y lo havia fet posar a la ca-
pitana de Sierra. E sa excel·lència respongué
que altra vegada hi enviaria lo secretari per que·l
tragués de dita galera.

En aquest mateix die, a la tarda, se tornà per
medi de dit síndich a representar a sa excel·lència
com la galera (en) què dit forçat estava se’n ana-
va la mateixa tarda, y així que tingués a bé sa ex-
cel·lència donar orde se tragués dit forçat ab la
major brevedat fos posible. Y sa excel·lència res-
pongué que si a les quatre de la tarde dit don Pa-
gano no·l havia tret que tornàs dit síndich a dita
hora per la resposta. E en dita hora que havia do-
nat sa excel·lència tornà dit síndich, y per mans
del secretari rebé una carta de sa excel·lència la
qual anava als senyors deputats. Y dit síndich la
entregà en mans de dits senyors deputats.
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95v Dimecres, a VII. En aquest dia és tornat en la
present ciutat lo il·lustre senyor Francisco Puig-
desalit y Malla, deputat militar, y s’és conferit
en lo consistori de ses senyories, lo qual era anat
en sa terra per cafers seus propris.

Dijous, a VIII. En aquest dia lo doctor en mede-
cina Joseph Bas ha feta relació en lo consistori
de ses senyories, mitjensant jurament, de la in-
disposició y malaltia del magnífich Erasme de
Lana y Fontanet, racional // 96r // de la present
casa, com està en lo llit patint una terciana nota
y una opilació o abstruccions en los hipocòn-
drios, en particular a la melsa, que curada la fe-
bre se haurà de curar dita opilació, caminant y
fent los demés remeys que·s deuhen fer. Y deu
estar apartat de tots negocis, y per ço se fa la
present relació.

En aquest mateix die, per part de ses senyories,
per medi del síndich del General, fonch reportat
un recado als molt il·lustres senyors concellers
de la present ciutat dient lo que, com ja altre ve-
gada, per part del molt il·lustre consistori dels
senyors deputats se·ls havia fet enténdrer, la no-
minació de les persones que ses senyories tenian
feta per la conferència del senyor deputat real y
conceller segon. Y que la matèria se allargava
tant que ses senyories proseguirian de sa justí-
cia. E dits senyors concellers respongueren que
las personas anomenades per dits senyors con-
cellers estavan enterades y informades de la
matèria y que procurarian se capturassen ab la
brevedat los seria possible, y que primer se havia
de ajustar ha ont havia de ser la primera con-
ferència.

96v Dilluns, a XII. En aquest dia lo magnífich Pau
Fuster, doctor en medecina, ciutedà de Barce-
lona, mitjensant jurament que ha prestat a Nos-
tre Senyor Déu y als seus sant quatre Evangelis,
en mà y poder del molt il·lustre senyor deputat
ecclesiàstich, ha feta relació en son consistori
com lo il·lustre senyor deputat real està en lo llit
per causa de un effecte esmàtich, impossibilitat
de poder acudir a la obligació de son càrrech de
deputat real.

En aquest mateix dia, a la matinada, se conferí
en lo consistori de ses senyories lo capità de la
guàrdia del excel·lentíssim senyor don Vicente
Gonzaga, llochtinent y capità general de sa ma-
gestat en lo present principat de Catalunya, y de
part de sa excel·lència representà a ses senyories,
de paraula, que sa excel·lència tenia una carta de
la reyna, nostra senyora, que Déu guarde, per
ses senyories, y aixís, que tinguessen a bé a la tar-
de, a las quatrea horas, de conferir-se // 97r // a

casa de sa excel·lència, que los entregaria dita
carta, y així mateix tenia que comunicar-los al-
tres cosas. E ses senyories respongueren que
cumplirian a sa obligació.

En aquest mateix dia, a las quatre de la tarde,
ses senyories, absent lo senyor deputat real per
causa de sa indisposició, consistorialment, ab
verguers ab massas altas, acompanyats de molts
officials del General, se conferiren en casa de dit
excel·lentíssim senyor virrey y capità General,
enviats a sercar primer per sa excel·lència com
dalt està dit. Y arribats allí dit senyor virrey los
donà una carta de la reyna, nostra senyora, con-
tenint en ella lo sentiment ha tingut sa magestat
del que succehí a XVII del passat en la plassa del
Rey de la present ciutat, fent gran estimació ab
la finesa se aportaren los naturals del present
Principat en dita ocasió, com més llargament en
dita cartas és de vèurer. La qual és assí cusida,
signada de lletra A y és del thenor següent:

«Laa reyna governadora.

Dipputados. Por vuestra carta de XX del passado
y lo que también me ha escrito don Vicente Gon-
zaga, mi lugarteniente y capitán general, he en-
tendido el successo del día diecysiete, el excesso que
obraron los soldados de infantería y cavallería
que estavan de reserba // 97v // con los que se ha-
llaron en la plaza del Rey a ver executar la pena
de muerte en el capitán Miguel Rius. Siendo tan
proprio del amor desse Principado y sus naturales
en mi servicio la tollerancia con que se huvieron y
el sentimiento que os ha causado la vos de que usa-
ron algunos de los sodados de que pudiera ocasio-
narse nota en vuestra fidelidad, si yo no me halla-
ra con la entera satisfacción que tan justamente
me tenéys merecida. Y es notorio a todos, como lo
asseguran las demonstraciones con que procuráys
acreditarlo en todas ocasiones. Y se ha visto parti-
cularmente en esta, de que quedo con toda esti-
mación y memoria, que no dexaré de tener pre-
sente en adelante. A este mismo passo he sentido se
siguiessen las muertes de algunos y heridas de
otros que causó este fracaso. Y quisiera embiaros
todo el consuelo que pide esta desgracia para que
le tubiéssedes como deseo y merece vuestro affecto.
Y siendo tanta razón que se castigue este desorden
sin excepción de persona alguna lo encargo con
todo aprieto a dicho don Vicente Gonzaga, de
quien entenderéys esto mismo y que hágasse admi-
nistre justicia con entera satisfacción, executando
en todos los que se hallaren culpados las penas que
procudieren y que se hajan incurrido. Y si demás
desto se os offreciere otro medio que pueda ser de
mayor satisfacción se le propondréys, para que me
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le avise, por lo que deseo se appliquen los que con-
duxcan a la mayor satisfacción desse Principado,
como es justo. Y también // 98r // le ordeno soco-
rra a los herederos o parientes más cercanos de los
que murieron y que están mal heridos, porque no
se falte a su alívio y consuelo, y al que deseo tengan
en la forma que se pueda. Dada en Madrid, a V
de abril MDCLXVI. Yo, la reyna.

Vidit don Christophorus Crespi, viceccancella-
rius. Don Didacus de Sada, secretarius. Vidit
don Petrus Villacampa, regens. Vidit Exea, re-
gens. Vidit don Josephus Romeu, regens. Vidit Vi-
lossa, regens. Vidit don Georgius de Castellvi. Vi-
dit don Michael de Calba. Vidit Hernandes ab
Heredia, regens. Vidit don Anthonius Ferrer.»

E així mateix sa excel·lència féu las mateixas de-
monstracions de sentiment y estimació conten-
gudas en la real carta. Y acabat lo arrahonament
ses senyories se despediren ab molta cortesia de
sa excel·lència, acompanyant-los fins a la porta
del carrer molts cavallers de la família de sa ex-
cel·lència.

98v Dimecres, a XIIII. En aquest dia, a la tarde, se
ajuntaren en la present casa las personas elegi-
das per part de la ciutat y per part de ses senyo-
ries per la pretenció de la preheminència del
il·lustre senyor deputat real y conceller segon de
la present ciutat.

99r Dissapte, a XVII. En aquest dia, per medi del sín-
dich del General, de part de ses senyories, fonch
reportat un recaudo als senyors concellers de la
present ciutat representant-los, de part de ses se-
nyories, que per la mateixa rahó que los senyors
concellers havian recusat las personas que los se-
nyors deputats havian anomenat per la junta se
havia de tenir aserca de la precedència pretén lo
senyor deputat real com a conceller segon se
troba de la present ciutat, que per la mateixa
rahó los senyors deputats no aprovavan las per-
sonas anomenadas per los senyors concellers. Y
així estimarian ses senyories fossen servits de
anomenar altres persones, que los senyors depu-
tats farien lo mateix, per a què puguessen tenir
las conferèncias necessàrias aserca de dit fet ab la
major brevedat posible. E los senyors concellers
respongueran que estranyavan que los senyors
deputats no aprovassen las personas que ells ha-
vian anomenat, per quant en las ditas personas y
són los estaments, ço és, militar y ciutadà, que
són los estaments que juntan los senyors conce-
llers per a consultar las cosas. Y que las personas
que los senyors deputats avian anomenadas, per
ser officials de la casa, no podian entrar en dita
consulta, però perquè los senyors deputats que-
dassen ab major satisfacció, ells consultarian si·n
podrian anomenar altres personas.
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99v En aquest mateix dia, per orde de ses senyories,
anà lo reverent y magnífich prior Jalpí y Julià,
advocat fiscal del General, a donar un recaudo a
sa excel·lència que lo Consell feya la deguda esti-
mació de la mercè y honra que sa magestat de la
reyna, nostra senyora, era estada feta fer al con-
sistori y a tota Cathalunya ab sa real carta de V
del corrent aserca del succés del dia XVII de mars
proppassat, y així, lo consistori no entenia fer
ninguna instància contra dels que foren culpats
en aquell cas y succés, ans bé, que deixavan tot
en la mà de sa excel·lència per a què fes lo que fos
de son major servey. Y sa excel·lència fou servit
respòndrer que estimava molt la atenció que te-
nia lo consistori en aquest fet, y que demostrava
obrar com a qui era, de què tindria particular
memòria en escríurer-ho a sa magestat.

Dilluns, a XVIIII. En aquest dia fou reportat un
recaudo per // 100r // medi del síndich als se-
nyors concellers representant-los, de part de ses
senyories, que, per obviar difficultats, estavan
contents de las personas que ses senyories ha-
vian anomenats, que també aquest consistori
tenia ja avisadas las personas novament anome-
nadas. Y que així gustarien los senyors deputats
que en aquest mateix dia, a las tres de la tarda,
tinguessen junta o en casa la ciutat o en la De-
putació, del millor modo que apareixerie als se-
nyors concellers. Y los senyors concellers res-
pongueren que farien avisar las personas per ells
anomenades per dita hora de las tres y que lo
lloch fore en casa la Deputació.

En aquest mateix dia, a las tres de la tarda, se
tingué conferència per dit negossi. Y assistiren
en ella, ço és, per part de ses senyories: don Jo-
seph de Camporrells, canonge de la Seu de Ur-
gell, don Aleix de Gelabert y micer Miquel Gri-
mosachs. Y don Francisco Gamil no acudí per
ser fora la present ciutat. Y per part de la present
ciutat: Francisco Puigjaner, Hierònym Cornet,
donzells, y Joseph de Navel, ciutadà honrrat. Y
Francisco Marí, també ciutadà honrat, per ser
també fora no acudí. Y després de haver batuda
la matèria se differí la resolució per altra junta.

101r Dilluns, a XXVI. En aquest dia s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor don Francisco
Pons, senyor de Monçonís, oÿdor militar, lo
qual és anat en sa casa per afers seus propris.

Divendres, a XXX. En aquest dia ses senyories
baixaren a la Llotja de la //101v // mar de la pre-
sent ciutat y se conferiren en la casa del General
per vèurer si hi havia fraus. Y se trobà un manto
de tafatà apres en frau en casa de Ta Alsina, sas-
tre.
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102r Maig MDCLXVI

Divendres, a VII. En aquest dia, a la matinada,
tingueren conferència en casa de la present ciu-
tat las personas elegidas per la precedència de
senyor deputat real y conceller segon. Y no se
prengué resolució sobre dita matèria, sinó que
se differí per altra dia.

102v Dimars, a XI. En aquest dia los senyors deputats
enviaren un recaudo als senyors concellers de la
present ciutat per medi del doctor Gismundo
Boffill, ciutadà honrrat de Barcelona, contenint
en aquell que ses senyories fossen servits avisar
per la tarde, a les tres hores, als cavallers ses senyo-
ries tenian anomenats aserca de la conferència se
té per ajustar lo negossi de la precedència del se-
nyor deputat real que vuy se troba de conceller
segon de la ciutat de Barcelona. Los quals li feren
de resposta que creyen hi havie alguns dels ano-
menats per ses senyories fora ciutat, y que procu-
rarien //103r // vèurer de poder-los ajustar per la
tarde, y del què resoldrien ne tornarien resposta.

E poch aprés vingué en consistori de ses senyories
Pere Màrtir Ferrer, notari públich y síndich de la
present ciutat, y de part dels molt il·lustres conce-
llers digué a ses senyories que ells havian procurat
que les dites persones se juntassen per la tarde, y
que no era posible, perquè dos eran fora y un esta-
va desganat, y que així procurarien fos lo més
prest serie possible, que creyen serie per lo dia de
demà. Y ses senyories li respongueren que repre-
sentàs als senyors concellers que no·s llevàs mà per
lo dit ajust ab la brevedat posible, per lo molt con-
venie se prengués resolució sobre esta matèria.

Dimecres, a XII. En aquest dia, a la matinada,
vingué en lo consistori de ses senyories Francis-
co Cotxet, notari subrrogat en lo offici de sub-
síndich de la present ciutat de Barcelona, y de
part dels molt il·lustres senyors concellers repre-
sentà a ses senyories que lo senyor Joseph de
Navel estava indispost en sa casa y dos personas
de las anomenadas per la conferència del senyor
deputat real eran fora ciutat, per la qual causa
no se podian ajuntar per al present per tenir
conferència ab les persones elegides per ses se-
nyories, y que en essent tornats en la // 103v //
present ciutat los avisarian perquè se puguen
ajuntar per a pèndrer resolució sobre la matèria.

Divendres, a XIIII. En aquest dia se ha feta la fes-
ta del gloriós y màrtir Sant Jordi en la capella
petita de la present casa, conforme se acostuma
fer los demés anys.

Dissapte, a XV. En aquest die refferí en consistori
de ses senyories lo doctor Vicens Sabater y Gleu,
servint lo offici de altre dels assessors del Gene-

ral, com de orde de ses senyories lo die de aÿr a la
tarde, a temps que ja havia arribada la estafeta,
anà en casa del excel·lentíssim senyor lloctinent
general y li representà com per capítols de Cort
estava disposat que a XV de maig lo primer y se-
gon any del //104r //trienni se fasse extracció de
personas y per fer la insaculació dels llochs vac-
cants de deputats y oÿdors. Y que així, per cum-
plir al disposat en dits capítols, fos sa excel·lència
servit manar entregar la nominació de las perso-
nas proposadas per ses senyories al últim de mars
proppassat, conforme lo orde de sa magestat, a
effecte de què se pugués fer la extracció de insa-
culadors en lo modo y forma disposan los capí-
tols de Cort. Y que sa excel·lència fou servit
respòndrer que era molt digne cosa lo cuydado
tenian ses senyories de què los capítols de Cort
fossen observats, però que sa magestat fins vuy
no era estada servida remètrer la nominació dels
llochs vaccants, que luego la tindria la enviaria a
ses senyories perquè té gran desitg de què los ca-
pítols de Cort sian observats ab tot compliment.
Y també refferí que havia representat a sa excel·lèn-
cia, de orde de ses senyories, que havian tingut
algunas notícias que la senyora emperatriu, si bé
no passe per est Principat per embarcar-se en esta
ciutat sinó que se embarcarà en Dènia, en lo reg-
ne de València, però que quisà al passar entraria
en esta ciutat arribant en lo port, y que se desem-
barcaria per pèndrer algun alívio de la navegació,
però que de esta matèria no·n tenian ninguna çar-
tesa. Y quant fos desitjarian ses senyories acudir
als recibiments y demés demonstracions acostu-
mades que sa excel·lència fos servit participar-los,
si·s tenia alguna notícia certa de la vinguda de dita
senyora emperatriu, per a què ses senyories po-
guessen preparar lo qui seria convenient. Y que sa
excel·lència fou servit respòndrer que // 104v //
tampoch fins vuy tenia notícia certa de la vingu-
da de dita senyora emperatriu, y que per certifi-
car-se de assó havia despatxat una faluga de Dè-
nia, y que fins vuy no havia tornat. Que
encontinent tindria de assò certa notícia la parti-
ciparia al consistori. Y que donava las desgudas
gràcias per la attenció que lo consistori tenia en
las cosas del servey de sa magestat, y que sa ma-
gestat y ell o tindrian molt present per tot lo que
sie beneffici de ses senyories y del Principat.

Dilluns, a XVII. En aquest dia és entrat en lo
consistori de ses senyories lo reverent deputat
local de Vilafranca del Panadès, y ha entregat a
ses senyories una requesta presentada per lo sín-
dich de dita vila al dit deputat local y resposta de
ella per rahó dels nous drets imposats per dita
universitat sobre robas subjectas a dret de bolla,
y també diversas àpochas per restitucióa // 105r
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// dels drets havian col·lectats los arrendadors
dels portals de dita vila de roba subiecta a dit
dret de bolla. Lo qual dret imposat per dita uni-
versitat fou revocat per dita universitat, confor-
me ab dits papers se conté. Los quals són assí
cusits, signats de lletras A y B.

105v Dissapte, a XXII. En aquest dia, per medi del sín-
dich del General de Cattalunya, fou reportat un
recaudo dels senyors concellers de la present
ciutat a effecte de què gustarien los senyors de-
putats que ses senyories, ab la major brevedat
posible, fossen servits pèndrer resolució en lo
fet de la precedència dels senyors deputats real y
conceller segon de la present ciutat. Y dits se-
nyors concellers respongueren a dit síndich que
la major part de les personas per ells elegidas se
trobaven fora la present ciutat y que, enconti-
nent vindrien, procurarien pèndrer resolució en
dit fet.

Diumenge, a XXIII. En aquest dia, per medi del
síndich del General, fonch tret de la galera capi-
tana real de Espanya, Joseph Manresa, natural
de la vila de Tordera, per haver complert lo
temps de estar en ella.

106r Dimars,a XXV. En aquest dia lo síndich del Ge-
neral de Cattalunya féu relació que, havent
aportat un recaudo de part de ses senyories al
excel·lentíssim senyor marquès de Bayona, ge-
neral de las galeras de Espanya, suplicant-li tin-
gués a bé manar donar llibertat a Juan Sabater,
català, forsat en la galera patrona de Espanya,
attès havia acabat lo temps de sa condempnació.
Y sa Excel·lència fou servit, al peu de una súpli-
ca presentada per part de dit Juan Sabater, de-
cretar fos posat en llibertat havent complert lo
temps. En virtut del qual decret dit síndich se
conferí ab los officials de las galeras per posar en
llibertat a dit Sabater. Los quals, al peu de dit
decret, posaren rahons per las quals dit Sabater
no podia ser posat en llibertat, dient haviaa

complir<t> encara los quatre anys que era estat
condempnat per lo auditor de ditas galeras, per
ser culpat en dos fugas de dos altres forsats. Y
després dit síndich ne donà rahó als molt il·lus-
tres senyors deputats, los quals ordenaren als
magnífichs assessors del General formassen un
paper per sa excel·lència lo senyor marquès de
Bayona, ab las rahons assistian perquè dit Saba-
ter, forsat, fos posat en llibertat. Lo qual format,
per medi de dit síndich, se presentà a dit senyor
marquès y, per ell acceptat y llegit, respongué
que per servir a ses senyories manaria fos posat
en llibertat, fent-li gràcia dels quatre anys era es-
tat condempnat per dit auditor, en //106v // vir-
tut de la qual gràcia dit Sabater fou posat en lli-
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bertat. Tots los quals papers són assí cusits sig-
nats de lletras A y B.

Dijous, a XXVII. En aquest dia, a las deu horas de
la matinada, se tingué conferència en la present
casa y en la sala del consistori, per las personas
anomenades per ses senyories y senyors conce-
llers, per ajustar lo negossi de la precedència y
modo en què ha de concórrer lo molt il·lustre se-
nyor doctor Miquel Boneu, deputat real y con-
celler segon de la ciutat de Barcelona. Y aprés de
haver tractat la matèria, las personas anomena-
des per ses senyories digueren, per final resolu-
ció, que los senyors deputats no·s podian apartar
del tot dels magnífichs doctors de la Real Au-
diència y assessors de la present casa sobre dit ne-
gossi, però que, en nom de ses senyories, offerian
tota correspondència y escusar tots los encontre-
sa //107r //possibles en la forma que sempre estas
dos casas havian acostumat. Al que fou respost
per las personas anomenades per los senyors con-
cellers que, supposat aqueixa era resolució de ses
senyories, ells (h)o referirian als concellers y savi
Concell de Cent, y que de la resolució ne avisa-
rien a ses senyories. Y al cap de poch temps se dis-
gregaren ditas personas y los de la present casa los
acompanyaren fins al cap de la escala de la present
casa, a hont se despediren ab moltas cortesias.

En aquest mateix die, a les tres hores de la tarde,
havent primer obtingut llicència y hora de l’ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Bayona, gene-
ral de las galeras de Espanya que vuy se troban
en lo moll de la present ciutat, anaren los mag-
nífichs micer Vicenç Sabater y Gleu, servint lo
offici de altre dels assessors del General, y lo
prior Joseph de Jalpí y Julià, advocat fiscal de la
present casa, en lo palàcio del excel·lentíssim
llochtinent general, hont de present està dit se-
nyor marquès. Y estant allí ab dit senyor mar-
quès, de part de ses senyories donaren las degu-
das gràcias de haver sa excel·lència manat
tràurer de las galeras a Joan Sabater, no obstant
la difficultat se havia posat per rahó de las fugas
de alguns altres forsats, y que ses senyories y tot
aquest Principat estava ab molt agrehiment de
eixa mercè. Y dit senyor marquès los respongué
que havia gustat molt se agués offert eixa ocasió
de servir a ses senyories y que estiguessen molt
segurs que, en tot lo que·s pogués emplear //
107v // en servey de ses senyories y d’est Princi-
pat, los serviria ab molta voluntat, ab moltas al-
tras paraulas de compliments. Y al cap de un
poch se despediren, acompanyant lo dit senyor
marquès fins a la porta del aposiento.b
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108r Dilluns, a XXXI. En aquest dia ses senyories, los
senyors oÿdor ecclesiàstich y oÿdor real baixa-
ren en la Llotja de la mar de la present ciutat y
se conferiren en la casa del General. Y, per no
trobar-se Joseph Rol, receptor dels fraus, per a
obrir los armaris per a pèndrer inventari ab la
forma acostumada dels fraus té recóndits en dits
armaris, <y> se ha preguntat al magnífich deffe-
nedor de dit General quins fraus hi havia des del
dia que prengueren lo últim inventari. E lo dit
deffenedor, de paraula, ha fet relació a ses se-
nyories que des del últim inventari no·y havia
agut ningun frau novament, en què foren pre-
sents per testimonis Joseph Cortès, verguer de
ses senyories, y Antoni Tortus, porter real y del
magnífich deffenedor.

Juny MDCLXVI

Dimecres, a II de juny. En aquest dia Manuel de
Guanter, regent la vegueria de Barcelona, ha
prestat lo sòlit y // 108v // acostumat jurament,
ab la forma acostumada, en mà y poder de ses
senyories. Y també ha prestat jurament y ho-
mentage en mà y poder del senyor deputat mili-
tar.

En aquest dia mateix Sever Serra, nottari, causí-
dich, ciutedà de Barcelona, com a procurador
de Joan Forns, mestre de cases de la vila de Sant
Cugat del Vallès, tauler del General de dita vila,
com de sa procura consta, en poder de Antoni-
no Llach, nottari de dita vila de Sant Cugat, a
XXIIII de maig MDCLXVI, la qual és assí cusida
signada de lletra A, en dit nom, ha renunciat en
mà y poder de ses senyories lo dit offici de tauler
de dita vila pure et libere, suplicant a ses senyo-
ries tinguessen a bé admètrer-li la dita renuncia-
ció. E ses senyories admeteren aquella, si et in
quantum de jure sit admitenda. Presents per
testimonis Jaume Cases y Joseph Cortès, ver-
guers de ses senyories.

En aquest mateix dia, per medi del síndich del
General, fonch reportat un recaudo a ses senyo-
ries per lo senyor lloctinent general de sa ma-
gestat en lo present principat de Cattalunya, su-
plicant-li fos servit de donar llicència al doctor
Joan Batista Pastor, al doctor Francesc Vidal y
Roca y, per indisposició del doctor Juan Cellers,
al doctor Juan Batista Roca y Julià, doctor de la
Real Audiència, per algunas cosas // 109r // to-
cants a la Deputació. E sa excel·lència respon-
gué manaria despatxar llicència a dits senyors.

109v Dimars, a VIII. En aquest dia és tornat en la pre-
sent ciutat lo il·lustre senyor don Francesch
Pons, senyor de Monçonís, oÿdor militar, y s’és
conferit en lo consistori de ses senyories.

110r Dimecres, a XVI. En aquest dia me han entregat a
mi, Bonaventura Vila, nottari públich de Barcelo-
na, servint lo offici de escrivà major del General de
Cattalunya, per a què cusís en lo present dietari
dos despaigs de Cancelleria conten<n>i(n)ts, ço
és, lo un las personas //110v // anomenadas per sa
magestat, que Déu guarde, per los llochs vaccants
de deputats y oÿdors y lo altre de las personas ano-
menadas per los officis vaccants de la present casa
de la Deputació. Los quals són assí cusits signats
de lletras A y B.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi, es-
crivà major, cusís en lo present dietari un decret
despatxat ab deguda forma de Cancellaria, ab lo
qual sa excel·lència ordena als insaculadors, que
estavan junts en la present casa per a insacular
los llochs vaccants de deputats y oÿdors, que al-
gunas personas que venian anomenadas per sa
magestat en alguns llochs de deputats per mos-
sens, sent nobles, que no obstant lo dupte per
dits insaculadors proposat, sian insaculadas per
mossens, encara que sien nobles, com més llar-
gament consta ab dit decret, lo qual és assí cusit
signat de lletra C. En aquest mateix dia, per
medi del síndich del General, fonch aportat a sa
excel·lència un memorial de subjectes per lo ín-
terim del offici de sobrecullidor de la part de lle-
vant, lo qual vacca per mort de Bonaventura
Closa, últim possessor dea // 111r // aquell, lo
qual és assí cusit signat de lletra D.

Divendres, a XVIII. En aquest die Joan Joffra, ciu-
tedà de Barcelona, com a procurador de Jacinto
Lladó, argenter de la ciutat de Lleyda, altre dels
taulers del General de dita ciutat, com de sa pro-
cura consta, en poder de Hierònym Galí, quòn-
dam nottari real, ciutedà de Barcelona, als XVIII
de mars MDCLXIII, la qual és assí cosida signada de
lletra E, en dit nom, ha renunciat, en mà y poder
de ses senyories, lo dit offici de altre dels taulers
del General de dita ciutat de Lleyda, pure et libere,
suplicant a ses senyories tinguessen a bé admè-
trer-li la dita renunciació. E ses senyories admete-
ren aquella, si et in quantum de jure sit admiten-
da. Presents per testimonis Joseph Cortès y
Joseph Blanch, verguers de ses senyories.

111v Dilluns, a XXI. En aquest die lo il·lustre doctor Jo-
seph Gomar, de la ciutat de Lleyda, de present oÿ-
dor real, ha renunciat lo offici de advocat fiscal de
dita ciutat de Lleyda y sa col·lecta en mà y poder
de ses senyories, pure et libere. E ses senyories ad-
meteren aquella, si et in quantum de jure sit ad-
mittenda. Presents per testimonis Ramon Mas,
nottari, y Jaume Casas, verguer de ses senyories.
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Dimecres, a XXIII. En aquest dia ses senyo-
ries me han ordenat a mi,a // 112r // escrivà ma-
jor, cusís en lo present dietari una carta de sa
excel·lència, que és assí cusida signada de lle-
tra A

112v Dilluns, a XXVIII. en aquest dia los il·lustres oÿ-
dors ecclesiàstichs y real baixaren en la Llotja de
la mar de la present ciutat y se conferiren en la
casa del General y en lo aposento del receptor
dels fraus per vèurer si·s cometian fraus, y no
se’n trobà ningun.

Juliol MDCLXVI

113r Dilluns, a V. En aquest dia entrà en lo consisto-
ri de ses senyories Vicenç Fàbregues, escrivà de
manament, y de part del excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present principat de Catta-
lunya, entregà a ses senyories un decret despat-
xat ab deguda forma de Cancelleria, datat en
Barcelona a XVII de juny proppassat, ordenant a
ses senyories posen en possessió a Balthezar
Oriol y Marcer, del offici de ajudant de escrivà
major de la visita del General, en lo qual fou
extret en sort. Lo qual decret me han ordenat
ses senyories a mi, escrivà major, cusís en lo
present dietari, lo qual és assí cusit signat de lle-
tra A.

113v Dimecres, a VII. En aquest dia ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major del General del
present principat de Cattalunya, cusís en lo pre-
sent dietari una suplicació y altres papers dels
acrehedors censalistes del General que lo molt
il·lustre senyor canceller havie entregat al se-
nyor deputat ecclesiàstich de orde de sa ex-
cel·lència, per a què los presentasen en lo con-
sistori de ses senyories. Los quals són assí cusits
signats de lletra A.b

114r Dissapte, a X. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Cattalunya, cu-
sís en lo present dietari una carta del eminentís-
sim senyor cardenal de Aragon, la qual és assí
cusida signada de lletra D. En aquest mateix dia
me han ordenat a mi, dit escrivà major, cusís en
dit dietari un billet del excel·lentíssim senyor
don Vicente Gonzaga, llochtinent y capità ge-
neral de sa magestat en lo present principat de
Cattalunya, lo qual és assí cusit signat de lletra
E. En aquest mateix dia s’és partit de la present
ciutat lo il·lustre senyor oÿdor real per la ciutat
de Lleyda, per afers seus propris.
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Dilluns, a XII. En aquest dia lo doctor en medi-
cina Jaume Fontana, //114v // ciutedà de Barce-
lona, mitjençant jurament, ha feta relació en lo
consistori de ses senyories com Joseph Quinta-
na, exactor del General de Cattalunya, pateix
una desgana o malaltia intrínseca, per lo que
està indispost de poder acudir a la obligació de
son offici.

Dimars, a XIII. En aquest die me han ordenat a
mi, escrivà major del General de Cattalunya, cu-
sís en lo present dietari un billet del excel·lentís-
sim senyor don Vicente Gonzaga, lloctinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present principat de Cattalunya, aserca de
la vinguda de la senyora emperatrís, lo qual és
assí cusit signat de lletra A.

En aquest mateix dia, per medi del síndich del
General, fonch reportat un recaudo per part de
ses senyories al senyor lloctinent de sa magestat
en lo present principat de Cattalunya, dient
que, per negossis tocants a la casa, lo senyor de-
putat ecclesiàstich volia anar a besar la mà a sa
excel·lència y, així, suplicava fos servit donar
ora. Y sa excel·lència respongué que, per gran-
díssims cafers que tenia per la ocasió de la vin-
guda de la magestat cesàrea, en ninguna manera
se podia desacupar y que, (si) lo senyor deputat
ecclesiàstich volia alguna cosa, escrigués (en) una

//115r //paper lo que volia. Y, reportat lo dit re-
caudo per dit síndich als senyors deputats e ses
senyories ohida dita resposta, ordenaren als
magnífichs assessors de la present casa formas-
sen un paper contenint las difficultats tenen ses
senyories aserca de la vinguda de la senyora em-
peratrís a esta ciutat. Los quals assessors forma-
ren lo paper que·s assí cusit signat de lletra B.
Lo qual paper fonch aportat al cap de duas oras
per medi de dit síndich a sa excel·lència, lo qual
respongué que en lo endemà de matí tornaria
resposta.

115v Dissapte, a XVII. En aquest dia tornà en la pre-
sent ciutat lo il·lustre senyor oÿdor real, lo qual
era anat en la ciutat de Lleyda.

Diumenge, a XVIII. En aquest dia me han orde-
nat a mi, escrivà major, cusís en lo present dieta-
ri un billet de sa excel·lència, lo qual és assí cusit
signat de lletra A.

En aquest mateix dia, al apuntar de l’alba, Mon-
juïch assenyalà armada de galeras de la part de
ponent y, judicant que eran las galeras ab las
quals venia embarcada la magestat cesàrea de la
senyora emperatrís, encontinent, se posaren a
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punt las tres falugas que ses senyories tenian pre-
vingudas per anar lo senyor comte de Plasència a
donar, de part del consistori y de tot lo Princi-
pat, la benvinguda a sa magestat. Las quals falu-
gas, poch aprés, foren posades a punt en esta
forma, ço és, la faluga ab la qual se havia de em-
barcar lo senyor embaxador, comte de Plasèn-
cia, ab vuyt cavallers aportava en sa companyia
estava tinyida de negre, ab los rems daurats y los
mariners vestits de negre,a //116r // de dinés del
General, ab son estandart en la popa de tafatà
negre, ab las armas del present Principat y de la
Deputació, ab son tandarol també de tafatà ne-
gre guarnit de sarrell y or. Y, per lo entorn de dit
tandarol, ab las armas de la deputació brodadas
de or y ab estrado de vallut negre y ab las corti-
nas de tafatà. La altra faluga, ab la qual se havia
de embarcar lo síndich y lo regent los comptes
del General, estava tinyida de negre, ab son es-
tandart en la popa ab la mateixa forma de la altre
y ab son tandarol de bayeta negre. Y la altra falu-
ga, ab la qual se havian de embarcar los patges y
lacayos y gentilhoms de dit senyor embaxador,
estava tinyida de negre, ab son tandarol de baye-
ta negre. Y, posadas a punt ab la forma dalt refe-
rida y descubrint-se las galeras a la punta de
Monjuïch, dit senyor comte de Plassencia se
embarcà ab dita faluga y ab ell los senyors don
Francisco Sala, don Carlos Calders, don Fede-
rich Desbosch y Santvicens, don Agustin Berar-
do, de la orde y milícia de Sant Jaume de la espa-
sa, don Ramon Copons, don Anton Copons,
Francisco de Granollachs y Millàs y don Joseph
Terré, tots vestits de tafatà llis negre y ab capas
curtas. Y ab la altra faluga se embarcà lo síndich y
regent los comptes y en la altra los patges, gen-
tilshoms y lacayos, que eran molts en número.
//116v // Y, axís embarcats, se partiren envés las
galeras, que eren vint-y-set, las quals venian
poch a poch, remant. Y lo que succehí en la em-
baixada està descrit y continuat en un paper que
dit senyor comte me ha entregat com escrivà
major, que és assí cusit signat de lletra A.

E ses senyories, encontinent saberen la nova de
la vinguda de la senyora emperatrís, se ajunta-
ren, assistits dels officials del General, en la casa
del General i Bolla de la present ciutat, essent
absent lo senyor deputat real, per causa, segons
digué, de sa indisposició per a poder acudir ab
més prestesa a tot lo que fos convenient per la
entrada de la vinguda de la senyora emperatrís.
Y aprés, a les deu hores del matí, tornà de dita
embaxada dit senyor conte de Plasència ab dits
cavallers y pujaren en lo consistori de ses senyo-
ries, qui estava junt en dita casa del General y
bolla, y referí la embaxada en la forma conten-
guda en lo paper dalt insertat.

E, poch aprés, de part de sa excel·lència del se-
nyor don Vicente Gonzaga, lloctinent y capità
general en lo present Principat, arribà en lo con-
sistori de ses senyories don Francisco de Sem-
manat y, de part de sa excel·lència, explicà a ses
senyories que la senyora emperatrís entrariaa //
117r // a la present ciutat dins de una hora y mit-
ja y volia se li fes entrada pública com se féu en
lo any MDCLXXXIX ab la entrada del senyor rey
don Phelip Segon, de immortal memòria, y ab la
senyora reyna, sa muller. Y, aixís, que ses senyo-
ries se posassen a punt ab tota la prestesa. Y ad-
vertia a ses senyories que tots los cavallers y se-
nyors venian ab la senyora emperatrís anavan
vestits de tafatà llis negre, ab capas curtas, per
rahó del dol de senyor rey, y que, aixís, ses se-
nyories podian servir-se eixir ab eixa forma.

E poch aprés tornà dit don Francisco de Semma-
nat en lo consistori de ses senyories y, de part de
sa excel·lència, los referí que la senyora emperatrís
se desembarcaria luego y que entraría de rabosso en
la present ciutat, sens que se li fes entrada pública.
E poch aprés la galera real ab la qual venia embar-
cada la senyora emperatrís entrà dins lo moll de la
present ciutat, havent-li feta la ciutat tres salves
reals ab artilleria. Y, entrada en lo moll, se arrimà
en un pont que, per dit effecte, estava previngut,
molt ben ordenat. Y, encontinent, desembarcà
per dit pont, ab una cadira de mà y pujà ab ella
dalt en lo moll, ahont estava previngut un cotxo
ab sis mulas, y se posà en ell y entrà aixís en la pre-
sent ciutat, ab las cortinas del cotxo atapades,
aportant devant dues companyes de cavalls de
guarda, y la acompanyaren fins a palàcio.

117v En aquest mateix dia, a la tarde, ses senyories
enviaren lo síndich del General al excel·lentísim
senyor duch de Alburquerque, majordom ma-
jor de la senyora emperatrís, per a saber de la sa-
lut de la senyora emperatrís y, juntament, supli-
car-li, de part de ses senyories, intercedís ab sa
magestat fos servida donar llicència a ses senyo-
ries per anar a complir sa obligació en besar las
mans a sa magestat cesàrea. E lo dit síndich féu
relació que lo excel·lentíssim senyor duc de Al-
burquerque respongué que estimava al consis-
tori lo bon cuydado tenien ses senyories de sa-
ber de la salut de la senyora emperatrís y que,
donant lloch la indisposició de sa magestat, pro-
curarie en alcansar llicència per a què ses senyo-
ries puguessen anar a besar-li les mans.

En aquest mateix dia, present y cridat Bonaven-
tura Vila, escrivà major del General de Cattalun-
ya, y present per testimoni Valentí Serra, preve-
re, y Ramon Mas, nottari, per estes cosas cridats,
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constituït personalment Hyacinto Blanch, sín-
dich del General de Cattalunya, en presència del
molt il·lustre senyor Miquel Boneu, deputat real
del present principat de Cattalunya, personal-
ment trobat en la casa de sa pròpria habitació, la
qual té situada en la present ciutat, en lo carrer
anomenat de Besea, en al qual se presentà una
scriptura que és assí cusida,a //118r //signada de
lletra A. La qual llegida per mi, escriva major, en
presència de dits testimonis, y lliurada còpia de
aquella, dit senyor deputat real respongué de
paraula que ell estava indispost y que, per causa
de sa indisposició, no podie acudir a la obligació
de son offici, però que, en donar-li lloch sa indis-
posició, compliria a la obligació de son offici. De
les quals cosas fou llevat per mi, a instància de dit
síndich, acte. Presents per testimonis los sobre-
dits.

En aquest mateix dia, molt de nit, ses senyories
reberen un billet de sa excel·lència lo senyor vir-
rey, lo qual me entregaren a mi, escrivà major,
perquè lo cusís en lo present dietari, y és assí
signat de lletra A.

Dilluns, a XVIIII. En aquest dia, a la tarda, ses se-
nyories enviaren lo síndich al excel·lentíssim se-
nyor duch de Alburquerque, majordom major
de la senyora emperatrís, per a saber de la salut
de la senyora emperatrís y, juntament, suplicar-
li, de part de sas senyories, intercedís ab sa ma-
gestat cesàrea fos servida donar llicència a ses se-
nyories per a anar a cumplir sa obligació en
besar-li les mans a sa magestat cesàrea. E lo dit
síndich féu relació que lo excel·lentíssim senyor
duch de Alburquerque respongué que estimava
// 118v // al consistori lo bon cuydado tenia de
saber de la salut de la senyora emperatrís y que
abuy havia presa una medecina y que, en donar
lloch la indisposició de sa magestat, procuraria
alcansar llicència per a què ses senyories pugues-
sen anar a besar-li les mans y que avisaria al con-
sistori.

En aquest mateix dia lo doctor Vicens Sabater y
Gleu, servint lo offici de altre dels assessors del
General, a las sinch horas de la tarde, se conferí,
de orde de ses senyories, ab lo excel·lentíssim
senyor don Vicente Gonzaga, lloctinent y ca-
pità general de sa magestat en lo present princi-
pat de Cattalunya. Y, en nom de ses senyories, li
presentà que, si bé ses senyories havian fet totas
las diligèncias possibles per a effectuar vuy las
alimàries de la felís vinguda de la senyora empe-
ratrís a esta ciutat, però que, per moltas preven-
cions se han de fer, de llanternas y altres cosas,
haver-se de fer vuy las lluminàrias no podrian
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anar ab lo luciment degut y mostrar tot est
Principat lo molt regosijo té ab la real vinguda
de sa magestat, que, si a sa excel·lència apareria,
se diferissen dos o tres dias, per a què dita func-
ció anàs ab lo luciment que ses senyories desit-
jan demostrant son affecte. Y sa excel·lència fou
servit respòndrer que lo differir les alimàries no
dependia de sa mà,a //119r // perquè la casa real
porta sas institucions de la reyna nostra senyora
y que vuy comença fer alimàries y que, així, ses
senyories no podan differir-las, fent-las la casa
real. Y que fassan lo que pugan vuy, que los dies
següents se milloraran y se veurà lo desitg y
promtitut de acudir al real servey. Y que sa ex-
cel·lència, quant antes li era estat possible, havia
donat a ses senyories la notícia ab lo billet havia
enviat de matí.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi, es-
crivà major del General, cussís en lo present die-
tari un billet rebut de sa excel·lència, lo qual és
assí cusit signat de lletra A.

En aquest mateix dia se comensaren de fer
alimàries en la present casa de la Deputació per
la vinguda de la magestat cesàrea de la empera-
trís, ab molt regosijo, havent-hi de nits y de dias
en la sala de sant Jordi, qui estavan tocant cobla
de músichs, trompetas y timbalas, com també
tota la ciutat féu la mateixa demostració de
alimàries, ab molt contento y alegria.

Dimarts, a XX. En aquest dia me han ordenat a
mi, escrivà // 119v // major cusís en lo present
dietari un billet de sa excel·lència, lo qual és assí
cusit signat de lletra B.

En aquest mateix dia Joseph Cortès, altre dels
verguers de ses senyories, me ha feta relació a
mi, Bonaventura Vila, servint lo offici de escrivà
major del General, que, per orde del molt il·lus-
tre consistori de ses senyories, se era conferit en
casa del senyor deputat real, ahont lo havia tro-
bat demunt del llit, y de part de ses senyories li
ha referit que vuy, a les quatre y mitja de la tar-
da, tenian assenyalada hora per anar a besar la
mà a la senyora emperatrís, y que per ço tingués
a bé, dit senyor deputat real, de venir al consis-
tori per a assistir a dita funcció pública. Y dit se-
nyor deputat real, responent a dit recaudo, di-
gué que, per causa de sa indisposició, no podia
assistir a dita funcció pública, perquè, en cami-
nant quatre passos, se ofegava y que no li era
posible poder acudir a la obligació de son offici.

En aquest mateix dia los doctors en medecina
Jacinto Andreu, Pau Fuster y Juan Alòs, mitjen-
sant jurament que han prestat a Nostre Senyor
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Déu y als seus sants quatre Evangelis en lo con-
sistori de ses senyories, en mà y poder del se-
nyor deputat ecclesiàstich, ha feta relació com
lo molt il·lustre doctor Boneu, //120r // deputat
real, de present està detingut en lo llit ab una
malaltia del pit que·s diu asma, per la qual se li
estan fent molts remeys y no pot eixir de casa y,
per consegüent, impossibilitat de poder acudir a
las obligacions de son offici.

En aquest mateix dia, absent lo senyor deputat
real del consistori de ses senyories per causa de
sa indisposició, a les sinch horas y mitja després
migdia, obtinguda primer hora ab billet del ex-
cel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga, lloc-
tinent y capità general de sa magestat en lo 
present principat de Cattalunya, anaren ses se-
nyories a besar la mà a sa magestat cesàrea de la
senyora emperatrís, partint de la casa de la De-
putació a peu, ab las massas grossas devant, ab
los porters aportavan aquellas ab cotas de xame-
llot negre, ab becas de tafatà negre, ab los mag-
nífichs assessors, advocat fiscal, escrivà major,
racional, regent los comptes, deffenedor y de-
més officials del General, molt ornats y ateviats,
anant per la plaça de Sant Jaume dret al Call y
per davant la plaça de la Trinitat dret a la Car-
nisseria d’en Sorts y Escudellers blanchs. Y, an-
tes de arribar en lo carrer Ample, entengueren
ses senyories que los molt il·lustres senyors con-
cellers de la present ciutat estavan en palàcio
aguardant per a besar las mans a sa magestat
cesàrea, //120v // per quant sa excel·lència lo se-
nyor virrey, junt ab los senyors de la Real Au-
diència del present Principat, eran dins a besar
la mà a sa magestat. Y, aixís, ses senyories se’n
anaren en la iglésia de Nostra Senyora de la
Mercè per a aguardar la deguda ocasió per anar
a palàcio. Y, al cap de un rato, tingueren avís
que los senyors concellers eran entrats per a be-
sar la mà a sa magestat y, encontinent, ses se-
nyories partiren de dita església per a palàcio.

Y, arribats dalt en una sala, trobaren que los se-
nyors consellers eixien del aposento de sa ma-
gestat y, arrimant-se en una part de dita sala los
senyors concellers ab sos officials, passaren per
altra part de dita sala, fent-se las degudas corte-
sias. Y, encontinent, passats dits senyors conce-
llers, entraren ses senyories junt ab los magní-
fichs assessors, escrivà major, racional, regent
los comptes y deffenedor dins lo aposento a
hont estava sa magestat cesàrea, y los demés of-
ficials se restaren fora, en altre aposento de dit
palàció. Y entrats allí, fent las degudas cortesias
a sa magestat, que estava assentada sobre dos al-
moadas qui estavan sobre una terima, sota de
un dosser carmesí brodat de or molt rich. Y a
son costat esquerre estava lo senyor duch de Al-
burquerque dret, cubert, y a l’altra part, de mà

dreta, estava // 121r // la senyora duquessa de
Alburquerque dreta y altres senyoras titulars. Y
lo deputat ecclesiàstich, en nom del consistori y
de tot lo Principat, donà la benvinguda a sa ma-
gestat cesàrea en la present ciutat y li referí la
molta alegria tenian tots los naturals d’est Prin-
cipat de què sa magestat cesàrea hagués tingut a
bé de honrar est Principat ab sa real presència, y
ab altres demostracions de agrehiment molt
ben ditas. Y sa magestat cesàrea fou servida
respòndrer lo següent: «agradesco el affecto que
me demostrays». Y, encontinent, lo senyor depu-
tat ecclesiàstich, fent las degudas tres cortesias,
anà a besar la mà a sa magestat cesàrea y, conse-
cutivament, los demés consistorials, de grau en
grau. Y, acabats dits senyors consistorials de be-
sar-li la mà, los magnífichs assessors, advocat fis-
cal, escrivà major, racional, regent los comptes y
deffenedor ab las mateixas cortesias li besaren la
mà, anant primer los magnífichs assessors y ad-
vocat fiscal, després lo escrivà major, racional,
regent los comptes y després lo deffenedor, qui
fou lo últim per haver en lo últim acte públich
dit deffenedor precehit al dit escrivà major y de-
més officials. Y, acabat dits officials de besar la
mà a dita senyora emperatrís, los senyors depu-
tats y demés officials demuntdits se despediren
// 121v // de sa magestat cesàrea ab la deguda
cortesia, demostrant dita senyora emperatrís ab
son semblant haver tingut molt contento de
dita vesita. Y, aixís despedits, se’n tornaren en la
present casa de la Deputació, ab lo mateix
acompanyament, passant per lo Regomir.

Y, a la que foren a dit carrer, encontraren lo
il·lustríssim senyor bisbe de Barcelona junt ab lo
il·lustre Capítol de canonges de la dita Seu, que
anaven a palàcio per a besar la mà de sa mages-
tat cesàrea. Y, encontrats dits senyor bisbe y ca-
nonges, se arrimaren en una part de dit carrer y
ses senyories y demés officials en l’altra part de
dit carrer y, fent-se les degudas cortesias, passa-
ren junts cada hu per son camí. Y ses senyories,
ab los demés officials, arribaren en la present
casa de la Deputació y, arribats tots, se despedi-
ren ab molta alegria.

En aquest mateix dia se feren alimàries ab la ma-
teixa forma que lo die de aÿr.

Dimecres, a XXI. En aquest die, per medi del sín-
dich del General, fonch aportat, de part de ses se-
nyories, un recaudo al excel·lentíssim senyor
duch de Alburquerque, majordom major de sa
magestat cesàrea de la senyoraa //122r //empera-
trís, dient que los senyors deputats estaven cuyda-
dosos de la salut de sa magestat cesàrea y, aixís, su-
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plicaven a sa excel·lència se servís donar-los-ne no-
tícia. Lo qual respongué que estimava lo bon cuy-
dado de ses senyories, que encara la senyora em-
peratrís estava flaca y que anava un tant de millora.

En aquest mateix dia se feren alimàries ab la ma-
teixa forma que lo die de aÿr.

Dijous, a XXII. En aquest dia, havent obtinguda
primer hora per lo síndich del General, anaren,
de part de ses senyories, los senyors don Felip
Roger y don Gerònym de Magarola a besar las
mans al excel·lentíssim senyor duch de Albur-
querque, majordom major de la senyora empe-
ratrís, y donar-li la benvinguda [a esta] ciutat y,
de part de ses senyories, offerir-li estar molt
promptes a tot lo que fos de son major servey. E
dit excel·lentíssim senyor duch respongué que
besave les mans a ses senyories, agrahint la mercè
eran servits fer-li, restant molt cert del bon affec-
te de ses senyories, y que, en quant ell valgués en
servey de ses senyories, acudiria ab molta pun-
tualitat. Y subseguidament, donat dit recaudo,
se’n //122v //anaren dits senyors don Felip y don
Gerònym Magarola a donar, de part de ses se-
nyories, altre recaudo al eminentíssim senyor
cardenal Colonna, qui era vingut ab la senyora
emperatrís a esta ciutat. Ab la mateixa conformi-
tat se donà a dit senyor duch y sa eminènsia fou
servit respòndrer que agrahia molt lo bon affecte
de ses senyories y que, si en cosa fos bo en servey
de ses senyories, lo tindrian molt promte.

En aquest mateix dia, per medi del síndich del
General, fonch reportat un recaudo de part de
ses senyories al excel·lentíssim senyor duch de
Alburquerque, majordom major de sa magestat
cesàrea de la senyora emperatrís, dient que los
senyors deputats estaven cuydadosos de la salut
de sa magestat cesàrea y, aixís, suplicavan a sa
excel·lència se servís donar-los-ne notícia. Lo
qual respongué que aÿr tingué, aserca del mitg-
dia un rastre de febre, però que havia passada
bona nit y que·s trobava millor.

Divendres, a XXIII. En aquest die, per medi del
síndich del General, fonch reportat un recaudo,
de part de ses senyories, al excel·lentíssim se-
nyor duch de Alburquerque, majordom major
de sa magestat cesàrea de la senyora emperatrís,
// 123r // dient que los senyors deputats estavan
molt cuydadosos de la salut de sa magestat cesà-
rea y, aixís, suplicaven a sa excel·lència se servís
donar-los-ne notícia. Lo qual respongué que
estimava a ses senyories la mercè y que sa ma-
gestat estava en lo llit ab sa febreta, però que
confiave no fore cosa de cuydado.

Dissapte, a XXIIII. En aquest dia ha fet relació lo
síndich del General a ses senyories com se havia
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conferit a palàcio per saber de la salut de la senyora
emperatrís ab la forma acostumada, y que li han
tornat de resposta que estava ab la mateixa desga-
na y que estimava a ses senyories lo bon cuydado.

En aquest mateix dia és vingut en la present casa
lo il·lustre senyor deputat real, lo qual, en sa
desgana, aportavan ab una cadira de mà, y s’és
conferit en lo consistori de ses senyories.

Diumenge, a XXV. En aquest dia ha feta relació lo
síndich del General com se havie conferit a palà-
cio per saber de la salut de la senyora emperatrís,
ab la forma acostumada, y li han fet de resposta
que havie passat molt bona nit y que lo senyor
duch de Alburquerque estave un poch desganat
y que estimava a ses senyories lo bon cuydado.

123v Dilluns, a XXVI. En aquest dia ha fet relació lo
síndich del General que se era conferit en palà-
cio per a saber de la salut de la senyora empera-
trís y que li havia dit un patje de cambra del se-
nyor duch de Alburquerque que lo diumenge a
la tarda havia tingut una poca de cessió y que lo
senyor duch havia passat bona nit, y que estima-
va a ses senyories lo bon cuydado y que així ho
representarie al senyor duch de Alburquerque.

Dimarts, a XXVII. En aquest dia se conferí lo sín-
dich en palàcio així mateix com los demés dies
per a saber de la salut de la senyora emperatrís y
li feren de resposta que havia passada bona nit y
que lo senyor duch de Alburquerque havia tin-
gut una cessioneta de febra, la qual li ha entrat
lo dia antes a la tarde, y que se estimava a ses se-
nyories lo bon cuydado y que de dit recado ne
donarie rahó al senyor duch de Alburquerque.

En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, fonch reportat al excel·lentíssim senyor
don Vicente Gonzaga, lloctinent y capità general
de sa magestat en lo present principat de Catta-
lunya, un paper o súplica de part de ses senyories
aserca de algun forçat detingut a les galeres de
Gènova, com llargament en dit paper és de bèu-
rer, lo qual estàa //124r //cusit signat de lletra A.

Dimecres, a XXVIII. En aquest dia ha fet relació
lo síndich del General com se era conferit en lo
palàcio de la sesàrea magestat de la senyora em-
peratrís, ab la forma acostumada, per a saber de
sa salut. Y li feren de resposta que li havien do-
nat una medecina y la trocà tres vegades, que
quedaven a la mira del que·n resultaria.

En aquest mateix dia s’és partit de la present
ciutat per anar en sa casa, per cafers propris, lo
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il·lustre senyor don Francisco Pons, senyor de
Monçonís, de present oÿdor militar.

Dijous, a XXVIII. En aquest dia ha feta relació lo
síndich del General com havia anat, de part de
ses senyories, en lo palàcio de la senyora empe-
ratrís per saber com ho passave sa magestat de
sa indisposició. Y li feren de resposta que ho
passava molt millor y que estimava a ses senyo-
ries lo bon cuydado.

Divendres, a XXX. En aquest dia ha feta relació lo
síndich del General //124v // com se era conferit
en lo palàcio de sa senyora emperatrís per a saber
de sa salut y li feren relació de què havia presa una
purga y que li obra bé. Y que lo senyor duch, lo
die antes, havia tingut una cessioneta y que vuy
lo sangraven per lo peu, y que estimava a ses se-
nyories lo bon cuydado, que, estant millor lo se-
nyor duch, li donarie rahó de dit recado. En
aquest mateix dia, per medi del síndich del Ge-
neral, fonch reportat, de part de se senyories, un
paper al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità
general de sa magestat en lo present principat de
Cattalunya aserca del offici de sobrecullidor de
llevant, lo qual vacca per mort de Bonaventura
Closa, últim possessor de aquell, lo qual paper és
assí cusit signat de lletra A, y ha fet relació com lo
havia entregat en mans de sa excel·lència.

Dissapte, a XXXI. En aquest dia los il·lustres se-
nyors oÿdor ecclesiàstich y oÿdor real baixaren
en la Llotja del mar de la present ciutat y se con-
feriren en lo aposento del receptor dels fraus per
vèurer si·s cometian fraus al General, y no se’n
trobà ningun. En aquest mateix dia lo síndich
del General ha feta relació com se era conferit
en lo palàcio de la magestat cesàrea de la se-
nyora emperatrís per a saber de sa salut //125r //
y li feren de resposta que·u passava bé y que lo
senyor duch de Alburquerque se encaminava a
cortana sa desgana y que estimava a ses senyo-
ries lo bon cuydado.

Agost MDCLXVI

Diumenge, al primer de agost MDCLXVI. En
aquest dia ha feta relació lo síndich del General
com se era conferit en lo palàcio de la senyora
emperatrís per a saber de sa salut y li feren de
resposta que tant sa magestat cesàrea com lo se-
nyor duch (h)o passaven bé.

Dilluns, a II de agost. En aquest dia, ab la matei-
xa conformitat que los demés dies, ha feta rela-
ció lo síndich del General com se era conferit en
lo palàcio de sa magestat cesàrea y se li féu res-
posta que la senyora emperatrís y lo senyor
duch havian passada bona nit.

Dimarts, a III. En aquest dia, al matí, arribaren
set galeras del gran mestre de Malta per a encor-
porar-se ab la armada de galeras són juntas en lo
moll de la present // 125v // ciutat per anar ser-
vint sa magestat de la senyora emperatrís en la
jornada ha de fer de la present ciutat al final, les
quals donaren fundo devant Sant Bertran. Y al
enfoscar, a toch de oracions, entraren en lo moll
de la present ciutat en esta forma, ço és, que,
adornades de bandares y gallardets ricament,
comensaren a remar y acostar-se al moll a poch
a poch. Y antes de entrar feren ses salves, ço és,
las sis de la moscataria, padrers y artillaria, per
saludar a la senyora emperatrís les tres de dites
sis y les altres tres per saludar a la galera real, la
qual respongué ab tres tirs de artillaria, y la sete-
na per saludar a la ciutat, la qual li respongué ab
quatre tirs de artillaria. Y, fetes ditas salves, la
capitana de dita esquadra de galeras de Malta
entrà en lo moll de la present ciutat, sens abà-
trer lo estandart, ans bé aportant aquell en la
popa de dita galera. Y se posà al costat de la ga-
lera real, precehint a totas las demés capitanes
eran al moll, exceptat la galera real. Y las demés
galeras se acomodaren, ço és, cada una a hont
pogué y trobà lloch, per haver-hi tantas galeras,
que, entre totas, eren trenta-y-quatre. Y la gale-
ra de dita esquadra de Malta se posà en son de-
gut lloch.

En aquest mateix dia ha feta relació lo síndich
del General com era estat en lo palàcio de sa
magestat y que li havian fet de resposta que tant
la senyora emperatrís com lo senyor duch de Al-
burquerque ja estavan bons.

126r En aquest mateix dia ha feta relació lo síndich
del General com, de part de ses senyories, se era
conferit ab lo excel·lentíssim senyor marquès
del Visso, general de las galeras de Espanya,
dient, de part de ses senyories, com Joseph
Plan, natural de la Puebla, del regne de Valèn-
cia, lo qual fonch condempnat en Cattalunya
per lo licenciado Francisco Marron, auditor del
Exèrcit de Cattalunya, per temps de quatre
anys, en la galera de Sant Pere de Espanya. Los
quals dits quatre anys avia complers y, així, su-
plicaven a sa excel·lència manàs dar-li llibertat,
attès havia acabat lo temps de sa condempnació
y ésser condempnat en Cattalunya. Al qual res-
pongué dit excel·lentíssim senyor marquès del
Visso que manaria donar-li llibertat, com vuy ja
la té.

En aquest mateix dia, per orde de ses senyories,
lo síndich del General ha aportat un recado al
excel·lentíssim senyor prínceph Ludovisio, ge-
neral de las galeras de Cerdenya, representant-li
com Juan Avalla y Antoni Pagès estaven remant en
ditas galeras, los quals foren condempnats en lo
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present principat de Cattalunya y havian ja aca-
bat lo temps de sa condempnació. Y, així, supli-
cavan se servís donar-los llibertat. Lo qual res-
pongué, dit excel·lentíssim príncep, que tenia
orde de sa magestat que per aquest viatje de no
donar a ningun forçat llibertat y que Juan Avella
fou condempnat per lo virrey de Cerdenya a
sinch anys més de galera per haver-li trobat dos
llimes, y que Antoni Pagès, //126v //per haver-li
trobada una, fou condempnat per lo auditor de
ditas galeras en dos anys més, y que, en havent
acabat ditas fugas, los donaria llibertat.

Dimecres, a IIII de agost. En aquest dia lo sín-
dich del General ha feta relació com se era con-
ferit en lo palàcio de la magestat cesàrea de la
senyora emperatrís per a saber de sa salut y li fe-
ren de resposta que havia passada molt bona nit
y que estimava lo bon cuydado a ses senyories.

Dijous, a V de agost. En aquest dia lo síndich
del General ha feta relació com se havia conferit
en lo palàcio de la senyora emperatrís per saber
de sa salut y li feren relació com ja estava bona.

Divendres, a VI. En aquest dia lo síndich del Ge-
neral ha feta relació com se havia conferit en lo
palàcio de la senyora emperatrís y li feren de res-
posta que ja sa magestat cesàrea estava bona y
que lo senyor duch estava un poch desganat,
però que havie passada bona nit.a

127r Dissapte, a VII. En aquest dia lo síndich ha feta
relació com se era conferit en lo palàcio de la se-
nyora emperatrís per a saber de sa salut y li han
fet de resposta que la senyora emperatrís passava
bé y que lo senyor duch avuy era lo die de la
cortana y que no sabien lo que serie.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi, es-
crivà major del General, cusís en lo present die-
tari un billet de sa excel·lència, lo qual és assí cu-
sit signat de lletra A.

Diumenge, a VII. En aquest dia lo síndich del
General ha feta relació que se era conferit, ab la
forma acostumada, en lo palàcio de la senyora
emperatrís per a saber de sa salut y li feren de
resposta que la senyora emperatrís havia passat
bona nit y que lo senyor duch, lo vespre antes,
havia tingut la cessió de la cortana.

Dilluns, a VIII. En aquest dia lo síndich del Ge-
neral ha feta relació //127v // com se era conferit
en lo palàcio de la senyora emperatrís per saber
de sa salut y li feren de resposta que ho passava
bé y també lo senyor duch de Alburquerque.
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En aquest mateix dia Jaume Casas, altre dels ver-
guers de ses senyories, me féu relació a mi, es-
crivà major del General de Cattalunya, com, per
orde de ses senyories, lo die present a la matina-
da, se era conferit en casa del senyor deputat real
y, de part de ses senyories li havia dit com lo con-
sistori aniria a besar la mà a sa magestat cesàrea y,
així, que tingués a bé acudir en lo consistori per a
cumplir a la obligació de son offici. Y dit senyor
deputat real, estant dins lo llit, li respongué que
sentia molt no poder acudir a sa obligació, per
quant la desgana patia no li donava lloch de ca-
minar, ni menos de eixir del llit per lo present.

En aquest mateix dia, a les quatre de la tarde, ob-
tinguda primer hora, per avís tingut del excel·len-
tíssim senyor don Vicente Gonzaga, lloctinent y
capità general de sa magestat en lo present prin-
cipat de Cattalunya, anaren ses senyories, essent
absents los senyors deputat real, per causa de sa
indisposició, y oÿdor militar, per ser fora de la
present ciutat, a besar las mans a sa magestat
cesàrea partint de la casa de la Deputació a peu,
ab las massas devant, ab los porters aportavan
aquellas, companyats de //128r // molts officials
del General, anant per lo Regomí dret a palàcio.
Y, arribats allí, entraren ses senyories y los offi-
cials mestres dins lo aposento a hont estava sa
magestat cesàrea y, fetas per ses senyories las de-
gudas reverèncias, li besaren la mà de un a un,
per son orde, y després los magnífichs assessors,
advocat fiscal, escrivà major y demés officials
mestres, en la conformitat se tingué quant hi
anaren a donar la benvinguda. Y, acabat de be-
sar-li las mans, lo senyor deputat ecclesiàstich, de
part del consistori, digué a sa magestat cesàrea lo
contento tant gran tenia lo consistori y tot lo
Principat de vèurer sa cesàrea magestat ab la salut
reparada y que tenian gran sentiment de la
ausència de sa magestat cesàrea, però que los
aconsolava vèurer las grans ditxas y utilitats se es-
peravan per tota la christiandat de sa partida y
que, continuadament, se supplicaria a Sa Mages-
tat Divina donàs a sa cesàrea magestat felís camí y
dilatats anys de vida, ab la successió que nosaltres
y tota la christiandat ha de menester. Y suplica a
sa magestat cesàrea disposàs de la voluntat del
consistori, que lo desitg de complir ab la de sa
magestat cesàrea en lo que fos de son major ser-
vey, viuria sempre en lo consistori com se deu. Y
sa magestat cesàrea fou servida respòndrer:
«Creo de vuestro affecto todo lo que me dezís». Y,
acabat dit rahonament, ses senyories se despedi-
ren //128v // de sa magestat cesàrea ab las degu-
das reverèncias y cortesias, y ses senyories torna-
ren en la casa de la Deputació ab lo mateix
acompanyament.

Dimars, a X. En aquest dia, a una hora després
mitgdie, sa magestat de la senyora emperatrís,

[ 1666 ]

a. a continuació un bitllet, transcrit a l’Apèndix 4, pàg. 1233.



se embarcà en la galera real en lo moll de la pre-
sent ciutat. Y, encontinent, se posaren a la vela
totas las galeras, que eran trenta-y-quatre, y
prengueren la via vers llevant. Nostre Senyor li
done felís camí en son viatje com desitjam.

Dijous, a XII. En aquest dia s’és partit de la pre-
sent ciutat lo il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich,
lo qual és anat en la vila de Ripoll per cafers seus
propris.

Dissapte, a XIII. En aquest dia me han ordenat a
mi, escrivà major //129r //del General de Catta-
lunya, cusís en lo present dietari una còpia de la
carta ha enviada sa magestat al excel·lentíssim
senyor don Vicente Gonzaga, lloctinent y ca-
pità general de sa magestat, que Déu guarde, en
lo present principat de Cattalunya aserca dels
excessos fan la gent de las galeras de vèndrer
moltas mercaderias en lo portal del Mar de la
present ciutat sens pagar ningun dret al Gene-
ral, com més llargament en dita carta és de vèu-
rer, la qual és assí cusida signada de lletra A.

129v En aquest dia me han ordenat ses senyories cu-
sís en lo present dietari una súplica presentada
per lo procurador fiscal del General y unas es-
cripturas enviadas per lo deputat local de Torto-
sa per una contrafacció se temia no fes entre-
gant una persona, detinguda en los carcels reals
de Tortosa, a la justícia de Tortosa, València o
Aragó, com en dits papers se conté, los quals
són assí cusits signats de lletras A, B y C.

En aquest mateix dia enviaren un recaudo al se-
nyor abat de Àmer y Rosas, visitador de la visita
passada del General de Cattalunya, per medi del
procurador fiscal del General, dient-li, de part
de ses senyories, se servís manar entregar un
dietari del trienni mil sis-cents vint-y-sis, lo qual
és en los aposentos de dita visita, per a mirar un
exemplar se havia de menester per una contra-
facció, per la qual dit procurador fiscal vuy, die
present, ha presentat una súpplica en lo consis-
tori de ses senyories. Al que dit senyor abat féu
de resposta que, fos cosa que depenjàs de ell sol,
serviria al consistori ab grandíssim gust, però,
depenjant dels demés visitadors y no poder-se
ells ajuntar, per ocasió que tenen los aposentos
desbeliats, no pot tenir lloch la petició de ses se-
nyories. Però, si lo il·lustre consistori ordenàs
fer parar los aposentos a hont se ajustan los se-
nyorsa // 130r // visitadors de dita visita, alesho-
ras serviria lo consistori ab gran gust. Y replicant
lo dit procurador fiscal que esta matèria de con-
trafaccions és cosa precisa y pateix dilació, seria
forsós aver de arribar de espallar lo pany del

aposento, lo que estimaria lo consistori que·u
evitàs.

En aquest mateix dia, inseguint la deliberació
feta per ses senyories lo dia present, lo magní-
fich Dionís Magarola, procurador fiscal del Ge-
neral, constituït personalment devant de una de
las portas del aposento a hont solen residir los
magnífichs assessors de la visita del General de
Cattalunya, en presència del magnífich Joseph
Costa, ciutedà honrat de Barcelona, y Antoni
Pau Duran, adroguer, ciutedà de Barcelona,
testimonis per estas cosas cridats, y de mi, Bo-
naventura Vila, servint lo offici de escrivà major
del General de Cattalunya, requerí a Cosme
Domènech, manyà, despanyàs lo pany de dita
porta. Lo qual, encontinent, lo despanyà y, des-
panyat, tots entraren dins dit aposento y dins
de aquell se trobaren y se’n aportà dit procura-
dor fiscal los llibres següents. Primo lo procés
de la visita del trienni MDCL, fet en lo any MD-
CLIIII. //130v //Ítem altre procés de visita del re-
gent Bayetola. Ítem procés de visita del trienni
MDCLI feta en lo any MDCLX. Ítem procés de vi-
sita trienni MDCLXIII, feta en lo any MDCLXI.
Ítem un llibre de sentèncias y decrets de execu-
ció de la visita del trienni MDCLVIIII, feta en lo
any MDCLXII. Ítem procés de visita trienni
MDCLVIIII, feta en lo any MDCLXII. Ítem procés
de visita trienni MDCXXIII. Ítem procés de visita
trienni MDCLX feta en lo any MDCLXIIII. Ítem
procés de visita trienni MDCLXVII, feta en lo any
MDCLXX. Ítem procés de visita MDCXXIII, feta en
lo any MDCLXXVI. Ítem procés de visita trienni
MDCLXXVIIII. Ítem procés de visita trienni
MDCLVI. Los quals llibres foren aportats dins lo
archiu de la present casa y després se tornà a
tancar dita porta ab un clau, en presència de tes-
timonis. De totes les quals cosas per mi, dit es-
crivà major, fou llevat lo present acte a instància
de dit procurador fiscal, essent presents per tes-
timonis los sobredits.

E seguidament, essent presents dit escrivà ma-
jor y presents per testimonis dit Joseph Cata y
lo doctor micer Francisco Comes y Torró, a
instància de dit procurador fiscal, fou per dit
Cosme domènech despenyat lo pany de una
porta del aposento per hont se entre al //131r //
consistori de dits senyors visitadors y a hont
acostuma escríurer lo escrivà major de dita visi-
ta. Y, despanyat, se entrà dintre dit aposento a
hont se troba un armari, lo qual també fou des-
panyat, dedins del qual se’n aportà dit procura-
dor fiscal, en presència de dits testimonis, los lli-
bres següents. Primo un dietari de la visita
trienni MDCL, feta en lo any MDCLIIII. Ítem lo
dietari de deputats y oÿdors del trienni MDCXX-
VI. Ítem un llibre de sentèncias y decrets de exe-
cució del General del trienni MDCLVI, fet en lo
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any MDCLVIIII. Ítem dietari de la visita trienni
MDCLIII, fet en lo anya MDCLVI. Ítem un llibre
de deliberacions del trienni MDCXI. Ítem
sentèncias de visita del trienni MDCLIIII. Ítem
sentèncias y decrets de execució de la visita
trienni MDCXXXII, fet en lo any MDCXXXV. Ítem
sentèncias y decrets de execució de la visita
trienni MDCLIII, fet en lo any MDCLVI. Ítem die-
tari de la visita trienni MDCXXXXVII feta en lo any
MDCL. Ítem altre dietari de la visita trienni
MDCXXIII fet en lo any MDCXXVI. // 131v // Ítem
altre dietari de visita trienni MDCXX, fet en lo any
MDCXXIII. Ítem altre dietari de visita trienni
MDCXXXXIIII fet en lo any MDCXXXXVII. Ítem die-
tari de deputats y oÿdors trienni MDCXI. Ítem
sentèncias y decrets de execució de la visita co-
mensada en lo any MDCXXVII. Ítem sentèncias
de visita trienni MDCXXVIIII, fet en lo any
MDCXXXIII. Ítem lo llibre de la Ànima de depu-
tats y oÿdors vell. Ítem lo llibre de Juraments de
deputats y oÿdors. Ítem llibre de Caucions de
officials peccuniaris.

E continuant dit acte, se espanyà la porta del
aposento a hont acostuman tenir consistori los
senyors visitadors y, entrats en dit aposento, se
despanyà una cayxa, dedins la qual se’n aporta-
ren los llibres següents. Primo un dietari de visi-
ta del trienni MDCXXVI, fet en lo any MDCXXVIIII.
Ítem un llibre hont estan continuats los salaris
dels officials de la Bolla de la present ciutat pa-
gats per los arrendadors de dita bolla, del trien-
ni MDCLVIIII. Ítem altre llibre dels salaris pagats
a dits officials per los arrendadors del trienni
MDCLXII. Ítem dietari de la visita trienni MDCL-
VIIII, feta en lo any MDCLXII. //132r // Ítem altre
dietari de visita trienni MDCLVI, feta en lo any
MDCLVIIII. La qual cayxa fou després ben clava-
da ab claus en presència de dits testimonis y des-
prés fou tancat lo aposento primer, a hont es-
criu lo escrivà major. De totes les quals cosas
per mi, dit escrivà major, fou llevat lo present
acte a instància de dit procurador fiscal, essent
presents per testimonis los sobredits Joseph
Cata y micer Comes y Torró.

Dijous, a XVIIII. En aquest dia, per medi del sín-
dich del General de Cattalunya, fonch reportat,
de part de ses senyories, un recado al senyor
abat de Àmer y Rosses, òlim president de la visi-
ta pròxim passada, dient que los molt il·lustres
senyors deputats, per haver hagut de menester
algun llibre del General, lo qual estava tancat en
los aposentos de la visita, ordenaren despanyar
dits aposentos y aportaren los llibres tocants al
archiu dels senyors deputats. Y, trets dits llibres,
manaren tornar a tancar ab la deguda forma di-
tas portas, tenint en si recullidas las claus de dits
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aposentos, y que, // 132v // així, sempre que sa
senyoria gustàs vèurer alguns papers tocants a la
visita pròxim passada, enviàs persona idònea,
que se li entregarian ditas claus de dits aposen-
tos. Al qual respongué dit senyor abat que, per
lo present, no podia juntar consistori, que en
poder-ne ajustar resoldria lo que seria menester.

En aquest mateix die referí en lo consistori de
ses senyories lo doctor Vicens Sabater y Gleu,
servint lo offici de altre dels assessors del Gene-
ral, com lo die de aÿr, a les set horas de la tarde,
aprés de haver vist ses senyories lo exemplar de
XVIIII de setembre MDCXXVI, continuat en lo
dietari del trienni MDCXXVI, de orde de ses se-
nyories, anà a casa del excel·lentíssim senyor
lloctinent general y, obtinguda llicència de sa
excel·lència, entrà en un aposento de sa casa,
hont era sa excel·lència, y li representà com ses
senyories havian tingut notícia que en la ciutat
de Tortosa se havia pres un valencià per alguns
delictes que se deya havia comesos en lo regne
de València, que estava pres de orde del veguer
de dita ciutat y que se temia mol traguessen de
aquest Principat, remitent-lo al senyor virrey de
València. Y, com la remissió de presos encontra
las generals constitucions de Cattalunya, que
disposen que ningun pres puga ser tret de Cat-
talunya, sinó que se ha de fer la causa dins la ve-
gueria és estat pres, y com sempre los deputats
se són opposats a semblants //133r // contrafac-
cions, com ho feren en dit any MDCXXVI y en al-
tre ocasions, suplica a ses senyories fos servit, en
observança de las generals constitucions, manar
no permètrer que dit valencià fos tret de Catta-
lunya, sinó que, per sa excel·lència o altre jutge
competent, fos castigat segons serie trobat de
justícia, com més llargament ho suplicarian a sa
excel·lència ab una embaxada. Y que sa ex-
cel·lència fou servit respòndrer que los senyors
deputats estavan mal informats, que era fals lo
que se’ls havia representat de voler remètrer dit
pres al virrey de València, perquè ell sabia molt
bé lo que disposan las generals constitucions en
esta matèria. Y que las remissions no·s fan ab
decret de cambra ni altrament, sinó que, venint
las requisitòrias ab la forma deguda, lo Concell
Criminal ho mira. Y, no essent de aquells casos
que, segons la observança del Real Consell, té
lloch la remissió, no·s permet la remissió ni la
extracció y entrega del pres y assò se fa per de-
cret de Cancellaria. Y que, així, fins vuy, en lo
cas present no havia vingut la requisitòria, que
quant vingués obraria en la mateixa forma, pro-
curant en tot que las generals constitucions fos-
sen observades.

Divendres, a xx de agost. En aquest dia, per
medi del síndich del General de Cattalunya, en-
viaren ses senyories al excel·lentíssim senyor
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don Vicente Gonzaga, lloctinent y capità gene-
ral de sa magestat, que Déu guarde, //133v // en
est Principat, un memorial de subjectes del offi-
ci de sobrecullidor de la col·lecta de Tremp y
Pallàs y Vall de Aran, que vacca per mort de Jo-
seph Sansa, lo qual és assí cusit signat de lletra A.a

134v Dilluns, a XXX. En aquest dia ses senyories, ab-
sents los senyors oÿdors ecclesiàstich y militar,
baixaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
y se confariren en lo aposento del receptor dels
fraus per vèurer si·s cometian fraus. Y se trobà un
plagador ab una tela de tafatà doble negre, en
què n’i ha de taxit tres canes, poch més o manco,
apresa de casa Barthomeu Barenys, veler.

Dimars, a XXXI. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor ecclesiàstich és tornat en la present ciutat
y s’és conferit en lo consistori de ses senyories.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi, es-
crivà major del General de Cattalunya, cusís en
lo present dietari una carta de sa magestat, que
Déu guarde, junt ab una suplicació presentada
per part de Martí Fontanet a sa magestat per a
què pugue anomenar persona per servir lo offici
de tauler de Tarragona, que dit Fontanet obté.
Los quals carta y súplica han rebut ses senyories
de part del senyor canceller, qui los ha enviats,
de orde de sa senyoria, per a què ses senyories
informassen a sa magestat lo que tenen que in-
formar serca dit fet, los quals són assí cusits sig-
nats de lletras A y B.

En aquest mateix dia me han ordenat a mib //
135r // escrivà major del General de Cattalunya,
cusís en lo present dietari una relació feta per los
magnífichs assessors y advocat fiscal de la pre-
sent casa aserca de què, essent don Joseph Laca-
sa, aragonés, exercint jurisdicció en lo present
principat de Cattalunya, com més llargament ab
dita relació és de vèurer, la qual és assí cusida
signada de lletra A.

Setembre MDCLXVI

Divendres, a III. En aquest dia, a las nou horas de
la matinada, per medi del doctor Joan Batista
Vila, canonge de la //135v //santa iglésia de Bar-
celona, official y vicari general del il·lustre senyor
bisbe de Barcelona, don Francisco Vila, y al doc-
tor Gismundo Boffill, ciutadà honrat de Barce-
lona, ab verguers ab massas altas devant, acom-

panyats de molts officials del General, fonch re-
portat un paper de embaxada al excel·lentíssim
senyor don Vicente Gonzaga, lloctinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present principat de Cattalunya, aserca de què,
essent don Joseph Lacasa, aragonés, exercint ju-
risdicció en lo present principat de Cattalunya, lo
que és contra las generals constitucions del pre-
sent Principat, com més llargament, ab dita em-
baxada, és de vèurer, la qual és assí cusida, signa-
da de lletra A. E aprés tornats dits embaxadors en
lo consistori de ses senyories feren relació com sa
excel·lència havia rebuda la embaxada ab molt de
gust, y digué que los senyors deputats y oÿdors
de comptes li demanaven una cosa molt ajustada
a la rahó y que si lo síndich de Camarasa fos anat
primer a sa excel·lència (h)o hauria remediat, y
que remetria la súplica al Concell, que estava ac-
tualment junt, y que serviria lo consistori.a

136v Divendres, a X. En aquest dia hi hagué junta en
lo aposento dels magnífichs assessors per lo ne-
gossi del ajust dels censals y assistiren en dita
junta lo senyor oÿdor ecclesiàstich y dits magní-
fichs assessors y advocat fiscal, per part de la De-
putació. Y per part dels censalistes lo canonge
Ximenis, don Joseph de Pinós, lo doctor Marçal
y lo pare Puig, de la Companyia, y estigueren
junts tractant de negocis cerca de dos horas. Y
dit senyor oÿdor los entregà lo paper que és assí
cusit signat de lletra A, que és en resposta a una
súplica a ses senyories donada per alguns de dits
acrehedors censalistas, qu·és cusit en lo present
dietari, en jornada de VII de juliol MDCLXVI.

Dissapte a XI. En aquest dia me han ordenat a mi,
escrivà major // 137r // del General, cusís en lo
present dietari un billet del excel·lentíssim senyor
don Vicente Gonzaga, lloctinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
principat de Cattalunya, aserca de la llibertat de
Juan Carrer, detingut en la galera de Sierra, bona
boya, lo qual és assí cusit signat de lletra A.

Dilluns, a XIII. En aquest dia ses senyories me han
entregat a mi, escrivà major del General de Catta-
lunya, un decret despatxat per Cancellaria conte-
nint que ses senyories fassen terna per lo offici de
escrivent ordinari de la escrivania major, que vac-
ca per mort de Gerònym Galí, lo qual havia rebut,
de part de sa excel·lència, per mans de Francisco
Cassanyes, nottari y escrivà de registre, lo qual és
assí cusit signat de lletra B. En aquest mateix dia
s’és partit de la present ciutat //137v // lo il·lustre
senyor doctor Juan Costa, oÿdor ecclesiàstich,
per la ciutat de Tortosa, per cafers seus propris.
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Dimecres, a XV. En aquest dia lo reverent Pere
Llavallol, prevere y benefficiat de la iglésia par-
roquial de Sant Miquel de la present ciutat, com
a procurador de Salvador Soler, parayre de la
vila de Olesa, altre dels taulers de la vila de Tar-
rassa, com consta de sa procura en poder de
Bonaventura Vila nottari públich de Barcelona,
y servint lo offici de escrivà major del General
de Cattalunya, lo die present ha renunciat lo dit
offici de altre dels taulers de dita vila de Tarrassa
en mà y poder de ses senyories, pure et libere,
suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-
li la dita renunciació. E ses senyories, attès cons-
ta, per certificatòria del magnífich racional de la
present casa, que dit Soler no deu cosa al Gene-
ral, la qual és assí cusida signada de lletra A, han
admesa dita renunciació, si et in quantum sit
admittenda, presentsa // 138r // per testimonis
Joseph blanch y Joseph Cortès, verguers de ses
senyories.

Divendres, a XVII. En aquest dia me han ordenat
a mi, escrivà major del General de Cattalunya,
cusís en lo present dietari un paper, lo qual
fonch enviat al senyor canceller del present
principat de Cattalunya fahent aserca de la peti-
ció fa Martí Fontanet, tauler del General de la
ciutat de Tarragona, a sa magestat, que Déu
guarde, lo qual és assí cusit signat de lletra B.

138v Dimecres, a XXII. En aquest dia lo doctor en
medecina Pau Santacreu, ciutedà de Barcelona,
ha feta relació en lo consistori de ses senyories,
mitjensant jurament, com Joseph Rol, receptor
dels fraus del General, està detingut de malaltia
corporal per la qual té necessitat de curar-se,
impossibilitat de poder acudir a la obligació de
son offici.b

Octubre MDCLXVI

140v Dissapte, a VIIII. En aquest dia me han ordenat
a mi, escrivà major del General de Cattalunya,
cusís en lo present dietari una carta del agent de
ses senyories en la cort de sa magestat, la qual és
assí cusida signada de lletra A. En aquest mateix
dia ses senyories enviaren, per medi del síndich
del General al excel·lentíssim senyor don Vicen-
te Gonzaga, lloctinent y capità general de sa
magestat en aquesta província, un memorial
dels subjectes proposan ses senyories a sa ma-
gestat, que Déu guarde, aserca del offici de es-
crivent ordinari de la escrivania major de la casa
de la deputació del General de Cattalunya, que
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vacca per mort de Gerònym Galí, nottari, últim
possessor de aquell, lo qual és assí cusit signat
de lletra B. E dit síndich ha feta relació com ell
havia donat lo dit memorial a sa excel·lència y li
respongué lo enviaria a sa magestat.a

141r Dimars, a XII. En aquest die és tornat en la pre-
sent ciutat lo il·lustre senyor oÿdor militar y s’és
conferit en lo consistori de ses senyories, lo qual
era anat en sa casa per cafers seus propris.

Dimecres, a XIII. En aquest dia Jaume Sahones,
nottari, causídich, ciutedà de Barcelona, com a
procurador per estas cosas llegítimament cons-
tituït y ordenat de don Joseph de la Casa, infan-
só residint en la ciutat de Çaragoça, consta de sa
procura, en poder de Joan Francisco Ybanyes de
Aoyz, nottari del número de dita ciutat de Ça-
ragoça, a XXVII de setembre proppassat, confor-
me dit notari, ab sas certificatòrias lletras, de sa
mà y signo firmadas ne fa fe y en la deguda for-
ma, per notaris públichs de dita ciutat de Çara-
goça, legalitzada, la qual és assí cusida signada
de lletra A, en dit nom de procurador, ab tenor
del present acte, en observança de les generals
constitucions, capítols y actes de Cort del pre-
sent Principat de Cattalunya, anul·la y revoca y
per revocades y anul·lades vol, en dit nom, sien
tinguts tots y qualsevols procehiments per dit
don //141v // Joseph de la Casa, com a procura-
dor del excel·lentíssim senyor marquès de Ca-
marasa, fets en lo present principat de Cattalu-
nya en qualsevol temps fins lo dia present per
qualsevols respectes, causas y rahons. Y, així ma-
teix, tots y qualsevols actes de jurisdicció que
dit don Joseph de la Casa semblantment, com a
procurador de dit excel·lentíssim senyor mar-
quès de Camarassa, fets en qualsevol temps fins
lo dia present. Y, specialment, los manaments y
altres procehiments fets per dit don Joseph de la
Casa en dit nom, que estan exhibits en la infor-
mació rebuda sobre la jurisdicció exercia dit
don Joseph no essent natural del present princi-
pat de Cattalunya. La qual informació és cusida
en lo present dietari en jornada de XXXI de agost
proppassat. Volent, en dit nom, que tots los dits
procehiments y actes de jurisdicció fets en qual-
sevol temps fins lo dia present per dit don Jo-
seph, com a procurador de dit excel·lentíssim
senyor marquès de Camarassa en lo present
principat de Cattalunya, sien en la present revo-
casió compresos com si individualment y singu-
larment fossen assí specificats, tots los quals re-
tien sens alguna força y valor, com si fets no
fossen, per ser aquells contra les generals consti-
tucions del present principat de Cattalunya. La
qual revocasió y totes y sengles cosas en aquella
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contengudas, dit Jaume Sahones, en dit nom de
procurador, promet y jura en est temps tenir per
fermes y agradables y contra aquellas no fer o
venira // 142r // per alguna causa ho rahó. Lo
qual acte de revocació fou fet y firmat en la pre-
sent ciutat de Barcelona a tretse de octubre del
any de la Nativitat de Nostre Senyor Déu Je-
suchrist de mil sis-cents sexanta-y-sis, presents
per testimonis lo reverent Valentí Serra, preve-
re, residint en Barcelona, y Ramon Mas, nottari,
ciutedà de Barcelona.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi, es-
crivà major del General de Cattalunya, cusís en
lo present dietari un decret del excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general de Cattalu-
nya, despedit ab deguda forma de Cancellaria,
aserca de què ses senyories proposassen subjec-
tes per lo offici de sobrecullidor de llevant, que
vacca per mort de Bonaventura Closa, últim
possessor de aquell. E ses senyories, en virtut de
dit decret, enviaren memorial de subjectes per
dit offici a sa excel·lència. Lo qual decret y me-
morial són assí cusits signats de lletras A y B.

En aquest mateix dia s’és partit de la present
ciutat lo il·lustre deputat militar per anar en sa
casa, per cafers seus propris.

Dijous, a XIIII. En aquest dia, constituït perso-
nalment Dionís // 142v // Magarola, ciutadà
honrat de Barcelona, procurador fiscal del Ge-
neral del present principat de Cattalunya, essent
present jo, Bonaventura Vila, nottari públich de
Barcelona y escrivà major del General de Catta-
lunya avall escrit, y també presents per testimo-
nis Joseph Blanch y Joseph Cortès, verguers
dels molt il·lustres senyors deputats del dit Ge-
neral de Cattalunya, per las cosas avall escritas
cridats en los estudis de la casa de Jaume Texi-
dor, mercader y arrendatari dels drets del Gene-
ral de tot lo present principat de Cattalunya, la
qual és situada en la present ciutat de Barcelona,
en lo carrer vulgarment dit dels Mirallers, instà
y requerí en presència de dits testimonis a mi,
dit Bonaventura vila, escrivà major, llevàs acte
de las cosas que lo doctor Joseph Monràs, asses-
sor de la Capitania General, (ha) trobat en dits
estudis, deya y pronunciava que són las se-
güents. Las quals, així com foren dites y pro-
nunciades per boca pròpria de dit doctor Mon-
ràs, foren per mi, dit escrivà major, continuadas
en la forma següent.

«Constituït lo doctor Joseph Monràs, assessor
de la Capitania General, per orde de sa ex-
cel·lència i Real Consell de dita Capitania Gene-

ral, instant Francisco Viader, procurador fiscal
de dita Capitania General, en casa de Jaume
Teixidor, mercader, en presència de Jaume Ser-
rat, fuster, y de Juan Metge, estudiant en mede-
cina, requerí a Francisco Lleonart, secretari de
dita Capitania General, e o a son substitut,
llevàs acte de com en los estudis de dita casa de
Jaume Texidor y en lo primer estudi de aquell
se ha trobat tot un plech de llibres de las taulas
del General de Cattalunya, de forma de quart,
dels anys MDCLXIII, MDCLXIIII y MDCLXV, que
són coranta-y-hu, y altre plech de full ordinari
en loa // 143r // qual n’i ha set, y vint-y-dos de
quart y altre plech de cent-y-vuyt de quart, dos
de full y dotse coders volants y dos de full. Y
que, per quant al fisch de dita Capitania General
y Real Patrimoni de aquell importa vèurer y mi-
rar dits llibres per cosas tocants a la isenda de sa
magestat y poder aquell ocultar-se, a no ésser-se
previngut, requereix a dit Teixidor que aquells
tingue pro manifesto Capitanie Generalis, a fi y
effecte que aquells pugan vèurer-se y sien vistos
per dit tribunal y de aquells se puga fer extracta
y pèndrer nota del que serà convenient per dit
fet, sots pena de mil lliures de plata, aplicadores
als còfrens reals de dita Capitania General, y
protesta.»

E lo dit Jaume Teixidor, encontinent respo-
nent, digué que no vol ser comendatari de dits
llibres, attès que lo fiscal del General de Catta-
lunya se troba present en lo present acte, que
per dita causa no accepta dita comanda, per to-
car aquella a dit fiscal. Los quals llibres de pre-
sent entrega a dit fiscal y protesta, etcètera. E,
encontinent, dit Dionís Magarola, procurador
fiscal del dit General, requerí a mi, dit escrivà
major del General, en presència de dits testimo-
nis, se llevàs també acte de les cosas següents,
les quals foren pronunciades per boca pròpria
del doctor Joseph de Jalpí y Julià, advocat fiscal
del dit General de Cattalunya. Ço és, que attès
de present, a instància // 143v // del tribunal de
la Capitania General s’és conferit lo magnífich
doctor Joseph Monràs, altre dels magnífichs as-
sessors del dit tribunal de dita Capitania Gene-
ral, en los dits estudis de dit Jaume Texidor, a
effecte de fer aprehensió de certs llibres del Ge-
neral que dit Teixidor té en sa casa, com a
arrendatari que és de dits drets, pretenent que
en dits llibres hi ha algunas cosas que se han de
vèurer per los officials de dita Capitania Gene-
ral, per ço que se li deu donar rahó, per ops de
cobrar drets o altrament. Però com dits llibres
sien de les taules foranas dels drets del General
de Cattalunya, pertanyents a la exaccció y co-
brança de aquell y, per altra part, per ésser lo dit
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Jaume Texidor arrendatari de dits drets lo cor-
rent trienni, pretengué lo dit procurador fiscal
de dit General que en dits llibres hi ha cosas que
redundan en utilitat de dit General y també
que·y ha alguns fraus que se li fan per la part y
porció que se li specta.

Per tant, dit procurador fiscal del General re-
quereix que dits llibres li sien entregats a effecte
de regonèixer y mirar aquells. Y, si a cas consta-
ra de alguns fraus que tant lo dit Texidor com
altres officials de dit General hajen fets, se puga
fer procehir lo que serà de justícia. Y, en cas que
hi hage interés que legítimament especte al tri-
bunal de dita Capitania General, se donarà tota
satisfacció sens frau, dol ni engany y protesta,
etcètera.

E lo dit doctor Joseph Monràs, replicant, digué
que laa // 144r // major part dels dalt calendats
llibres són dels anys MDCLXIII, MDCLXIIII i
MDCLV, que no són menester per la exacció de
dits drets, als quals no entén lo tribunal impedi-
ment algú, com sols vulle fer averiguasió de sos
fraus comesos al contrabando, lo que no és lícit
al General impedir, per ser en prejudici dels drets
de sa magestat y la dita averiguasió poder-se fer
fàcilment y ab pocas horas, no pot ser impedi-
ment al arrendatari per la exacció de sos drets,
ni a la Generalitat per la averiguasió dels fraus
que pretén. Y, així, protesta lo procurador fiscal
de la Capitania General al procurador fiscal del
General que, puix accepta la entrega de dits lli-
bres, assenyale hora, lloch y dia a hont los offi-
cials de dita Capitania General pugan fer sus-
pecció de dits llibres y, altrament, que aquells
no torne a entregar a dit Texidor, arrendatari,
ni altre official que dita suspecció y lectura no
sie feta, perquè, altrament, acudirà a sa mages-
tat y a sa excel·lència perquè, ab tot effecte, li
done inspecció de dits llibres y protesta.

E lo dit procurador fiscal del General, per orga-
num del dit doctor Jospeh de Jalpí y Julià, ad-
vocat fiscal del dit General, responent a dites
coses, digué que accepta dits llibres y, per quant
és matèria grave, lo deliberar lo fahedor sobre
dit negossi. Y, de la protesta se li fa per part del
procurador fiscal //144v //de la Capitania Gene-
ral, se atura lo temps de la constitució per a
respòndrer y donar-ne rahó als molt il·lustres
senyors deputats y protesta. De totes les quals
cosas, a instància de dit procurador fiscal de dit
General, per mi, dit Bonaventura Vila, escrivà
major del General de Cattalunya, fou llevat lo
present acte, essent presents per testimonis los
sobredits per ditas cosas cridats.
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Dissapte, a XVI. En aquest dia me han ordenat a
mi, escrivà major del General de Cattalunya, cu-
sís en lo present dietari una carta de son agent
en la cort de sa magestat, la qual és assí cusida
signada de lletra A.

145v Dimars, a XXVI. En aquest dia, a las VI horas de
la matinada, Pere Roca, blanquer, ciutadà de
Barcelona, com a procurador de Jaume Braso,
tapiner, ciutadà de Barcelona, obtenint lo offici
de correu del General de Cattalunya, com de sa
procura consta en poder de Miquel Marquès,
nottari, ciutadà de Barcelona, a XXVIII de febrer
MDCXXXXVI, la qual ésa //146r // assí cusida, sig-
nada de lletra A, constituït personalment dit dia
de XXVI en la casa del il·lustre senyor doctor Mi-
quel Boneu, deputat general de Cattalunya, la
qual té en lo carrer de Basea, en dit nom de pro-
curador, ha renunciat en mà y poder de sa se-
nyoria lo offici de correu del General en favor
de ell mateix, dit Pere Roca, suplicant a sa se-
nyoria sie servit admètrer la dita renunciació,
attès lo dit offici és dels antichs y dels que·s po-
den vèndrer y alienar, que (ho) rebrà a singular
mercè, etcètera. E dit deputat real respongué
que admatia aquella, si et in quantum sit admit-
tenda. Presents per testimonis Pere Vilomara,
jove blanquer, ciutadà de Barcelona, y Francis-
co Riera, criat de dit senyor deputat real.

E consequetivament, quasi encontinent, consti-
tuït personalment dit Pere Roca, en dit nom, en
la casa de don Gerònym de Magarola, la qual té
cerca Sant Just, a hont habita lo il·lustre senyor
don Joseph de Magarola, deputat ecclesiàstich
del General de Cattalunya, y en dit nom ha re-
nunciat lo dit offici de correu del General de
Cattalunya en mà y poder de sa senyoria, supli-
cant-li sia servit admètrer-li la dita renunciació.
E sa senyoria respongué admetia aquella, si et in
quantum, et cetera. Presents per testimonis lo
tras dit Pere Vilomara y Gabriel Casals, clergue,
criat de dit senyor deputat ecclesiàstich.

E així mateix, consequtivament y en dit nom,
constituït dit Pere Roca en la casa y pròpria habi-
tació del il·lustre senyor doctor Joseph Gomar,b
//146v // oÿdor de comptes del dit General, que
té en lo palau del rey de la present ciutat, y en dit
nom ha renunciat lo dit offici de correu del dit
General en mà i poder de sa senyoria, suplicant a
sa senyoria fos servit admètrer-li la dita renuncia-
ció. E sa senyoria respongué admetia aquella, si
et in quantum sit admittenda. Presents per testi-
monis lo sobredit Pere Vilomara y Joseph Cortès,
altre dels verguers de ses senyories.
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E consecutivament y finalment, en dit nom,
constituït dit Pere Roca en la casa y pròpria ha-
bitació del il·lustre senyor don Francisco Pons,
oÿdor militar del dit General, que també té en
dit palau del rey, y en dit nom ha renunciat lo
dit offici de correu del dit General en mà y po-
der de sa senyoria, suplicant a sa senyoria fos
servit admètrer-li la dita renunciació. E sa se-
nyoria respongué admetia aquella, si et inquan-
tum sit admittenda. Presents per testimonis lo
sobredit Pere Vilomara y Joseph Figueras, criat
de dit senyor oÿdor militar.

Novembre MDCLXVI

147v Divendres a V. En aquest dia se conferí lo doc-
tor micer Lluýs Roger, altre dels assessors del
General de Cattalunya, per orde de ses senyo-
ries, en casa de sa excel·lència lo senyor virrey y
li representà com Jaume Texidor, mercader y
arrendatari del General, feye moltas instàncias
als senyors deputats se li restituissen uns llibres
que lo advocat fiscal del General se’n havia
aportat de sa casa, los quals li feyen molta falta.
Y que, si sa senyoria donava llicència a dits de-
putats y advocat fiscal y no se li offeria cosa en
rahó de dits llibres, los tornarian y restituhirian
a dit Jaume Texidor. Y sa excel·lència fou servit
// 148r // respòndrer de què no se li offeria cosa
en rahó de dits llibres y que, així, los tornassen
dits llibres a dit Texidor, sempre que ses senyo-
ries voldrien.

149v Dilluns, a XXII. En aquest dia són tornats en la
present ciutat y en lo consistori de ses senyories
los il·lustres senyors deputat militar y oÿdor ec-
clesiàstich, los quals eran anats fora la present
ciutat.

150r Divendres, a XXVI. En aquest dia los molt il·lus-
tres senyors deputats, vehent que diversas vega-
das havian enviat lo verguer al senyor deputat
real perquè acudís al consistori per cosas conve-
nients al benefici del General y dit senyor depu-
tat havia recusat acudir al consistori, dient esta-
va ocupat per negosis de la ciutat, y aixís
hagueren de anar a las fons sens que acudís dit
senyor deputat real. Y, considerant era de gran
prejudici al General que dit senyor deputat real
no acudís, majorment lo die present, que ses se-
nyories havian de anar consistorialment a la
plassa de la Llotja per lo arrendament dels sa-
frans, que fins vuy no se era arrendat, resolgue-
ren de anar a encontrar a dit senyor deputat real
quant exiria de Casa la ciutat. Y, aixís, disgregat
lo molt il·lustre consistori, anaren devés Sant
Just, per quant tingueren notícia ja era fora de
la Casa de la Ciutat y se’n anava vers sa casa. Y a
la que foren los senyors deputats ecclesiàstich y
oÿdor militar al capdemunt de la devallada de

las escalas de Cassador, en lo carrer //150v // de
la devallada de Viladecols, encontraren lo dit se-
nyor deputat real y luego acudiren los demés se-
nyors consistorials y digueren a dit senyor depu-
tat real que se servís de acudir en consistori en
Casa de la Deputaació, per cosas convenian al
General. Y, encontinent, disgregats, tornaren a
la Deputació y juntament acudí dit senyor de-
putat real. Y, sent allí, que devian ser las dotse
oras y mitja del dia, lo senyor deputat ecclesiàs-
tich, en nom dels demés senyors consistorials,
digué a dit senyor deputat real que lo molt
il·lustre consistori havia resolt de anar a la Llotja
per arrendar los safrans y que, axís, sa senyoria
fos servit de anar a dita funcció en son lloch
acostumat. Altrament, lo protestava de las pe-
nas imposadas en la constitució de la observansa
y demés constitucions, capítols de Cort dispo-
san sobre la observansa de las constitucions y
capítols de Cort y, juntament, del jurament y
sentència de execució que prestà y ohí en lo in-
trohit de son offici, y de tots los danys ocasio-
narà al General, dels quals se’n haje deguda
rahó devant ses senyories y del molt il·lustre
consistori de la visita del General. Manant-li,
juntament, en dit nom, acude a dita funcció
sots pena de pèrdrer totas las tersas y emolu-
ments li podrian competir a cetero com a depu-
tat real. E dit senyor deputat real, encontinent,
respongué que acudirie ab tota puntualitat a la
obligació que té de son offici. De totas las quals
cosas dits // 151r // senyors deputats requeriren
a mi, Bonaventura Vila, scrivà major del Gene-
ral de Catalunya, llevàs acte, essent presents per
testimonis los magnífichs Vicens Sabater y Gleu
y Lluís Roger, doctors en drets y assessors del
General. E, encontinent, dits molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes de dit Ge-
neral, consistorialment, ab los porters devant,
ab las massas grans, acompanyats de alguns offi-
cials del General, anaren a la plassa de la Llotja
de la mar de la present ciutat, anant en la prime-
ra filera los tres senyors deputats, so és, lo se-
nyor deputat ecclesiàstich en lo mig, lo senyor
deputat militar a la mà dreta y lo senyor deputat
real a la mà esquerra, en lo lloch li toca com a
deputat real, anant ab vestit de dol de conseller
y en lo mateix lloch fora anat no essent conseller
de Barcelona. Y en la segona filera los tres se-
nyor oÿdors, lo ecclesiàstich en lo mig, lo mili-
tar en la dreta y lo real a la esquerra. Y arribats
en dita plassa de la Llotja se’n entraren en la
casa del General, a hont se assentaren consisto-
rialment, estant cada hu dels senyors consisto-
rials en son lloch acostumat. Y lo senyor depu-
tat real també en lo lloch li toca com a deputat
real y haguera estat a no ésser conseller de la
present ciutat. Y, havent-se encantat per lo co-
rredor del General los drets dels safrans y no ha-
vent-se trobat més que vint-y-sinch lliures per
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quiscun any, que no és dita còngrua per a lliurar
dit dret, los senyors deputats porrogaren lo lliurar
dit arrendament per altre dia. Y, per fer molt fret y
plòurer algun poch, resolgueren disgregar-se en
ditas casas del General y de allí cada hu anar-se’n
en sas cases, com en effecte se disgregaren.

151v Dissabte, a XXVII. En aquest dia Jaume Texidor,
mercader y arrendatari del dret del General de
Cattalunya, se és conferit devant del magnífich
y molt il·lustre senyor doctor Joseph de Jalpí y
Julià, advocat fiscal del General, a effecte que li
tornàs y restituís tots aquells llibres que són de
las taulas del General foranas, que lo dia de 14
de octubre proppassat se li foren apresos en casa
de dit Texidor per dit senyor advocat fiscal, com
més llargament consta ab lo acte que, de dita
apprehensió, se llevà en dita jornada per lo
scrivà major del dit General. E lo dit advocat fis-
cal, attenent que, per part del excel·lentíssim
lloctinent y capità general, lo dia de 5 del pre-
sent mes de nohembre és estat servit donar
llicènsia y permissió de què dits llibres se resti-
tuissen a dit Jaume Texidor, no obstant que,
per part de la Capitania General, en dita jornada
de 14 del dit mes de octubre, se hagué pretès lo
contrari. Y axís, dit Jaume Texidor fermà àpoca
a ses senyories y a dit advocat fiscal de dits lli-
bres, los quals llibres promet dit Texidor apor-
tar-los en la casa del General. Presents per testi-
monis Jaume Cases, verguer de ses senyories, y
Valentí Serra, prevere.

152r Dilluns, a XXVIII. En aquest dia lo doctor en me-
dicina Francesc Mata, ciutadà de Barcelona, mit-
jensant jurament, ha feta relació en lo consistori
de ses senyories com Joseph Cortès, altre dels
verguers de ses senyories, està en lo llit detingut
de malaltia, per la qual no pot acudir a la obligas-
sió de son offici. En aquest mateix dia ses senyo-
ries baixaren en la Llotja del mar de la present
ciutat y se conferiren en lo aposento del receptor
dels fraus per vèurer si se cometien fraus, y se
trobà en dit apossento dos trossos de xamallot
bort, de tir de dos canas y mitja cada hu, apresos
en frau de mestre Padrosa, sastre y paller.a

[Desembre MDCLXVI]

154r Dissapte, a XVIII. En aquest dia me han ordenat
a mi, escrivà major // 154v // del General, cusís
en lo present dietari un orde de sa excel·lència,
lo qual és assí cusit signat de lletra A.

Diumenge, a XVIIII. En aquest dia, per medi del
síndich del General de Cattalunya, s’és tret de la
galera Joan Carrer, francès, lo qual havia entre-
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gat don Pagano de Òria a las galeras de Espanya
en Gènova per a què, en arribant en lo port de
la present ciutat ditas galeras, dit Carrer se en-
tregàs als senyors deputats del General de Cata-
lunya, com axís se féu.

Dimars, a XXI. En aquest dia, per medi del sín-
dich del General de Catalunya, se tragué de la
galera Sant Miquel de Espanya Anthoni del
Castillo, natural de Cevilla, // 155r // lo qual
fonch condempnat per don Martín Massan, au-
ditor de gent de guerra d’esta plassa per temps
de deu anys.

Dimecres, a XXII. En aquest dia ses senyories, ab
assistència dels regents la Vegueria de la present
ciutat de Barcelona, Magí Piferrer y don Fran-
cisco Torres, aguatzils de sa magestat, feren la
regonexensa general per las botigas de la pre-
sent ciutat, com és acostumat, per vèurer si·s
cometian fraus. En aquest mateix dia ses senyo-
ries se conferiren en la Llotja del mar de la pre-
sent ciutat y se conferiren en lo aposento del re-
ceptor dels fraus per vèurer y regonèxer què
fraus y havia y no se’n trobà ningú.

[Gener MDCLXVII]

156v Divendres, a VII. En aquest dia ses senyories ba-
xaren a la Llotja del mar de la present ciutat y se
conferiren en lo aposento del receptor dels fraus
per vèurer en ell si si’n trobaria algú, ab què se
trobà una pessa de tela vintena de //157r // Gè-
nova, apresa de casa Palatié, y dotse massos de
granats fins, apresos de casa Casanoves, hosta-
ler.

Dimecres, a XII. En aquest dia me han ordenat a
mi, escrivà //157v //major del General de Catta-
lunya, cusís en lo present dietari un billet de sa
excel·lència aserca dels arrendadors del dret de
guerra, junt ab un memorial de dits arrenda-
dors, los quals són assí cusits signats de lletras A
y B. En aquest mateix dia fou reportat al
excel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga,
lloctinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present principat de Catalun-
ya, per medi del doctor Joseph de Jalpí y Julià,
advocat fiscal del General, un paper fahent aser-
ca de la regonexensa volian fer officials reals en
lo magatzem de la casa del General, com més
llargament en ell és de vèurer, lo qual és assí cu-
sit signat de lletra C.a

158v Dissabte, a XXII. En aquest dia sa excel·lència
envià a sercar lo senyor deputat ecclesiàstich y,
arribat en palàcio y conferit en sa presència, li
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diguí lo molt havia sentit que alguns ministres
reals fossen entrats en la casa del General ab
poca atenció, volent regonèxer los magatzems
ab pretés de què y havia en ells recullida alguna
cosa de puntas de plata, lo dret de las quals per-
tanyia al dret del rey dit de la Nova ampra. Y
que, attenent al agravi que se havia fet al molt
il·lustre consistori dels senyors deputats, que
luego donava orde, com de fet //159r // la donà,
en arrestar Juan Forès y Montagut, escrivà de
ració, a tal Anfruna, capdeguayta del rey, y al
sotsveguer. Y dit senyor deputat ecclesiàstich
donà las gràcias a sa excel·lència, estimant-li la
honra que feya al consistori en castigar dit cas.

Dilluns, a XXIIII. En aquest dia lo il·lustre senyor
oÿdor ecclesiàstich se conferí ab sa excel·lència,
per orde del consistori, per a donar-li las gràcias
aserca de haver manat arrestar los que entraren
al General per a regonèxer los magatzems de
aquell, sens tenir orde de sa excel·lència, y que
esparavan que la matèria la deixaria sa excel·lèn-
cia en estat antes de partir-se, que qudaria lo
General molt satisfet del desacato se havia in-
tentat per los officials reals. Y sa excel·lència res-
pongué que sempre estaria molt attent per tot
lo que fos de conveniència del General.

159v Dimecres, a XXVI. En aquest dia, a les tres hores
de la tarde, ses senyories, ab verguers ab massas
altas, acompanyats de molts officials del Gene-
ral, se conferiren en lo palàcio del excel·lentís-
sim senyor don Vicente Gonzaga, lloctinent y
capità general de sa magestat en lo present prin-
cipat de Cattalunya, per ser vingut lo die de aÿr,
en la present casa, lo secretari de sa excel·lència
de part de sa excel·lència, dient-los que sa ex-
cel·lència los volie parlar. Y, arribats allí dits se-
nyors deputats, los digué sa excel·lència, ab
molts offeriments, ab tot agasajo y compliment,
de què se despedia de ses senyories per la cort
de sa magestat, puix dins pochs dies acabava lo
temps de son virreynat. Y que, així, si en cosa
pogués, en tot temps, ser al propòsit en servey
de ses senyories y del Principat, lo tindrien, com
tenie obligació, ab tota puntualitat y affecte. Y
ses senyories respongueren que estimavan a sa
excel·lència los compliments feya al Principat y
que estavana // 160r // assigurats que tot nayrie
de les moltas prendas y affectes de sa excel·lèn-
cia y que, en tot temps se offerís cosa al Princi-
pat, no deixarien ses senyories de enfadar a sa
excel·lència, attès lo patrocini se offerie fer a est
Principat. Y, al cap de un rato, ses senyories se’n
tornaren en la present casa, ab lo mateix acom-
panyament.

Divendres, a XXVIII. En aquest dia me han orde-

nat a mi, escrivà major del General de Catalu-
nya, cusís en lo present dietari una còpia de una
carta de la reyna nostra senyora, que Déu guar-
de. La qual havia enviada a sa excel·lència aserca
dels acrehedors censalistas, la qual és assí cusida
signada de lletra A.

160v Diumenge, a XXX. En aquest dia, per medi del
síndich del General de Catalunya, fonch repor-
tat a sa excel·lència un memorial aserca de la
pretenció té lo General per lo que pretenan los
acrehedors censalistas, com més llargament en
dit memorial se conté, lo qual és assí cusit signat
de lletra B.

Dilluns, a XXXI. En aquest dia, a las tres horas de
la tarda, los il·lustres senyors oÿdor ecclesiàstich
y real baixaren en la Llotja del mar de la present
ciutat y se conferiren en la casa del General per a
vèurer, en lo aposento del receptor dels fraus, si
hi havia fraus en ell y, per no trobar-se allí lo dit
receptor, no pogueren regonèxer aquell.

Febrer MDCLVII

Dimecres, a II. En aquest dia me han ordenat a
mi, escrivà majora //161r // del General de Cat-
talunya, cusís en lo present dietari una carta de
sa magestat, que Déu guarde, dada en Madrit a
XVIIII de janer MDCLXVII, ab la qual avisa a ses
senyories de la confirmació de son lloctinent y
capità general de sa magestat en lo present prin-
cipat de Catalunya al excel·lentíssim senyor don
Vicente Gonzaga, com més llargament en dita
carta se conté, la qual és assí cusida signada de
lletra A y se segueix.

«Lab reyna governadora.

Diputados. Haviendo resuelto que don Vicente
Gonzaga, de mi consejo de guerra, continue en el
exercicio de los cargos de mi lugarteniente y capi-
tán general desse Principado y condado, por la sa-
tisfacción con que me hallo de su çelo y atención a
mi servicio y al beneficio público, os lo advierto, y
que pues ha de representar la persona del rey, mi
hijo, y mereciendo por la suia lo que se reconoze, os
encargo y mando que, assí, en el juramento que ha
de prestar, como en todo lo demàs que se offreciera,
assistaís por vuestra parte, respectándole y aziendo
las demostraciones acostumbradas, acudiendo
también a lo que fuere de mi servicio y convenien-
cia para la quietud y conservación desse Principa-
do, como lo espero y es obligación vuestra. Dada en
Madrit a XIX de enero MDCLXVII. Yo, la reyna.
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Vidit don Cristoforus Crespi, vicecancellarius.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit Exea,
regens. Vidit don Josephus Romeu, regens. Vidit
Vilossa, regens. Vidit don Georgius de Castellvi.
Vidit don Michael de Calba. Vidit Hernandes ab
Heredia. Vidit don Antonius Ferrer.»

161v En aquest mateix dia, per part dels magnífichs
assessors y advocat fiscal de la present casa se ha
entregat a ses senyories un vot en escrits y me
han ordenat a mi, Bonaventura Vila, subrogat
en lo offici de escrivà major del General de Cat-
talunya, lo cusís en lo present dietari, lo qual és
assí cusit signat de lletra B, aserca del jurament
de lloctinent y capità general havia de prestar lo
excel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga en
lo present principat de Catalunya.

En aquest mateix dia lo doctor Vicens Sabater y
Gleu, assessor, y lo prior Joseph de Jalpí y Julià,
advocat fiscal de la present casa, anaren ab em-
baxada, obtinguda hora, en casa del excel·len-
tíssim senyor don Vicente Gonzaga, lloctinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present principat de Catalunya, y allí, en
nom de ses senyories, li representaren que ses
senyories havian vist lo privilegi que sa mages-
tat, Déu la guarde, era estada servida concedir-
li per altre trienni de son lloctinent y capità ge-
neral en lo present Principat, del que ses senyo-
ries havian restats gustosíssims, per las moltas
mercès havia rebut de sa excel·lència en lo trien-
ni antecedent y majors ne speravan rèbrer de sa
mà en lo nou govern. Y que ses senyories, ate-
nent sols al bé públich y servey de sa magestat,
si bé sempre se havia pretès que sa magestat ans
de haver jurat la observança de las generals
constitucions en la present ciutat devia servir-se
abstenir-se de creació de lloctinent general, al
que may lo principat havia consentit a semblant
nominació, a lo menos no donant sa magestat
justas causes per a què diferia fer-nos esta
mercè, conforme o havian scrit tots los serenís-
sims senyors reys predecessors de sa magestat en
casos semblants. Y, si bé sa magestat, ab la real
carta mana-a //162r // va a ses senyories assistis-
sen a dit jurament sens donar causa alguna,
però, conciderant que sa excel·lència, baix sa
paraula real, havia assegurat al senyor deputat
ecclesiàstich y oÿdor militar que la real intenció
de sa magestat no era prejudicar las generals
constitucions y que tenia molt present lo que
ere estada servida offerir-nos, que avisà a ses se-
nyories de la mort del rey nostre senyor, que
gose de glòria, de què, en donar lloch la poca
edat del rey nostre senyor y negocis precisos de
la monarquia, vindria a honrar-nos per a jurar-
nos nostres constitucions y que sa magestat o
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maneria scríurer en exa forma. Attès que sa ex-
cel·lència era estat servit explicar la real intenció
de sa magestat y quant restaria servida de esta
obediència y que vuy militavan las matexas cau-
sas de quant lo rey nostre senyor morí, ab vot
dels assessors, havian resolt de admètrer dit real
privilegi y consentiria dit jurament per esta ve-
gada, y ab las protestas ordinàrias y altres se or-
denarian per a què no pugue ser tret en conse-
qüència y las generals constitucions no fossen
prejudicades. Y que, així, sempre que sa ex-
cel·lència fos servit jurar, ordenarian al síndich y
asistís, confiant sa excel·lència seria servit repre-
sentar a sa magestat la obediència havian ses se-
nyories tingut allenant totas dificultats.

Al que sa excel·lència fou servit respòndrer que,
en nom de sa magestat, donava las gràcias a ses
senyories de quant havian procurat facilitar la
matèria y que estiguessen certs que sa magestat
ne restaria molt servida. Y que la real intenció
no era prejudicar las generals constitucions y
que ell stimava molt la mercè ses senyories li fe-
yan y que se assegurassen que ell procuraria en
est nou govern mirar per est públich ab majors
veres del que havia fet fins aquí, si bé ses senyo-
ries ab ell sempre havian pogut experimentar
vius desitgs de servir-los. Y que, axí, divendres
juraria, suposat acabava lo trienni a sinch de fe-
brer, que fa tres anys jurà en Lleyda.

162v Divendres, a IIII. En aquest dia, a les sinch de la
tarda, lo excel·lentíssim senyor don Vicente
Gonzaga, ab la forma acostumada, jurà en la ca-
tedral de Barcelona, assistint en ella lo síndich
de la present casa ab las protestacions acostuma-
des y la extraordinària firmada per los magní-
fichs assessors de la present casa, com més llar-
gament consta ab lo llibre dels Juraments dels
Officials reals.

Disapte, a V. En aquest dia ses senyories anaren
consistorialment, ab los verguers y masses grans
devant, acompanyats de molts officials de la
present casa, en lo palàcio del excel·lentíssim se-
nyor don Vicente Gonzaga, lloctinent y capità
general en lo present principat de Catalunya y
comptat de Cerdanya. Y, arribats a sa presència,
li donaren la norabona de la confirmació de
lloctinent y capità general de sa magestat y sa
excel·lència los féu moltas cortesias, y luego se
despediren ab moltas demostracions de molt
gran contento.

163r Divendres, a XI. En aquest die lo magnífich doc-
tor Francisco Pujades, com a procurador de
Jaume Mir y Pujades, son pare, tauler del Gene-
ral de la vila de Figueres, com de sa procura
consta, en poder de Francisco Berart, nottari de
dita vila de Figueres, a tres de janer //163v // mil
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sis-cents sexanta set, la qual és así cusida signada
de lletra A, ha renunciat lo dit offici de tauler de
dita vila de Figueres en mà y poder de ses senyo-
ries, suplicant a ses senyories fossen servits ad-
mètrer la dita renunciació. E ses senyories, attès
que consta, ab certificatòria del magnífich ra-
cional de la present casa, que dit Mir y Pujades
no deu cosa al General, la qual també és assi cu-
sida signada de lletra B, han admesa dita renun-
ciació, si et in quantum (et cetera). Presents per
testimonis Joseph Blanch y Jaume Casas, ver-
guers de ses senyories.

Dissapta, a XII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
al present dietari una carta del excel·lentíssim
senyor duch de Usuna, la qual és assí cusida sig-
nada de lletra C.a

164r Dimars, a XV. En aquest die lo capità Francisco
Brunyolo, capità de la galera capitana Mari, de
la esquadra de Gènova, a petició dels molts
il·lustres senyors deputats, entregà en les càrcers
de la Deputació a Benet Comelles, forsat de dita
galera, per haver acabat lo temps de sa con-
dempnació.

Dimecres, a XVI. En aquest die, a les quatre de la
tarda, obtinguda primer hora, ses senyories, ab
verguers ab masas altas devant, acompanyats de
molts officials del General, anaren en lo palàcio
del excel·lentíssim senyor don Vicente Gonza-
ga, lloctinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en lo present principat de Cat-
talunya, en lo qual posava lo marquès de Estor-
ga y Sant Roman, embaxador de sa magestat
per la ciutat de Roma, a donar-li la benvinguda
a esta ciutat y felís viatge per dita ciutat de
Roma, lo qual los rebé ab molts aparatos y cor-
tesias. Y al cap de un poch se despediren ab las
matexas cortesias, fent dit senyor molta demos-
tració de estimació.

En aquest mateix die me han ordenat a mi, es-
crivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari una carta de sa magestat, que
Déu guarde, dirigida al excel·lentíssim senyor
don Vicente Gonzaga, lloctinent y capità gene-
ral en lo present principat de Catalunya, la qual
és assí cusida signada de lletra D.

164v Divendres, a XVIII. En aquest die, de part dels
molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat de Barcelona, los senyors Francesch
Fons, ciutedà honrat de Barcelona, y don Pau
Prexens, representaren a ses senyories y en llur
consistori que, en dias passats, havent-se près

un frau per los officials de la ciutat a alguna gent
de les galeres de Gènova y volent-lo aportar en
casa del clavari de la present ciutat, isqueren als
qui lo aportaven armats y mataren un criat de
dit clavari. Y los aprengueren lo frau y que los
delinqüents són capturats y que los senyors
concellers fan instància ab sa excel·lència per a
què sian punits y castigats. Y, axí, suplican a ses
senyories tinguen a bé supliquen a sa excel·lèn-
cia que dit cas sia castigat. E ses senyories res-
pongueren que tornarian resposta a dits senyors
consellers.

Disapte, a XVIIII. En aquest die ses senyories en-
viaren als molt il·lustres senyors consellers de la
present ciutat al senyor don Carlos Calders y
Vilafranca y don Pedro Fivaller y Pol a represen-
tar-los, de part de ses senyories, que lo consisto-
ri dels molt il·lustres senyors deputats farian vi-
vas instàncias ab sa excel·lència perquè los
capturats per lo frau aprenguessen dels officials
de la ciutat fossen punits y castigats. E los dits
senyors consellers respongueren a dits embaxa-
dors que estimaven molt la mercè que ses se-
nyories feyen a la ciutat y que, en semblant y al-
tres ocasions, oferien fer lo mateix.

Diumenge, a XX. En aquest dia lo noble don
Carlos Calders y Vilafranca y don // 165r // Pe-
dro Fivaller y Pol, de part de ses senyories, ana-
ren al excel·lentíssim senyor don Vicente Gon-
zaga, lloctinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en lo present principat de Ca-
talunya a representar-li, de part de ses senyories,
que tingués a bé sa excel·lència de castigar los
culpats per lo frau aprengueren als officials de la
ciutat.

Dijous, a XXIIII. En aquest dia tornà en la pre-
sent ciutat y se conferí en lo consistori de ses se-
nyories lo il·lustríssim senyor deputat ecclesiàs-
tich, lo qual ere anat en la vila de Granollers.

Divendres, a XXV. En aquest die, a les onse ho-
res y mitja de matinada, vingué // 165v // en la
present casa de la Deputació lo excel·lentíssim
senyor marquès de Estorga y Sant Roman, em-
baxador de sa magestat per la ciutat de Roma,
acompanyat de molta noblesa, a despedir-se
dels senyors deputats. Y ses senyories lo reberen
amb molt aparato y los senyors assessors y advo-
cat fiscal y molts officials del General lo anaren a
rèbrer a la porta entrant al pati. Y los senyors oï-
dors ecclesiàstich, militar y real, ab los verguers
ab masses altas, al cap de la escala, fent-se molt
grans cortesias. Y se’n anaren a la capella de
Sant Jordi portant-lo al mitg, feren orasió y se’n
entraren en lo terraplè dels tarongers y se’n en-
traren en la sala dels reys, a hont lo reberen ab
gran aplauso, fent-se moltas cortesias, y tots
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junts se’n entraren en la sala del consistori. Y allí
se asentaren sota lo doser lo excel·lentíssim se-
nyor marquès al mitg y lo senyor deputat eccle-
siàstich a mà esquerra y los demés per son orde,
fent-se moltas cortesias uns y altres. Y allí parla-
ren un rato y luego se alsaren, fent-se las mate-
xas cortesias. Y isqueren per la sala del consisto-
ri, de allí a hont sta lo sortidor, amostrant-li la
casa, y se’n anaren a la sala de sant Jordi de la
part de Sant Jaume, y se miraren la dita sala y
luego se despedí. Y los dits senyors deputats, ab
los verguers y massas altas, lo acompanyaren
fins al cap de la scala y se feren grans cortesias. Y
se despediren, fent lo dit senyor marquès moltas
demostracions de stimació, offerint-se que ab
tot lo que ell poria obrar per est Principat ho fa-
ria, y los senyors assessors y advocat fiscal lo
acompanyaren fins a la porta del pati, fent a tots
moltas cortesias.a

166r Disapte, a XXVI. En aquest die, per medi del sín-
dich del General se ha aportat un paper, de part
de ses senyories, al excel·lentíssim senyor mar-
quès de Estorga, embaxador de sa magestat,
que Déu guarde, per a la ciutat de Roma, lo
qual és assí cusit signat de lletra A. Lo qual ha
feta relació lo havia donat en sas pròprias mans.
En aquest mateix die s’és partit de la present
ciutat lo il·lustre senyor oïdor militar per sa
casa, per cafers seus propris.

Dilluns, a XXVIII. En aquest die lo il·lustre se-
nyor oïdor ecclesiàstich baxà a la Llotja de la
mar de la present ciutat y se conferí en lo apos-
siento del receptor dels fraus per vèurer en
aquell si y havia ningun frau. Y se trobà en ell
tres faldilles de estamenya parda y una ropilla
pavia de seva pel de rata, après de casa Isidro
Salvat, paller, ciutedà de Barcelona.

Mars MDCLXVII

166v Disapte, a V. En aquest die ses senyories me han
ordenat a mi, scrivà major del General de Catalun-
ya, cusís en lo present dietari un paper fahent aser-
ca de què los molt il·lustres senyors deputats del
regne de Aragó volen arrendar los drets de la Ge-
neralitat y tenen suplicat a ses senyories dels molt
il·lustres senyors deputats del General de Catalun-
ya los fessen pregonar lo dit paper per los llochs
acostumats de la present ciutat y fixsar aquells,
lo que ses senyories han fet ab tota puntualitat, lo
qual paper és assí cusit signat de lletra A.b

167v Dilluns, a XIIII. En aquest die és tornat en la
present ciutat y en lo consistori de ses senyories
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lo il·lustre senyor oÿdor militar, lo qual ere anat
en sa casa per cafers seus propis.a

168r Divendres, a XVIII. En aquest dia me han orde-
nat a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una suplicació donada per part
de Joseph // 168v // Malla y Conanglell, la qual
és assí cusida signada de lletra A.

169r Divendres, a XXV. En aquest die ses senyories
baxaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat y se conferiren en lo aposiento del receptor
dels fraus per vèurer en ell si se cometian fraus al
General y no s’i trobà cosa.

169v Disapte, a XXVI. En aquest die Francesch Pas-
qual, obtenint lo offici de guarda ordinària de la
taula de Barcelona, ha renunciat lo dit offici de
guarda ordinària del dit General en favor de Ja-
cinto Alabau, sabater, ciutedà de Barcelona, en
mà y poder de ses senyories, pure et libere, supli-
cant a ses senyories fossen servits admètrer-li la
dita renunciació. E ses senyories admeteren
aquella, si et in quantum sit admitenda. Pre-
sents per testimonis Valentí Serra, prevere, y lo
doctor Vicens Sabater y Gleu.b

170r Dijous, a XXXI. En aquest die ses senyories (anaren)
en la Llotja de la mar de la present ciutat y se confe-
riren en lo aposiento del receptor dels fraus per a
vèurer en ell si hi havia fraus, y no se trobà ningu-
na cosa. En aquest mateix dia, a les quatre horas
y mitja de la tarda, enviaren ses senyories al ex-
cel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga, llocti-
nent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present principat de Catalunya, los
memorials dels subjectes proposats per ses senyo-
ries, per medi del síndich del General, dels llochs
vacants de deputats y oÿdors de comptes y dels of-
ficis. Y lo sit síndich ha feta relació com havia dona-
des dites còpias en mans pròpias de sa excel·lència,
las quals són assí cusidas signadas de lletras A y B.

[Abril MDCLXVII]

170v Dilluns, a IIII. En aquest die se partí de la pre-
sent ciutat per anar en sa casa, per cafers seus
propis, lo il·lustre senyor deputat militar.

171r Divendres, a VIII. En aquest dia me han orde-
nat ses senyories a mi, Bonaventura Vila, scri-
và major del General, que cusís en lo pre-
sent dietari un memorial fet per los magnífichs
assessors y advocat fiscal del General per a pre-
sentar a sa magestat acerca dels acreadors cen-
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salistas, lo qual és assí cusit signat de lletra
A.a

172v Dimars, a XVIIII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General de Catalunya, cu-
sís en lo present dietari una còpia de una carta
de sa magestat, que Déu guarde, dat en Madrit
a XV de mars MDCLXVII y un bitllet de sa ex-
cel·lència datat en Barcelona a XXVIII de dit mes
de mars, y un altre paper faent aserca del que
demana don Jaime Francolí, receptor del Gene-
ral de la ciutat de Girona, lo qual fonch aportat
a sa excel·lència per medi del síndich del Gene-
ral. Los quals són assí cusits signats de lletra A,
B y C. E lo dit síndich ha feta relació lo havia
entregat en mans pròprias de sa excel·lència.b

173r Divendres, a XXII. En aquest die tornà en la pre-
sent casa lo il·lustre senyor deputat militar, lo
qual ere anat en sa casa, en la vila de Toralló, per
cafers seus propis y se conferí lo mateix die en lo
consistori de ses senyories.

En aquest mateix die los senyors deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Catalunya en
Barcelona residints manaren parar la present casa
de la Deputació y, en particular, la capella major
de aquella ab molta tapisseria y altres adornos
molt richs, a hont se celebraren las vespras en
honra y glòria del gloriós y màrtir sant Jordi, que
antigament, en semblants jornadas, se acostu-
maven a celebrar ab molta música de menistrils y
[...]ga y altres invensions de música, que fonch
cosa celebradíssima. Vingueren en ella los dits
deputats y oïdors de comptes en esta forma, ço
és, a las duas horas y mitja després del mitgdie
partí de sa casa lo senyor oÿdor real, acompanyat
de molts cavallers y officials del General, y vingué
en dita present casa, al qual isqueren a rèbrer fins
al cap de la scala los magnífichs assessors, advocat
fiscal del dit General, defenadós, scrivà major, ra-
cional, regent los comptes y exactor, tots del dit
General, que ja eren // 173v // en la capella del
gloriós sant Jordi. Y se assentà en un banch vano-
vat de vellut carmesí que, per dit effecte, ere po-
sat en dita capella, juntament ab dits assessors,
advocat fiscal y demés officials dalt dits, pre-
cehint dit defenador a dit scrivà major y demés
officials, per haver precehit en lo últim acte pú-
blich dit scrivà major y demés officials al dit defe-
nador, per cumplir al manament que, per part de
ses senyories, se ha fet als dits officials que en un
acte públich precehís lo scrivà major y los dalt
dits officials al dit defenador y en lo altre acte pú-
blich precehís lo dit defenedor a dits officials.

Y poch aprés vingué lo senyor oÿdor militar, ab
lo mateix acompanyament, al qual isqueren a
rèbrer los dits senyors oÿdor real y magnífichs
assessors, advocat fiscal y demés officials dalt
dits fins al cap de la scala y junts se ne anaren en
dita capella. Y al cap de poch vingué lo senyor
oÿdor ecclesiàstich ab lo mateix acompanya-
ment, al qual isqueren a rèbrer fins al cap de la
scala los dits senyors oÿdor militar y real y asses-
sors y demés officials referits. Y ab lo mateix
acompanyament y serimònia vingueren lo se-
nyor deputat real, després lo senyor deputat mi-
litar y després lo senyor deputat ecclesiàstich,
anant-los acompanyar cada hu de ells lo porter
ab la massa gran de son estament. Y, arribats ab
la sobredita forma y acompanyament tots en
dita capella, se assentaren en dit banc. Y a cap de
poch, tenint notícia que lo protector del bras
militar venia, lo isqueren a rèbrer al dit cap de
scala los senyors oÿdor real y militar ab los por-
ters y massas grans devant, acompanyats de dits
assessors, advocat fiscal y demés officials, y en-
traren en dita capella. Y poch aprés, tenint notí-
cia que los magnífichs consellers de la present
ciutat venian en la present casa, los quals, per
part de ses senyories, estaven convidats per la
dita festa, //174r //arribats al cap de la dita scala,
los dits senyors deputats y oÿdors de comptes,
ab los porters devant y massas grans, los isque-
ren a rèbrer acompanyats dels dits assessors, ad-
vocat fiscal y demés officials dalt nomenats y,
tots junts, se’n entraren. Y, arribats en dita ca-
pella y feta oració, dits senyors consellers se as-
sentaren en altre banch vanovat de vallut carme-
sí, més serca del altar, a la part de la epístola. Y,
immediatament, en altre banch vanovat del ma-
teix vallut carmesí, se assentaren ses senyories.
Després, ab altres banchs de cuiro, se assentaren
dits assessors, advocat fiscal y demés officials
dalt dits.

E poch aprés, tenint notícia que lo il·lustríssim y
reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, qui
havia de dir las vespras de pontifical, venia a la
present casa, los senyors oÿdors ecclesiàstich y
militar, acompanyats de dits assessors, advocat
fiscal y demés officials del General, ab los tres
porters ab las massas, lo isqueren a rèbrer al cap
de la scala y lo acompanyaren en dita capella. Y
encontinent se comensaren las vespras, ab mol-
ta música y solemnitat, ab gran concurs de cava-
llers y demés gent, que era cosa de mirar. Y, aca-
bades las ditas vespras, dits senyors oÿdors
ecclesiàstich y militar, ab dits officials, ab los
porters y massas de devant, tornaren acompa-
nyar a dit il·lustríssim y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona fins al cap de la scala, amos-
trant-li primer los aposientos de la casa, los
quals estaven molt ben adornats y ab molt bona
música, per quant sa senyoria il·lustríssima no
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era estat may en la present casa. Y, arribats al dit
cap de la scala, se despediren ab molta cortesia y
dits senyors oÿdors, ab lo mateix acompanya-
ment, se’n tornaren en dita capella. Y poch
aprés los dits senyors consellers se alsaren y ses
senyories los tornaren acompanyar // 174v // ab
la mateixa serimònia los havian rebuts y allí se
despediren ab molta cortesia. Y, tornats dintra
dita capella, se alsà lo dit senyor protector del
bras militar, acompanyat de molts cavallers, y
dits senyors oÿdors militar y real lo tornaren
acompanyar fins al dit cap de la scala, ab la ma-
teixa serimònia lo havian rebut. Y, tornats din-
tra dita capella, ses senyories se alsaren y ab lo
mateix acompanyament que eren vinguts se’n
tornaren quiscun de ells en sa casa.

Disapte, a XXIII. En aquest die se celebrà la festa
del gloriós sant Jordi en la present casa, ab la
pompa y solemnitat e grandesa que·s pot conci-
derar, estant parada de molts y diversos draps de
ras, domassos y tafatans y altres adresos de mol-
ta stima y valor. Y en la capella gran se celebra-
ren los officis divinals ab tota la pompa, solem-
nitat y serimònias ecclesiàsticas acostumadas, ab
molta música de menistrils, trompetas, òrgan y
altres, que era una melodia extraordinària, ab
gran aplauso y contento de tots los que vingue-
ren en dita festa. Vingueren en dit offici los dits
senyors deputats y ohidors de comptes, ab la
mateixa serimònia y acompanyament del dia de
ahir. Vingueren en dit offici lo senyor protector
del bras militar, los molt il·lustres senyors con-
sellers de la present ciutat y los isqueren a rèbrer
així mateix com lo die de ahir. Y així mateix vin-
gué lo il·lustríssim senyor bisbe de Barcelona
per a dir lo offici de pontifical. Y los dits senyors
consellers se asentaren en los banchs vanuvats
de vallut carmesí, los quals estaven vers y prop
del altar, a la part de la // 175r // epístola, y en-
continent ses senyories, per son ordre, al costat
dels dits senyors consellers. Y després de dits se-
nyors deputats se assentaren los magnífichs as-
sessors, advocat fical, scrivà major, racional, re-
gent los comptes, exactor y defenedor, per
haver dit defenedor lo die de ahir presehit a dit
scrivà major y demés officials. Y encontinent se
comensà la missa, que, com és dit, digué lo se-
nyor bisbe de Barcelona, y predicà lo molt
il·lustre senyor fra don Joseph de Magarola,
abat de Camprodon, deputat ecclesiàstich. Y,
acabat lo dit offici, se despediren ab la mateixa
conformitat y acompanyament del dia de ahir.
Lo excel·lentíssim senyor don Vicente Gonza-
ga, lloctinent y capità general de sa magestat en
lo present principat de Catalunya, fonch convi-
dat per la dita festa, per part de ses senyories,
per medi del senyor oÿdor militar. Lo qual, di-
mecres proppassat, acompanyat de alguns offi-
cials de la present casa, se conferí en son palàcio.
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Y, arribat en sa presència, lo suplicà de part del
consistori fos servit venir en dita festa y honràs
lo Principat ab sa presència. Al qual respongué
sa excel·lència que ell procuraria en acudir. Y lo
die present, a la matinada, lo secretari de sa ex-
cel·lència és arribat en la present casa y, de part
de sa excel·lència, ha refferit a ses senyories com
sa excel·lencia estava indispost, per la qual causa
no podia acudir en dita festivitat.

En aquest mateix dia se celebraren solemnes
vespres en la present casa y en la dita capella, ab
molta música, conforme lo dia de ahir. Y vin-
gueren en dita capella los senyors deputats y oÿ-
dors, a hont y hagué molt concurs de cavallers y
damas.

175v Dimars, a XXVI. En aquest die se celebrà lo anni-
versari acostumat en la present casa per las àni-
mas dels deputats y oÿdors de comptes defunts,
ab gran solemnitat y cantòria, ab un túmul y at-
xas de cera groga. En lo qual asistiren ses senyo-
ries ab los officials de la present casa, precehint
lo defenedor al scrivà major, racional y demés
officials, per haver precehit en lo últim acte dit
scrivà major, racional y demés officials a dit de-
fenedor. Y en dit offici també asistí lo protector
del bras militar, don Francisco Sala, acompa-
nyat de molts cavallers. Y digué lo offici lo il·lus-
tre senyor Pere Benet, altre canonge de la santa
Seu de Barcelona. Predicà lo pare fra Francisco
Sala, del orde de frares carmelitas, y acabat lo
offici se’n anaren tots en sas casas.

176r Disapte, a XXX. En aquest die ses senyories baxa-
ren en la Llotja de la mar de la present ciutat y
se conferiren en lo aposiento del receptor dels
fraus per vèurer en ell si hi havia fraus. Y s’i
trobà unas faldillas de herbatjet color encarnat,
apresas de casa Madrona Sistarera, muller de Jo-
seph Sistarer, sombrarer.

Maig MDCLXVII

178r Disapte, a XIIII. En aquest die lo doctor en me-
decina Hyacinto Andreu, mitjensant jurament,
ha feta relació en lo consistori de ses senyories
com Joseph Blanch, altre dels verguers de ses
senyories, està en lo llit detingut de malaltia
corporal, impossibilitat de poder acudir a la
obligació de son offici.

Dilluns, a XVI. En aquest dia me han ordenat ses
senyories cusís en lo present dietari una súpplica
presentada en llur consistori per part de Jaume
Fosalba, balle de la vila de Capellades, ab la qual
revocava tots y sengles procehiments, en cas ne
hagués fets, en sa cort, impedint unas cridas se
havian de publicar en dita vila de part de ses se-
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nyories y los senyors deputats //178v // accepta-
ren dita cassació. Y, pagats per dit balle los gas-
tos fets per la averiguasió de dit fet, lo remete-
ren, attès dita revocasió, la qual súplica és assí
cusida signada de lletra B.a

179r Disapte, a XXI. En aquest die Jaume Casas, vellu-
ter, ciutedà de Barcelona, altre dels verguers de
ses senyories, com a procurador del reverent Pere
Pinyol, prevere y rector de Mayals, tauler del Ge-
neral de la vila de Batea, consta de sa procura, en
poder de dit Pere Pinyol, rector de Mayals, als de-
cet de abril 1667, en dit nom, ha renunciat lo dit
offici de tauler del General de dita vila de Batea,
col·lecta de Tortosa, la qual és assí cusida signada
de lletra A, pure et libere, en mà y poder de ses se-
nyories, suplicant a ses senyories tinguessen a bé
de admètrer-li la dita renunciació. E ses senyories
admeteren aquella, si et in quantum de jure est ad-
mitenda, attès los ha constat, ab certificatòria del
racional, no devia cosa al General per rahó de son
offici, com consta ab dita certificatòria, la qual és
assí cusida signada de lletra B. Presents per testi-
monis Jacinto Morató, tapiser, y Joseph Cortès,
verguer de ses senyories.

179v Divendres, a XXVII. En aquest die se féu insicu-
lació dels llochs vacants de deputats y oÿdors
del General de Catalunya en la forma acostuma-
da y, així mateix, foren insiculats los subjectes
en los officisb // 180r // segons la nominació ha-
via feta sa magestat, las quals són assí cusidas
signadas de lletras C y D. En aquest mateix dia
me han ordenat a mi, scrivà major del General
de Cattalunya, cusís en lo present dietari un de-
cret despachat ab la deguda forma de Cansalla-
ria, ab la qual lo molt il·lustre senyor don Ga-
briel de Llupià, portantveus del General,
governador del present principat de Catalunya,
ordena, als insiculadors que estan junts en la
present casa per insicular los llochs vacants de
deputats y ohidors, que algunas personas que
venian anomenadas per sa magestat en alguns
de llochs de deputats per mossens, esssent no-
bles, que, no obstant lo dupte per dits insicula-
dors proposat, sian insiculadas per mossens, en-
cara que sian nobles, com més llargament
consta ab dit decret, signat de lletra E.

Disapte, a XXVIII. En aquest die ses senyories, ab
verguers y massas altas devant, acompenyats de
molts officials del General, anaren en casa del
portantveus del General, governador en lo pre-
sent principat de Catalunya, essent estat primer
enviats a sercar, de part de dit senyor governa-

dor, per medi de Fransech Lleonart, scrivà ma-
jor de la Governació. Y, arribats que foren en
dita casa, dit senyor governador los isqué a rè-
brer al cap de la scala ab molta cortesia. Y, en-
trats dintra y assentats cada hu en sa cadira, dit
senyor governador digué a ses senyories que la
causa de haver-los enviats a sercar era per a refe-
rir-los que tenia carta de la magestat de la reyna,
nostra senyora, que Déu guarde, ab la qual lo
avisava que, havent rebuda sa magestat una car-
ta del rey christianíssim per medi de son emba-
xador tenia en Madrit, ab la qual li deya que, su-
posat que no se havia volgut donar possessió del
ducat de Brabante y altres en Flandes, los quals
li spectavan, que ell aniria en persona ab sa gent
de guerra a pèndrer possessió de ell. Y que, per
pèndrer resolució, li profigia termini per tot lo
mes corrent, lo qual passat, no havent-li donada
possessió líberament de dit ducat, ell se la pen-
dria a força de armas. Y que la reina nostra se-
nyora, havent madurament conciderat la //180v
// poca rahó y justícia tenia lo rey christianíssim
de pretèndrer dit ducat, havia resolt de resistir
ab armas a sa pretensió. Y, axís, que judicava era
cert lo rumpiment ab França, majorment que
tenia intel·ligència que en Roselló entravan tro-
pas de infanteria y cavalleria francesa, lo que li
donava cuidado no volguessen fer alguna entra-
da per lo Empurdà. Y que era forçós lo preve-
nisse fins y a tant que sa magestat hagués enviat
gent de guerra en lo present Principat. Y, axís,
tenint experiència lo quant ses senyories eran
zelosos al servey de sa magestat y benefici y con-
servació del present Principat, los havia volgut
donar exas notícias per a què ses senyories, de
pecúnias del General, formassen un tèrçio de in-
fanteria per a repel·lir los françesos en cas de in-
vasió en lo present Principat, fins y a tant fossen
arribadas las assistèncias de soldats ha manat la
magestat vinguessen en lo present Principat per
defensa de ell, que ademés seria cumplir a la
obligació de lleals vassals y sa magestat los esti-
maria molt aqueix servey. Y encontinent lo se-
nyor deputat ecclesiàstich, responent a sa se-
nyoria que attendrian ses senyorias molt
attentament al servey de sa magestat y conserva-
ció del present Principat, en quant las forças del
General los donaria lloch y los capítols de Cort
permissió. Y que de la resolució pendrian ne fa-
ria sabidor a sa senyoria y, al punt, se despediren
ab moltas cortesias, acompanyant-los dit senyor
governador fins al cap de la scala. Y, al despedir-
se, los donà una còpia de una carta de sa mages-
tat aserca dels acrehedors censalistas, la qual és
assí cusida signada de lletra A.

Juny MDCLXVII

181v Divendres, a III. En aquest die, per medi del sín-
dich del General, fonch aportada, de part de ses
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senyories, un paper o súplica al il·lustre senyor
governador de Catalunya, portantveus de gene-
ral governador del present principat de Cata-
lunya, aserca de alguns presos y ha en la vila del
Ginestar de la castellania de Amposta, com més
llargament en dita súplica se conté, la qual és
assí cusida signada de lletra A.

Disapte, a IIII. En aquest die, per medi del doc-
tor Vicens Sabater y Gleu, altre dels assessors de
la present casa, fonch aportat, de part de ses se-
nyories, al molt il·lustre senyor portantveus de
general governador de sa magestat en lo present
principat de Catalunya un paper o súplica, lo
qual és assí cusit signat de lletra B.a

182v Dimarts, a X. En aquest die, a les nou horas de
la nit, los molt il·lustres senyors deputats, ab
verguers ab massas altas, acompanyats de alguns
officials del General, ab cotxes y moltas atxes,
anaren en casa del molt il·lustre portantveus de
general governador de Catalunya, essent primer
enviats a sercar per sa senyoria, per medi de don
Joseph Bru. Y, arribats allí, sa senyoria los isqué
a rèbrer al cap de la scala. Y, entrats que foren
dins un aposiento, dit senyor govenador los di-
gué que tenia a soles que tractar ab ses senyories
cosas tocants per servey de sa magestat. Y, ha-
vent estat ab sa senyoria un gran rato tractant de
ditas cosas, entregà a ses senyorias dos catas de
la reyna nostra senyora, recomanant-los molt
effectuassen ab la major brevedat possible la for-
mació del tersio manava sa magestat ab una de
ditas dos cartas y que confiava ses senyories acu-
dirian a sa obligació com sempre. Y que ell re-
presentaria a sa magestat la promptitut y finesa
ab què sperava ses senyories obrarian. Y ses se-
nyories, parlant lo senyor deputat ecclesiàstich,
respongueren que estaven molt promptes per a
servir a sa magestat ab la puntualitat y finesa po-
drian, cumplint a sa primera obligació de acudir
al real servey, y que tractarian del modo se havia
de tenir y disposició per a servir a sa magestat. Y
que de la resolució tornarian resposta a sa ma-
gestat y a sa senyoria. Las quals cartas són assí
cusidas signadas de lletras A y B y se segueixen.

«Lab reyna governadora.

Dipputados. Con ocasión de haverme escrito el rey
christianísimo de Françia, en carta que me dió su
embaxador, que estaba en ánimo de ponerse en
campaña, al fin del me(s) mayo, para yr a //183r
// tomar la posessión de Brabante, por tocar, se-
gún pretende, su successión a la reyna christianí-

270

ssima, su muger, si antes no se ofrezía algún ami-
gable acomodamiento, le mandé responder la no-
bedad que me havia causado esta resoluzión sin
haverme hecho antes ninguna prevençión, pues, el
haver hablado la reyna su madre y la presente en
la materia al marqués de la Fuente, mi embaja-
dor en Françia, no se puede tener por más que
plática doméstica y confidente, y más con haver
callado en tanto tiempo, que se debió atribuir a
reconoçimiento de buena fe, sin entenderse que
pudiese inducir prevención ni preparación de
guerra. Per, sin embargo, pues propone que estaba
aparejado a algún amigable consierto, estaba yo
prompta para señalar personas y lugar donde se
examinasse la justícia deste negocio y medios.
Pero que, entretanto, se havían de suspender todo
procehimiento de hecho y armas y que era mayor
la obligación, pues quando estas pretensiones no
estubieran renunziadas se havia de proceder en
ellas por justícia y via amigable, y no por armas,
según está dispuesto en el capítulo 90 de las pazes
que el rey, mi señor, que santa gloria haya, ajustó
con aquella corona. Y que, si en caso que no se
ajustasse a este medio, trataría de defender los de-
rechos del rey, mi hijo, por el camino y medios que
fueren permitidos y necessarios. Y, porque en
qualquiera succeso conviene que os halléis con esta
notícia, me ha parezido dárosla y significaros el
desconsuelo con que me devéis considerar deste
atentado tan intempestibo, sin haver hecho reparo
al rey christianíssimo mi viudez ni la tierna edad
de mi hijo. Mas quedo con segura confianza de
que attendiendo a todo esse consistorio correspon-
derá a su obligaçión //183v // y a la imitazión de
sus passados, señalándose en el servicio de mi hijo
con las demostraciones de affecto y amor que, en
todas occassiones, se han experimentado. Y esto
mismo os representará de mi parte don Gabriel de
Lupian, portantvezes de mi general governador,
por cuia mano recibiréis ésta. Dada en Madrid,
a primero de junio MDCLXVII. Yo, la reyna.

Vidit don Cristoforus Crespi, vicecancellarius.
Vidit don Josephus Romeu, regens. Vidit Vilosa,
regens. Vidit don Antonius Ferrer. Vidit don Ge-
orgius de Castellar. Vidit Exea, regens. Don Di-
dacus de Sada, secretarius.»

«La reyna governadora.

Diputados. Hallándose esse Principado sin la
prevençión que necessita, expuesto a qualquier ac-
cidente de los que, precissamente, ha de traher
consigo el rompimiento y guerra con Francia, si se
continuasse como puede temerse, y siendo necessa-
rio aplicar promptamente, para su defensa y se-
guridad, todos los medios possibles, en que queda
entendiendo mi cuidado, por el amor y afecto con
que he querido resguardar tan buenos vassallos
baxo mi real protección, he querido lo sepáis, y que
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se procura que de todas partes vayan, a este fin,
todas las assistencias que se pueda para que se ha-
lle defendido. Y porque la experiencia que tengo
de la finesa con que havéys acodido en las ocassio-
nes passadas de la guerra y las demás a mi servicio
me assegura que debo esperar la misma en ésta. Y
que, como tan propriamente interessado, este
Principado en // 184r // su misma defensa acu-
dirà por su parte, seré muy servida de que dispon-
gáis servir con un tersio de infantería, pagada
como antes hizisteis, para que se emplee en las ope-
raciones que fuere menester y espero que, en la dis-
posiçión y en el effecto havéys de ganarlas horas,
por lo que el tiempo y la occasión instan, y que co-
rresponderéys en ello al amor y finesa que en las
demás ocassiones havéys manifestado. Y a la con-
fiansa con que estoy de deberos el assegurarme del
justo cuydado a que obliga el peligroso estado en
que se halla essa provinçia. Y que lo adelantaréys
de manera que me merescáis muchas gracias, y la
acceptaçión que hallaréys en mi para mirar por
vuestra conservaçión y defensa, acudiendo luego
con esta gente en la conformidad que entenderéys
de don Gabirel de Lupian, portanvezes de mi ge-
neral govenador, que os dará ésta. Dada en Ma-
drid a IIII de junio MDCLXVII. Yo, la reyna.

Vidit don Cristoforus Crespi, vicencancellarius.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit Exea,
regens. Vidit don Anthonius Ferrer. Vidit don
Georgius de Castellvi. Vidit don Josephus Romeu,
regens. Vidit Vilosa, regens. Don Didacus de
Sada, secretarius.»

184v Dilluns, a XII. En aquest die, a les tres horas de
la tarda, ses senyories, ab verguers ab massas al-
tas devant, acompanyats de molts officials del
General, anaren en lo convent de Sant Fran-
cesch de la present ciutat en lo qual posava lo
excel·lentíssim senyor duch de Medinasidonia,
que venia de la ciutat de Nàpols y passava en Es-
panya. Y, arribats ses senyories en dit convent,
muntaren en lo primer claustro y se conferiren
en uns aposientos en dit claustro, a mà esquerra,
al costat del cor de dit convent, a hont estava
dit senyor, lo qual los isqué a rèbrer en lo portal
de dit aposiento, fent uns y altres moltas corte-
sias. Y, entrats en dit aposento, se assentaren en
unas cadiras de domàs carmesí y havia en dit
aposento. Y, per orga del senyor deputat eccle-
siàstich, se li donà la benvinguda, en què dit se-
nyor féu moltas demostracions d’estimació. Y
luego, ab las mateixas cortesias, se alsaren y dit
senyor acompanyà a ses senyories fins al cap de
la escala de dit convent y, al despedir-se, se fe-
ren las matexas cortesias y ses senyories, ab la
matexa conformitat, se’n tornaren en la present
casa.

185r Dimars, a XIIII. En aquest die, a les onse horas

de matinada, vingué en la present casa de la De-
putació lo excel·lentíssim senyor duch de Medi-
nasidonia, acompanyat de molta noblesa, a des-
pedir-se de ses senyories, lo qual venia de
Nàpols y se’n anava en Espanya, lo qual reberen
ab molt gran aparato. Y los senyors assessors y
advocat fiscal y molts officials del General lo
anaren a rèbrer a la porta entrant al pati. Y lo se-
nyor oÿdor militar, absent lo senyor oÿdor ec-
clesiàstich, y real ab verguers ab massas altas al
cap de la escala, fent-se moltas cortesias. Y se’n
anaren a la capella de sant Jordi, la qual feren
orassió, y se’n entraren en lo terraplè dels taron-
gers y [...] la sala dels reys, a hont estava lo se-
nyor deputat ecclesiàstich, militar y real, a hont
lo reberen ab gran aplauso, fent-se moltas cor-
tesias. Y tots junts se’n entraren en la sala del
consistori y allí se assentaren sota lo doser, lo
excel·lentíssim senyor duch al mitg y lo senyor
deputat ecclesiàstich a mà esquerra y los demés
per son orde, fent-se, axí mateix, moltas corte-
sias uns y altres. Y allí parlaren un rato y luego se
alsaren, fent-se las matexas cortesias, y isqueren
per la sala del consistori, de allí a hont està lo
sortidor, amostrant-li la casa, y se’n anaren a la
sala de sant Jordi de la part de Sant Jaume, y se
miraren la dita sala y luego se despediren. Y los
dits senyors deputats, ab sos verguers y massas
altas, lo acompanyaren fins al cap de la escala y,
al despedir-se, se feren moltas cortesias y lo dit
senyor duch moltas demostracions de estima-
ció, offerint-se que ab tot lo que ell poria obrar
per lo present Principat o feria. Y los senyors as-
sessors y advocat fiscal lo acompanyaren fins a la
porta del pati, fent a tots moltes demostracions
de estimació.

185v Dijous, a XVI. En aquest die s’és partit de la pre-
sent ciutat lo il·lustre senyor don Joseph de Ma-
garola, abat de Camprodon, de present deputat
ecclesiàstich, en virtut de llicència a ell concedi-
da per anar-se’n a son abadiat per cafers seus
propis.

Disapte, a XVIII. En aquest die lo doctor en me-
decina Pallarí Juncar, ciutedà de Barcelona, ha
feta relazió en lo consistori de ses senyories,
mitjensant jurament, com la persona de Chris-
tòfol Vinyals, cotoner, guarda ordinària de la
bolla del General de la ciutat y col·lecta de Bar-
celona, està detingut en lo llit de un dolor arti-
cular, imposibilitat de poder acudir a la obliga-
ció de son offfici.a

186r Dilluns, a XX. En aquest die se ha rebuda una in-
formació, a instància de Arasma de Lana y Fon-
tanet, racional de la present casa de la Deputa-
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ció, sobre quin preu van la dotsena de las anellas
rodonas grossas de coura per portaleras, la lliura
de obrar lo coura, ço és, de mans, quiscuna lliu-
ra, la lliura de las disminuscions, la lliura del
courer nou sens mans, de obrar la lliura de la
soldadura, lo jornal de un mestre y lo jornal de
un fadrí, com en dita informació se conté, que·s
assí cusida signada de lletra A.

Dimecres, a XXII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís en lo pre-
sent dietari unas requestas presentadas al gover-
nador de la castellania de Amposta y a altres
personas perquè no remetessen al regne de Ara-
gó dos hòmens tenian capturats, per ser contra
las generals constitucions, las quals són assí cu-
sidas signades de lletras B, C, D y E.

186v Dijous, a XXIII. En aquest die Joseph Blanch, al-
tre dels verguers de ses senyories, ha feta relació
com, de part de ses senyories, se era conferit ab
Hierònym Alias, receptor de las averias del Ge-
neral, y li havia dit que donàs al General los dinés
devia per rahó de ditas averias. Y dit Alias donà
encontinent a dit Blanch una pòlissa de sinquan-
ta lliures ab un compte del que devia y digué que
lo demés no·u tenia col·[lectat] y que, enconti-
nent o tindria col·lectat, satisfaria al General.

Divendres, a XXIIII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari una carta dels deputats del General del regne de
Aragó, la qual és assí cusida signada de lletra E.a

187r Dimars, a XXVIII. En aquest die, a les onse horas
del matí, ses senyories, ab verguers ab massas al-
tas, acompanyats de molts officials del General,
anaren en casa del molt il·lustre senyor portant-
veus del general govenador de sa magestat en lo
present principat de Catalunya, havent-los pri-
mer enviats a sercar. Y, arribats allí, sa senyoria
de dit senyor govenador los isqué a rèbrer al cap
de la scala y se feren las degudas cortesias, y se’n
entraren dins un aposiento. Y allí representà a
ses senyories lo que en altre ocasió los havia re-
presentat aserca de què se servissen ses senyories
en continuar y posar en execució de fer y formar
un tersio de soldats per servey de sa magestat,
per fortificar las fortalesas de las fronteras del
present principat de Catalunya. Y luego isque-
ren y sa senyoria del senyor governador los
tornà a acompanyar fins al cap de la scala, ab las
matexas cortesias, y ses senyories ab la mateixa
forma se’n tornaren en la present casa.

187v Dimecres, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
baxaren a la Llotja de la mar de la present ciutat
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y se conferiren en lo aposiento del receptor dels
fraus per vèurer en ell si se cometian fraus y no
se trobà cosa.

Juliol MDCLXVII

Divendres, al primer de juliol MDCLXVII. En
aquest dia tornà en la present ciutat y se conferí
en lo consistori de ses senyories lo il·lustre se-
nyor oÿdor real, lo qual ere anat en la ciutat de
Lleyda per cafers seus propris.

188v Divendres, a VIII. En aquest die Joan Martí,
guarda ordinària del General en laa // 189r //
present ciutat de Barcelona y sa col·lecta, mit-
jensant jurament que ne ha prestat a Nostre Se-
nyor Déu y als seus Sant Quatre Evangelis, ha
feta relació que lo plom de General aposat en
tremp de un tros de tela, que se aprenguè de
Joan Palatier, marxant francès, per lo senyor de-
putat ecclesiàstich, en la regonexensa que·s féu
en las festas de Nadal proppassat, és bo y legíti-
mament posat en dita tela.

Disapte, a VIIII. En aquest die, a les sinch horas
de la tarda, [...] don Carlos Caldes y Vilafranca y
Gismundo Boffill, ciutedà honrat de Barcelona,
anaren en casa del il·lustríssim senyor don Mi-
quel Çalbà y de Vallgornera, conseller de capa y
spasa en lo consell supremo de Aragó y llocti-
nent y capità general de sa magestat en lo regne
de Mallorca, que era arribat en la present ciutat
per a passar en dit regne a donar-li la benvingu-
da de part de ses senyories y offerir-li, en lo que
el consistori fos bo en son servey, ses senyories
obrarian ab tot effecte. Y dit senyor don Miquel
de Çalbà respongué que restava molt agrahit de
la honra y mercè que lo molt il·lustre consistori
li feya y se despediren ab moltas cortesias.

190r Dilluns, a XVIII. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor don Francisco
Pons, senyor de Monsonís, de present oÿdor
militar, per anar-se’n en sa casa per cafers seus
propis. En aquest mateix die, a les quatre horas
de la tarda, per medi del doctor Vicens Prèxens,
ardiaca major y canonge de Tortosa, Erasma de
Lana y Fontanet, racional de la present casa, y
Gismundo Boffill, ciutedà honrat de Barcelona,
ab verguers amb massas altas devant, acompan-
yats de molts officials del General, fonch repor-
tat al molt il·lustre senyor portantveus de gene-
ral governador de sa magestat // 190v // en lo
present principat de Catalunya, un paper de
embaxada aserca de què fos servit manar a sa se-
nyoria se continuàs ab los remeys oportuns con-
tra dels pares inquisidors, com més llargament
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ab dita embaxada és de vèurer, la qual és assí cu-
sida signada de lletra A.a

191r Diumenge, a XXIIII. En aquest die, a les quatre
horas de la tarda, ses senyories, absent lo senyor
deputat ecclesiàstich y oÿdor militar de la pre-
sent ciutat, ab verguers ab massas altas, acom-
panyats de molts officials del General, anaren en
casa del molt il·lustre senyor don Gabriel de
Llupià, portantveus de general governador de
sa magestat en lo present principat de Cattalu-
nya. Y, arribats allí, dit senyor governador los is-
qué a rèbrer al cap de la scala y allí se feren mol-
tas cortesias. Y se’n entraren dins en un
aposiento, fent-se axí mateix moltas cortesias y
se assentaren en unas cadiras, y allí conversaren
un rato. Y, al cap de un poc, lo dit senyor gover-
nador entregà a ses senyories dos cartas de sa
magestat, datades en Madrit a catorse del pre-
sent mes de juliol, ab las quals fa sabidors a ses
senyories del rumpiment de la pau ab França,
com ab ditas cartas més llargament és de vèurer,
les quals són assí cusides signades de lletras A y
B. Y luego se despediren, ab las mateixas corte-
sias, acompanyant-los ab la mateixa forma fins
al cap de la scala, y se despediren. Y ses senyories
se’n tornaren en la present casa // 191v // de la
Deputació, las quals cartas són del thenor següent:

«Lab reyna governadora.

Diputados. Desde que se ajustaron los tratados de
la paz de los Pirineos entre esta corona y la de
Françia ha sido el mayor cuidado del rey mi se-
ñor, que haya gloria, y mío la puntual observan-
cia dellos y conservar por este medio la quietud de
la christiandad, a cuyo fin no sólo se ha atendido
de nuestra parte, con particular desvelo, a que no
se faltasse en cosa alguna a lo contenido en los tra-
tados y a que se adelantasse todo lo que pudiesse
mirar a mantener y estrechar la amistad y buena
correspondencia entre las dos coronas, pero con el
deseo de no alterar el sossiego público se han tole-
rado y disimulado los continuos socorros de gente y
dinero que, des del mismo día de la conclusión de
la paz, ha subministrado el christianíssimo a pro-
tugueses, dándoles tropas con pagadores proprios
suyos, hasta llegar a embiar públicamente su ar-
mada a Lisboa, faltando en todo a los capitulos
tan especiales y precisos jurados solemnemente,
por el que prohiben a franceses aun el comercio
con Portugal, sin haver tenido para ello el menor
motivo ni razón. Y últimamente ha passado tan
adelante que, quando yo estava con la mayor con-
fianza de su ánimo a la conservaçión de la paz,

por las grandes seguridades que dió dello el rey al
marqués de la Fuente en su corte y aquí el arzo-
bispo de Ambrum, su embaxador, al mismo tiem-
po resolvió, con el vano pretexto de suponer que
tiene derecho la reyna christianíssima, su muger,
a algunas provincias de los payses Baxos el inva-
dirles violentamente, sin haberme hecho ninguna
de las insinuaciones que debieran proceder, hasta
que ya estava en disposición //192r // de obrar.

Y aunque a la carta que sobre ello me escrivió se le
respondió luego que yo vendría en que se nombra-
ssen personas de ambas partes para que se recono-
ciessen los derechos que pretendía, con que dexasse
el camino de las armas, no bastó esto para apar-
tarle de su intento, antes con ellas ha ocupado die-
ferentes puestos y plasssa que estavan a la obedien-
cia del rey, mi hijo, contra el derecho natural y de
las gentes. Y continua en el designio de llevar
adelante sus progressos, en manifiesta infracción
y rompimiento de la paz. Y, siendo precisso preve-
nir el remedio de los perjuicios de una guerra tan
intempestiva y injusta como la que el rey christia-
níssimo ha querido movernos, he mandado avisar
dello a don Gabriel de Lupian, protanvezes de mi
general governador en esse principado y condado,
para que haga que en todos los puertos y partes de-
llos se declare assí y disponga todo lo necessario a
su seguridad y defensa y se guarden de franceses
como de enemigos, haziéndoles como a tales los da-
ños y hostilidades que se pudiere de qualquier ma-
nera, en qualquier forma, y se tenga en los puertos
el cuydado que conviene para prevenir y escusar
las que franceses quieren intentar por ellos, de que
he querido daros noticia para que por vuestra
parte executéys, como os lo encargo, lo que os toca-
re en orden a este fin, con el zelo que acostumbráys
en lo que es de mi servicio. Dado en Madrid a
XIIII de julio MDCLXVII. Yo, la reyna.

Vidit don Christophorus Crespi, vicencancella-
rius. Vidit don Philipus Villacampa, regens. Vi-
dit Exea, regens. Vidit don Antonius Ferrer. Vi-
dit don Georgius de Castellvi. Vidit don Josephus
Romeu, regens. Vidit Vilosa, regens. Vidit don
Antonius de Car[dona]. Don Didacus de Sada,
secretarius.»

192v «La reyna governadora.

Diputados. Es muy conforme a la obligación que
os asiste y el amor que me debéys la novedad que os
ha hecho la pretensión del rey christianíssimo al
ducado de Brabante y la prompta voluntad con
que disponéys por vuestra parte la defensa de esa
provincia, offreciendo servir con un tersio de in-
fanteria pagado, como veo en carta de 11 de ju-
nio vuestra en respuesta de las mías de 1 y 4 del
mismo. Y, no pudiendo yo dudar de la finesa con
que esse principado se muestra en todas occasiones,
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os doy las gracias por lo que vays obrando para
vestra defensa, que, siendo mi deseo la tengáys a-
ssegurada, he mandado se hagan las prevenciones
necessarias, esperando de vestro zelo y attençión
lo continuaréys a proporción de la urgencia y no-
ticia de haver entrado en Rosellón número consi-
derable de cavellaría y infantería francesa, que,
con atención a lo que me representáys de la falta
de medios, que podáys mejor acudir a esta tan
forçosa y primera obligaçión, he mandado a don
Gabriel de Lupian, portanvezes de general gover-
nador, la orden conveniente que del entenderéys y
la misma daré al duque de Ossuna, luego que lle-
gue a esse Principado. Dada en Madrid a XIIII de
jjulio MDCLXVII. Yo la reyna.

Vidit don Christophorus Crespi, vicencancellarius.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit Exea,
regens. Vidit don Antonius Ferrer. Don Didacus
de Sada, sceretarius. Vidit don Georgius de Cas-
tellvi. Vidit don Josephus Romeu, regens. Vidit Vi-
losa, regens. Vidit don Anthonius de Car[dona].»a

193r Dilluns, a XXV. En aquest die entrà en lo consis-
tori de ses senyories lo senyor Anton Reart,
scrivà de manament y protonotari del present
Principat y, de part del senyor governador en-
tregà lo real privilegi de lloctinent de sa mages-
tat en lo present principat de Cattalunya en fa-
vor del excel·lentíssim senyor duch de Ossuna,
despedit en la deguda forma.

Dimecres, a XXVII. En aquest die, de part dels
magnífichs assessors y advocat fiscal de la pre-
sent casa se ha entregat a ses senyories un vot en
scrits que és assí cusit signat de lletra A, aserca
del jurament ha de prestar lo excel·lentíssim
senyor duch de Osuna en la ciutat de Lleyda,
per rahó dels officis de lloctinent y capità gene-
ral en lo present principat de Catalunya.

Dijous, a XXVIII. En aquest die, a la matinada, se
despedí lo síndich del General per anar a Lleyda
per assistir al jurament del senyor duch de Os-
suna, segons las instruccions se li entregaren
com en registre.

193v Disapte, a XXX. En aquest die lo il·lustre senyor oÿ-
dor real baxà en la Llotja de la mar de la present
ciutat per a vèurer si se cometian fraus y no se tro-
bava cosa alguna de frau en dita casa del General.

Diumenge a XXXI. En aquest dia se conferí en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor de-
putat eccelsiàstich lo qual ere anat en Campro-
don per negocis seus propis.
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Dimars, a II. En aquest dia lo doctor Hyacinto
Blanch, servint lo offici de síndich del General,
féu relació que, tenint orde de ses senyories y
desi-a // 194r // dit als 28 de juliol proppassat, a
les onse horas antes del migdia, per anar com a
síndich del General en la ciutat de Lleyda per
asssistir al jurament que lo excel·lentíssim se-
nyor duch de Ossuna havia de prestar en dita
ciutat per rahó dels officis de lloctinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en el
present principat de Cattalunya, se partí lo ma-
teix dia a les tres de la tarda y, volent passar la
riera de Rubí, hi havia tant gran impetut de ai-
gua que no fou possible lo passar, ab què li fou
forçós haver de fer nit al hostal del Papiol y di-
vendres al dematí, que comptàvem als vint-y-
nou de luiol, a les tres horas de matinada, volent
passar lo riu de Llobregat, trobà la barca ensor-
rada y provant tres vegades lo vado no li fou
possible poder passar y hagué de anar a passar
dit riu per lo pont de Martorell, dit del Diable, y
anà a fer nit en lo lloch de Monmaneu. Y lo en-
demà de matí, un poch antes del dia, se partí del
dit lloch y, entre las sis y set horas de la tarda, se
trobà en lo lloch de Mollarusa y, sabent per re-
lació certa de molts senyors que sa excel·lència
ja havia jurat a las tres de la tarda de dit dia en
dita ciutat de Lleyda y venia vers Bellpuig, a
hont féu nit, se’n tornà en dita vila de Bellpuig,
a hont féu nit dit síndich. Y, no tenint ningun
orde de ses senyories del que havia de obrar si a
cas, al arribar en Lleyda, sa excel·lència hagués
ja jurat, se’n tornà vers la present ciutat, a hont
arribà al primer del corrent mes de agost a las sis
de la tarda y, ajuntats que foren lo mateix vespre
ses senyories, los féu dita relació.

Dimecres, a III. En aquest dia, per part dels mag-
nífichs assessors y advocat fiscal de la present
casa, se ha entregat a ses senyories un vot en scrits
que és assí cusit signat de lletra A, aserca del jura-
ment ha de prestar lo excel·lentíssim senyor duch
de Osuna en la present ciutat de Barcelona per
rahó dels officis de llochtinent y capità general en
lo present principat de Cattalunya.

194v Dijous, a IIII. En aquest dia ses senyories, tenint
notícia que lo excel·lentíssim senyor duch de
Osuna, lloctinent y capità general de sa mages-
tat, que Déu guarde, en esta província era en
Sant Feliu de Llobregat, li enviaren embaxada
per los senyors Hierònym Cornet y Caçirera y
don Francsico Çaurera, anant acompanyats del
correu ordinari de la present casa. Y se conferi-
ren ab sa excel·lència, en dita vila de Sant Feliu,
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en casa del senyor Falguera, mercader, ciutedà
de Barcelona, y li donaren la embaxada de part
de ses senyories y tornaren resposta als senyors
deputats dient que sa excel·lència entraria a les
sis horas de la tarda. E los senyors deputats,
consistorialment, absent lo senyor oÿdor militar
de la present ciutat, ab verguers ab massas altas,
acompanyats dels magnífichs assessors y advo-
cat fiscal y molts officials de la present casa, par-
tiren per a rèbrer a sa excel·lència, anant per la
plassa Nova, carrer dels Boters, porta Ferrissa y
carrer del Carme y proseguint son camí per lo
portal de Sant Antoni, passada la Creu Cuberta,
serca Sans, a hont trobaren sa excel·lència. E los
senyors deputats, per orga del senyor deputat
ecclesiàstich, li donà la benvinguda ab demos-
tracions de molt contento de tot lo Principat
per las prendas que la fama publicava de sa per-
sona per al govern d’esta província, en nom de
sa magestad, que Déu guarde, y per las speran-
sas tenian que havia de resultar son govern a
glòria de Déu Nostre Senyor y servey de sa
magestat y utilitat pública. E sa excel·lència
restà molt servit de las demostracions del con-
sistori ab moltasa offertas de què obraria en be-
nefici de la Generalitat. Y encontinent, dit se-
nyor deputat eccle- //195r // siàstich se posà a la
mà esquerra de sa excel·lència y los demès se-
nyors consitorials de devant cada hu, en son
puesto, y després los verguers de ses senyories se
posaren de filera, junt ab los verguers de la Real
Audiència, devant de ses senyories. Y després
dels verguers se posaren los magnífichs assessors
y advocat fiscal del General de filera, y després
d’ells lo scrivà major y racional, anant lo scrivà
major a mà dreta y, consequutivament, de de-
vant anaven los demés officials del General y en
exa conformitat caminaren vers la Creu Cuber-
ta. Y antes de arribar a ella encontraren los se-
nyors consellers de la present ciutat y enconti-
nent se despediren los senyors deputats de sa
excel·lència y se’n tornaren baxant per la mà
dreta, perquè dits senyors consellers tinguessen
lloch per a passar. Y los dits senyors deputats
continuaren son camí per lo carrer del Hospital
y Bocaria, Call y plassa de Sant Jaume y entraren
en la casa de la Diputació, hont lo senyor depu-
tat ecclesiàstich des de cavall féu stimació als as-
sessors y officials y se donà per molt servit que
aguessen acudit en dit acompanyament y feta sa
obligació y totom se despedí. E després sa ex-
cel·lència, acompanyat dels senyors consellers,
continuà son camí y entrà en la present ciutat, a
hont en la forma acostumada protestà y també
la extraordinària rebent lo acte de dit jurament
y de dita protesta Anton Reart, scrivà de mana-
ment y secretari de la provínçia.

Divendres, a V. En aquest dia, a la una hora y un
quart passat migdia, los senyors deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Catalunya, ab-
sent lo senyor oÿdor militar de la present ciutat,
anaren consistorialment, ab los verguers devant
ab massa altas, acompanyats de molts officials
del dit General a besar la mà al excel·lentíssim
senyor duch de Osuna, lloctinent y capità gene-
ral de sa magestat en esta província. Los quals
rebé sa excel·lència en un aposiento y assenta-
ren, y per orga del senyor // 195v // deputat ec-
clesiàstich li donà la benvinguda de part de tot lo
consistori. E sa excel·lència los féu moltas corte-
sias, offerint-se a què ab tot procuraria açertar
per servey de sa magestat y govern d’esta provín-
cia, y luego se despediren ab moltas cortesias.

198v Dimars, a XXX. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari un vot en scrits fet per los
magnífichs assessors de la present casa junt ab
un proçés aserca de la roba de valeria dita «un
per pua» si deu pagar dret de bolla, lo qual vot y
proçés és assi cusit signat de lletra A.

Dimecres, a XXXI. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor ecclesiàstich baxà en la Llotja de la mar de
la present ciutat y se conferí en lo aposiento del
receptor dels fraus, ab què trobà en dit aposiento
dos mantos negres de stam, lo un de la terra y l’al-
tre de Mallorca, apresos en casa de Mariagna
Cantallops, muller de tal Cantallops, perayre.

Setembre MDCLXVIIa

199r Divendres, a II. En aquest die, a les deu horas de
la matinada, lo il·lustre senyor don Miquel de
Çalbà y Vallgornera, del hàbit de sant Iago,
conçeller de capa y spasa en el supremo de Ara-
gó per Catalunya, virrey de Mallorca, vingué a
la present casa de la Diputasió a despedir-se dels
senyors deputats, lo qual ere vingut de Madrit
dias havia per anar a exercir lo càrrech de son of-
fici de virrey. Lo anaren a rèbrer al cap de la sca-
la ab massas altas lo senyor oÿdor ecclesiàstich y
real ab los magnífichs assessors, advocat fiscal y
molts officials y junts anaren entrant a la sala
dels reys, a hont los senyors deputats se troba-
ren y junts se’n entraren a la sala del consistori,
anant devant los dits assessors y advocat fiscal y
demés officials. Y, arribats en dita sala del con-
sistori, fent-se primer moltas cortesias, se assen-
taren a forma sircular, posant-se al mitg del se-
nyor deputat ecclesiàstich y militar lo dit senyor
don Miquel. Allí tingueren rahonament, offe-
rint-se ab tot lo que podria obrar per aquest
Principat y de la Generalitat y lo il·lustre consis-
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tori, per orga del senyor deputat ecclesiàstich,
féu estimació a sa il·lustríssima de la memòria
venint a despedir-se, prometent-se de sa il·lus-
tríssima, com a natural y tant affecte de aquest
Principat, los favors y beneficis que·s porian es-
perar de sa persona y sas parts. Y després se alsa-
ren y, fent-se las matexas cortesias, lo tornaren a
acompanyar los senyors deputats y oÿdors fins al
cap de la scala y los magnífichs assessors y demès
officials fins baix al replà de la scala.

202r Dissapte, a XXIII. En aquest dia lo il·lustre se-
nyor (deputat) ecclesiàstich baxà en la Llotja del
mar de la present ciutat y se conferí en lo apo-
siento del receptor dels fraus per vèure si havia
algun frau y s’i trobà tres canas, quatre palms
vayeta encarnada, apresa de ...a, firayre en lo
carrer de Sant Pere més baix, la qual diu ésser
pròpria de Francesch Bassols, botiguer de telas,
ciutedà de Barcelona.

204r Dijous, a XIII. En aquest dia, a les quatre horas
de la tarda, per medi del il·lustre senyor doctor
Joseph Jalpí y Julià, advocat fiscal del General,
de Erasma de Lana y Fontanet, racional de la
present casa, y lo doctor Gismundo Boffill, aju-
dant terser de la scrivania major, ciutedà honrat
de Barcelona, ab verguers ab massas altas de-
vant, acompanyats de molts offcials del General,
fonch reportat un paper de embaxada // 204v //
al excel·lentíssim senyor duch de Ossuna, llocti-
nent y capità general de sa magestat en lo pre-
sent Principat de Catalunya aserca de la contra-
facció feta per los reverents pares inquisidors a
les constitucions de Catalunya, signada de lletra
A. Y, constituïts personalment devant de sa ex-
cel·lència, ab sas cadiras, per orga de dit senyor
de Gelpi y Julià, fonch explicada dita embaxada,
a la qual sa excel·lència fou servit respòndrer
que ho miraria ab tota atenció y brevedat, co-
municant-ho al Real Consell y en tot procuraria
donar consolació al consistori.

Divendres, a XIIII. En aquest die faltà en lo con-
sistori de ses senyories lo il·lustre senyor depu-
tat ecclesiàstich per estar detingut en sa casa per
desgana.b

205r Dijous, a XX. En aquest die és tornat en lo consis-
tori de ses senyories lo il·lustre senyor depu- //
205v //tat ecclesiàstich, lo qual estava desganat.

206v Dilluns a XXXI. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor real baxà en la Llotja de la mar de la present
ciutat y se conferí en lo aposiento del receptor
dels fraus per vèurer si hi havia algun frau. Y se
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trobà unas mànegas de vellut casi acabadas
apresas en frau de casa mestre Gorna, sastre.

[Octubre MDCLXVIV]

207r Divendres, a IIII. En aquest die lo magnífich
Dionís Magarola, ciutadà honrat de Barcelona y
procurador fiscal del General de Catalunya, en
execució de unas públicas cridas de part dels
molt il·lustres senyors deputats del dit General
de Catalunya, publicades en los llochs acostu-
mats de la present ciutat de Barcelona, a dos de
//207v // setembre proppassat aserca que la roba
de valeria dita «hu per pua» pagàs lo degut dret
de bolla y se posàs en manifest com la demés
roba subjecte a dit dret, com més llargament en
ditas cridas se conté, constituït personalment en
presència de mi, Bonaventura Vila, scrivà major
del General de Catalunya, y dels testimonis avall
scrits en la casa de la pròpria habitació de Isidro
Brunet, valer ciutedà de Barcelona, a fi y effecte
de regonèxer si en dita casa hi havia roba de dita
spècie per fer aprehensió de aquella, per ser cai-
guda en frau, per no haver obtemperat a ditas
públicas cridas. Y, vist y regonegut dita casa, no
s’i ha trobat roba alguna de dita pècie que esti-
gués subjecte a dit dret de bolla, segons lo tenor
de ditas cridas. Y, consecutivament, dit procu-
rador fiscal, per lo mateix effecte, se conferí en
la casa de la pròpria habitació de Pere Pau Palet,
valer, ciutedà de Barcelona, y, regoneguda dita
casa, no s’i trobà roba alguna de dita spècie que
estigués subjecta a dit dret de bolla, segons lo
tenor de ditas cridas. Y, perquè en tot temps
conste del sobredit, dit procurador fiscal reque-
rí a mi, dit scrivà, llevàs acte públich y a ell y al-
tres de qui sie interès lliure còpia. Las quals co-
sas foren fetas y passadas en Barcelona, dia y any
sobredits, present dit scrivà major y presents per
testimonis Joseph Blanch, verguer de ses senyo-
ries.

208r Dilluns, a VII. En aquest dia, a les quatre horas
de la tarda, ses senyories, ab verguers ab massas
altas devant, acompanyats de molts officials del
General, anaren en casa del excel·lentíssim se-
nyor duch de Osuna, lloctinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
principat de Catalunya, a donar-li la norabona
del fill del senyor embaxador de Alemanya.

Dimecres, a VIIII. En aquest dia ses senyories,
consistorialment, ab massa altas, acompanyats
de alguns officials de la present casa, anaren a las
fons del General com és acostumat. Y ses senyo-
ries se conferiren a la mare de les fonts per vèu-
rer en ellas si se havia de adobar alguna cosa.

209r Dijous, a XVII. En aquest dia és tornat en la pre-
sent ciutat y s’és conferit en lo consistori de ses
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senyories lo il·lustre senyor don Francisco Pons,
senyor de Monsonís, de present oÿdor militar,
lo qual ere anat en sa casa per cafers seus propis.a

210r Dimecres, a XXIII. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor deputat militar
per anar-se’n en casa per cafers seus propis ab
llicència per ses senyories a ell concedida. En
aquest mateix dia se ha rebuda una informació a
instància del magnífich Erasme de Lana y Fon-
tanet, racional de la present casa de la Deputa-
ció, sobre quin preu ha anat de esta part de un
any passat en la present ciutat de Barcelona la
rayma del paper de Gènova igolat y picat sens
costeras, y axí mateix la rayma del paper de Gè-
nova sens igualar també net de costeras y la mà
del paper imperial, la mà del paper major y la mà
del paper mitjà y la pessa de las plomas de sisne
y la pessa de las plomas de Irlanda, la qual és assí
cusida signada de lletra A.

[Novembre MDCLXVII]

210v Dilluns, a XVIII. En aquest dia lo il·lustre senyor
oÿdor ecclesiàstich baxà a la Llotja de la mar de la
present ciutat y se conferí en lo aposiento del re-
ceptor dels fraus per vèurer en ell si y havia fraus,
y s’i trobà // 211r // una pessa de tela blanca de
tres palms de amplaria apresa de casa tal ...,b tin-
torer de sedas al carrer d’en Jensana, y set parells
de mitjas de seda de dona de diversos colors, tres
canas, sis palms cambrallina y una pessa de gam-
ba après tot lo sobredit al moro Alí, de la galera
capitana d’Espínola, en una casa als Scudellers.

214r Dissapte, a XXIIII. En aquest die ses senyories, ab
assistència de don Francisco Torras Magí Pifar-
rer, Anthoni Isern, alguasils ordinaris de sa ma-
gestat, y Joseph Miralles, capdeguaita de la ciu-
tat, feren la regonexensa general per las botigas
de la present ciutat, conforme disposan los capí-
tols de Cort, per a vèurer si se cometian fraus al
General, ab la qual regonexensa no·s trobà cosa
en frau y la dita regonexensa fan ses senyories
com és acostumat.

215r Divendres, a XXX. En aquest die lo il·lustre se-
nyor oÿdor ecclesiàstich baxà en la Llotja de la
mar de la present ciutat y se conferí en lo apo-
siento del receptor dels fraus per vèurer en ell si
hi havia fraus, y no·s trobà cosa.

215v Janer MDCLXVIII

Dilluns, a II. En aquest die s’és partit de la pre-
sent ciutat lo il·lustre senyor deputat real per
negocis seus propis.

216v Dilluns, a VIIII. En aquest die, a la matinada, los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes, absent lo senyor deputat militar de la
present ciutat, consistorialment, ab verguers ab
massas altas, acompanyats de molts officials de
la present casa, baxaren en la Llotja de la mar de
la present ciutat per a comensar de arrendar los
drets del General y Bolla, com és acostumat.

Dimecres, a XI. En aquest die Erasma de Lana y
Fontanet, racional de la present casa, és baxat
en la Llotja de la mar de la present ciutat per es-
tar ocupats los senyors deputats per a fer conti-
nuar de encantar los drets del General y bolla.

Dijous, a XII. En aquest die és tornat lo il·lustre
senyor deputat real en lo con- // 217r // sistori
de ses senyories, lo qual ere anat fora la present
ciutat.

Divendres, a XIII. En aquest dia lo magnífich ra-
cional de la present casa, per estar occupats los
senyors deputats, és baxat a la Llotja de la mar
de la present ciutat per a fer continuar en encan-
tar los drets del General y Bolla.

Disapte, a XIIII. En aquest die lo magnífich Bo-
naventura Braço, advocat fiscal de la visita del
trienni proppassat y Joseph Bosch, subrogat en
lo offici de procurador fiscal de dita visita, en-
tregaren a ses senyories lo proçés de les quereles,
sentèncias y decrets de execució fets en la visita
de dit trienni proppassat.

Dilluns, a XVI. En aquest die ses senyories, ab-
sent de la present ciutat lo senyor deputat mili-
tar, baxaren a la Llotja de la present ciutat junt
ab lo magnífich racional de la present casa per a
continuar en encantar los drets del General y
Bolla.

217v Dimecres, a XVIII. En aquest die ses senyories,
absent lo senyor deputat militar de la present
ciutat, baxaren a la Llotja de la mar de la present
ciutat per a continuar en encantar los drets del
General.

Dijous, a XVIIII. En aquest die se ha entregat als
magnífichs assessors del General lo memorial de
las querelas que, per los senyors visitadors del
trienni proppassat, se són comeses a ses senyo-
ries lo declarar aquellas perquè en virtut de la
commissió se’ls és donada fassen la declaració
en aquellas.

Disapte, a XXI. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor ecclesiàstich baxà en la Llotja //218r // de
la mar de la present ciutat y se conferí en lo apo-
siento dels fraus per vèurer en ells si hi havia
fraus y s’i trobà tres mantos de stam negres de
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Castelltersol apresos de Andreu Burgarola, jove
cirurgià habitant en casa de Joseph Escosi.

Diumenge, a XXII. En aquest die és tornat en la
present ciutat lo il·lustre senyor deputat militar,
lo qual ere anat en sa casa per cafers seus propis.

Dilluns, a XXIII. En aquest die ses senyories ba-
xaren a la Llotja de la mar de la present ciutat
junt ab lo magnífich racional de la present casa
per a fer continuar en encantar los drets del Ge-
neral y bolla.

218v Divendres, a XXVII. En aquest die ses senyories
baxaren a la Llotja de la mar de la present ciutat
juntament en companyia del magnífich racional
de la present casa per a fer continuar en encan-
tar los drets del General.a

219r Dilluns, a XXX. En aquest die lo magnífich racio-
nal baxà en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per estar ses senyories ocupats per a fer con-
tinuar de encantar los drets del General y Bolla.

[Febrer MDCLXVIII]

Dimecres, al primer de febrer MDCLXVIII. En
aquest die Joseph Melich, ciutedà honrat de
Barcelona, com ha procurador del reverent Mi-
quel Cambras, prevere y beneficiat de la Seu de
Barcelona, obtenint lo offici de draçaner del
General de Catalunya, com de sa procura cons-
ta, en poder de Joseph Fontana, notari públich
de Barcelona, a 24 de setembre 1665, la qual és
assí cussida, signada de lletra A, ha renunciat en
mà y poder de ses senyories lo dit offici de
draçaner del dit General en favor del reverent
Isidro Ferrer, prevere y beneficiat de la iglésia
catedral de la present ciutat de Barcelona, supli-
cant a ses senyories fossen servits admètrer-li
dita renunciació. E ses senyories respongueren
admetian aquella, si et in quantum sit de jure
admitenda. Presents per testimonis Joseph
Cortès y Jaume Casas, verguers de ses senyories.
// 219v // En aquest mateix die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional de la pre-
sent casa, baxà a la Llotja de la mar de la present
ciutat per estar occupats los senyors deputats,
per fer continuar lo encantar los drets del Gene-
ral y bollas del General.

Divendres, a III. En aquest die lo magnífich ra-
cional de la present casa baxà a la Llotja de la
mar de la present ciutat per estar los senyors de-
putats occupats per a continuar lo encantar los
drets del General y bollas del General. En aquest
mateix die Maurici Fonts, assahonador, ciutedà
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de Barcelona, com ha procurador de Joan Rafel
Alomar, calsater de la ciutat de Gerona, obte-
nint lo offici de guarda ordinària del General de
dita ciutat de Gerona, com de sa procura cons-
ta, en poder de Francisco Vinyoles, notari de
dita ciutat de Gerona, als 26 de janer 1668, la
qual és assí cusida, signada de lletra A, present
en lo consistori de ses senyories ha renunciat lo
dit offici de guarda ordinària pure, libere y sim-
plament en mà y poder de ses senyories, supli-
cant a ses senyories sian servits admètrer-li dita
renunciació. E ses senyories admeteren aquella
si et in quantum sit admitenda. Presents per tes-
timonis Joseph Cortès y Jaume Casas, verguers
de ses senyories.a

220r Dilluns, a VI. En aquest dia lo magnífich racio-
nal de la present casa baxà en la Llotja de la mar
de la present ciutat per estar los senyors depu-
tats ocupats per a fer continuar de encantar los
drets del General y Bolla.

220v Dimecres, a VIII. En aquest die lo magnífich ra-
cional de la present casa baxà en la Llotja de la
mar de la present ciutat per estar los senyors de-
putats ocupats per a fer continuar de encantar
los drets del General y bolla. En aquest mateix
die lo molt il·lustre senyor don Francisco Pons,
oÿdor militar, presentà en lo consistori de ses
senyories una scriptura que és assí cusida, signa-
da de lletra B. La qual scriptura fou llegida en lo
consistori de ses senyories essent presents tots
los senyors consistorials, per Valentí Serra, pre-
vere y notari servint lo offici de escrivent extra-
ordinari de la scrivania major. Y dit senyor oÿ-
dor militar, llegida aquella, requerí que del
sobredit se’n llevàs acte, presents per testimonis
Jaume Casas y Joseph Cortès, verguers de ses
senyories, y lo mateix requerí lo senyor deputat
militar.

Divendres, a X. En aquest die ses senyories, con-
sistorialment, baxaren en la Llotja de la mar de
la present ciutat juntament en companyia del
magnífich racional de la present casa, per a fer
continuar de encantar los drets del General y
Bolla.b

221v Divendres, a XVII. En aquest die ses senyories,
consistorialment, absent lo senyor deputat ec-
clesiàstich del consistori de ses senyories per cau-
sa de sa indisposició, baxaren en la Llotja de la
mar de la present ciutat en companyia del magní-
fich racional de la present casa per a fer continuar
de encantar los drets del General y Bolla.
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Disapte, a XVIII. En aquest dia Jaume Cases, al-
tre dels verguers de ses senyories, féu relació a
mi, scrivà major del General de Catalunya, com
per orde de ses senyories tenia avisat a Jaume
Sahones, notari, causídich y síndich del col·legi
de adroguers de la present ciutat, ya ... Duran,
menor, adjutor, perquè se conferissen ab lo ad-
vocat fiscal del General. Y ells respongueren s’i
conferirian.

222r Dilluns, a XX. En aquest die lo molt il·lustre se-
nyor Francisco Puig de Salit y Malla, deputat
militar del present principat de Catalunya, com
ha procurador per las cosas avall scritas legíti-
mament constituït y ordenat del capità don
Francisco Puig de Salit y Pasqual, que ho és de
una de las companyias del tercio de infanteria
que lo General de present està servint a sa ma-
gestat, que Déu guarde, com consta de sa pro-
cura en poder de Magí Soler, notari de la vila de
Ripoll, a 14 de janer proppassat, en dit nom,
per quant dit capità don Francisco Puig de Salit
y Pasqual està continuament oprimit de puagra
y altres atxaques, per lo que no li és possible
continuar lo servey de sa magestat. Per ço, dit
senyor deputat militar, en nom y com ha procu-
rador de dit capità don Francisco Puig de Salit,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, renuncia en mà y poder de ses senyo-
ries la dita capitania e o lo dit puesto de capità,
ab tots los lucros y emoluments a dit capità per-
tanyents y spectants, suplicant a ses senyories
tingan a bé de admètrer dita renunciació. E ses
senyories, attès lo sobredit, admeteren dita re-
nunciació. Presents per testimonis Isidro Alda-
bo, fuster, y Jaume Cases, altre dels verguers de
ses senyories.

En aquest mateix die lo magnífich racional de la
present casa baxà //222v // en la Llotja de la mar
de la present ciutat, per estar ocupats los se-
nyors deputats, per a fer fer continuar en encan-
tar los drets del General y Bolla.

Dimecres, a XXII. En aquest die ses senyories ba-
xaren a la Llotja de la mar de la present ciutat
per fer continuar en encantar los drets del Ge-
neral y Bolla.

Dijous, a XXIII. En aquest die, per medi del sín-
dich del General, enviaren ses senyories un pa-
per de embaxada al excel·lentíssim senyor duch
de Osuna, lloctinent y capità general de sa ma-
gestat en lo present principat de Catalunya,
acerca la nominació feta per ses senyories de ca-
pità de una de las companyias del tersio de tres-
cents hòmens que lo General serveix a sa ma-
gestat, que Déu guarde, en favor del capità

Joseph Montaner, que vaccava per renunciació
feta per lo capità don Francisco Puig de Salit y
Pasqual, la qual embaxada és assí cusida signada
de lletra A.

Divendres, a XXIIII. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional de laa //
223r // present casa, baxà a la Llotja de la mar de
la present ciutat, per estar ocupats los senyors
deputats, per a fer continuar en encantar los
drets del General y Bolla.

Dilluns, a XXVII. En aquest die lo magnífich ra-
cional de la present casa baxà a la Llotja de la
mar de la present ciutat, per estar occupats los
senyors deputats, per a fer continuar en encan-
tar los drets de General y Bolla.

223v Dimars, a XXVIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor de-
putat ecclesiàstich, lo qual se n’era anat en la
vila de Granollers per a convalezer de sa indis-
posició.

En aquest mateix die, per medi del doctor Jo-
seph de Jalpi y Julià, advocat fiscal del General,
y lo doctor Lluís Roger, servint lo offici de altre
dels assessors de la present casa, fonch reporta-
da una súplica al excel·lentíssim senyor llocti-
nent y capità general de sa magestat en lo pre-
sent Principat aserca de las pencions demana sa
excel·lència de censals de algunas personas deu
lo General las quals han comès crim de leza ma-
gestad, com més llargament en dita súplica se
conté, la qual és assí cusida signada de lletra B.

Dimecres, a XXVIIII. En aquest die lo il·lustre se-
nyor oÿdor ecclesiàstich baxà en la casa del Ge-
neral de la mar de la present ciutat y se conferí en
lo aposiento del receptor dels fraus per vèurer en
ell si hi havia fraus, y no trobà cosa alguna.

En aquest mateix die lo magnífich racional de la
present casa baxà a la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat, per estar occupats los senyors depu-
tats, per a continuar en encantar los drets del
General y Bolla.b

Mars MDCLXVIII

224r Divendres, a II. En aquest die lo magnífich ra-
cional de la present casa baxà a la Llotja de la
mar de la present ciutat, per estar ocupats los se-
nyors deputats, per a fer continuar en encantar
los drets del General y Bolla.
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Dilluns, a V. En aquest die lo magnífich Erasma
de Lana y Fontanet, racional de la //224v // pre-
sent casa, baxà a la Llotja de la mar, pera estar
occupats los senyors deputats, per a fer conti-
nuar en encantar los drets del General y Bolla.

Dimecres, a VII. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional de la pre-
sent casa, baxà a la Llotja de la mar de la present
ciutat, per estar occupats los senyors deputats,
per a fer continuar en encantar los drets del Ge-
neral y Bolla.

225r Divendres, a VIIII. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional de la pre-
sent casa, baxà a la Llotja de la mar de la present
ciutat, per estar ocupats los senyors deputats,
per a fer continuar en encantar los drets del Ge-
neral y Bolla.

Dilluns, a XII. En aquest die lo magnífich Erasma
de Lana y Fontanet, racional de la present casa,
baxà a la Llotja de la mar de la present ciutat, per
estar occupats los senyors deputats, per a fer con-
tinuar en encantar los drets del General y Bolla.

225v Dimecres, a XIIII. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional de la pre-
sent casa, baxà a la Llotja de la mar de la present
ciutat, per estar occupats los senyors deputats,
per a fer continuar en encantar los drets del Ge-
neral y Bolla.

Divendres, a XVI. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional de la pre-
sent casa, baxà a la Llotja de la mar de la present
ciutat, per estar occupats los senyors deputats,
per a fer continuar en encantar los drets del Ge-
neral y Bolla.

En aquest mateix dia s’és partit de la present
ciutat lo il·lustre senyor Francisco Puig de Salit
y Malla, deputat militar, per anar-se’n en sa
casa, per cafers seus propis.b

226r Dilluns, a XVIIII. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional de la pre-
sent casa, baxà a la Llotja de la mar de la present
ciutat, per estar occupats los senyors deputats,
per a fer continuar en encantar los drets del Ge-
neral y Bolla.

226v Dimecres, a XXI. En aquest die baxà a la Llotja
de la mar de la present ciutat lo magnífich Eras-
ma de Lana y Fontanet, racional de la present
casa, per estar occupats los senyors deputats,
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per a fer continuar en encantar los drets del Ge-
neral y Bolla.

Divendres, a XXIII. En aquest die lo magnífich
racional de la present casa, per estar ocupats los
senyors deputats, baxà a la Llotja de la mar de la
present ciutat per a fer continuar en encantar los
drets del General y Bolla.

227r Dilluns, a XXVI. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor deputat eccle-
siàstich per anar a Nostra Senyora de Montser-
rat.

En aquest mateix dia és tornat en lo consistori
de ses senyories lo il·lustre senyor deputat mili-
tar, lo qual se’n era anat en sa casa per cafers
seus propis.

Dimecres, a XXVIII. En aquest die lo il·lustre se-
nyor oÿdor ecclesiàstich baxà en la casa del Ge-
neral de la present ciutat y se conferí en lo apo-
siento del receptor dels fraus per vèurer si
cometian fraus, y no se’n trobà ningun.

227v Dissapte, a XXXI. En aquest die tornà en la pre-
sent ciutat lo il·lustre senyor deputat ecclesiàs-
tich, lo qual ere anat a Nostra Senyora de
Montserrat.

Abril MDCLXVIII

228v Dilluns, a VIIII. En aquest die lo magnífich Eras-
me de Lana y Fontanet, racional de la present
casa, baxà a la Llotja de la mar de la present ciu-
tat, per estar occupats los senyors deputats, per
fer continuar en encantar los drets del General y
Bolla y altres drets del General.

229r Dimars, a X. En aquest die s’és partit de la pre-
sent ciutat lo il·lustre senyor oÿdor militar per
anar-se’n en sa casa, per cafers seus propis.

Dimecres, a XI. En aquest die lo magnífich Eras-
me de Lana y Fontanet, racional de la present
casa, és baxat a la Llotja de la mar de la present
ciutat, per estar occupats los senyors deputats,
per fer continuar en encantar los drets del Ge-
neral y Bolla y altres drets del General.

Divendres, a XIII. En aquest die lo magnífich
Erasme de Lana y Fontanet, racional de la pre-
sent casa, és baxat a la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat, per estar occupats los senyors depu-
tats, per fer continuar en encantar los drets del
General y Bolla y altres drets del General.

229v Dilluns, a XVI. En aquest die lo magnífich Eras-
me de Lana y Fontanet, racional de la present
casa, és baxat a la Llotja de la mar de la present
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ciutat, per estar occupats los senyors deputats,
per fer continuar en encantar los drets del Ge-
neral y Bolla y altres drets del General.

230r Dimecres, a XVIII. En aquest die ses senyories
baxaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per a fer continuar en encantar los drets del
General y Bolla y altres drets.

Divendres, a XX. En aquest die, a la matinada,
los il·lustres senyors deputats y oÿdors de comp-
tes del General, consistorialment, ab verguers
ab massas altas devant, acompanyats de molts
officials de la present casa, baxaren en la Llotja
de la mar de la present ciutat per a fer continuar
de encantar los drets de General y Bolla y altres
drets del General.

231r Dijous, a XXVI. En aquest die lo doctor en me-
decina Pallarí Juncar, mitjensant jurament, ha
feta relació en lo consistori de ses senyories com
Christòfol Vinyals, menor de dias, guarda or-
dinària de la Bolla de la present ciutat de Barce-
lona y sa col·lecta, continua en la mateixa malal-
tia que temps ha té del dolor articular, per lo
que està impedit de poder exercir y servir lo dit
son offici.

Divendres, a XXVII. En aquest die lo magnífich
Arasma de Lana y Fontanet, racional de la pre-
sent casa, és baxat a la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat, per estar occupats los senyors depu-
tats, per a fer continuar de encantar los drets del
General y Bolla y altres drets del dit General.

231v Dilluns, a XXX. En aquest die lo magnífich Eras-
ma de Lana y Fontanet, racional de la present
casa, és baxat a la Llotja de la mar de la present
ciutat per a fer continuar de encantar los drets
de General y Bolla y altres drets del dit General.
En aquest mateix die han ordenat ses senyories
al magnífich deffenedor del General y receptor
dels fraus y notari de dit deffenedor se trobassen
en la casa del General de la mar de la present
ciutat a les tres horas de la tarda per a regonèi-
xer los fraus y havia en ella, com és acostumat.
Y, per haver-se trobat dit deffenedor en la pre-
sent casa de la Deputació, ha fet relació a ses se-
nyories en son consistori com per lo present
no·y havia ningun frau. Y, attès lo sobredit, no
són baxats ses senyories en dita casa del Gene-
ral.

[Maig MDCLXVIII]

Dimecres, a II. En aquest die ses senyories baxa-
ren a la Llotja de la mar de la present ciutat per a
fer continuar de encantar los drets del General y
Bolla y altres drets del dit General.

232r Divendres, a IIII. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet és baxat a la Llotja
de la mar de la present ciutat, per estar occupats
los senyors deputats, per a fer continuar de en-
cantar los drets del General y Bolla y altres drets
del General.

232v Dilluns, a VII. En aquest die baxaren a la Llotja
de la mar de la present ciutat ses senyories, junt
ab lo magnífich racional, per a fer continuar de
encantar los drets de General y Bolla y altres
drets del General.

Dimecres, a VIIII. En aquest die lo magnífich ra-
cional baxà a la Llotja de la mar de la present
ciutat per estar occupats los senyors deputats,
per a fer continuar de encantar los drets del Ge-
neral y Bolla y altres drets del General.

233r Divendres, a XI. En aquest die ses senyories baxa-
ren a la Llotja de la mar de la present ciutat, jun-
tament ab lo magnífich racional de la present
casa, per a fer continuar de encantar los drets del
General y Bolla y altres drets de dit General. En
aquest mateix die s’és partit de la present ciutat
lo il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich per la ciutat
de Tarragona y altres parts a hont li convinga per
cafers seus propis.

Dilluns, a XIIII. En aquest die Jaume Casas, altre
dels verguers de ses senyories, ha feta relació
com, per part de ses senyories, se era conferit en
casa de Jaume Sahones, síndich // 233v // dels
adroguers de la present ciutat, dient-li que se
trobàs demà dimars, que comptarem als quinse
del present mes, en la casa de la Deputació y en
lo aposiento dels assessors, y féu de resposta
acudiria puntualment.

En aquest mateix die ses senyories, ab compa-
nyia del magnífich racional, baxaren en la Llotja
de la mar de la present ciutat per a fer continuar
de encantar los drets del General y Bolla y altres
drets del dit General.

Dimecres, a XVI. En aquest die és tornat en la
present ciutat lo il·lustre senyor don Francisco
Pons, oÿdor militar, y s’és conferit en lo consis-
tori de ses senyories, lo qual ere anat en sa casa.

En aquest mateix dia Jaume Casas, altre dels ver-
guers de ses senyories, ha feta relació com, per part
de ses senyories, se ere conferit en casa de Jaume
Sahones, síndich dels adroguers de la present ciu-
tat, dient-li se trobàs demà dijous, que compta-
rem als diset del present mes, en la casa de la De-
putació, en lo aposiento dels assessors de dita casa.

En aquest mateix die lo magnífich racional de la
present casa és baxat a la Llotja de la mar de la
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present ciutat, per estar occupats los senyors de-
putats, per a fer con- // 234r // tinuar de encan-
tar los drets de General y Bolla y altres drets del
dit General.

Divendres, a XVIII. En aquest die lo magnífich
Erasme de Lana y Fontanet, racional de la pre-
sent casa, és baxat a la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat, per estar occupats los senyors depu-
tats, per a fer continuar de encantar los drets de
General y Bolla y altres drets.

Dissapte, a XVIIII. En aquest die és tornat en la
present ciutat y s’és conferit en lo consistori de
ses senyories lo il·lustre senyor oÿdor ecclesiàs-
tich, lo qual ere anat en la ciutat de Tarragona
per cafers propis.

234v Dimecres, a XXIII. En aquest die me han orde-
nat a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una súplica, presentada a ses se-
nyories per lo síndich dels adroguers de la pre-
sent ciutat, aserca de algunas cridas se feren en
la present ciutat, las quals, diu, encontravan al-
guns capítols de aquellas ab las generals cons-
//235r // titucions de Catalunya, en lo peu de la
qual està continuat un vot fet per los magní-
fichs assessors de la present casa y don Victoria-
no de Valda, doctors Francisco Comes y Torró
y Fèlix Molins, consulents cridats, com més
llargament en ella és de vèurer, la qual és assí
cusida signada de lletra A. En aquest mateix die
ses senyories baxaren en la Llotja de la mar de
la present ciutat, juntament ab lo magnífich ra-
cional de la present casa, per a fer continuar de
arrendar los drets del General y Bolla y altres
drets.

Divendres, a XXV. En aquest die ses senyories
baxaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per a arrendar los drets del General y Bolla y
altres drets del General que no estavan arren-
dats y feren arrendament de la bolla de plom y
sagell de cera de la vila de Olot y sa col·lecta per
lo trienni pròxim vinent, que comensarà al pri-
mer de juliol 1668 y finirà lo derrer de juny
1671, a Gabriel Nadal, adroguer de la dita vila
de Olot, per preu de mil set-centes sinquanta
lliures per quiscun any.

235v Dilluns, a XXVIII. En aquest die ses senyories
baxaren en la Llotja de la mar de la present
ciutat per a arrendar los drets del General y
Bolla y altres drets del General que no estavan
arrendats y feren arrendament de la bolla de
plom y sagell de cera de la ciutat de Lleyda y sa
col·lecta per lo trienni pròxim vinent, que co-
mensarà al primer de juliol 1668 y finirà lo da-
rrer de juny 1671, a Damià Fau, perayre y aba-
xador, ciutadà de Barcelona, per preu de
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vuyt-centes quaranta-una lliura per quiscun any.
E axí mateix feren arrendament de la bolla de
plom y sagell de cera de la vila de Camprodon y
sa col·lecta per lo trienni pròxim vinent, que co-
mensarà al primer de juliol 1668 y finirà lo da-
rrer de juny 1671, a Pons Brendia per preu de
quatre-centes sinquanta lliures per quiscun any.

En aquest mateix die lo doctor en medecina Jo-
seph Bas, mitjensant jurament, ha feta relació
en lo consistori de ses senyories com lo magní-
fich Joan Sabater està detingut en lo llit de una
malaltia de estupor en la llenguaa // 236r // y al-
tres accidents, per los quals necessita de remeys,
impossibilitat de poder acudir a la obligació de
son offici.

Dimecres, a XXX. En aquest die ses senyories ba-
xaren a la Llotja de la mar, juntament ab lo
magnífich racional de la present casa, per a
arrendar los drets del General y Bolla de la pre-
sent ciutat y altres bolles que no tenen arrenda-
des. En aquest mateix die se conferí lo il·lustre
senyor oÿdor ecclesiàstich en la casa del General
y en lo aposiento del receptor dels fraus per a
vèurer en ell si y havia fraus y s’i ha trobat una
cana, quatre palms tafetà negre après de casa
mestre Francesch Móra, propi del senyor ardia-
ca Prexens.

Dijous, a XXXI. En aquest die, per medi del sín-
dich del General, ses senyories enviaren a sa ex-
cel·lència las nominacions de deputats y oÿdors
y dels officis avuy vaccants, los quals papers són
assí cusits signats de lletras A y B.

[Juny MDCLXVIII]

237r Dijous, a VII. En aquest die los molt il·lustres se-
nyors deputats ecclesiàstich y militar, de orde
del molt il·lustre consistori, anaren al excel·len-
tíssim senyor duch de Osuna, lloctinent y capità
general per sa magestat, que Déu guarde, en lo
present principat de Catalunya, y digueren que
ab las certesas que tenian de las paus y sperar-se
de cada dia la publicació d’ellas, se feia memòria
a sa excel·lència que, per capítols de Cort y dis-
posició d’ells, no podian allergar la conservació
del tercio més en ser publicades. Per ço, suppli-
cavan a sa excel·lència fos servit donar disposició
en què las plasas en què estavan los soldats de
dit tersio, que lo dit general serveix a sa mages-
tat, fosen reservadas de la milícia que tenia sa
excel·lència en Catalunya venint lo cas, perquè
no fos ocasió de trobar-se desguarnidas // 237v
// las plaças en què lo tenia sa excel·lència de
guarnició y, per dita causa, retardar la formació.
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A què fou servit sa excel·lència de respondre
que sabia molt bé que no podian continuar lo
servey, venint lo cas, y que estimava a ses senyo-
ries la advertència y que posaria en disposició
que, quant se publicaran las paus, no·s trobas-
sen faltas de presidi.

Divendres, a VIII. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, per estar occupats
los senyors deputats, és baxat en la Llotja de la
mar de la present ciutat per fer continuar de en-
cantar los drets del General y Bolla y altres drets
del General que no estavan arrendats.

En aquest mateix die, per medi del síndich,
fonch reportada una súplica de part de ses se-
nyories al excel·lentíssim senyor duch de Osu-
na, lloctinent y capità general de sa magestat en
lo present principat de Catalunya, aserca de la
conexensa va fer don Francisco Marron, auditor
general del exèrcit de sa magestat, que Déu
guarde, en las personas de Anthoni Vessa y Em-
manuel Samat, naturals del present Principat,
detinguts en las càrçers reals de la present ciutat.
La qual súplica és assí cusida signada de lletra A.
E lo dit síndich ha feta relació com, en lo mateix
instant tingué dita súplica y orde de ses senyo-
ries, se conferí en lo palàcio de sa excel·lència,
en lo qual no se trobà. Y, tenint notícia de què
era en una torra de T. Lladó, mercader, cerca de
Santa Eulària de Sarrià, per orde de ses senyo-
ries anà luego, juntament ab Jaume Casas, altre
dels verguers de ses senyories, a trobar a sa ex-
cel·lència en dita torra. Y, a la que era molt serca
de dita torra, trobà a sa excel·lència, que venia a
la posta ab un cotxe en la present ciutat. Y, per
no poder-li donar dita súplica, anà seguint-lo
fins en lo palàcio de sa excel·lència. Y, arribat en
dit palàcio, li presentà dita súplica y sa excel·lèn-
cia respongué que procuraria per // 238r // tor-
nar resposta a ses senyories.

Disapte, a VIIII. En aquest die vingué en la pre-
sent casa lo molt il·lustre senyor don Gabriel de
Llupià, portantveus de general governador en
lo present principat de Catalunya, de part del
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat en lo present Principat, lo qual
digué que sa excel·lència havia rebut la súplica
que lo dia de vuyt del present y corrent mes de
juny li era donada per part del molt il·lustre
consistori aserca de la captura de Anthoni Vessa
y Emanuel Samat, com en dita supplicació se
conté llargament, y que no entenia perjudicar
las constitucions de Catalunya y que no era tal
son ànimo ni intenció, perquè los dits presos
eran detinguts per spias y que, axí, entenia sa
excel·lència pertanyia la conexensa de la causa a
sa excel·lència, com a capità general. Y que en
dita matèria no se innovaria cosa que dit molt

il·lustre senyor governador no se fos conferit ab
sa excel·lència. Y dits senyors consistorials res-
pongueren que estimavan molt la merçè que
feya sa excel·lència al consistori y que lo consis-
tori feria mirar ab tota atenció esta matèria.

En aquest mateix dia, a les deu horas de la nit,
per medi del síndich del General, fonch reporta-
da una súplica de part de ses senyories al ex-
cel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat en lo present principat de Cata-
lunya, aserca de Anthoni Vessa y Emmanuel Sa-
mat, detinguts en las càrçers reals de la present
ciutat, per voler conèxer de la causa de dits lo
auditor Marron, com més llargament en dita
súplica és de vèurer més llargament, la qual és
assí cusida signada de lletra B.

238v Diumenge, a X. En aquest die, de part dels se-
nyors deputats, anà lo síndich del General ab sa
excel·lència a suplicar-li en a quina hora gustaria
donar audiència a dos senyors consistorials. Y sa
excel·lència respongué que vinguessen en la en-
trada de la nit.

Dilluns, a XI. En aquest die ses senyories baxa-
ren en la Llotja de la mar de la present ciutat per
arrendar los drets de General y Bolla y altres
drets que no estavan arrendats.

En aquest mateix die, per orde de ses senyories,
anà lo prior Jalpi y Julià, advocat fiscal del Gene-
ral, a visitar al excel·lentíssim senyor duch de
Osuna, lloctinent y capità general de sa mages-
tat, que Déu guarde, en lo present principat de
Catalunya, a les sinch horas de la tarda y li suplicà
fos servit no donar lloch que ninguna persona
aportàs robas ni altras mercaderias en son palàcio
sens primer anar a despachar-las en la casa del
General, com en effecte, dos dias havia, que algú
havia presos uns trosos de lligaduras y los havia
trets de la barraca del dret de guerra. Y, passant
per la muralla enfront de dita casa del General y
dient-li alguna de las guardas que vingués a res-
gistrar-los com devia, respongué lo dit home
que no·u volia fer, ab altres paraules scusades. Y,
axis, se n’o aportà a palàcio. Y que, si sa excel·lèn-
cia volia qualsevol cosa per sa persona y casa, que
manàs demanar lo propi ús ab individuació y fir-
mat de sa mà pròpia en la forma acostumada, que
los senyors diputats li concedirian dit propi ús de
bona gana. Y sa excel·lència fou servit respòndrer
que, en aquest par-a // 239r // ticular de què
aqueix home fos passat ab aquexas lligaduras, no
se havia sabut cosa y que restava advertit per a de-
manar lo propi ús com se acostuma.
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Dimars, a XII. En aquest die Pere Màrtir Ferrer,
notari públich de Barcelona, com ha procura-
dor de Sagimon Noguera, botiguer de la vila de
Olot, bisbat de Gerona, obtenint lo offici de
tauler del General de dita vila de Olot, com de
la procura, en poder de Pere Pau Masbernat,
notari de dita vila de Olot, als 3 del present y
corrent mes de juny, la qual qual és assí cussida
signada de lletra A, (consta), ha renunciat en lo
consistori de ses senyories pure et libere lo dit
offici de tauler, suplicant a ses senyories fossen
servits admètrer-li la dita renunciació. E ses se-
nyories admeteren aquella, si et in quantum sit
admitenda. Presents per testimonis Joseph
Blanch y Joseph Cortès, verguers de ses senyo-
ries.

En aquest mateix die lo síndich del General ha
feta relació com lo dia de disapte proppassat,
que comptavem als 9 del corrent mes, portà de
part de ses senyories la súplica narrada en lo dit
dia de disapte a sa excel·lència y la donà en mans
pròpias de sa excel·lència y explicà<da> de pa-
raula lo que contenia dita súplica. Y sa excel·lèn-
cia respongué que son intent era que en ningu-
na manera no volia ròmprer las constitucions de
Catalunya, antes entén conservar-las, y que ell
dit paper lo consultaria. Y, si los senyors ab qui
ell ho consultaria eren del mateix vot y parer
dels consulents dels senyors deputats, que ell fa-
ria lo que dits senyors deputats suplican ab dita
súplica, però, quant no, obraria segons lo que li
aconcellarian.

Dimecres, a XIII. En aquest die ses senyories ba-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a arrendar los drets del General y Bolla de la
present ciutat y altres drets del dit General que
no estaven arrendats.Y feren arrendament de la
//239v //bolla de plom y segell de cera de la ciu-
tat de Balaguer y sa col·lecta per lo trienni prò-
xim vinent, que comensarà al primer de juliol
1668 y finirà lo darrer de juny 1671, a Francis-
co Boxadell, passamaner, ciutadà de Barcelona,
per preu de mil y cent lliures per quiscun any.

Divendres, a XV. En aquest die ses senyories ba-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a arrendar los drets del General y bolla y al-
tres drets que no estaven arrendats. Y feren
arrendament de la bolla de plom y sagell de çera
de la vila de Ripoll y Sant Joan sas Badessas per
lo trienni pròxim vinent, que comensarà al pri-
mer de juliol 1668 y finirà lo darrer de juny
1671, a Miquel Portusach, botiguer de la vila
de Ripoll, per preu de dos-centas vuytanta lliu-
res per any. E, axí mateix, feren arrendament de
la bolla de plom y sagell de cera de la vila de
Cervera y sa col·lecta per lo trienni pròxim vi-
nent, que comensarà al primer de juliol 1668 y
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finirà lo darrer de juny 1671, a Quirse Flor, pas-
samaner, ciutedà de Barcelona, per preu de mil
y dos-centas lliures per any. E, axí mateix, feren
arrendament de la bolla de plom y sagell de ce-
raa //240r // de la ciutat de la Seu de Urgell y sa
col·lecta per lo trienni pròxim vinent, que co-
mensarà al primer de juliol 1668 y finirà lo dar-
rer de juny 1671, a dit Quirse Flor, passamaner,
ciutedà de Barcelona, per preu de tres-centes
lliures per any.

Dilluns, a XVIII. En aquest die ses senyories, ab-
sent lo senyor oÿdor real de la present ciutat, són
baxats a la Llotja de la mar de la present ciutat per
a arrendar los drets del General y Bolla y altres
drets que no estavan arrendats. Y feren arrenda-
ment de la bolla de plom y sagell de cera de la ciu-
tat de Vich per lo trienni pròxim vinent, que co-
mensarà al primer de juliol 1668 y finirà al darrer
de juny 1671, a Gabriel Garrell, can- // 240v //
daler de cera ciutedà de Barcelona, per preu de
dos mil set-centes y vint lliures per quiscun any.

Dimecres, a XX. En aquest die ses senyories, ab-
sent lo senyor oÿdor real de la present ciutat,
baxaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per a arrendar los drets del General y Bolla y
altres drets que no estavan arrendats. Y feren
arrendament de la bolla de plom y sagell de cera
de Vilafranca de Penadès y sa col·lecta per lo
trienni pròxim vinent, que comensarà al primer
de juliol 1668 y finirà al darrer de juny 1671, a
Joseph Casanovas, menor de dies, botiguer de
telas, ciutedà de Barcelona, per preu de tres mí-
lia lliures per quiscun any.

En aquest mateix die a la tarda també ses senyo-
ries baxaren en la la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat per a arrendar los drets del General y
Bolla y altres drets que no estavan arrendats. Y
feren arrendament de la bolla de plom y sagell
de cera de la ciutat de Manresa y sa col·lecta per
lo trienni pròxim vinent, que comensarà al pri-
mer de juliol 1668 y finirà al darrer de juny
1671, a Francisco Boxadell, passamaner, ciu-
tedà de Barcelona, per preu de dos mil tres-cen-
tas sexanta-tres lliures per quiscun any.

241r Dijous, a XXI. En aquest die ses senyories, ab-
sent lo senyor oÿdor real de la present ciutat,
baxaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per a arrendar los drets del General y Bolla y
altres drets que no estavan arrendats. Y feren
arrendament de la bolla de plom y sagell de cera
de la vila de Berga y Bagà y sa col·lecta per lo
trienni pròxim vinent, que comensarà al primer
de juliol 1668 y finirà al darrer de juny 1671, a
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Francisco Boxadell, passamaner, ciutedà de bar-
celona, per preu de tres-centas sinch lliures per
any. E, axí mateix, feren arrendament de la bo-
lla de plom y sagell de cera de la ciutat de Tarra-
gona per lo trienni pròxim vinent, que comen-
sarà al primer de juliol 1668 y finirà al darrer de
juny 1671, a dit Boxadell per preu de quatre mil
dos-centas sinquanta lliures per any.

Divendres, a XXII. En aquest die ses senyories
baxaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat per a arrendar los drets del General y Bolla y
altres drets que no estavan arrendats. Y feren
arrendament de la bolla de plom y sagell de cera
de la ciutat de Gerona y sa col·lecta per lo trien-
ni pròxim vinent, que comensarà al primer de
juliol 1668 y finirà al darrer de juny 1671, a
Quirse Flor, passamaner, ciutedà de Barcelona,
per preu de nou mília lliures per any. E, axí ma-
teix, a la tarda, baxaren ses senyories a la Llotja y
feren arrendament, axí mateix, de la bolla de
plom y sagell de cera de la ciutat de Tortosa a
Joseph Fontanet, botiguer de draps, ciutadà de
Barcelona, per preu de mil y sinquanta lliures
per any. E, axí mateix, seguidament, feren
arrendament, axí mateix, de la bolla de plom y
// 241v // sagell de cera de la present ciutat de
Barcelona a Quirse Flor, passamaner, ciutedà de
Barcelona, per preu de vint-y-nou mília sis-cen-
tas lliures per any.

Dissapte, a XXIII. En aquest die ses senyories, a
la tarda, absent lo senyor oÿdor real de la pre-
sent ciutat, baxaren en la Llotja de la mar de la
present ciutat per a arrendar los drets del Gene-
ral y Bolla y altres drets que no estavan arren-
dats. Y feren arrendament de dit dret de Gene-
ral de tot lo principat de Catalunya per lo
trienni pròxim vinent, que comensarà al primer
de juliol 1668 y finirà al darrer de juny 1671, a
Miquel Garrell, candeler de cera, ciutedà de
Barcelona, per preu de vint mília lliures per
quiscun any, ab sinch-centes lliures de axaus per
una vegada tant solament. E seguidament feren
arrendament de la bolla de plom y sagell de cera
de Tremp y Pallàs y sa col·lecta per lo trienni
pròxim vinent, que comensarà a córrer lo pri-
mer de juliol 1668 y finirà al darrer de juny
1671, a Bonaventura Capdevila, negociant, per
preu de mil dos-centes vint-y-sinch lliures per
quiscun any.

En aquest dia lo doctor Joseph Splugues, obte-
nint lo offici de ajudant comú del racional y re-
gent los comptes de la casa de la Deputació de
la present ciutat de Barcelona, constituït perso-
nalment en lo consistori de ses senyories, re-
nuncià lo dit offici en mà y poder de ses senyo-
ries en favor del reverent Magí Casas, prevere,
suplicant a ses senyories tinguessen a bé de

admètrer-li la renunciació. E ses senyories ad-
meteren aquella, si et in quantum est admiten-
da, de quibus, et cetera. Presents per testimonis
Jaume Casas y Joseph Co[...], verguers de ses
senyories.

242r Dilluns, a XXV. En aquest die ses senyories baxa-
ren en la Llotja de la mar de la present ciutat per
a arrendar algunas bollas que no estavan arren-
dadas. Y feren arrendament de la bolla de plom
y sagell de cera de la vila de Figueres per lo
trienni pròxim vinent, que comensarà al primer
de juliol 1668 y finirà al darrer de juny 1671, a
Hierònym Torrents, passamaner, ciutedà de
Barcelona, per preu de tres mília lliures per any,
ab cent lliures de axaus per una vegada tant so-
lament. E seguidament feren arrendament de la
bolla de Monblanch a Francesch Casas, jove bo-
tiguer ciutedà de Barcelona, per preu de dos
mília lliures quiscun any, ab tres-centas lliures
de axaus per una vegada tant solament.

242v Dimecres, a XXVII. En aquest die Joseph Torta,
estudiant, com a procurador de Joan Torta,
pagès de la vila de Amposta, son pare, obtenint
lo offici de tauler del General de dita vila de
Amposta, bisbat de Tortosa, com de sa procura
consta, en poder de Pere Orient, notari de Tor-
tosa, als 24 de juny 1668, la qual és assí cusida
signada de lletra A, en dit nom ha renunciat
pure et libere lo dit offici de tauler de dita vila,
suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-
li la dita renunciació, attès constarà ab certifi-
catòria del magnífich racional de la present casa,
la qual és assí cusida signada de lletra C, lo dit
no ésser devent en cosa al General. Y ses senyo-
ries admeteren aquella si et in quantum sit ad-
mitenda.

Dijous, a XXVIII. En aquest dia los senyors depu-
tats y oÿdors de comptes del General me han
ordenat a mi, escrivà major del General de Ca-
talunya, cusís en lo present dietari un bitllet de
sa excel·lència enviat a ses senyories lo die pre-
sent, ab què diu sa excel·lència que ses senyories
li digan ab què·s funda la pretensió que ses se-
nyories tenen de què la roba pròpia de sa ma-
gestat, que Déu guarde, dega pagar dret de Ge-
neral y registrar-se y plomar-se com las demés.
Lo qual bitllet és assí cusit signat de lletra B.

Divendres, a XXVIIII. En aquest dia lo il·lustre
senyor oÿdor ecclesiàstich baxà a la Llotja de la
mar de la present ciutat y se conferí en la casa
del General per a vèurer si hi havia fraus, y no
se’n trobà ningú.

243r Disapte, a XXX. En aquest dia, a la tarda, estant
junts en la present casa lo consistori de ses se-
nyories, arribà lo síndich de la present ciutat de
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Barcelona y, de part dels senyors consellers de
la present ciutat, digué a ses senyories que los
senyors consellers estimarien molt a ses senyo-
ries que demà de matí, a les set de la matinada,
tinguessen a bé de ajustar-se, perquè los se-
nyors consellers tenian que participar als se-
nyors deputats una resolució del Consell de
Cent se havia presa lo die present. E lo senyor
deputat ecclesiàstich, en nom del consistori,
respongué a dit síndich que ab gran gust re-
brian la mercè que·ls feyan los senyors conse-
llers y que lo dia següent serian junts, a las set
horas del matí, per lo que fossen servits los se-
nyors consellers.

Juliol MDCLXVIII

Diumenge, al primer de juliol MDCLXVIII. En
aquest dia, a la matinada, vingueren en lo con-
sistori de ses senyories los senyors don Francis-
co Sala y Francesch Fons, ciutedà honrat de
Barcelona y clavari de la present ciutat, y de part
dels molt il·lustres senyors consellers de la pre-
sent ciutat representaren a ses senyories la deli-
beració havia presa lo dia de ahir lo savi Consell
de Cent, demanant a ses senyories assistissen en
afavorir ab cartas a la reyna, nostra senyora, su-
plicant-li fos servida relaxar los officials de la
ciutat que estan detinguts en las càrçers reals,
com més llargament se conté en dita delibera-
ció, la qual entregaren a ses senyories y és assí
cusida signada de lletra D. Y, per dita causa, de-
manaren conferència ab lo molt il·lustre consis-
tori dels senyors deputats, perquè, uniforme-
ment, puguessen obrar y scríurer a sa magestat.
E lo senyor deputat ecclesiàstich, en nom del
consistori, respongué que sentian molt lo dis-
gust en què·s //243v // trobava la ciutat y que ab
molt gust se miraria tot lo que fos de sa conve-
niència y que se’ls tornaria resposta. E poch
aprés ses senyories dels senyors deputats envia-
ren al senyor Joseph de Jalpi y Julià, advocat fis-
cal del General, y don Francisco Vila, servint lo
offici de regent los comptes de dit General, a
dits senyors consellers a dir-los de què manera y
com volian que fos la conferència y ab las perso-
nas que se hauria de tenir, perquè ab tota pun-
tualitat puguessen restar servits. E los dits se-
nyors doctor Jalpi y don Francisco Vila feren
relació en lo consistori de ses senyories que ha-
vian reportada la embaxada a dits senyors con-
sellers y que havian respost ab demonstració de
grans agreÿments de la meçè que ses senyories li
feyan y que tornarian resposta a ses senyories de
la resolució se pendria.

Dilluns, a II. En aquest dia lo magnífich Erasma de
Lana y Fontanet, racional de la present casa, baxà a
la Llotja de la mar de la present ciutat per a fer con-
tinuar de arrendar las bollas de Tàrrega, Puigcerdà
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y Castelló de Empúries, las quals fins vuy no són
arrendadas per no trobar-s’i dita competent.a

244r Dimecres, a IIII. En aquest dia fou ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari un bitllet enviat per part de sa excel·lència a
ses senyories fent-los sabidors del ajust de las
paus, com més llargament en dit bitllet és de
vèurer, lo qual és assí cusit signat de lletra A.

En aquest mateix dia lo magnífich Erasma de
Lana y Fontanet, racional de la present casa,
baxà a la Llotja de la mar de la present ciutat per
a fer continuar de encantar las bollas de Tàrre-
ga, Puigcerdà y Castelló de Empúrias, que no
estavan arrendadas.

En aquest dia, per medi del síndich del General,
fonch reportat un paper o súplica al excel·lentís-
sim senyor duch de Osuna, lloctinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present principat de Catalunya, aserca de com
devien les robas de sa magestat que entren en la
present ciutat, per beneficiar-se, pagar los drets,
registrar-se y plomar-se, com més llargament en
dita súplica és de vèurer, la qual és assí cusida
signada de lletra B.

Dijous, a V. En aquest die se publicaren las paus
generals entre las dos coronas de Espanya y
França, publicadas per los llochs acostumats, //
244v // de la present ciutat ab trompas, tabals y
menestrils. Nostre Senyor, per sa divina mise-
ricòrdia, vulla sian perpètuas.

En aquest mateix die, a la tarda, anaren consis-
torialment, ab los verguers ab massas altas de-
vant, acompanyats dels officials de la present
casa, a besar la mà al excel·lentíssim senyor duch
de Ossuna, lloctinent y capità general de sa ma-
gestat, que Déu guarde, en la present ciutat, per
a donar-li la norabona de las paus se havian pu-
blicat lo die present entre sa magestat, que Déu
guarde, y lo rey christianíssim de França. E sa
excel·lència respongué que estimava lo bon ef-
fecte de ses senyories y que confia que aquexas
redundarian en benefici de la monarquia y del
present Principat.

Divendres, a VI. En aquest dia és tornat en la
present ciutat y consistori de ses senyories lo
il·lustre senyor oÿdor real, lo qual era anat en la
ciutat de Lleyda.

Dissapte, a VII. En aquest dia, a las quatre de la
tarda, per medi del doctor fra Joseph de Jalpi y
Julià, prior de Meyà, y don Francisco Vila y lo
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doctor Gismundo Boffill, ciutedà honrat de
Barcelona, ab verguers ab massas altas devant,
acompanyats dels officials de la present casa,
fonch reportat un paper de embaxada al ex-
cel·lentíssim senyor duch de Ossuna, lloctinent
y capità general dea // 245r // sa magestat en lo
present principat de Catalunya, aserca de la re-
formació del tercio que lo General serveix a sa
magestat, attès la publicació de las paus entre las
dos coronas de España y França, com llarga-
ment ab dita embaxada és de vèurer, la qual és
assí cusida signada de lletra A. E sa excel·lència
respongué que li estava bé la reformació del ter-
cio y que donaria los ordes convenients als go-
vernadors de las plasas a hont estan de guarnició
per a què dexen tornar officials y soldats de dit
tercio en la present ciutat.

En aquest mateix dia lo magnífich Erasma de
Lana y Fontanet, racional de la present casa, és
baxat a la Llotja de la mar de la present ciutat
per a fer tornar a encantar y lliurar la bolla de
Olot, per haver tornat segona vegada a ser sub-
hastada y haver-s’i donat major dita, la qual bo-
lla s’és arrendada a Joan Corominas, sastre, ciu-
tedà de Barcelona, per preu de dos mília lliures
per quiscun any. Y, axí mateix, féu continuar en
encantar las bollas de Tàrrega, Puigcerdà y Cas-
telló de Empúrias, que no estavan arrendadas.

245v Dilluns, a VIIII. En aquest dia Rafel Velador, al-
tre dels trompetas del General, ha renunciat en
mà y poder de ses senyories lo dit offici de
trompeta. E ses senyories admeteren aquella si
et in quantum sit admitenda.

Dimecres, a XI. En aquest die, de part de ses se-
nyories, anaren en la vila de Sant Feliu de Llo-
bregat los senyors don Francisco de Oris y Ra-
mon Espuny acompanyats de Joseph Cortès,
altre dels verguers de ses senyories, a donar la
benvinguda al excel·lentíssim senyor marquès
de Olias y Montara, lo qual passa per governa-
dor de sa magestat en lo stat de Milà. E los dits
embaxadors, tornats en la present ciutat y en lo
consistori de ses senyories, han feta relació com,
de part de ses senyories, havien feta dita emba-
xada y que dit excel·lentíssim senyor estimava a
ses senyories la honra y merçè li feyan y que en
tot temps estarie molt prompte en tot lo que se
oferiria en favor de ses senyories y del present
Principat.

En aquest dia Fèlix Tarau, com a procurador de
Joan Pere Tarau, obtenint lo offici de altre dels
taulers del General y bolla de la vila de Mataró,
com de sa procura consta en poder de Bonaven-

tura Vila, notari públich de Barcelona, als 6 del
present y corrent mes, en dit nom ha renunciat
lo dit offici pure et libere en mà y poder de ses se-
nyories, supli-a //246r //cant tinguen a bé admè-
trer-li dita renunciació. E ses senyories respon-
gueren admetian aquella si et in quantum sit
admitenda. Presents per testimonis Jaume Ca-
sas y Joseph Cortès, verguers de ses senyories.

Dijous, a XII. En aquest dia lo excel·lentíssm se-
nyor lloctinent y capità general de sa magestat
en lo present principat de Catalunya envià a ser-
car a fra don Joseph de Magarola, de present
deputat ecclesiàstich, y conferint-se ab sa ex-
cel·lència trobà en sa companyia al senyor can-
celler y al senyor governador de Catalunya y di-
gué sa excel·lència a dit deputat havia entès se li
volia fer embaxada per molt il·lustre consistori,
en orde a haver-se tretas unas robas del magat-
sem de Llançà sens tenir-ne notícia sa excel·lèn-
cia que estiguessen en dit magatsem. Ans bé,
son ànimo era y seria sempre de conservar totes
les immunitats y privilegis sens permètrer que
per ningun temps se fes ninguna contrafacció
contra ells, y que donàs lo molt il·lustre consis-
tori medi de com se havian de compòndrer estas
matèrias. A què respongué dit deputat ecclesiàs-
tich que no duptava lo consistori de sa grande-
sa, que havia de ser sempre lo emparo y protec-
tor de ses observanças. Y que lo cas era lo més
grave que<·y> no·y havia memòria hagués suc-
cehit may. Y que era així se havia feta determi-
nació en lo consistori de què se fes embaxada a
sa excel·lència y se ere consultat ab maduresa
per a representar-la-y y que ell donaria part al
consistori de lo que sa excel·lència li manava,
així d’est cas com de altra que succehí en la Bo-
lla de la present ciutat de unas peças de tela que
aportà un soldat dient que eren de palàcio y que
//246v // las-hi despachassen sens voler pagar. Y,
no volent-les-hi tornar sens que pagàs los drets
que se devian, a la tarda, anà lo mateix fadrí ab
un alabarder de palàçio dient que era de orde de
sa excel·lència que les hi donassen, com de fet se
les ne aportaren. Del qual desman havia fet sa
excel·lència, per lo capità de la guarda, exacta
averiguació y no havia trobat qui era estat y que
assenyalant lo molt il·lustre consistori les perso-
nas qui eran offeria castigar-los severament. Y
que faria un exemplar càstich per a què ningú s’i
atrevís altre vegada y que, per havant, no·s cre-
gués a ningú que gastàs son nom no anant ab
orde exprés de sa excel·lència, ab què dit dipu-
tat se despedí de sa excel·lència.

Disapte, a XIIII. En aquest dia, a la matinada,
per medi del síndich del General, fou reportat
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de part de ses senyories al excel·lèntissim senyor
duch de Ossuna, lloctinent y capità general de
sa magestat, que Déu guarde, en lo present
principat de Catalunya, un paper o súplica aser-
ca de què fos servit sa excel·lència de enviar a ses
senyories // 247r // las insiculacions dels llochs
vaccants de deputats y oÿdors y officis del Gene-
ral, per ser ja a quinse de juliol, per haver-se de
fer extracció de insiculadors per insicular dits
llochs en dita diada de quinse, com més llarga-
ment en dit paper se conté, lo qual és assí cusit
signat de lletra A.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi, es-
crivà major del General, cusís una carta del sar-
gento major del tercio serveix lo General de
present a sa magestat, Joan Archs, la qual és assí
cusida signada de lletra B.

Dilluns, a XVI. En aquest die, a les deu horas de
la matinada, se féu extracció de insiculadors per
a insicular los llochs de deputats y oÿdors del
General de Catalunya vaccants per la extracció
fahedora de deputats y oÿdors als 22 del present
mes. E seguidament, a la tarda, se féu la insicu-
lació de dits llochs vaccants de deputats y oÿ-
dors del dit General en la forma acostumada. Y,
axí mateix, foren insiculats los subjectes en los
officis segons la nominació feta per sa // 247v //
magestat, los quals són assí cusits signats de lle-
tras G y H.

En aquest mateix dia lo doctor en medecina
Jaume Fontana, mitjensant jurament, ha feta
relació en lo consistori de ses senyories com Jo-
seph Quintana, exactor del General, estave en
lo llit detingut de malaltia o dolor còlich, molt a
perill de la vida, impossibilitat de poder acudir a
la obligació de son offici.

Dimars, a XVII. En aquest dia, a les deu horas de
la matinada, per medi del síndich del General,
fou reportat al excel·lentíssim senyor lloctinent
de sa magestat en lo present principat de Cata-
lunya un paper de embaxada de part del consis-
tori de ses senyories y de part de la novena dels
senyors insiculadors aserca de alguns llochs vac-
cants, com més llargament en dit paper és de
vèurer, lo qual és assí cusit signat de lletra A.

En aquest mateix dia, a la matinada, per medi
del síndich del General, fonch reportat a sa ex-
cel·lència un memorial de subjectes de alguns
llochs vaccants de deputats y oÿdors, ço és, de
Tortosa y Besalú, lo qual és assí cusit signat de
lletra B.

En aquest mateix die, a la tarda, per medi de dit
síndich, fonch reportat a sa excel·lència altre
memorial de subjectes de altre lloch vaccant de
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oÿdor militar de la vegueria de Cervera, que
vacca per mort de mossèn Jaume de Salavert, lo
qual és assí cusit signat de lletra C.

Dimecres, a XVIII. En aquest dia, a la tarda, per
medi del síndich del General, foncha // 248r //
reportat a sa excel·lència un memorial de sub-
jectes del lloch de oÿdor real, que vacca per
Tortosa per munta de Pau Miró de oÿdor a di-
putat, lo qual és assí cusit signat de lletra D.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi, es-
crivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari un decret despatxat ab deguda
forma de Cancellaria, datat en Barcelona als 16
de juliol 1668, lo qual és assí cusit signat de lle-
tra E.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi,
Bonventura Vila, servint lo offici de escrivà ma-
jor del General de Catalunya, cusís en lo present
dietari dos decrets, despatxats ab deguda forma
de Cancellaria, aserca de alguns llochs vaccants
de deputats y oÿdors, los quals són assí cusits
signats de lletras I y L.

Dijous, a XVIIII. En aquest dia me han ordenat a
mi, Bonaventura Vila, servint lo offici de escrivà
major del General, cusís en lo present dietari un
bitllet del excel·lentíssim lloctinent y capità ge-
neral de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present principat de Catalunya, aserca de las ro-
bas y mercaderias se tragueren de la casa o adua-
na del General de la vila de Llansà, com més
llargament en dit bitllet és de vèurer, lo qual és
assí cusit signat de lletra M y és del tenor se-
güent:

«Nob havía tenido noticia de lo que vuestra seño-
ría me a embiado a representar por sus diputados
sobre haverse sacado de la Generalidad las mer-
cade- // 248v // rías francesas que se havían in-
troduçido en la villa de Llansá, y luego di orden
para entender el motibo que havía havido para
sacarlas de allí, a que se me respondió havía na-
cido de ser las ropas de contravando y que contra
los bandos las havía reçivido el tablagero en tiem-
po de la guerra. Y aunque esta raçón podía tener
algún fundamiento respecto de la prohiviçión
que havía para el comerçio y trato con franceses,
no he querido atenderla por el perjuiçio que po-
día seguírsele a la Generalidad para sus dere-
chos. Y he ordenado, saviendo que se hallan aquí
dichas mercaderías, que al instante se pongan en
la Generalidad de aquí, para que cobre los dere-
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chos que le toca, con que vuestra señoría experi-
mentará de nuebo el zelo y voluntad que me assis-
te a todo quanto sea de su satisfaçión y combe-
niençia, como los tendré siempre. En el segundo
punto, de que sobre dos o tres pieças de lienço no se
havía tenido toda aquella atençión devida a la
Generalidad, vuestra señoría averigue el sugeto
que hubiere faltado a ella y me lo avise, que veerá
en el castigo que le mandaré dar seguro el escar-
miento, porque desseo que todos obren con gran
atençión a vuestra señoría y no permitiera otra
cosa. Guarde Dios a vuestra señoría muchos años.
Palaçio, 17 de julio de 1668. El duque conde de
Urenya.

Señores diputados y oydores del General de Cata-
luña.»a

249r En aquest mateix dia de 19 de juliol, a les qua-
tre horas de la tarda, se féu extracció de habilita-
dors per a habilitar los llochs de deputats y oÿ-
dors vaccants per la extracció fahedora lo dia de
22 del present de deputats y oÿdors, los quals
foren extrets los següents, en què foren presents
per testimonis. Per lo estament ecclesiàstich: fra
don Anthoni de Magarola; lo doctor Sagimon
Sala, cabiscol y canonge de Barcelona; lo doctor
don Ramon Sans, ardiaca y canonge de Barcelo-
na. Per lo estament militar: don Pau Prexens,
mossèn Pau Aquiles, don Joseph Çacirera y de
Lanuça. Per lo estament real: lo doctor Fèlix
Molins, lo doctor Francisco Estanyol, lo doctor
Miquel Delmunts. Extrets en habilitadors, los
següents: per lo estament ecclesiàstich fra don
Anthoni de Magarola, lo doctor Christòfol Co-
romines, fra Christòfol de Gualbes. // 249v //
Per lo estament militar mossèn Joseph Terré y
Granollachs, mossèn Lluís Boxadós, mossèn
Francisco Padellàs. Per lo estament real mossèn
Jaume Falguera, mossèn Pau Fornells, mossèn
Joan Maresch.

En aquest mateix dia los senyors habilitadors
devall scrits, extrets per fer la habilitació dels
que poden concórrer en la extracció fahedora a
22 del corrent de deputats y oÿdors de comptes,
juran a Nostre Senyor Déu Jesuchrist y als seus
sants Quatre Evangelis que se hauran bé y lleal-
ment en lo exercici de dita habilitació y ho[r]en
sentència de excomunicació de la forma se-
güent:

«Nos, Joannes Baptista Vila, decretorum doctor,
canonicus sancte Sedis Barchinone, in spiritua-
libus et temporalibus officialis et vicarius gene-
ralis pro illustrissimo et reverendissimo domino
barchinonense episcopo, monemus vos admodum

illustres dominos doctorem Christophorum Coro-
mines, canonicum sancte Ecclesie Urgellensis;
fratrem dompnum Anthonium de Magarola, or-
dinis divi Benedicti, prepositum de Palautordera,
monasterii et conventus Sancti Cucuphatis Va-
llensis; fratrem Christophorum de Gualbes, dis-
penserium majorem dicti monasterii Sancti Cu-
cuphatis Vallensis, pro estamento ecclesiastico;
dompnum Josephum Terre // 250r // et Grano-
llachs, dompnum Lodovicum de Boxados et Fran-
ciscum de Padellas, Barchinone populatos, pro es-
tamento militari; Paulum Fornells, civem
honoratum Barchinone; Joannem Maresch, me-
decina doctorem, et Jacobum Falguera, mercato-
rem, pro estamento regali, habilitatores juxta
formam capituli 85 nove reformacionis extractos,
quatenus bene et legaliter vos habebuis in exerci-
cio vestre habilitacionis faciende de his qui concu-
rrere possunt, vel non, in deputatos et auditores
compotorum Generalis Cathalonie Principatus
in extraccione facienda die 22 currentis mensis
julii, juxta Deum et conciencias vestras, et pro his
auditis excomunicacionis sentenciam quam in
vos et quemlibet vestrum contrafacientem, seu
contrafacientes, trina canonica monitione pre-
missa fecimus et promulgamus in his scriptis».

En aquest mateix dia, instant Benet Sastre, re-
ceptor dels fraus del General en la present ciu-
tat, fou llevat acte per Barthomeu Roig, notari,
en nom y com a substitut del escrivà major del
General de Catalunya, de com Joan Ossio, Al-
guazil extraordinari de la Capitania General y
guarda de la barraca de dita Capitania, se era
constituït personalment en la casa del dit Gene-
ral de la present ciutat y que se entregaria, de
orde de sa excel·lència al credenser de dit Gene-
ral, diversas robas y mercaderias, que són las
que·s tragueran del magatsem del General de la
vila de Llansà per los officials de dita Capitania.
Y aquellas se entregueran al dit General per los
motius y causas que sa excel·lència és estat servit
explicar ab un bitllet enviat als senyors deputats
a 17 del corrent, lo qual és cusit en dietari en
jornada de 19 del corrent mes. Lo qual acte,
instant dit receptor, se llevà per a què en tot
temps constia de dita entrega, essent present(s)
per testimonis Joseph Matheu, botiguer de tela,
y Gaspar Quingles, sastre, ciutadans de Barcelo-
na.

250v Dissapte, a XXI. En aquest dia, a les nou horas
de la matinada, se féu extracció de insiculadors
per insicular dos llochs de present vaccants, ço
és, un de deputat militar de la vegueria de Bar-
celona, que vacca per mort de don Joseph Ro-
meu de Ferrer, y altre de oÿdor militar de la ve-
gueria de Cervera, que vacca per mort de
mossèn Francesch de Sorribes.
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En aquest mateix dia, a la una hora de la tarda,
fonch reportat un memorial de subjectes per
medi del doctor Vicens Sabater y Gleu, altre
dels assessors del General, de dos llochs vac-
cants de deputat y de oÿdor militar, los quals
vaccan, ço és, de deputat militar per la vegueria
de Barcelona per mort de don Joseph Romeu
de Ferrer, y de oÿdor militar per la vegueria de
Cervera per mort de mossèn Francesch de Sor-
ribes, lo qual és assí cusit signat de lletra A.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi, scrivà
major del General de Catalunya, cuse en lo pre-
sent dietari un decret de sa excel·lència, despatxat
ab deguda forma de Cancellaria, datat en Barcelo-
na lo dia present de 21 del present mes de juliol,
aserca dels dos llochs vaccants de diputat militar y
oÿdor militar, ço és, de deputat militar per mort
de don Joseph Romeu de Ferrer y de oÿdor mili-
tar per mort de mossèn Francesch de Sorribes, lo
qual és assí cusit signat //251r //de lletra B.

Diumenge, a XXII. En aquest dia, a les dotse ho-
ras del mitgdia, per medi del doctor Christòfol
Coromines, canonge de la Seu de Urgell, y don
Joseph Terré y Granollachs, habilitadors extrets
per la habilitació de deputats y oÿdors per la ex-
tracció de deputats y oÿdors de Catalunya del
General de Catalunya lo present dia, fou repor-
tada a sa excel·lència un memorial de las perso-
nas inhabilitadas per los senyors de la novena, lo
qual és assí cusit signat de lletra C. E dits se-
nyors embaxadors, tornats que foren, feren re-
lació com havian donada dita nominació en es-
crits a sa excel·lència.

En aquest mateix dia, un poch antes de comen-
sar la extracció de deputats y oÿdors, arribà en lo
consistori de ses senyories Anton Reart, escrivà
de manament y secretari de la província, venint
per part del excel·lentíssim senyor duch de Ossu-
na, lloctinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en lo present principat de Cata-
lunya, lo qual presentà a ses senyories un paper
firmat de sa excel·lència y despatxat en forma de
Cancellaria, lo qual és assí cusit signat de lletra D.

En aquest mateix dia, inseguint los capítols de
Cort y ab la forma acostumada, fonch feta ex-
tracció de deputats y oÿdors, en què foren testi-
monis, ço és: per lo estament ecclesiàstich lo
doctor Pau Reix, canonge de la Seu de Barcelo-
na; lo doctor Jaume Gualbes, canonge de dita
Iglésia; lo ardiaca y canonge Vicens Prexens. //
251v // Per lo estament militar don Pau Prexens,
Erasma de Lana y Fontanet, lo doctor Pau
Aguilar. Per lo estament real lo doctor Jaume
Riusech, lo doctor micer Fèlix Molins, lo doc-
tor Francisco Estanyol.
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Y, axí, en la solia y acostumada forma, foren ex-
trets en deputats y oÿdors los següents: deputat
ecclesiàstich mossèn Joan Pagès, canonge de
Tortosa; deputat militar mossèn Thomàs No-
gués, de Lleyda; deputat real mossèn Pere
Orient, de Tortosa; oÿdor ecclesiàstich lo doc-
tor Diego Morer, canonge de la Seu de Urgell;
oÿdor militar mossèn Miquel Pallarés; oÿdor
real mossèn Francisco Boneu.a

252r Dijous, a XXVI. En aquest dia se ha rebuda una
informació a instància del magnífich Erasma de
Lana y Fontanet, racional de la present casa de
la Diputació, sobre quin preu se ha venut, en lo
discurs de un any proppassat en la present ciutat
de Barcelona, la rayma de paper de Gènova ho
picat y igolat, net de costeras, y la mà del paper
de la forma major imperial, la mà de paper
mitjà, la pessa de les plomas de cicna y la pessa
de las plomas de Irlanda fins lo dia present, la
qual és assí cusida signada de lletra A.

252v Divendres, a XXVII. En aquest dia ses senyories se
ajustaren en la sala dels reys de la present casa
per a fer extracció de assessor y advocat fiscal del
General per lo següent sexenni, en la forma
acostumada. Y foren extrets, ço és, en assessor a
la primera sort lo doctor Olaguer Montserrat,
ardiaca major y canonge de la Seu de Tarragona,
per acabament del doctor Anthoni Pinyana, as-
sessor del dit General. En advocat fiscal, segona
sort, fou extret lo doctor Joseph Rull, per acaba-
ment del doctor Joseph de Jalpi y Julià, y li fou
posada excepció per lo procurador fiscal del Ge-
neral dient «non potest quia est de Regio Consi-
lio». E, encontinent, per medi del doctor Vicens
Sabater y Gleu, altre dels assessors del General y
present casa, fonch aportat a sa excel·lència un
paper o scriptura aserca de què dit doctor Jo-
seph Rull no podia concórrer, per ser del Real
Consell, com en dit paper és de vèurer, lo qual és
assí cusit signat de lletra A. E sa excel·lència res-
pongué que faria mirar y consultar dit fet. Y a la
tarda dit doctor Sabater tornà a sa excel·lència
per la resposta y sa excel·lència respongué que
prosseguís en extràurer altre, que després envia-
ria lo decret. Y, en orde del sobredit, ses senyo-
ries, encontinent, feren extracció en advocat fis-
cal y fou extret lo doctor Francisco Vidal y Roca,
y li fou posada excepció per lo procurador fiscal,
dient «non potest quia est de Regio Concilio». Y
luego, per medi de dit doctor Sabater, se envià al
senyor canceller, per tenir sa senyoria orde de sa
excel·lència, y respongué se prosseguís en fer al-
tre extracció de advocat fiscal y fou extret en
quarta sort lo doctor Diego Figuerola.b
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253r Disapte, a XXVIII. En aquest dia, a les nou horas
de la matinada, ses senyories, ab verguers ab
massas altas, acompanyats de molts officials del
General, anaren en casa del pagador general, la
qual té devant Sant Francesch de la present ciu-
tat, a despedir-se del excel·lentíssim senyor
marquès de Olias y Mortara, lo qual posava en
dita casa y pasava per governador de sa magestat
en lo estat de Milà. Y, arribats ses senyories en
dita casa y en un aposiento molt endintra de
dita casa, trobaran a sa excel·lència de dit mar-
quès. Y, arribats en sa presència, se assentaren y
se feren moltas cortesias y conversaren un rato,
y luego se alsaren y se despediren de dit senyor
marquès ab moltas cortesias, fent dit senyor
moltas demonstracions de agraïment.

En aquest mateix dia, entre las deu y onse de la
matinada, lo excel·lentíssim senyor marquès de
Olias y Mortara vingué en la present casa de la
Deputació y tornà la visita als senyors deputats y
a despedir-se de ses senyories, per haver-se de
embarcar dins breus dies per la governació en lo
stat de Milà, lo qual reberen ab massas altas al
cap de la escala los senyors oÿdor ecclesiàstich y
real ab los magnífichs assessors y advocat fiscal,
ab molts officials de la present casa. Y lo dit
marquès se aturà a fer oració a la capella petita
de sant Jordi, la qual estava molt ben parada. Y
junts se’n anaren entrant per lo terraplè dels ta-
rongers dret a la sala dels reys, a hont los se-
nyors deputats se trobaren, y junts se’n entraren
en la sala del consistori, anant devant los dits se-
nyors assessors y advocat fiscal y demés officials.
Y, arribats en dita sala del consistori, fent-se pri-
mer moltas cortesias, se’n entraren en forma se-
cular, posant-se al mitg del senyor deputat ec-
clesiàstich y militar lo dit senyor marquès, y los
demés consistorials per son orde. Y allí tingue-
ren rahonament, offerint-se ab tot lo que poria
obrar per aquest Principat y de la Generalitat. Y
lo il·lustre consistori, per orga del senyor depu-
tat ecclesiàstich, féu las degudas demonstra-
cions de agraïment a sa excel·lència de la //253v
// memòria, venint a despedir-se de ses senyo-

ries. Y després se alsaren y, fent-se las matexas
cortesias, lo tornaren acompanyar fins a la porta
de la sala de sant Jordi, en la part de Sant Jaume,
a hont lo reberen lo bras militar, y ses senyories
se’n tornaren a son consistori.

Dimars, a XXXI. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari dos decrets despatxats ab
deguda forma de Cancellaria, datats en Barcelo-
na a 27 del present mes de juliol, aserca de no
tenir lloch lo concórrer lo doctor Joseph Rull y
lo doctor Francesch Vidal y Roca, de la Real
Audiència, los quals foren extrets en la sort de
advocat fiscal del General per acabament del
doctor Joseph de Jalpi y Julià, los quals són assí
cusits signats de lletra A y B. En aquest mateix
dia lo il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich baxà a
la Llotjaa //254r // de la mar de la present ciutat
y se conferí en la casa del General per a vèurer si
hi havia fraus, y no se’n trobà ningun.

En aquest mateix die ses senyories enviaren al
excel·lentíssim senyor duch de Ossuna, llocti-
nent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present principat de Catalunya,
sinch memorials de subjectes proposan a sa ma-
gestat de deputats locals de Tarragona, Gerona,
Puigcerdà, Lleyda y Tortosa per lo trienni prò-
xim vinent, los quals són assí cusits signats de
lletras C, D, E, F y G.

Agost MDCLXVIII

Al primer de agost MDCLXVIII. En aquest dia
me han ordenat a mi, Bonaventura Vila, notari
públich de Barcelona, subrogat en lo offici de
scrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari un decret, despatxat en degu-
da forma de Cancellaria, datat en Barcelona a
28 de juliol proppassat de 1668, sobre la refor-
ma dels gastos de la visita y tatxa dels salaris
dels visitadors y officials d’ella y demés gastos
de dita visita, lo qual és assí cusit signat de lle-
tra H.b
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1r Jhesús, Maria, Joseph.

Agost MDCLXVIII

Dimecres, al primer de agost MDCLXVIII. En
aquest dia, entra las nou y deu horas de matina-
da, arribaren en la present casa los senyors de-
putats y oÿdors de comptes vells, y se’n entraren
en consistori, y se posaren allí a fer negoci, y
aprés, entre las deu y onse horas també de la
matinada, vingueren los molt il·lustres senyors:
lo doctor en medecina Francisco Boneu, ciu-
tedà de Barcelona; Miquel Pallarès, donsell; lo
doctor Diego Morer, canonge de la santa Iglé-
sia de Urgell, oÿdors de comptes del General de
Catalunya; Pere Orient, ciutedà honrat de Bar-
celona, en la ciutat de Tortosa populat; Thomàs
Nogués, donsell, en la ciutat de Lleyda domi-
cialiat, Joan Pagès y de Vallgornera, prior,
claustrer y canonge de la santa Iglésia de Torto-
sa, deputats del dit General novament extrets a
22 de juliol pròxim passat, per lo trienni que co-
mensa lo die present, venint ells molt ben
acompanyats, y se’n entraren en lo consistori
vell, dit del Ivern, fent orasió, axí com venian, a
la capella petita que estava molt ben parada. Y,
aprés que los senyors deputats y oÿdors vells
tingueren notícia que los nous estaven junts, los
enviaren un recado per medi del síndich del Ge-
neral, dient-los que //1v //desitjavan saber si es-
taven a punt, lo qual, tornat y donada resposta,
que encontinent se isqueren del consistori los
senyors deputats y oÿdors vells ab los verguers
ab massas devant, y a la que foren devant dit
consistori se posaren ab la forma següent, ço és,
lo deputat eclesiàstich vell se posà a la mà dreta
del nou, y lo senyor deputat militar vell se posà
a la mà dreta del senyor deputat militar nou, lo
senyor deputat real vell a mà dreta del senyor
deputat real nou; y axí mateix los senyors oÿ-
dors ecclesiàstich, militar y real vells a la mà dre-
ta dels senyors oÿdors eclesiàstich, militar y real
nous, y en esta forma partiren de devant de dit
consistori vell, ab los porters y massas devant,
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acompanyats de moltas personas de tots sta-
ments, y axí·s anaren a la capella de Santa Eulà-
ria de la Seu de la present ciutat, y allí oÿren
missa, y aprés de oÿda missa se’n entraren en la
present casa y se’n entraren tots los consistorials
vells y nous en la sala gran de Sant Jordi, anant
los vells a la mà esquerra y los nous a la mà dre-
ta, asentant-se los senyors deputats y oÿdors
nous per son orde a la mà dreta de la taula llarga
que estave parada en lo mitg de dita sala, ab lo
missal en lo cap de la taula, y los senyors depu-
tats y oÿdors vells a la mà esquerra de la dita tau-
la, y lo molt reverent senyor Joan Batista Vila,
official y vicari general del il·lustríssim y reve-
rendíssim senyor bisbe de Barcelona, y lo se-
nyor Emanuel Guanter, regent la vegueria de
Barcelona, al cap de la taula, envés la iglésia de
Sant Jaume, ço és, lo vicari general a la mà dre-
ta, y lo veguer a mà squerra, y lo escrivà major
del General al cantó de dita taula, entre lo de-
putat ecclesiàstich nou y regent la vegueria de
Barcelona, publicant y llegint allí lo acte de ju-
rament, y, oÿda sentència de excomunicació, y
los llaichs prestant sagrament y homenatge
acostumat en mà y poder del regint la vegueria
// 2r // de Barcelona. Y, acabat totalment lo dit
jurament ab la forma demunt dita, los senyors
deputats y oÿdors vells, aprés de haver-los dona-
das las claus del arxiu, se despediren dels nous,
precehint moltas cortesias, y los nous se’n en-
traren en lo consistori, assentant-se quiscú de
ells ab sas cadiras, conforme los predecessors
haviat acostumat. Y, al cap de una stona després
de haver tractadas algunas cosas, se’n anaren en
sas casas, y tots acompanyats de molts cavallers
y officials del General, com tenen acostumat.

Dijous, a II. En aquest dia a la tarda, entre las
sinch y las sis, ses senyories, ab los vergués y
massas, acompanyats dels officials de la present
casa, anaren a sa excel·lència y li representaren
lo quant agreïts estaven de que sa magestat ha-
gués insiculat a ses personas en deputats y oÿ-
dors del General de Cathalunya, tenint y repre-
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sentant-los per fahels y lleals vassalls seus, honra
que la preciavan molt, y que la sort que Nostre
Senyor ere estat servit donar-los desitjaven te-
nir-la per major acert del servey de sa magestat y
benefici de aquest Principat. Y sa excel·lència
respongué scriuria a sa magestat las demos-
traçions de agraïment que li representaven, y
juntament los donà tres cartas de sa magestat,
las quals són assí cusidas, signadas de lletras A, B
y C, y són del thenor següent.

«A. Laa reina governadora.

Dipputados. En lo que me havéis representado en
carta de 3 deste, azerca de los quarteles para la
cavallería de la ciudad de Barzelona, se offreze
//2v // responderos que he dado al duque de Ossu-
na, mi lugarteniente y capitán general, las órde-
nes convenientes, y mandado a la ciudad cumpla
y ejecute lo que dispusiere, y a vosotros digo que
siempre atenderé al alivio de sus naturales y de
todo esse Principado, por lo que estimo y amo tan
buenos vassallos del rey, mi hijo, y el zelo que
muestran de su serviçio. Dada en Madrid, a XX
de jullio MDCLXVIII.

Yo, la reyna.

Don Didacus de Sada, secretarius.Vidit, don
Christoforus Crespi, vicecancellarius. Vidit, don
Petrus Villacampa, regens. Vidit, Exea, regens.
Vidit, don Anticus de Cardona. Vidit, Vilosa, re-
gens. Vidit, don Georgius de Castellvi. Vidit, don
Antonius Ferrer.

Loco + sigilli».

«B. Lab reyna governadora.

Dipputados. El duque de Ossuna, mi lugarti-
niente y capitán general, me ha dado qüenta de
la que le dísteys en orden a la continuaçión del
tercio, y últimamente haverle pedido permisso
para reformarle, respecto de la publicaçión de la
paz. Y, después de estimaros vestra attençión, y la
voluntad con que havéis acudido al sustento y for-
mación del, he querido significaros la confiança
que me queda de que, en todas occasiones de mi
servicio y beneficio público, //3r //acudiréis con el
mismo çelo que hasta aora havéys mostrado.
Dada en Madrid, a XX de julio MDCLXVIIII.

Yo, la reyna.

Don Didacus de Sada, secretarius.Vidit, don

Christoforus Crespi, vicecancellarius. Vidit, don
Petrus Villacampa, regens. Vidit, Exea, regens.
Vidit, Vilosa, regens. Vidit, Anticus de Cardona.
Vidit, don Georgius de Castellvi. Vidit, don An-
tonius Ferrer.

Loco + sigilli.»

«C. Laa reyna governadora.

Dipputados. Por vuestra carta de 3 deste he en-
tendido lo que los concelleres dessa ciudad de
Barçelona os han participado, en orden a la pri-
sión que hizieron, un alguazil y soldados del cuer-
po de guardia, de unos ministros y officiales de la
ciudad que havían salido a que no entrasse una
ropa, que se dixo havía de desembarcar de una ga-
lera de Génova que estava en el muelle, por haver-
los hallado con armas de fuego cortas, y suppuesto
que sobre esto pende causa en la Audiençia, he
mandado se administre justicia, attendiendo
mucho al consuelo de la ciudad en ello y en todo lo
demás que se le offreciere, pues mi intención es y
será siempre que assí se haga en todasb occasiones,
por major satisfaçión de la ciudad, por lo que de-
seo //3v // la tengáys de que es este mi cuidado y de
mirar por la mayor conveniençia de los natura-
les, y que se eviten los inconvenientes de la de-
laçión destas armas que son tan offensivas y re-
probadas. De que he querido avisaros. Dada en
Madrid, a XX de julio MDCLXVIIII.

Yo, la reyna.

Don Didacus de Sada, secretarius. Vidit, don
Christoforus Crespi, vicecancellarius. Vidit, don
Petrus Villacampa, regens. Vidit, Exea, regens.
Vidit, Vilosa, regens. Vidit, don Georgius de Cas-
tellvi. Vidit, don Antonius Ferrer. Vidit, don
Anticus de Cardona.

Loco + sigilli.»

En aquest mateix dia, a la tarda, se féu extracció
de visitadors ab la forma acostumada, si y con-
forme disposa la capítol primer del nou redrés
del General de las Corts 1599, en lo hort, sota
dels tarongers, a hont és lo sortidor, en presèn-
çia de nou testimonis, que foren los següents.
Per lo estament ecclesiàstich, los senyors fra don
Joseph Sastre y Prats, abat de Sant Pau; fra Jo-
seph Bover, abat de Serratex; don Josep Cam-
porrells, canonge de Urgell. Per lo estament
militar, los senyors Joseph de Santjust y Pagès,
// 4r // Joachim de Montserrat, Joan Pallarès.
Per lo estament real, los senyors Joan Clares-
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valls, Francesch Gil de Federich, lo doctor Jau-
me Boneu.

Los quals testimonis assentats, ço és, en primer
lloch los ecclesiàstichs y després los militars y re-
als, y los reals feren la protesta ordinària.

E encontinent, en presència de dits brassos,
fonch per lo escrivà major del General llegit lo
dit Capítol ab alta veu, e llegit aquell enconti-
nent fou feta dita extracció en la forma que se
sol fer de deputats y oÿdors, y foren extrets en
visitadors del General de Cathalunya los infras-
crits y següents. Per lo estament ecclesiàstich,
los senyors lo ardiaca y canonge de Tortosa Vi-
cens Préxens; lo ardiaca y canonge de Gerona
Francisco Dou, fra don Joan de Josa.

E, estant continuant ses senyories lo acte de la
extracció, arribà lo ardiaca y canonge de Torto-
sa Vicens Préxens, y renuncià en mans de ses se-
nyories lo dit offici de visitador. E ses senyories
respongueren que admetian aquella si et in
quantum sit admitenda. Presents per testimonis
lo doctor Gismundo Boffill y Barthomeu Roig,
notaris. E, seguidament foren extrets, // 4v //
per lo estament militar, los senyors Lluís Canter
y de Homs, Joseph de Llenas y Montany, mos-
sèn Francisco Prats. Per lo estament real, los se-
nyors mossèn Joseph Monrràs, mossèn Rafel
Grimosachs, mestre Anthoni Morell. E, feta la
sobredita extracció, per renunciació del sobre-
dit ardiaca y canonge Vicens Préxens, en son
lloch fonch extret fra Rafel Nadal.

E, axí mateix se féu extracció de las novas bolsas
de assessors, advocat fiscal, ajudant de assessor,
ajudant de advocat fiscal, escrivà major, ajudant
primer y segon de escrivà major, y procurador
fiscal de la visita del General del principat de
Cathalunya, conforme lo orde y decret de sa
magestat. En què foren extrets, per los officis
dalt mensionats per la visita, los següents, ço és,
per assessor de dita visita, lo doctor Francesch
Vidal y Roca, al qual se li fou posada excepció
per lo procurador fiscal del General, // 5r //
dient «non potest, quia est de Regio Concilio et est
visitandus».

E, feta la dita extracció de assessor de dita visita,
fonch proseguit en fer extracció de advocat fis-
cal per dita visita, y fonch extret en sort de ro-
dolí lo doctor Esteva Costa. E seguidament se
féu extracció de ajudant de assessor per dita visi-
ta, y fonch extret a sort de rodolí lo doctor
Francisco Escorsell. E, més havant, se féu ex-
tracció de ajudant de advocat fiscal per dita visi-
ta, y fonch extret lo doctor Valentí Puig. E, axí
mateix, se féu extracció de escrivà major de la
visita, y fou extret Bonaventura Torras, notari.
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E, més havant, se féu extracció de ajudants pri-
mer y segon de escrivà major de dita visita, y fou
extret en ajudant primer Joan Guiu, y en aju-
dant segon Balthazar Oriol y Mercer. E, final-
ment, se féu extracció de procurador fiscal per
dita visita, y fonch extret a sort de rodolí don
Francisco Sanjust y Pagès.

5v Divendres, a III. En aquest dia, a les sinch ho-
ras de la tarda, ses senyories, ab verguers ab
massas altas devant, acompanyats de molts offi-
cials del General, obtinguda hora del il·lustrís-
sim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona,
lo anaren a visitar. Y, arribats a sa presènçia en
son palàcio, los rebé ab molta cortesia, y axí se
despediren ab la mateixa cortesia, y se’n anaren
quiscú de ells en sas casas ab molt acompanya-
ment.

En aquest mateix dia ses senyories feren nomi-
nació de alguns officis macànichs de la present
casa, que són los següents:

Primo, per llibrater, Rafela Castelló. Per canda-
ler, Francesch Janer. Per fuster, Isidro Aldabó.
Per mestre de cases, Pere Pau Ferrer. Per argen-
ter, Pere Pau Llor. Per vidrier, Anthoni Ala-
many. Per tapiser, Jacinto Morató. Per courer,
Gabriel Sunyol. Per cap mestre de dançes, Este-
ve Camps. Per sastre, Pau Vilardell. Per bastaix
de la bolla, Miquel Bassa, fuster. Per cotonera...
//6r // Per corder, Pere Alsurià. Per pintor, Ab-
don Ricart. Per estamper, la viuda Mathevat.
Per vantaller, Joseph Pallejà. Per ferrer, Vicens
Puigbò. Per bastaix del General, Joan Bosch,
sabater. Per sparter, Jacinto Bernada. Per hor-
tolà, Jacinto Casas. Per manyà, mestre Cosma
Domènech. Per valer, Andreu Calbaró, texidor
de lli. Per daguer, mestre Agustí Llobet. Per
capser, Gregori Osset, capser. Per jarrer*...

6v Dimecres, a VIII. En aquest dia ses senyories ba-
xaren a la Llotja de la mar de la present ciutat
per ab //7r //arrendar algunas bollas del General
que no estavan arrendadas.

Dijous, a VIIII. En aquest dia, per medi de Dio-
nís Magarola, procurador fiscal del General,
fonch reportat un paper o súplica al excel·lentís-
sim senyor duch de Osuna, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present principat de Cathalunya, aserca de las
excepcions opposades per lo procurador fiscal al
doctor Francesch Vidal y Roca, y a Balthazar
Oriol, escrivà de manament, com llargament en
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dit paper és de vèurer, lo qual és assí cusit, sig-
nat de lletra A.

7v Dilluns, a XIII. En aquest dia, Dionís Magarola,
procurador fiscal del General, ha feta relació de
la resposta féu lo doctor Joan Sabater, altre dels
assessors de la present casa, dient que la indis-
posició y malaltia del cap no li donava lloch per
a servir a ses senyories, però en lo que tocava en
sorrogar altre persona y no al doctor Vicens,
son fill, se aguardava temps per mirar lo que ha-
via de obrar, dixit.

En aquest mateix dia, ses senyories baxaren a la
Llotja de la mar de la present ciutat per arrendar
algunas bollas que no estavan arrendadas.

En aquest mateix dia, per medi de Dionís Ma-
garola, procurador fiscal del General, fonch re-
portat a sa excel·lència un paper o súplica aserca
no poder servir lo doctor Vicens Sabater y Gleu
lo offici de altre dels assessors de la present casa,
y lo doctor Joseph Monràs lo offici de visitador
novament extret, per ser de la capitania general,
com en dita súplica és més llargament de vèurer,
la qual és assí cusida, signada de lletra A.a

8r Dimars, a XIIII. En aquest dia, per medi de Dio-
nís Magarola, procurador fiscal del General,
fonch reportada una súplica al excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general, aserca de
Anthoni Vessa y Emanuel Samat, detinguts en
las càrçers reals de la present ciutat, com en dita
súplica és de vèurer, la qual és assí cussida, sig-
nada de lletra B.

Dijous, a XVI. En aquest dia me han ordenat sesb

senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari un bitllet de sa excel·lència,
fahent aserca de servir lo doctor Vicens Sabater
y Gleu en altre dels assessors del General en
lloch y per la indisposició del doctor Joan Saba-
ter, son pare, y lo doctor Joseph Monràs en visi-
tador, per no ser de la Capitania General, com
en dit bitllet és de vèurer, lo qual és assí cusit,
signat de lletra C. Y axí mateix una súpli(c)a
presentada a ses senyories per lo procurador del
capità Ypòlito Gallo, la qual és assí cusida, sig-
nada de lletra D.

En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tar-
da, vingueren en la present casa //8v //de la De-
putació los molt il·lustres senyors visitadors del
General, per a prestar son jurament, conforme
disposició de capítols de Cort y, estant ajuntats
en lo consistori vell y estant los senyors deputats

y oÿdors en la sala dels reys de la present casa,
los manaren avisar per a què ses merçès vingues-
sen en la dita sala dels reys a prestar son jura-
ment, y a hoïr sentència de excomunicació. Y,
arribats que foren dits senyors visitadors, absent
emperò lo doctor Francisco Dou, ardiaca y ca-
nonge de la Seu de Gerona, que no és vingut en
la present ciutat per a prestar lo dit jurament, y
se asentaren en uns banchs de vallut carmesí
que per dit effecte estaven posats en dita sala, en
presència dels molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes, quiscú de ells per son orde,
ço és: primer los ecclesiàstichs, després los mili-
tars y després los reals. Y, assentats que foren,
protestaren los militars y reals que en rahó dels
asientos no se’ls fos fet perjudici en ningun
temps no puga ser tret en conseqüència.

Y encontinent los dits senyors visitadors juraren
ab la sòlita y acostumada forma y ohiren sentèn-
cia de excomunicació que se’ls és estada pro-
mulgada, del thenor següent:

«Nos, Joannes Baptista Vila, canonicus santa Se-
dis Barcinone, in spiritualibus et temporalibus
officialis et vicarius generalis pro illustrissimo et
reverendissimo Barcinonensis episcopo, monemus
vos, fratrem dompnum Joannem de Josa, fratrem
Raphaellem Nadal, Ludovicum Canter et de
Oms, Josephum Llenes et Montany, Franciscus
Prats, utriusque juris doctor, Josephum Monras,
Ra- // 9r // phaellem Grimosachs, civem honora-
tum Barcinone, et doctorem Anthonius Morell,
personas juxta formam capituli primi nove refor-
mationis extractos in visitatores Generalis princi-
patus Cathalonie pro triennio proxime dimisso,
hic presentes pro primo, secundo, tertio et peremp-
torio terminis et monitionibus quatenus bene et
legaliter vos habeatiss in vestro officio seu munere
visitatorum quovis amore, rancore postpositis, sed
solum Deum et conciencias vestras intuendo, et
pro his auditis excomunicationis sententiam
quam in vos et quemlibet vestrum contrafacien-
tem seu contrafacientes trina canonica monitio-
ne premissa ferimus et promulgamus in his scrip-
tis».

Y, encontinent fonch feta extracció de jutges
dels processos en la mateixa forma que·s solen
fer les damés extraccions, conforme disposició
del dit capítol primer del nou redrés, y foren ex-
trets los següents. Per lo estament ecclesiàstich,
fra don Joan de Josa. Per lo estament militar,
mossèn Joseph Llenes y Montany. Per lo esta-
ment real mestre Anthoni Morell. De totas las
quals cosas és estat y fonch llevat acte per mi,
Joan Argila, scrivà major del General, a instàn-
cia de ses senyories y de dits senyors //9v // visi-
tadors. Presents per testimonis Jaume Casas y
Joseph Cortès, verguers de ses senyories.
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Divendres, a XVII. En aquest dia, a la matinada,
fonch donada pocessió a Bonaventura Torras,
notari públich de Barcelona, extret a sort de ro-
dolí en scrivà major de la visita del General per
lo trienni proppassat de 1665. E, seguidament,
hoí sentència de excomunicació que li fonch
promulgada, del thenor següent:

«Nos, Joannes Baptista Vila, decretis doctoris, ca-
nonicus sancta Sedis Barcinone, in spiritualibus
et temporalibus officialis et vicarius generalis pro
illustrissimo et reverendissimo Barcinonem epis-
copo, monemus te, Bonaventuram Torres, scri-
bam majorem visite Generalis, hic presentem pro
primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et
monitionibus quatenus teneas sub stricto secreto
cunsta negotia in dicta visita per tractanda et
alius in exercicio et regimine dicti tui officii
bene, fideliter et legaliter te habebis quovis amore,
odio et rancore postpositis, et pro his auditis exco-
municationis sententiam quam in te sich contra-
facientem nunch pro tunch dicta trina canonica
monitione premissa ferimus et promulgamus in
his scriptis».

E després, a les nou horas de la matinada, se féu
extracció de visitadors per lo stament y bras ec-
clesiàstich, per no haver acudit al jurament que
prestaren los demés senyors visitadors lo dia de
16 del corrent lo doctor Francisco Dou, ardiaca
y canonge de la Seu de Gerona, conforme dis-
posició // 10r // de capítols de Cort, y serviren
de testimonis, ço és, per lo estament ecclesiàs-
tich, los senyors don Joseph Camporrells, ca-
nonge de Urgell; lo ardiaca Vicens Préxens; lo
doctor Ramon Sans, ardiaca y canonge de Bar-
celona. Per lo estament militar, los senyors don
Jayme Francolí, mossèn Joseph Sanjust, mossèn
Joan Pallarès; per lo estament real, los senyors
mossèn Joan Claresvalls, lo doctor Jaume Bo-
neu, Francisco Gubert y de Aguilar.

E encontinent, ses senyories feren fer rodolins
de cera en la forma acostumada y, fets, se féu
extracció de visitador per no haver comparegut
dins lo temps prefigit per capítols de Cort lo
doctor Francisco Dou, ardiaca y canonge de la
Seu de Gerona, y en son lloch fonch extret
mossèn Joseph Llinàs, canonge de Vich.

En aquest mateix dia lo síndich de la present
casa ha feta relació com se era conferit en la ga-
lera capitana de Cerdenya, y ab lo capità de ella,
dit don Custodi, qui comanda vuy ditas galeras
de Cerdenya en lloch // 10v // del General, per
ser vuy en Madrid, y, demanant-li, de part de
ses senyories, Pere Joan Alsina, àlias lo Negre,
condemnat en ditas galeras per temps de set
anys, y haver aquell acabat lo termini, se servís
de donar-li llibertat, al que respongué que de
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molt bona gana serviria a ses senyories, com de
fet vuy dia present ja està tret de dita galera y
posat en llibertat.

En aquest mateix dia, a les onse horas de la ma-
tinada, ses senyories baxaren a la Llotja de la
mar de la present ciutat consistorialment, ab
massas altas, acompanyats de molts officials de
la present casa, per a acabar de arrendar algunas
bollas del General que no estaven arrendades.

Disapte, a XVIII. En aquest dia, a instànçia de
Dionís Magarola, procurador fiscal del General,
és estat requirit Joan Argila, ciutedà honrat de
Barcelona, y escrivà major del General de Ca-
thalunya, que llevàs acte com havia presentat al
consistori dels senyors visitadors de la present
visita lo decret que sa magestat és estat servit fer
en la reforma de la visita, lo qual és cusit en lo
dietari de 1665, sots jornada del primer de
agost de dit any, del qual li he entregada còpia
auctèntica, dada en Barcelona a 28 de juliol
1668, despachat ab deguda forma de Cancella-
ria, lo qual decret és estat presentat a dits se-
nyors visitadors per mi, dit Joan Argila, escrivà
major del General, essent presents per testimo-
nis Francesch Gràcia, fuster, y Joseph Puig, por-
ter real.

E encontinent lo il·lustre fra don Joan de Josa,
president de dit consistori de dita visita, ha res-
post en nom de dit consistori que reb lo real de-
cret // 11r // ab lo obsequi que·s deu y que lo
il·lustre consistori de la visita mirarà lo que con-
té.

Dilluns, a XX. En aquest dia ses senyories baxa-
ren en la Llotja de la mar de la present ciutat per
arrendar algunas bollas del General que no esta-
van arrendadas, y feren arrendament de la bolla
de plom y sagell de cera de la vila de Castelló de
Empúries ya sa col·lecta a Quirse Flor, passama-
ner, ciutedà de Barcelona, per preu de quatre-
centes una lliura per quiscun any per lo trienni
present, que ha comensat a córrer lo primer de
juliol pròxim passat del present any 1668, y fi-
nirà lo darrer de juny 1671.

Dimars, a XXI. En aquest dia, per medi del sín-
dich del General, fonch reportada una súplica al
excel·lentíssim senyor llochtinent general de sa
magestat, que Déu guarde, // 11v // aserca de
Joan March, ciutedà de Barcelona, y Miquel
Bayer, moliner de Riudearenas, detinguts en las
galeras de Cerdenya, los quals han acabat lo
temps de llur condemnació, com més llarga-
ment ab dita súplica és de vèurer, la qual és assí
cusida, signada de lletra A. E lo dit síndich ha
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feta relació dient que sa excel·lència era estat
servit respòndrer que la petició és tant justa que
no pot ser-o més, y que axí tindria cuidado en
què tinguessen libertat los dits pobres presos de
galera que havian acabat lo temps de sa con-
dempnació.

Dimecres, a XXII. En aquest dia los senyors de-
putats y oÿdors de comptes, absent lo senyor
deputat ecclesiàstich, són baxats a la Llotja de la
mar de la present ciutat per a acabar de arrendar
algunas bollas que no estaven arrendades y, tro-
bant-se consistorialment en dita Llotja, han fet
relació a ses senyories Joseph Iglésies, Joseph
Saurina y Joan Anthoni Monner, corredors de
dit General, que des de 8 de janer pròxim passat
1668 fins ara havian encantat y subhastat las bo-
llas de dit General, y particularment la de Tàrre-
ga y Puigcerdà, a les quals, havent-les encanta-
das moltas y diversas vegades en lo encant
públich, no se ha trobat més de tres-centes lliu-
ras per quiscuna de ditas dos tabbas, ço és, de
Tàrrega y Puigcerdà per quiscuna cada any. E
dita relació han feta dits corredors, presents per
testimonis Joan Duran del Mas, notari públich
de Barcelona, y Magí Boter, escrivent.a

12r Dijous, a XXIII. En aquest dia lo magnífich Eras-
me de Lana y Fontanet, racional de la present
casa, és baxat en la Llotja de la mar de la present
ciutat, per estar occupats ses senyories, per a
acabar de arrendar las bollas del General que no
estavan arrendades, y ha fet arrendament de la
bolla de Puigcerdà y sa col·lecta, per lo trienni
que ha comensat al primer de juliol proppassat
de 1668 y finirà al darrer de juny 1671, a Mi-
quel Ferran, negociant, per preu de tres-centes
trenta lliures per quiscun any.

En aquest mateix dia me ha ordenat a mi, scrivà
major del General, cusís en lo present dietari un
decret, despatxat en deguda forma de Cancela-
ria, dat en Barcelona, a 17 de agost 1668, aserca
de assessor de la visita, com més llargament en
dit decret se conté, lo qual és assí cusit, signat
de lletra B.

En aquest mateix dia, a les sinch horas de la tar-
da, ab asistència dels molt il·lustres senyors visi-
tadors, ses senyories feren extracció del lloch de
assessor de la visita per lo trienni proppassat de
1663, per no haver pogut ser-o lo doctor Fran-
cesch Vidal y Roca, del Real Consell, lo qual fou
extret lo die de 2 del present mes de agost, y en
son lloch fou extret lo doctor y canonge de la
Seu de Urgell Christòfol Coromines.

12v Disapte, a XXV. En aquest dia lo reverent doctor
Magí Casas, prevere, en Barcelona residint, ob-
tenint lo offici de ajudant comú de racional y re-
gent los comptes de la present casa, ha renun-
ciat, en mà y poder de ses senyories, lo dit offici
en favor del doctor en medicina Jacinto An-
dreua. E ses senyories admeten aquella si et in
quantum sit admitenda. Presents per testimonis
lo doctor Jacinto Blanch y Joseph Cortès, altre
dels verguers de ses senyories.

13r Divendres, a XXXI. En aquest dia, a la matinada,
arribà en lo consistori de ses senyories lo ca- //
13v // nonge de la santa Iglésia de Vich, Josep
Llinàs, novament extret en altre dels visitadors
per lo bras ecclesiàstich, en lloch y per no haver
acudit en lo temps prefigit per capítols de Cort,
lo doctor Francisco Dou, ardiaca y canonge de
la Seu de Gerona, y present en consistori prestà
lo sòlit jurament en mà y poder de ses senyories
y ohí sentència de excomunicació que li és esta-
da promulgada del thenor següent:

«Nos, Franciscus de Amigant, decretorum doc-
tor, canonicus Sedis Barcinone, officialis et vi-
carius generalis pro ad modum illustrisimo et 
reverendisimo domino Barchinonensis episcopo,
monemus te, Josephum Llinas, canonicus Sedis Vi-
censis, personam juxta formam capituli primi
nova reformacionis extractum in visitatorem Ge-
neralis principatus Catalonie pro trienio proxi-
mo dimiso, hic presentem, pro primo, secundo,
tercio et peremptorio terminis et monitionibus,
quatenus bene et legaliter te habeas in tuo officio
seu munere visitatoris, quovis amore, rancore
postpositis sed solum Deum et concientia tuam
iuvendo et pro his audis excomunicacionis senten-
ciam quam in te contrafacientem trina canonica
monitione premissa fecimus et promulgamus in
his scriptis.»

En aquest mateix dia ses senyories baxaren en
la Llotja de la mar de la present ciutat per a
arrendar la bolla de Tàrrega, que no estava
arrendada, y feren arrendament de dita bolla
de plomo y sagell de cera de dita vila de Tàrre-
ga per lo trienni present, que ha començat a
córrer al primer de juliol proppassat del present
any 1668 y finirà al darrer de juny 1671, a
Quirse Flor, passamaner, ciutedà de Barcelona,
per preu de trescentas sinquanta lliures per quis-
cun any.b
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Setembre MDCLVIII

14r Disapte, al primer de setembre MDCLXVIII. En
aquest dia lo doctor Pere Cardona, servint lo
offici de síndich del General per don Miquel de
Masdovellas, obtenint aquell, ha feta relació
com, essent-se conferit ab lo senyor marquès
del Visso, general de las galeras de Espanya,
després de haver-li representat, en nom de ses
senyories, que las personas de Isidro Boxadós,
natural del lloch de Sant Miquel Jussà, bisbat de
Urgell, y de Francisco Prats, natural de la ciutat
de Gerona, que estavan condemnats en la galera
capitana de Espanya, havien cumplert lo temps
de sa condemnació, que fos servit sa excel·lència
posar-los en llibertat, ha respost que fossen po-
sats en llibertat, com en effecte estan ja llibres.

En aquest dia és vingut Francisco Coixet, notari
públich de Barcelona, subrogat en lo offici de
subsíndich de la dita ciutat, y ha presentat a sas
senyories, de part dels molts il·lustres senyors
consellers, un memorial stampat en favor de Jo-
seph Vigues, Gaspar Duran y Jaume Monfort
contra lo procurador fiscal de la règia cort, lo
qual és assí cusit signat de lletra C.

En aquest mateix dia lo síndich del General ha
feta relació a ses senyories com era anat a la gale-
ra capitana de Cerdenya y havia parlat ab lo ca-
pità de ella, dit don Custodi, qui comanda vuy
en lloc del general de ditas galeras, per trobar-se
dit general en la cort de sa magestat, y demanar-
li dit síndich se servís de donar llibertat a dos ga-
liots, dits Joan March y Miquel Bayer, per haver
acabat lo temps de sas condempnacions, confor-
me constava de la fe de ellas, la<s> qual<s>, ocu-
larment ostentà. Y respongué y dié dit don Cus-
todi que ell pretenia no dar-los ni llebertar-los
per quant no havian acabat lo temps de ditas
condempnacions remant a galera, que, encara
que segons nostre statut se hagen de comptar
del dia de la condempnació, però que ells tenen
orde de sa magestat al contrari, manant-los //14v
// que lo temps del condempnat se haje de
comptar del dia entrà en galera.a

15r Divendres, a VII. En aquest dia ses senyories me
han ordenat a mi, escrivà major del General, cu-
sís en lo present dietari dos papers fahent aserca
de la visita, los quals són assí cusits signats de
lletras F i H.

En aquest mateix dia lo il·lustre senyor oÿdor eccle-
siàstich baxà a la Llotja de la mar de la present ciutat
y se conferí en lo aposiento dels fraus per a vèurer
en ell si y havia fraus, y no s’i trobà ninguna cosa.
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Disapte, a VIII. En aquest dia me han ordenat a
mi, escrivà major del General de Catalunya, cu-
sís en lo present dietari la còpia de una paper de
sa magestat, ab lo qual ordena a sa excel·lència
prengue informe sobre la pretenció té lo consis-
tori que los assessors y advocats fiscals ecclesiàs-
tichs posen //15v // per a sempre y sien presents
en sas cathedrals, conforme ho són los ecclesiàs-
tich que ixen en sort en deputats y oÿdors del
General de Catalunya, lo qual paper és assí cusit
signat de lletra G.

Dimars, a XI. En aquest dia lo doctor Pere Car-
dona, servint lo offici de síndich del General, ha
feta relació de com s’és conferit, per orde de ses
senyories, ab lo excel·lentíssim senyor lloctinent
y capità general de sa magestat en lo present
Principat, lo qual se troba en la vila de Arenys
de Mar, per a donar-li un memorial, de part de
ses senyories, contenint que sa excel·lència fos
servit, attesas las rahons contengudas a dit me-
morial,a //16r // provehir de remey, en no voler
lo governador de las galeras de Cerdenya, dit
don Custodi, entregar a dit síndich los forçats
estan en ditas galeras, que han acabat lo temps
de sa condempnació. Com, en effecte, li ha do-
nat dit memorial y, de paraula, com axí se li fou
manat, dita sa excel·lència lo contengut en dit
memorial econmanar-li lo despaig, per lo perill
se conciderava en la tardança de què ditas gale-
ras, en lo entretant, no se’n anassen. Y sa ex-
cel·lència fou servit donar a dit síndich una carta
per dit don Custodi, governador de ditas gale-
ras, y juntament li digué de paraula que tenia
per cert de què ab dita carta donaria llibertat a
dits forçats, anomenats Joan March y Anthoni
Bayer. Y que, quant no ho fes, se li donàs notí-
cia, que sa excel·lència li faria fer de altre modo.

Tornat dit síndich de dita vila de Arenys a esta
ciutat, se és vist ab dit governador de ditas gale-
ras y li ha donada dita carta. Y dit governador,
després de haver dirigit al dit síndich al vehedor
y comptador de ditas galeras per a què exami-
nassen las fens de las condemnacions de dits dos
forçats, y vistas ditas fens, junt ab una fe de la
constitució estava, títol «De penas corporals,
etc.», entregat tot per dit síndich a dits vehedor
y comptador. Y, després de haver dits vehedor y
comptador feta la resposta a dit governador, ha
respost a dit síndich que escriuria y li entregaria
una carta per sa excel·lència contenint la respos-
ta de la que li donà dit síndich, com està dit, de
sa excel·lència. La qual resposta se col·legeix de
las rahons ha fetas y ditas dit governador a dit
síndich, qual deu ser, per quant de paraula li ha
dit que la dita constitució no desfeia un decret
de sa magestat, que ordenava que los condem-

[ 1668 ]

a. a continuació dos apuntaments, transcrits a l’Apèndix 5,
pàg. 1311. a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 5, pàg. 1311.



nats a galera haguessen de complir lo temps per
al qual eren condemnats en las matexas //16v //
galeras. Y que sa excel·lència no tenia que vèu-
rer en esta matèria, que, antes bé, per dit effec-
te, havia sa senyoria del molt il·lustre consistori
de acudir a sa magestat de la reyna, nostra se-
nyora, y altres rahons de las quals, manifesta-
ment, se infereix que la resposta fa dit governa-
dor a sa excel·lència és de no voler donar
llibertat a dits forçats, no obstant lo sobredit,
encara que sa excel·lència en dita carta fassa un
no obstant, per quant expressament diga dit go-
vernador que no·l obtindria.

Dijous, a XIII. En aquest die, a les deu horas de
la matinada, ses senyories, ab verguers ab mas-
sas altas devant, acompanyats de molts officials
del General, anaren a visitar lo excel·lentíssim
senyor don Alexandro Fernessio, general de la
cavalleria del exèrcit de sa magestat en lo pre-
sent principat de Catalunya, lo qual posava en
lo carrer de Moncada. Y, arribats ses senyories
en sa casa, foren recibits per molts cavallers y,
pujats dalt, isqué sa excel·lència, fent-los entrar
en una sala, los quals se assentaren a modo de
mitja lluna. Y, per orga del deputat ecclesiàs-
tich, fonch donada la benvinguda a dit ex-
cel·lentíssim senyor en est principat de Catalu-
nya, offerint-se en tot lo que fos de servey de sa
excel·lència. Y després de haver conversat un
rato se alsaren, ab moltas cortesias, y los acom-
panyà fins al cap // 17r // de la scala, fent dit se-
nyor moltas demonstracions de agrahiment.

Disapte, a XV. En aquest dia ha feta relació lo
síndich del General com, en virtut de delibera-
ció feta per ses senyories als 12 del corrent y
present mes, és anat a la vila de Arenys de Mar, a
hont s’és conferit ab sa excel·lència y li ha donat
un memorial, lo qual està cusit en lo llibre de
Deliberacions, sots jornada de 12 de dit corrent
mes, dient-li de paraula lo que contenia dita sú-
plica y, juntament, li donà una carta, la qual, per
sa excel·lència, li donà lo governador de las ga-
leras de Cerdenya. Y després de haver vistas sa
excel·lència unas cosas y altres, li donà un plech
de cartas per lo senyor canceller, ab lo qual se
conferí dit síndich després de tornat en la pre-
sent ciutat. Y li donà duas cartas y, després de
llegidas, donà dit senyor canceller a dit síndich
una carta venia inclusa en dit plech de sa ex-
cel·lència per lo governador de ditas galeras de
Cerdenya, ab lo qual, conferint-se dit síndich, li
donà dita carta. Y, després de vista per dit go-
vernador, escrigué altra carta o bitllet a don Pau
de Corbella, vehedor de ditas galeras. La qual
carta, junt ab la dita de sa excel·lència, inclusas
en un plech, donà a dit síndich, dient-li se con-
ferís al dit vehedor, que dit vehedor feria lo
que·s // 17v // deuria fer. Ab lo qual vehedor

conferint-se dit síndich li donà dit plech, lo
qual, després de vist, digué a dit síndich que
aquell dia era tart, que lo endemà era dia de fes-
ta, que per lo altre dia se vehesen, que ell dona-
ria resposta. Y, vehent-se ab dit vehedor dit sín-
dich dit dia, és a saber, de 17 de dit mes, li digué
dit vehedor que per tot aquell dia li donaria la
resposta per sa excel·lència. Lo que vehent dit
síndich y que tot lo dit no era sinó tirar, allergar,
havent-li majorment dit sa excel·lència de pa-
raula que, si dits officials de ditas galeras encon-
tinent no donavan llibertat a dits March y Ba-
yer, acudís al senyor canceller, al qual ja donave
orde ab sa carta que, en dit cas, donàs a dit sín-
dich las assistèncias necessàrias per a fer represà-
lias de moros y altres officials de ditas galeras en
lo modo disposat en la constitució. Acudí a dit
senyor canceller demanant-li ditas assistèncias,
lo qual en punt o féu, donant orde al aguasil
Fortuny en què asistís dit síndich per a fer ditas
represàlias.

Diumenge, a XVI. En aquest dia s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor diputat real, lo
qual és anat a Nostra Senyora de Montserrat.

Dilluns, a XVII. En aquest dia lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del //18r //
General, ha feta relació de com, per orde de ses
senyories, ab assistència de Joseph Fortunyo, al-
guzil del governador de Catalunya, feren apre-
hensió de dos moros de las galeras de Cerdenya,
los quals aportaren en las càrcers de la present
casa. E, axí mateix, dit dia a la nit, envià a cercar
lo síndich lo senyor canceller, dient-li que lo ve-
hedor de las galeras de Cerdenya se era vist ab sa
senyoria y eran restats en què dit síndich se ves
ab lo dit vehedor.

Dimars, a XVIII. En aquest dia lo síndich del Ge-
neral s’és vist ab lo vehedor de las ditas galeras
de Cerdenya y són restats que a les dos horas de
la tarda se conferís lo dit síndich a la patrona de
Cerdenya, a hont són dit March y Bayer, los
quals han acabat lo temps de sas condemna-
cions, y que donarian llibertat a aquells, com en
effecte estan ya lliberes.

Dijous, a XX. En aquest dia, a les deu horas y
mitja de la matinada, vingué en la // 18v // pre-
sent casa lo excel·lentíssim senyor don Alexan-
dro Farnesio, general de la cavalleria del exèrcit
de sa magestat en lo present principat de Cata-
lunya, lo qual reberen ses senyories ab massas
altas al cap de la scala lo senyor oÿdor ecclesiàs-
tich, militar y real ab los magnífichs assessors,
advocat fiscal, ab molts officials de la present
casa. Y lo dit excel·lentíssim senyor se aturà a fer
oració a la capella petita de sant Jordi, la qual es-
tava molt ben parada, y junts se’n anaren en-
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trant per lo terraplè dels tarongers, dret a la sala
dels reys, a hont los senyors deputats se troba-
ren y, junts, se’n entraren en la sala del consisto-
ri, anant devant los dits senyors assessors y ad-
vocat fiscal y demés officials. Y, arribats en dita
sala del consistori, fent-se primer moltas corte-
sias, se assentaren a forma sircular, posante-se al
mig del senyor deputat ecclesiàstich y militar lo
dit excel·lentíssim senyor y los demés consisto-
rials per son orde. Y allí tingeuren un poch de
rahonament, offerint-se dit senyor ab tot lo que
poria obrar per aquest Principat y de la Genera-
litat. Y lo il·lustre consistori, per orga del senyor
deputat ecclesiàstich, féu las degudas demostra-
cions de agraïment y luego se alsaren, despe-
dint-se ab moltas cortesias. Y ses senyories lo
acompanyaren ab la matexa forma fins al cap de
la scala y los magnífichs assessors y molts offi-
cials fins a la porta del celubert.

En aquest mateix dia lo il·lustre senyor deputat
real és tornat en lo consistori de ses senyories, lo
qual era anat a Nostra Senyora de Montserrat.

19r Disapte, a XXII. En aquest dia Joseph Saurina,
corredor de coll, ciutedà de Barcelona y cap-
mestre de las trompetas del General, ha feta re-
lació de com, lo dia de 18 del corrent mes de se-
tembre, ha fetas y publicadas unas cridas dels
molt il·lustres senyors deputats del regne de
Aragó, en Çaragoça residints, aserca de voler
arrendar los drets de las generalitats de dit regne
per temps de tres anys, despedidas en dita ciutat
de Çaragoça a 23 de agost 1668, com més llar-
gament en registre (se conté) y axís ho ha jurat.
Presents per testimonis Miquel Campmay y
Jaume Oliver, apotecari, ciutedans de Barcelo-
na.

19v En aquest dia ses senyories, consistorialment,
ab massas altas, acompanyats de alguns officials
de la present casa, anaren a las fons del General,
com és acostumat, y se conferiren a la mare de
las fonts per vèurer en ellas si se havia de adobar
alguna cosa.

Octubre MDCLXVIII

20v Dilluns, al primer de octubre MDCLXVIII.

Dimecres, a III. En aquest dia ses senyories són
baxats a la Llotja de la mar de la present ciutat
per a arrendar los drets de monedas y çafrans
que no estavan arrendats.a

21r Divendres, a V. En aquest dia ses senyories ba-
xaren a la Llotja de la mar de la present ciutat
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per a arrendar los drets de monedas y çafrans
que no estavan arrendats.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi, scrivà
major del General de Catalunya, cusís en lo pre-
sent dietari tres papers fahents aserca de la res-
posta fan ses senyories als molts il·lustres senyors
visitadors aserca del recado aportà lo magnífich
procurador fiscal de la visita als molt il·lustres se-
nyors deputats de part de dits senyors visitadors,
com més llargament en dit paper fo de vèurer,
los quals són assí cusits signats de lletra A.

Diumenge, a VII. En aquest dia me han ordenat
a mi, escrivà major del General de Catalunya,
cusís en lo present dietari un paper fahent aserca
dels forçats condemnats en las galeras de Espa-
nya per temps de deu anys, axí de la corona de
Castilla com los de la corona de Aragó, com
més llargament és de vèurer en dit paper, lo
qual és assí cusit y signat de lletra B.

21v En aquest dia ses senyories baxaren en la Llotja
de la mar de la present ciutat per a arrendar los
drets de monedas y çafrans que no estavan
arrendats. En aquest mateix dia han feta relació
a ses senyories Joseph Saurina, capmestra de las
trompetas del General, Joan Anthoni Monner y
Joseph Iglésias, tots corredors del General, com
per moltes y diverses vegades han encantat lo
dret de monedas y çafrans y no se ha trobat ma-
jor dita, ço és, al dret de monedas dos-centas
sinquanta lliures per quiscun any, y al dret de
çafrans no se ha trobat dita alguna, havent-lo
encantat ab la forma acostumada des de 7 de ja-
ner fins vuy die present. Presents per testimonis
Benet Rollan, escrivent, y Joan Duran del Mas,
notari públich de Barcelona.

Dimecres, a X. En aquest dia ses senyories baxa-
ren en la Llotja de la mar de la present ciutat //
22r // per a arrendar los drets de monedas y ça-
frans que no estaven arrendats.

Diumenge, a XIIII. En aquest dia me han orde-
nat a mi, scrivà major del General de Catalunya,
cusís en lo present dietari un vot, fet per los
magnífichs assessors y advo- //22v //cat fiscal de
la present casa y altres consulents, aserca de la
apprehensió feta per los officials de la Capitania
General de uns reals de vuyt y plata trobada en
una galera de la república de Gènova, lo qual és
assí cusit signat de lletra B.

Dilluns, a XV. En aquest dia lo doctor Pere Car-
dona, servint lo offici de síndich del General de
Catalunya, ha feta relació com, per orde del
molt il·lustre consistori, se era conferit lo disap-
te proppassat ab sa excel·lència del senyor virrey
a effecte de donar-li una carta o conforme en-
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viat a ses senyories per lo agent del General en la
cort de sa magestat, aserca de la presència pre-
tén lo molt il·lustre consitori tinguen los asses-
sors ecclesiàstichs de la present casa en las iglé-
sias tenen llur residència y, juntament, per a
dir-li de paraula com tenen entès ses senyories,
per medi de dit agent, que se havia enviat <a
dit> a dita sa excel·lència del senyor virrey per la
reyna nostra senyora, que Déu guarde, altro in-
forme aserca de la reforma dels officials del ter-
sio ab lo qual la provincia servia ara, última-
ment, a sa magestat. Y que, axís, firmarian a sa
excel·lència que, ab la brevedat possible des-
patxàs una cosa y altra, com en effecte dit sín-
dich li donà dita carta y li digué lo sobredit. Al
que respongué sa excel·lència que ho miraria y
despatxaria tant prest li fora posible.

Dimars, a XVI. En aquest dia, a las onse horas de
la matinada, ses senyories, ab verguers ab mas-
sas altas, acompanyats de molts officials del Ge-
neral, anaren a visitar lo excel·lentíssim senyor
don Francisco Totavila, duch de San German,
loa // 23r // qual venia de Madrit per a anar per
lo govern de virrey y capità general de sa mages-
tat en la vila de Cerdenya, lo qual posava en lo
palàcio nou, junt a la porta del mar de la present
ciutat, lo qual trobaren en lo llit detingut de
malaltia. Y, arribats allí dits senyors deputats y
oÿdors, per orga del deputat ecclesiàstich, se li
donà la benvinguda y dit senyor féu demostra-
cions de molta estimació. Y luego ses senyories
se alsaren y, ab moltas cortesias, se despediren y
se’n tornaren en la casa de la Deputació.

Dimecres, a XVII. En aquest dia, per medi del
síndich del General, fou reportat al excel·len-
tíssim senyor lloctinent y capità general de sa
magestat en lo present principat de Catalunya,
de part de ses senyories una súplica o memorial
aserca de la aprehensió feren los officials de 
la Capitania General en una galera de la repú-
blica de Gènova, com més llargament en dit
paper és de vèurer, lo qual és assí cusit signat
de lletra A.

Dijous, a XVIII. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major, cusís en lo present dietari un
bitllet del excel·lentíssim senyor lloctinent y 
capità general de sa magestat en lo present prin-
cipat de Catalunya, ab lo qual demana las pen-
cions dels censals que algunas personas particu-
lars reben sobre lo general, las hisiendas dels
quals són estadas confiscades, com més llarga-
ment és de vèurer ab dit bitllet, lo qual és assí
cusit signat de lletra C.

23v Divendres, a XVIIII. En aquest dia lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del Gene-
ral, ha feta relació com lo dia de air, per orde del
molt il·lustre consistori se conferí ab lo ex-
cel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat en lo present principat de Cata-
lunya a effecte de donar-li un memorial aserca
de una aprehensió feta per lo tribunal de la Ca-
pitania General de uns reals de vuyt y plata
obrada de una galera de la senyoria de Gènova,
com més llargament en dit memorial és de vèu-
rer, lo qual és cusit en lo present dietari sots jor-
nada de 17 del present mes, com en effecte li
donà dit memorial. Al que sa excel·lència res-
pongué que·l miraria.

Disapte, a XX. En aquest dia, per medi del sín-
dich, fonch reportat per part ses senyories un
paper de embaxada al excel·lentíssim lloctinent
y capità general de sa magestat en lo present
principat de Catalunya aserca de la aprehensió
feren los officials de la Capitania General en una
galera de la república de Gènova, com més llar-
gament en dit paper és de vèurer, lo qual és assí
cusit signat de lletra E.a

24r Dilluns, a XXII. En aquest dia lo síndich del Ge-
neral de Catalunya ha feta relació com lo dia de
ahir se conferí ab sa excel·lència, per ordre del
molt il·lustre consistori, per donar-li un memo-
rial aserca dels procehiments fets o aprehensió
feta per lo tribunal de la Capitania General de
uns reals de vuyt y plata obrada de una galera de
la senyoria de Gènova, com més llargament en
dit paper és de vèurer, lo qual és cusit en lo pre-
sent dietari sots jornada de vint del corrent mes,
signat de lletra E, com en effecte li donà dit me-
morial. Al que sa excel·lència respongué que era
anar ab molta pressa, que esta era matèria que·s
fundava en constitucions y, axís, era àrdua y que
ja havia encarregat lo mirar-ho a ministre.

En aquest mateix dia, per medi del síndich,
fonch reportat un paper o súplica al excel·lentís-
sim senyor lloctinent y capità general de sa ma-
gestat en lo present principat de Catalunya en
resposta de un billet de sa excel·lència enviat a
ses senyories de acerca de las quantitats se
deuen de las pencions de censals se fan a perso-
nas que tenen hisendas confiscades per sa ma-
gestat, que Déu guarde, com més llargament se
conté en dit paper, lo qual és assí cusit signat de
lletra B.

Dimars, a XXIII. En aquest dia és estat presentat
a ses senyories un privilegi de diputat local de la
ciutat y col·lecta de Tortosa per lo ínterim que
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sa magestat, Déu la guarde, s’ha servida manar
altra cosa, despedit per lo excel·lentíssim llocti-
nent de sa magestat, ab deguda forma de Can-
cellaria, en favor de Jaume Calvet, notari. Lo
qual privilegi fonch vist y regonegut per los
magnífichs assessors de la present casa per orde
de ses senyories y està en deguda forma despe-
dit com en registre.

24v Dimecres, a XXIIII. En aquest dia me han orde-
nat a mi, escrivà major del General, cusís en lo
present dietari una carta de sa magestat, que
Déu guarde, datada en Madrit a 22 de agost
1668, aserca dels deputats nous extrets, la qual
és assí cusida signada de lletra A.

En aquest mateix dia lo síndich del General ha
feta relació com dilluns passat, als 22 del cor-
rent, per orde del molt il·lustre consitori, se
conferí ab sa excel·lència, a effecte de donar-li
un memorial o paper en resposta de un paper
havia sa excel·lència enviat a dit molt il·lustre
consistori, lo qual memorial està cusit en lo pre-
sent dietari sots jornada de 22 del corrent mes,
com en effecte li donà dit memorial, y sa ex-
cel·lència respongué que lo miraria.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi, scrivà
major, cusís en lo present dietari un paper de sa
excel·lència aserca dels censals de las hisiendas
confiscadas, com més llargament és de vèurer ab
dit paper, lo qual és assí cusit signat de lletra A.

En aquest mateix dia Emanuel de Arrayra, pro-
curador per las cosas infrascritas del magnífich
Jaume Calbet, notari públich, ciutedà de Tor-
tosa, deputat local de Tortosa y sa col·lecta, no-
vament creat en lo ínterim per sa excel·lència,
com de son poder consta ab acte rebut per dit
Calbet, notari, a 21 del present y corrent mes de
octubre 1668, la qual és assí cusida signada de
lletra B, en dit nom renuncia la pocessió que dit
son principal prengué de dita deputació local en
dias passats, per aver aquella apresa ans de regis-
trar dit real privilegi en lo registre del General
del present principat de Catalunya. La qual re-
nunciacióa // 25r // fa en mà y poder de ses se-
nyories. E ses senyories acceptan aquella si et in
quantum sit admitenda. Presents per testimonis
Barthomeu Roig, notari, y Jaume Casas, ver-
guers de ses senyories.

En aquest mateix dia lo magnífich racional de la
present casa baxà en la Llotja de la mar de la
present ciutat, per estar ocupats los senyors de-
putats, per arrendar los drets de monedas y ça-
frans que no estavan arrendats.
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Dijous, a XXV. En aquest dia s’és partit de la pre-
sent ciutat lo il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich,
lo qual se’n és anat en la Seu de Urgell per ca-
fers seus propis.

Divendres, a XXVI. En aquest dia és estat presen-
tat a ses senyories un privilegi de diputat local
de la ciutat de Tarragona per lo ínterim que sa
magestat, Déu la guarde, sia servida manar altra
cosa, despedit per lo excel·lentíssim lloctinent
de sa magestat en deguda forma de Cancellaria,
en favor del canonge Francesch Vilar, lo qual
fonch vist y regonegut per los magnífichs asses-
sors de la present casa per orde de ses senyories
y està en deguda forma despedit com en regis-
tre.

Disapte, a XXVII. En aquest dia, a les deu horas y
mitja de la matinada, vingué // 25v // en la pre-
sent casa de la Deputació lo excel·lentíssim se-
nyor don Francisco Tutavila, duch de San Ger-
man, virrey elegit per sa magestat del regne de
Cerdenya, lo qual reberan ses senyories ab molt
aplauso, ab massas, al cap de la escala, ço és, lo
senyor oÿdor militar y real ab los magnífichs as-
sessors y advocat fiscal y demés officials de la
present casa. Y lo excel·lentíssim senyor se aturà
a la capella petita de sant Jordi, la qual estava
molt ben adornada, y allí féu oració, y luego
se’n entraren per lo terraplè dels tarongers, dret
a la sala dels reys, a hont los senyors deputats ec-
clesiàstich, militar y real se trobaren. Y junts
se’n entraren a la sala del consistori, anant de-
vant los magnífichs assessors y demés officials.
Y, arribats en dita sala del consistori, fent-se pri-
mer moltas cortesias, se assentaren a las cadiras
de vellut sota al doser, posant-se al mig del se-
nyor deputat ecclesiàstich y militar lo excel·len-
tíssim senyor, y los demés per son orde. Y allí
tingueren un rato de conversació, fent moltes
demostracions de estimació. Y, per orga del se-
nyor deputat ecclesiàstich, féu los deguts
agrahiments de part del consistori y luego se al-
saren, y ab las matexas cortesias lo acompanya-
ren fins al cap de la scala y los magnífichs asses-
sors y demés officials fins a la porta del selubert,
fent-se allí moltas cortesias.

Diumenge, a XXVIII. En aquest dia me han or-
denat a mi, scrivà major, cusís en lo present die-
tari dos papers, lo un que·s una súplica de dona
Emerenciana de Sanmenat y de Toralla y la altre
de sa excel·lència aserca que·s paguen a dita se-
nyora algunas pencions de censals que se li
deuen, los quals són assí cusits signats de lletra
A.a
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26r Dilluns, a XXVIIII. En aquest dia lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del Gene-
ral, ha feta relació com als 27 del corrent mes,
per orde de ses senyories se és conferit ab sa ex-
cel·lència a effecte de donar-li un memorial o
paper en resposta de un billet o paper que dita
sa excel·lència envià en dias passats a ses senyo-
ries aserca dels censals o pencions de ells tocants
o de haziendas confiscadas, còpia del qual està
cusida en lo present dietari y signada de letra A,
com en effecte li donà dit memorial o paper. Al
que sa excel·lència respongué que·l miraria.
Més fa relació que lo dia de 28 de dit mes, per
orde de ses senyories se conferí dit síndich ab sa
excel·lència a effecte de donar-li altre memorial,
que és terçer, aserca de la aprehensió féu lo tri-
bunal de la Capitania General de uns reals de
vuyt y plata obrada de una galera de la señoria
de Gènova, còpia del qual està cusida en lo pre-
sent dietari y signada de lletra B, com en effecte
li donà dit memorial. Al que sa excel·lència res-
pongué lo miraria.

Dimars, a XXX. En aquest dia és estat presentat a
ses senyories un privilegi de diputat local de la
ciutat de Gerona per lo ínterim que sa magestat,
que Déu guarde, sia servida manar altra cosa,
despedit per lo excel·lentíssim lloctinent de sa
magestat en deguda forma de Cancellaria, en fa-
vor de Narcís Bruguès, canonge de la Seu de
Girona, lo qual fonch vist y regonegut per los
magnífichs assessors de la present casa per orde
de ses senyories y estar en deguda forma despe-
dit com en registre.

Nohembre MDCLXVIII

27r Dilluns, a V. En aquest dia ses senyories baxaren
a la Llotja de la mar de la present ciutat a effecte
de arrendar los drets de monedas y çafrans que
no estavan arrendats.

Dijous, a VIII. En aquest dia és estat presentat a
ses senyories un privilegi de diputat local de la
ciutat de Lleyda per lo ínterim que sa magestat,
Déu la guarde, sia servida manar altra cosa, des-
pedit per lo excel·lentíssim lloctinent de sa ma-
gestat en deguda forma de Cancellaria, en favor
de Anthoni Novell, doctor en medecina de dita
ciutat, lo qual fonch vist y regonegut per los
magnífichs assessors de la present casa per orde
de ses senyories y estar en deguda forma despa-
dit com en registre.

27v Divendres, a VIIII. En aquest mateix dia, per
medi del síndich, fou reportat al excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general de sa mages-
tat en lo present principat de Catalunya una sú-
plica aserca de algunas pencions de censals se
deuen a dona Emerenciana Semmanat, com més

llargament és de vèurer en dita súplica, còpia de
la qual és assí cusida signada de lletra D.

En aquest mateix dia ses senyories, absent lo se-
nyor oÿdor ecclesiàstich de la present ciutat, ba-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat
per a arrendar los drets de monedas y çafrans
que no estavan arrendats.

Disapte, a X. En aquest dia lo síndich del Gene-
ral ha feta relació com, per orde del molt il·lus-
tre consistori, s’és conferit ab sa excel·lència a
effecte de donar-li un memorial en resposta de
un bitllet o paper que dita sa excel·lència fou
servit enviar a ses senyories als 28 del mes pas-
sat, com en effecte li ha donat dit memorial. Al
que sa excel·lència ha respost lo miraria.a

28r Dilluns, a XII. En aquest dia ses senyories, absent
lo senyor oÿdor ecclesiàstich de la present ciutat,
baxaren en la Llotge de la mar de la present ciutat
a effecte de arrendar los drets de monedas y ça-
frans que no estavan arrendats. Y Joan Anthoni
Monner, Joseph Saurina y Joseph Iglésias, corre-
dors del General, feren relació a ses senyories
com, des de 7 de janer proppassat del present any
1668 fins lo die present, han encantat y subhas-
tat per diverses vegades en lo encant públich de
la present ciutat los dits drets de monedas y ça-
frans, als quals, des de dit dia fins lo present, no
se ha trobat, ço és, al dret de monedas, més dita
de quatre-centes y dotse lliures per quiscun any y
en lo dret de çafrans no se ha trobat dita alguna.
Y dita relació fan essent presents per testimonis
Anthoni Guals y Jacinto Soler, [...] scrivents.

Dimecres, a XIIII. En aquest dia, absent lo se-
nyor oÿdor ecclesiàstich de la present // 28v //
ciutat, ses senyories baxaren en la Llotja de la
mar de la present ciutat a effecte de arrendar los
drets de çafrans y monedas que no estavan
arrendats. Y, vista la relació que feren los corre-
dors lo dia de 12 del corrent mes, resolgueren
donar axaus, ço és, a qui se posaria en dita de
set-centas lliures per quiscun any en lo dret de
moneda li donarian cent lliures de axaus. Y, vist
que ni per exa diligènsia no·s trobà qui hi di-
gués ditas per set-centes lliures, ajustaren sin-
quanta lliures més de axaus, que ab tot vingue-
ren a donat cent sinquanta lliures per una
vegada tan solament per lo dit dret de monedas.

En aquest mateix dia, a la matinada, antes de
las dotse horas, havent tingut notícia ses se-
nyories que lo sereníssim senyor don Juan de
Austria ere arribat prop Santa Eulària de Sarrià,
en la torre de Llorens Lledó, per medi dels se-
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nyors don Francisco junyent y de Pons y Fran-
cisco Senjust y Pagès, anant acompanyats del
doctor Pere Cardona, síndich del General, y de
Joseph Blanch, verguer de ses senyories, fou
reportada una embaxada donant-li la benvingu-
da de part de ses senyories y del present Prin-
cipat.

Dijous, a XV. En aquest dia los senyors don
Francisco Junyent y de Pons y Francisco Sanjust
y Pagès han feta relació a ses senyories com lo
dia de ahir, antes de las dotse horas, arribaren a
la torre de Llorens Lledó, prop Santa Eulària de
Sarrià, a hont estava sa altesa lo senyor don
Juana //29r //y li donaren la benvinguda de part
de ses senyories y del present Principat, y que sa
altesa lo respongué estimave el bon zel que
sempre havie experimentat y que sempre estaria
molt prompte en tot lo que convindria en ser-
vey d’est Principat, y que confiave que sos ne-
gocis se acomodarian a mayor servey de sa ma-
gestat.

En aquest mateix dia lo doctor Martí Figuerola,
com ha procurador de Joseph Sala y Miralles,
consta de sa procura en poder de Bernat Servija,
notari públich de Manresa, a 11 de nohembre
1668, la qual és assí cusida signada de lletra A,
en dit nom ha renunciat lo offici de assessor de
la Deputació local de Tremp y Pallàs en mà y
poder de ses senyories. E ses senyories han ac-
ceptat aquella si et in quantum sit admitenda,
presents per testimonis Valentí Serra, prevere, y
Joseph Sauleda.

Divendres, a XVI. En aquest dia ses senyories,
absent lo senyor oÿdor ecclesiàstich de la pre-
sent ciutat, baxaren a la Llotja de la mar de la
present ciutat per a arrendar los drets de mone-
das y çafrans que no estavan arrendats y feren
arrendament del dret de monedas per lo trienni
corrent, que ha comensat a 13 del present y cor-
rent mes de nohembre de 1668 y finirà a 12 de
nohembre 1671, a Joan Pau Pol, ferrater, ciu-
tedà de Barcelona, per preu de set-centes lliures
per quiscun any ab dos-centas lliures de axaus
per una vegada tant solament. Las quals deter-
minaren donar ab vot y parer dels magnífichs
assessors del General, lo qual és assí cusit y sig-
nat de lletra B.

29v Disapte, a XVII. En aquest dia, per medi del doc-
tor Pere Cardona, subrrogat en lo offici de sín-
dich del General, fonch reportat un paper o sú-
plica de orde de sa excel·lència al senyor
canceller aserca dels motius y exemplars té lo
General de què lo bescuit y altros manteni-
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ments que se embarcan en lo present Principat
per la provisió de las galeras y vaxells dega pagar
dret, còpia del qual és assí cusida y signada de
lletra B.

En aquest mateix dia, a la tarde, vingué en lo
consistori de ses senyories don Melchior Porto-
carrero, gentil hom de la cambra del senyor don
Juan de Austria, lo qual, de part de sa altesa, di-
gué que venia a besar les mans a ses senyories y
suplicar-los, de part de sa altesa, tinguessen a bé
de afavorir la pretensió tenie sa altesa, com més
llargament estave continuat en la carta que sa al-
tesa li havia ordenat entregàs a ses senyories,
com en effecte dit don Melchior la posà en mà y
poder del senyor deputat ecclesiàstich, la qual,
juntament ab altres papers y cartas que dins lo
plech entregà al senyor deputat ecclesiàstich
anavan enclosas, és assí cusida y signada de lletra
A. E ses senyories, per orga del senyor deputat
ecclesiàstich, respongueren que veurien lo que
sa altesa és servit manar-los en dita carta y que
procurarian pèndrer resolució y tornarian res-
posta lo més prest los seria posible.

En lo mateix dia vingué en lo consistori de ses
senyories Joan Guiu, notari públich de Barce-
lona y subrrogat en lo offici de síndich de dita
ciutat, de part del(s) molt il·lustres senyors
consellers y junta de setsena elegida en lo savi
Consell de Cent, dient que la ciutat tenie carta
del senyor don Juan y que, judicant tindrien
ses senyories altre carta del mateix thenor y
pera // 30r // ser difficultós lo que en ellas de-
manava sa altesa, que si ses senyories tenian
gust de conferir la matèria ab la ciutat fossen
servits de anomenar persona del molt (il·lustre)
consistori, que la ciutat y junta havien anome-
nat al senyor consell(er) segon. E encontinent
ses senyories elegiren lo senyor deputat real per
a què se conferís ab lo dit senyor conceller se-
gon per a conferir dita matèria y, inseguint dita
resolució, dits senyors deputat y conseller se-
gon se conferiren per a tractar dit negoci per a
pèndrer més açertada resolució en servey de sa
magestat.

Diumenge, a XVIII. En aquest dia, a las quatre
de la tarda, los magnífichs doctors Vicens Saba-
ter y Gleu y Carlos Costa, servint los officis de
assessors del General, de orde de ses senyories,
anaren en la torre de Llorens Lledó, junt a San-
ta Eulària de Sarrià, a hont està lo sereníssim se-
nyor don Juan de Austria, a reportar y represen-
tar-li lo contengut en un paper, còpia del qual
és assí cusida y signada de lletra B. E sa altesa los
respongué que estimava molt lo bon zel y aten-
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a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1320.

a. a continuació cinc cartes, una suplicació i una ambaixa-
da, transcrites a l’Apèndix 5, pàgs. 1320-1325.



ció del consistori y esperave li asistirien en est
empenyo, per ésser causa comuna y tant del ser-
vey de sa magestat. Y que, quant més lo consis-
tori (h)o pensarie, trobaria més fortas rahons
per a fer lo que li ha demanat.

Dilluns, a XVIII. En aquest dia, a las tres horas de
la tarda, lo senyor deputat real y lo doctor Vi-
cens Sabater anaren en casa del excel·lentíssim
senyor virrey y capità general de part de ses se-
nyories y representaren que lo disapte passat //
30v // reberen una carta del sereníssim senyor
don Juan de Austria, còpia de la qual portaven
per entregar a sa excel·lència, al que respongué
que no tenian que entregar-le-y perquè, per la
notícia que li havie donat la ciutat de semblant
carta y ab la relació que se li féu de paraula, res-
taria enterat del fet. Y, en lo punt, dit senyor de-
putat real refferí a sa excel·lència la substància
contenguda en dita carta y representà com ses
senyories havian resolt donar-li’n rahó, per re-
presentar en est Principat la persona del rey,
nostre senyor, y ser matèria tant grave. Y que ses
senyories estaven tractant de la matèria per a
pèndrer la resolució més convenient al real ser-
vey, y que de ella se daria part a sa excel·lència.
Al que respongué que estimave lo zel del con-
sistori y que, supposat que no ere més que notí-
cia del recibo de dita carta, que·u tenia per entès
y que·s folgaria que se prengués resolució en
consuelo del senyor don Juan y que fos en ser-
vey de sa magestat.

Dimars, a XX. En aquest dia, a les dos horas de la
tarda, los magnífichs doctors Vicens Sabater y
Gleu y Carles Costa, servint los officis de asses-
sors de la present casa, de orde de ses senyories
anaren a la torre de Lledó, junt a Santa Eulària
de Sarrià, a hont estave lo sereníssim senyor don
Juan de Austria. Y, estant allí, representaren a sa
altesa las causas y motius havien tingut de no
poder inviar persona expressa per a postrar-se
als peus de la reyna nostra senyora, conforme sa
altesa los manave ab sa carta, per estar disposat
per capítols de Cort en quins casos ses senyories
poden //31r // enviar embaxadors a sa magestat
y que lo cas present no aparexie donar lloch a
fer-o. Però que, considerant lo molt que est
Principat deu a sa altesa y los vius desitxs té de
què en sos negocis se prengue benigne y favora-
ble resolució, havie deliberat de escríurer una
carta a sa magestat, remesa per correu extraor-
dinari, supplicant-li humilment sie servida, en
consuelo de sa altesa, pèndrer la resolució més
convenient al real servey com se contenia en la
deliberació havien presa, còpia de la qual entre-
garen en mans de sa altesa. Al que respongué
dit senyor don Juan que estimave molt la reso-
lució havie pres lo consistori y que lo carinyo li
significave tenia est Principat era molt propi de

la atenció de ses senyories, que ell lo continuave
ab lo mateix desitx dels augments de est Princi-
pat y sos naturals, sens que distànsia de lloch ni
haver passat temps lo hagués mudat, y que esti-
marie molt que lo correu se despatxàs quant an-
tes.

En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
lo senyor deputat real, de orde de ses senyories,
anà a donar rahó a sa excel·lència de la dalt dita
deliberació y motius de ella. Y, tornat en consis-
tori, referí a ses senyories que sa excel·lència li
havie respost que estava molt bé, que ja que lo
consistori no podia enviar persona a sa magestat
ho scrigués ab la forma se li referia havian ses se-
nyories deliberat.

Dimecres, a XXI. En aquest dia, a las sis horas de
la tarda, partí de la present casa //31v // a la pos-
ta, per orde de ses senyories, lo correu se envià
ab las cartas per sa magestat per los negocis del
senyor don Juan, remès a Juan Francisco Pujol,
agent del General residint en la cort de sa ma-
gestat.

Dijous, a XXII. En aquest dia me han ordenat a
mi, Juan Argila, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari un bitllet enviat a sas se-
nyories per part de sa excel·lència, de 21 del cor-
rent mes de nohembre 1668, sobre la aprehen-
sió se féu de reals de vuyt y plata labrada de una
galera genovesa, lo qual és assí cusit signat de
lletra A.

En aquest mateix dia lo doctor Pere Cardona,
subrogat en lo offici de síndich del General, ha
feta relació com, havent reportat un paper a sa
excel·lència, de orde de ses senyories, en respos-
ta del bitllet referit de 21 del corrent mes de no-
hembre 1668, còpia del qual és assí cusida, sig-
nada de lletra B, y que sa excel·lència havia fet
de resposta que·l veuriea.

32r Disapte, a XXIIII. En aquest dia lo doctor Pere
Cardona, subrogat en lo ofici de síndich del
General, ha feta relació de com ha aportat, per
orde de ses senyories, al molt reverent senyor
canceller una suplicació acerca de la contrafac-
ció dels reals de vuyt y plata obrada appresos
per los ministres de la capitania general de una
galera de Gènova, còpia de la qual suplicació és
assí cusida y signada de lletra D, a effecte de
què lo dit molt reverent senyor canceller miràs
y habilitàs aquella, dient-li que si de prompte
no la podia habilitar y tornar a dit síndich quant
ere de gust de sa senyoria tornar-la a sercar. A
tot lo qual ha respost dit canceller que la mira-
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a. a continuació aquests dos bitllets i una suplicació, transcrits
a l’Apèndix 5, pàgs. 1325-1326.



rie y avisaria quant dit síndich la porie tornar a
sercara.

Desembre MDCLXVIII

33r Disapte, al primer de dezembre MDCLXVIII. En
aquest dia me han ordenat a mi, scrivà major del
General de Catalunya, cusís en lo present dieta-
ri una carta del excel·lentíssim senyor marquès
de Castell Rodrigo, la qual és assí cusida, signa-
da de lletra D.

33v Dijous, a VI. En aquest dia Joseph de Vigo y Ri-
quer, deputat local que fou en lo trienni prop-
passat, promet a ses senyories satisfer als parti-
culars que estan specificats en una deliberació
feta ab vot y parer dels magnífichs assessors y
advocat fiscal de la present casa, sots jornada de
sinch del corrent mes de dezembre del present
any 1668, per un compte de gastos fets per rè-
brer unas informaçions, per orde dels molt
il·lustres senyors deputats predecessors, per lo
que ne obliga sa persona y béns com a deutes
fiscals y reals, presents per testimonis Bartho-
meu Roig, notari, y Pere Miquel Spinós, pagès
de la vila del Piell, bisbat de Tortosa.

34r Dilluns, a X. En aquest dia és tornat en la pre-
sent ciutat y en lo consistori de ses senyories lo
il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich, lo qual era
anat en la Seu de Urgell. En aquest mateix dia
me han ordenat a mi, Joan Argila, scrivà major
del General, cusís en lo present dietari una carta
de la reyna nostra senyora, la qual és assí cusida
y signada de lletra B y és del thenor següent:

«Lab reyna governadora.

Diputados.

He visto vuestra carta en data de 22 de noviem-
bre y la copia que con ella me remitís de la que os
escrivió don Juan de //34v // Austria, por la qual
os disteis por obligados a passar este officio conmi-
go. Y aunque los motivos que en dicha carta
apuntáis acordándome los servizios de don Juan y
vuestra reberente interposición y la súplica que
me haceis me obligará mucho a tratar con don
Juan, con todo el agrado que me pedís puedo asse-
guraros que la faborable inclinación y affecto que
siempre le he tenido y conservo me vastan para
dessear en todo lo justo su mayor consuelo y satis-
façión. Debajo desta palabra acertaréis mucho en
mi servizio y en beneficio de don Juan, aplicándo-
os de todo punto a persuadirle que en usando to-
dos otros medios y caminos se ajuste como es razón
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a tratar conmigo como con su rey, esto es represen-
tando en los términos propios de la obligaçión con
que nazió, lo que jusgaré que es del serviçio del rey
mi hijo y mío, que siempre que assí lo hiciere ha-
llará en mi muy particular propensión a quanto
fuere de su beneficio, quanto y más del servizio
público de la monarquia, que yo tengo tan presen-
te, y por cuyo beneficio no dudaré exponer mi pro-
pia vida a qualquier peligro. De Madrid, a pri-
mero de deziembre 1668. Yo, la reyna. Don
Blasco de Loyolaa.»

35r Dimecres, a XII. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari un decret despachat per la
Real Cancelleria del present Principat de Cata-
lunya, contenint que posen en posessió del offi-
ci de ajudant de scrivà major de la visita a Bal-
thazar Oriol, en lo qual fou extret, lo qual
decret és assí cusit, signat de lletra B y aquell fou
comunicat als senyors visitadors.

Dijous, a XIII. En aquest dia, a las tres de la tar-
da, de orde ses senyories y per medi de don Jo-
seph Camporrells, ardiaca de Cerdanya y ca-
nonge de la Seu de Urgell; don Francisco
Junyent y de Pons y Juan Claresvalls, ciutedà
honrat de Barcelona, fou reportada una emba-
xada al sereníssim senyor don Juan de Austria,
que·s troba en la torre de don Joseph de Ar-
mengol, prop lo convent de Jesús de la present
ciutat, a effecte de, participant-lib una carta que
ses senyories reberen de sa magestat de la reyna
nostra senyora lo dia de deu del corrent mes de
dezembre, donant-li una còpia de aquella y su-
plicar-li de part de ses senyories se servesca sa al-
tesa fer y obrar en las cosas sí y de la manera que
sa magestat, que Déu guarde, en sa real carta
mana a ses senyories se li represente, la qual car-
ta és assí cusida en la jornada de dit die de deu
del corrent y signada de lletra B, y còpia de la
súplica reportada a dit senyor don Juan també
és assí cusida y signada de lletra C. Y, tornats
que foren en la present casa de la Deputació,
dits senyors embaxadors feren relació a ses se-
nyories que sa altesa havie fet de resposta que
estimave lo zel tenian ses senyories y que procu-
raria tornar resposta a la súplica que, per part de
ses senyories, se li ere reportada, //35v // que és
la cusida en lo present dietari y signada de lletra
Cc.
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a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 5, pàg. 1326.
b. l’original d’aquesta carta apareix intercalat en el foli 34
del dietari.

a. a continuació una suplicació i una carta, transcrites a
l’Apèndix 5, pàgs. 1326-1327.
b. per participar-li.
c. a continuació: Copia de una consulta que hizo el señor in-
quisidor general, confessor de la reyna, repondiendo a una car-
ta que escrivió a su magestad el señor don Juan de Consuegra
en 21 de octubre de este año satisfaciendo a los cargos que le
haze en ella. 1668. 7 fulls. (ACA, Generalitat, Dietari, N-66,
entre els ff. 35v i 36r.



36r Dimecres, a XVIIII. En aquest dia, havent ses se-
nyories rebut un plech en lo qual no·y havie més
que un paper stampat contenint una còpia de
una consulta tinguda per lo excel·lentíssim pare
Everardo, inquisidor general y confessor de la
reyna nostra senyora, me han ordenat a mi,
Joan Argila, ciutadà honrat de Barcelona y
scrivà major del General, cusís en la present jor-
nada dita còpia, la qual és en resposta de una
carta que scrigué a sa magestat lo senyor don
Juan de Austria des de Consuegra, sots jornada
de 21 de octubre proppassat satisfent als càr-
rechs que li fa en dita carta dit senyor don Juan,
la qual còpia és assí cusida y signada de lletra D.

En aquest mateix dia los il·lustres senyors oÿ-
dors ecclesiàstich y militar baxaren en la Llotja
de la mar de la present ciutat y se conferiren en
lo aposiento del receptor dels fraus del General
per vèurer en ell los fraus y havia y se trobaren
los següents. Primo sinch mantos de stam ne-
gres de la terra, apresos de casa Marianna Can-
tallops, muller de Fransesch Cantallops, pe- //
36v // rayre. Ítem una gabardina de bayeta di-
vuytena negra apresa de casa mestre Pau Bru-
quetas, sastre. Ítem un tros de bayeta negre de
tir de set palms al llom, apresa de casa Salvador
Alra, sastre. Ítem vint palms cotonina blanca
apresa de casa mestre Hierònim Cabases, sastre.
Ítem nou palms cotonina blanca apresa de casa
Bernat Capdevila, velluter.

Dijous, a XX. En aquest dia lo síndich de las uni-
versitats anomenadas la Comuna del Camp de
Tarragona ha<n> presentat a ses senyories una
súplica ab la qual representan quant carregats es-
tan de allotjaments, fent-se los soldats donar
menjar y bèurer, y los capitans y officials fent-se
contribuir y pagar differents quantitats, supli-
cant a ses senyories se interposen ab lo ex-
cel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
per a què tingan alívio en dita vexació, la qual sú-
plica és assí cusida y signada de lletra A. Attesa la
qual, per medi del doctor Pere Cardona, mana-
ren ses senyories fos reportada de part de ses se-
nyories altre súplica al excel·lentíssim senyor
lloctinent y capitàl general suplicant-li sia servit
ordenar a dits capitans, officials y soldats no per-
severen en semblants contribucions, com més
llargament consta en dita súplica, còpia de la
qual me han ordenat a mi, Joan Argilaa, //37r //
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari, com en effecte està cusida y signada de lletra B.

Dissapte, a XXII. En aquest dia ses senyories, ab-
sent lo senyor oÿdor ecclesiàstich, anaren a fer la
regoneixensa ordinària en las botigas de la pre-

sent ciutat y altres parts de aquella per a vèurer
si se cometien fraus al General, la qual feren ses
senyories, com és acostumat, ab assistència dels
officials infrascrits, ço és lo senyor deputat ec-
clesiàstic, ab lo senyor Emanuel Guanter, re-
gent la vegueria de Barcelona, lo senyor deputat
real ab don Francisco Torres, lo senyor oÿdor
real ab Joseph Fortunyo, lo senyor oÿdor mili-
tar ab Magí Pifarrer, lo senyor deputat militar
ab don Bernat Rexach, alguazils ordinaris de sa
magestat.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari un paper o bitllet de sa
excel·lència sots data de 20 del present mes de
dezembre del present any 1668, lo qual és assí
cusit y signat de lletra C y del tenor següent:

«Haviendoa llegado de tránsito a este puerto la
galera patrona // 37v // de la república de Géno-
va, governándola el capitán Hipólito Gallo, a los
12 de agosto passado, aquella misma noche tube
aviso de que trahía un golpe de dinero que passa-
va de mil reales [...] de a ocho, que después no fue-
ron sino 20 mil. Y como el que dió el aviso, ha-
viéndome pedido la parte que le tocava de
avisarme, representasse lo que importava el hacer
prompta aprehensión de dicho dinero porque se
yva aquella misma noche la galera, di orden se
apressase a los primeros officiales que se allaron
allí. Después he visto, por los memoriales que vues-
tra señoría me ha embiado, que haviéndose inter-
puesto la capitanía general en la dicha aprehen-
sión y conocimiento de este dinero entiende
vuestra señoría que no le toca, por ser contra las
constituciones deste Principado, sino que yo, como
lugarteniente de su magestad, havía de conoçer,
quedo entendido del reparo de vuestra señoría
para los cassos que se offrecieren en adelante, di-
ciendo que este no pueda ser de exemplar. Y en
todo lo que se hubiere de haçer y restare que execu-
tar en dicho casso se hará en conformidad de lo
que su magestad ressolverá, por haverle dado
qüenta, como dije a vuestra señoría, que experi-
mentará como siempre la voluntad y el çelo que
me asiste a todo quanto sea la observancia de las
constituziones deste Principado y de satisfacción y
conveniencia de vuestra señoría. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años como desseo. Palacio,
20 de diziembre 1668. El duque <duque> duque
conde de Ureña.

Señores diputados y oydores del General de Cata-
luña.»

307

[ 1668 ]

a. a continuació dues suplicacions, transcrites a l’Apèndix 5,
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a. l’original d’aquest bitllet apareix intercalat entre els folis
36v i 37r del dietari.



38v Incipit annus MDCLXVIIII

Divendres, a XXVIII. En aquest dia faltà lo se-
nyor deputat ecclesiàstich en lo consistori de ses
senyories per causa de malaltia.

Diumenge, a XXX. En aquest dia me han orde-
nat a mi, Joan Argila, scrivà major del General
de Cathalunya, cusís en lo present dietari una
carta del senyor don Juan de Austria, la qual és
assí cusida y signada de lletra Aa

40v Janer MDCLXVIIII

Dissapte, a XII. En aquest dia me han ordenat a
mi, Joan Argila, scrivà major del General, cusís en
lo present dietari un vot dels magnífichs assessors
del General de Catalunya, lo qual han fet en virtut
de deliberació presa per ses senyories lo dia pre-
sent de 12 de janer, aserca la contrafacció se pre-
tenia haver fet los ministres de la capitania general
per la aprehensió de una moneda en reals de vuyt
y plata obrada de una galera patrona de Gènova,
governada per lo capità Ypòlito Gallo, lo qual és
assí cusit, signat de lletra A y del thenor següent:

«Enb lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oïdors de comptes del General
de Catalunya als assessors y advocat fiscal del
General infrascrits aserca si, havent ses senyories
rebut un bitllet de sa excel·lència, datat a 20 de
dezembre pròxim passat, que està continuat en
lo dietari del corrent trienni en jornada de 22 de
dit mes, y havent fet las diligèncias extrajudicials
y judicials de què consta en lo dietari sobre la
contrafacció se pretenia haver fet per lo tribunal
y ministres de la capitania general en la aprehen-
sió de una moneda en reals de vuyt y plata obra-
da, en una galera de la república de Gènova, ca-
pità d’ella Hipólito Gallo, que·s trobava en lo
mes de agost passsat en lo port de la present ciu-
tat, conforme està més llargament contengut en
lo vot fet aserca de dita contrafacció per los as-
sessors infrascrits y doctors aplicats, que·s en
jornada de 16 de octubre y en los tres // 41r //
recados enviats a sa excel·lència y en la súplica
per la firma del dupte, han cumplit ab las obli-
gacions de sos officis conforme disposan las
constitucions y capítols de Cort y si deuen fer
altres diligèncias, vist lo dit vot, recados y súpli-
ca, vistas las constitucions y capítols de Cort fa-
hents per la matèria de que·s tracta, vist lo dit
bitllet de sa excel·lència y lo demés que se havia
de vèurer, attès que ab differents vots, que són
en los dietaris de la present casa y, en particular,
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en jornada de 2 de maig 1625, que·s en lo die-
tari trienni 1623, y a 13 de mars 1628, dietari
1626, ab los quals los assessors de la casa, ab
molts doctors aplicats han resolt y aconsellat a
ses senyories que, segons la disposició de las ge-
nerals constitucions, en casos de contrafaccions
no tenan precisa obligació de fermar dubte,
sinó que cumplan a las obligacions de sos offi-
cis, procurant per vias extrajudicials lo reparo de
las contrafaccions, com axí s’és observat casi to-
tas las vegades se han offert casos de contrafac-
cións; attès que per ses senyories se ha suplicat a
sa excel·lència per tres recados extrajudicial-
ment fos servit manar revocar los dits procehi-
ments fets per dit tribunal, que·s la forma or-
dinària y stilada en semblants casos; attès que sa
excel·lència, ab dit billet de 20 de dezembre,
declara son ànimo y que resta advertit per altres
casos semblants y que est no puga servir de
exemplar en lo sdevenidor y que, en semblants
casos de contrafaccions, han acostumat los se-
nyors deputats, aprés de fetas las diligèncias ex-
trajudicials, rebent paper de sa excel·lència no
passar havant al medi judicial, per ço y altra-
ment són de vot y parer que ses senyories, ab las
diligèncias fins assí fetas, han cumplit ab las
obligacions de sos officis y, attès dit paper, no //
41v // deuen ses senyories procehir a altres di-
ligèncias. Montserrat, assessor. Figuerola, advo-
catus fiscalis Generalis Cathalonie. Sabater y
Gleu, assessor.»

42r Divendres, a XVIII. En aquest dia tornà en lo
consistori de ses senyories lo senyor deputat ec-
clesiàstic per estar ja bé de sa indisposició.

42v Dimars, a XXII. En aquest dia, a les deu horas y
mitja de la matinada, vingueren en lo consistori
de ses senyories don Salvador de Tamarit y Jau-
me Eva, donsell en Barcelona populats, los
quals, de part del doctor Vicens Sabater y Gleu,
digueren a ses senyories com lo doctor Joan Sa-
bater, son pare, assessor del General, ere mort a
la nit passada a les nou horas y que, axí, dit doc-
tor Vicens Sabater suplicava a ses senyories fos-
sen servits manar se fessen en esta casa los sufra-
gis per la ànima de dit quòndam son pare y en
las demés serimònias honrar-lo segons lo stil,
consuetut y exemplar de la present casa en sem-
blants ocasions observats. E ses senyories res-
pongueren que tenian viu sentiment de la //43r
// mort de dit doctor Joan Sabater y que en tot
lo demés procurarian fer lo que tenian obliga-
ció, seguint en tot y per tot los exemplars de la
casa, stil y consuectut.

Dimecres, a XXIII. En aquest dia ses senyories
anaren consistorialment ab verguers, los quals
portavan gramallas y caparons de dol y las mas-
sas cubertas de dol, acompanyats de molts offi-
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cials d’esta casa, anaren en casa de dit doctor
Vicens Sabater y Gleu, a hont se tenia dol de
dit Joan Sabater, son pare. Y, arribats a la sala
de dit doctor Vicens Sabater, se retirà de la ca-
dira a hont estave assentat, tenint lo cap de dol,
y se assentà en ella lo senyor deputat ecclesiàs-
tich. Y los demés consistorials, consecutiva-
ment, per orde, se assentaren a la mà dreta y lo
dit doctor Vicens Sabater se assentà en altre ca-
dira a la mà esquerra. Y en dita sala se assenta-
ren los officials que havian acompanyat a ses se-
nyories y altres personas que·s trobaven allí per
a asistir a dit dol. Y los senyors deputats dona-
ren lo pèsame a dit doctor Vicens Sabater de la
mort de dit son pare, lo cos del qual, poch
aprés que fou aportat a la sepultura, se alsaren y
tornaren en la present casa dits senyors depu-
tats ab la mateixa forma.

En aquest mateix dia, a les quatre horas de la
tarda, ses senyories se ajuntaren en la sala dels
reys de la present casa per a fer extracció de al-
tre dels assessors per lo residuum del sexenni
que faltave acabar lo quòndam doctor Joan Sa-
bater, últim pocessor de aquell, en la forma
acostumada. Y fou extret lo doctor Francisco
Asprer, al qual fonch posada excepció per lo
procurador fiscal // 43v // del General dient
«non potest quia est advocatus pauperum». Y,
havent fet reparo ses senyories si·s devien dis-
gregar, lo consitori antes de donar-ne part a sa
excel·lència, per ço que·s trobave ab sa altesa
del senyor don Juan de Austria fora de la pre-
sent ciutat, los magnífichs assessor y advocat
fiscal foren de parer que se disgregàs lo consis-
tori, dient farien lo memorial de la excepció
havie posada lo dit procurador fiscal al dit doc-
tor Asprer per a què aquell fos reportat a sa ex-
cel·lència lo lloctinent y capità general, per ha-
ver menester temps per fer dit memorial y ésser
las sinch de la tarde y no poder-lo fer en aque-
lla hora.

Dijous, a XXIIII. En aquest dia, per medi del
doctor Pere Cardona, subrrogat en lo offici de
síndich de la present casa de la Deputació y del
General de Catalunya, fonch reportada una sú-
plica a sa excel·lència, lo lloctinent y capità ge-
neral del present Principat, aserca de la excepció
opposada per lo procurador fiscal del General 
al doctor Francisco Asprer, novament extret 
en lo offici de altre dels magnífichs assessors de
dit General, la qual és assí cusida signada de lle-
tra A.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present
dietari dos cartas que lo senyor don Juan de
Austria ha enviades a ses senyories. La una di-
rectament escrita a ses senyories y l’altre és cò-

pia de altre que dit senyor don Juan havia escri-
ta a la magestat de la reyna, nostra senyora, las
quals cartas són assí cusidas y signades de lletra
B.

44r Divendres, a XXV. En aquest dia fonch reportat
a ses senyories un recaudo de sa excel·lència, lo
lloctinent y capità general del present Princi-
pat, per medi del doctor Pere Cardona, sub-
rrogat en lo offici de síndich del General de
Cathalunya, al qual dit senyor lloctinent havie
enviat a sercar per dit effecte, dient a ses senyo-
ries que dit excel·lentíssim senyor tenia que
parlar-los. E ses senyories, entre las quatre y las
sinch de la tarde, anaren consistorialment, ab
verguers ab massas altas, acompanyats de molts
officials, a saber de sa excel·lència lo que ere
servit manar-los. E sa excel·lència los rebé ab
molta cortesia, dient-los com lo sereníssim se-
nyor don Joan de Austria se’n anave a Castella
obehint lo mandato de la reyna nostra senyora.
Y després de haver-los-o fet a saber los donà
una carta de sa magestat y, encontinent, se
despediren dits senyors deputats y tornaren a la
present casa de la Deputació ab lo mateix acom-
panyament.

En aquest mateix dia, a las sis horas de la tarda,
lo senyor deputat real, per orde de ses senyories,
anà a parlar a sa excel·lència aserca de las sobre-
ditas cartas, cusidas en lo present dietari en jor-
nada de ahir, las quals lo senyor don Juan de
Austria havie enviat als molt il·lustres senyors
deputats, per a dir-li com lo consistori havia re-
solt anar a besar la mà a sa altesa per a donar-li
las gràcias de la resolució havie pres en obehir
los reals òrdens de sa magestat, que Déu guar-
de, anant allà a hont li havia manat. Y, axí ma-
teix, representar-li com ses senyories desitjaven
donar tota satisfacció als acrehedors y, com no·s
pogués del tot, per estar la Generalitat molt
atrassada, fer una concòrdia ab los acre- //44v //
hedors censalistas de dita Generalitat, per lo
que havian resolt escríurer a sa magestat supli-
cant-li afavorís lo fer aquella per a què, trobant-
se la Generalitat més aliviada de las cantitats que
està devent, en la occasió que importàs a sa ma-
gestat, pogués fer-li algun servey major que ara
de present pot. Y també suplicar a sa excel·lèn-
cia fos servit interposar-se ab sa magestat per est
effecte, acompanyant la carta del consistori ab
altre sua y que en la ocasió fos medi per a què
los acrehedors vinguessen bé a firmar dita con-
còrdia. E sa excel·lència respongué que, en
quant al que se li havia dit en orde a las cartas de
sa altesa y de anar-lo a visitar, que·u faria molt
bé lo consistori de posar-o en execució y, en
quant a lo de la concòrdia, que offeria ab molt
de gust patrocinar aquella y que se li donàs avís
quant volguessen ses senyories escríurer a sa
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magestat per dit effecte, per a què ell pogués axí
mateix escríurer-li.

Dissapte, a XXVI. En aquest dia me han ordenat
a mi, Joan Argila, scrivà major del General de
Catalunya, cusís en lo present dietari la sobredi-
ta carta que sa excel·lència fou servit donar-los
de sa magestat, la qual és en resposta de la que
ses senyories li scrigueren a sinch del present y
corrent mes, com en effecte és assí cusida, sig-
nada de lletra D y del thenor següent:

«Laa reyna governadora.

Diputtados.

He resivido vuestra carta de 5 deste mes y, con
particular satisfaçión mía, veo en su contenido el
officio que havía despatsado con don Juan con
motivo de la que respondí a la primera que me es-
crivistéis en primero de deziembre. También he
visto lab //45r // copia que me embiáis de lo que os
respondió don Juan, en que manifiesta estar mal
informado de lo que me ha consultado el Consejo
de Castilla sobre estos incidentes. Pero lo que más
siento es que, para reusar el cumplimiento de su
obligación y obedeçer la orden de su rey sobre ha-
verle offreçido y offrecerle de nuevo quanta mayor
seguridad puede desear para su persona, se pers-
suada don Juan a que la recidencia de essa ciu-
dad y Principado es su verdadera seguridad,
como si en la fidelidad de tan principales vassa-
llos huviessen de tener menos fuerça y menos
prompta execuçión mis órdenes que en qualquie-
ra de los lugares de Castilla. Al duque de Osuna
escrivo ordenándole que, en todo caso, disponga
con don Juan que obedesca y venga como se lo he
mandado, sobre seguro que de nuevo le offresco en
la fe <e> y palabra real, estando yo siempre con la
misma buena voluntad y deseo de que todo se aco-
mode con recíproca satisfació de todos y de que
quitemos a françeses el pretesto que toman para
arrimar tropas a Rossellón, inquietando essa pro-
víncia y dando sospecha a todos los demás de la
monarchía, aunque estoy muy segura de que todo
este es sin la misma intervençión de don Juan y de
que él lo sentirá mucho, conforme a sus grandes
obligaciones. Quedo cierta que esse Principado se
empleará con toda eficacia en obra que es tan
propia suya y tan conforme a su gran zelo, y de
que su interposición aprovechará mucho y ayuda-
rá a la execución de las órdenes que // 45v // he
dado al duque de Osuna de que conservare parti-
cular estimación para favorecer y honrar a esse
Principado en quanto se ofreciere. De Madrid, a
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18 de enero 1669. Yo, la reyna. Don Blasco de Lo-
yola».

En aquest mateix dia lo doctor Pere Cardona,
subrogat en lo offici de síndich del General de
Catalunya, ha fet relació a ses senyories com di-
jous 24 del present y corrent mes de janer aportà
a sa excel·lència lo lloctinent y capità general la
súplica en dita jornada refferida junt ab los pa-
pers en ella cotats. E sa excel·lència respongué
que remetria dit negoci al senyor canceller.

En aquest mateix dia entre las tres y las quatre
de la tarde, consistorialment ab verguers ab
masas altas y acompanyats dels demés officials
de la present casa de la Deputació, anaren ses
senyories a la casa de don Joseph Armengol,
prop lo convent de Jesús, a hont tenia son
palàcio lo sereníssim senyor don Juan de Àus-
tria y per orga del senyor deputat ecclesiàstich
donaren a sa altesa las gràcias de què hagués
presa resolució de anar-se’n, obehint los reals
órdens de sa magestat, que Déu guarde; supli-
cant-li continuàs y posàs en execució sa parti-
da, desitjant que Nostre Senyor li donàs felis
viatje, offerint-se a servir-lo en lo que fos servit
manar-los. E sa altesa respongué que estima-
ve lo bon affecte d’est Principat, offerint tam-
bé interposar-se en tot lo que convingués a est
Principat y que prest posaria en execució la
partida.

46r Dimars, a XXVIIII. En aquest dia lo doctor Pere
Cardona, subrogat en lo offici de síndich del
General de Catalunya, ha fet relació a ses senyo-
ries com lo die de ahir 28, per orde de ses se-
nyories, anà al molt reverent senyor canceller a
instar-li la declaració de la excepció opposada
per lo procurador fiscal del General al doctor
Francisco Asprer, novament extret en lo offici
de assessor per lo residuum del sexenni corrent,
lo qual vagave per mort del doctor Joan Saba-
ter. Al que dit molt reverent senyor canceller
respongué havie de ajuntar per dit effecte las
tres salas y que tant prest com poria o faria.

47v Febrer MDCLXVIIII

Divendres, a VIII. En aquest die lo magnífich
rasional de la present casa baxà a la Llotja de la
mar de la present ciutat, per estar occupats los
senyors diputats, per a fer continuar lo arrenda-
ment de çafrans que no estava arrendat. En
aquest mateix die me han ordenat a mi, escrivà
major del General de Catalunya, cusís en lo
present dietari una declaració de dupte acerca
del salari de Pere Mestre, notari y scrivà de la
Deputació local de Castellbó, com en dit dubte
és de vèurer, lo qual és assí cusit, signat de lletra
A.
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Disapte, a VIIII. En aquest die és estat presentat
a ses senyories un privilegi de diputat local de
Puigcerdà y sa col·lecta per lo ínterim que sa
magestat, Déu la guarde, sia servida manar altra
cosa, despedit per lo excel·lentíssim lloctinent
de sa magestat en deguda forma de Cancellaria
en favor de Joan Battista Quintà, lo qual privile-
gi fonch vist y regonegut per los magnífichs as-
sessors de la present casa per orde de ses senyo-
ries y estar en deguda forma despedit com en
registre.

48r Dilluns, a XI. En aquest dia lo magnífich racio-
nal de la present casa baxà a la Llotja de la mar
de la present ciutat, per estar occupats los se-
nyors deputats, per a fer continuar lo arrenda-
ment de çafrans, que no estava arrendat.

48v Divendres, a XV. En aquest die lo il·lustre senyor
oïdor militar és baxat en la Llotja de la mar de la
present ciutat y s’és conferit en lo aposiento
del<s> receptor dels fraus per vèurer (si) en ell
havia fraus. Y se ha trobat en dit aposiento vint-
y-dos canas, poch més o manco, de cadis blau
après de casa mestre Pere Gibert, sastre, ciutedà
de Barcelona.

En aquest mateix die lo magnífich racional és
baxat en la Llotja de la mar, per estar ocupats
los senyors deputats, per a fer continuar lo
arrendament de drets de çafrans, que no estava
arrendat.

Dilluns, a XVIII. En aquest dia los senyors depu-
tats y oÿdors de comptes, junt ab lo magnífich
racional de la present casa, baxaren a la Llotja de
la mar per fer continuar a arrendar los drets de
çafrans.

49v Disapte, a XXIII. En aquest dia me han orde-
nat a mi, escrivà major del General de Catalu-
nya, cusís en lo present dietari còpia de un pa-
per o memorial que han enviat ses senyories
a sa magestat, que Déu guarde, aserca de la
concòrdia volen fer ab los acrehedors censalis-
tas que reben censals sobre lo General de Ca-
talunya, com més llargament ab dit memorial
és de vèurer, lo qual és assí cusit signat de lle-
tra A.

50r Mars MDCLXVIII

Disapte, a II. En aquest die Pere Llorell, no-
ta-ri, causídich, com ha procurador de la no-
ble dona Agnès Ramon y Tord y dels nobles
tudors y curadors dels fills y hereus de don Mi-
quel Ramon, quòndam, (com) consta de sa
procura en poder de Joan Forés y Monta-
gut, notari real col·legiat, en jornada de 2 de
setembre 1667, la qual és assí cusida, signada

de lletra B, ha // 50v // presentada una súplica
a ses senyories aserca de una causa entre la no-
ble dona Joana Berardo y Sant Agada de una
y los nobles tudors y curadors dels fills y hereus
de don Miquel Ramon, quòndam, de part al-
tra, la qual causa se aporta en lo tribunal de
la capitania general, suplicant a ses senyories
fos de son servey y ab tota decènsia los re-
quereix ab dita súplica que insten la revoca-
ció de certa comissió y provisió feta en dita
causa contra dita dona Agnès Ramon y Tord,
mare y curadora dels dits pubills, per pretèn-
drer que dita commisió y provisió encontra
en lo disposat en lo capítol 44 de las Corts
1599, com més llargament és de vèurer en di-
ta súplica, còpia de la qual és assí cusida y sig-
nada de lletra A. De les quals coses dit Pere
Llorell, en dit nom, me ha requerit a mi, Joan
Argila, ciutedà honrat de Barcelona, scrivà ma-
jor del General de Catalunya, ne llevàs acte,
presents per testimonis Jordi Nebot, studiant
en filosofia, y Jaume Casas, verguer<s> de ses
senyories.

51v Dilluns, a XI. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major, cusís en lo present dietari una
carta de Joan Francisco Pujol, agent del General
de Catalunya en la cort de sa magestat, en data
de 2 de mars 1669, la qual és en resposta de la
que ses senyories li scrigueren a 16 de febrer de
dit any per a què posàs en mans de sa magestat,
que Déu guarde, la que ses senyories li havian
escrita en dita jornada de 16 de febrer de dit any
sobre què sa magestat fos servida enviar visita-
dor a esta província, la qual carta és assí cusida,
signada de lletra A.

53r Divendres, a XXII. En aquest dia lo doctor Fran-
cesch Tauler, assessor del General de la ciutat y
collecta de Manresa, és estat en lo consistori de
ses senyories y ha renunciat lo dit offici de asses-
sor en mà y poder de ses senyories pure et libere.
E ses senyories han acceptat aquella si et in
quantum sit admitenda, presents per testimonis
Jaume Cases y Joseph Cortès, verguers de dit
consistori.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari un decret despatxat en deguda forma de
cancellaria, dat en Barcelona a XVIII de mars de
MDCLXVIIII, a effecte de que·s fasse extracció de
assessor del General de Catalunya en lloch del
doctor Francisco Asprer, com llargament en dit
decret se conté, lo qual és así cusit y signat de
lletra A.

En aquest mateix dia a les quatre horas de la tar-
da se ajuntaren ses senyories a la sala dels reys de
la present casa de la Deputació per a fer extrac-
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ció de altre dels assessors del General de Cata-
lunya y casa de la Deputació per lo residuum del
sexenni que faltava acabar lo doctor Juan Saba-
ter, últim possessor de aquell, y per // 53v // ser
estat extret en dit lloch lo doctor misser Asprer
y no poder obtenir aquell en virtut de real de-
cret despatxat en deguda forma de cancellaria
en la jornada present, cusit en lo present dietari
y signat de lletra A, fonch feta nova extracció en
la forma acostumada; y fou extret en sort de ro-
dolí lo doctor Joseph Gomar, en la ciutat de
Lleyda domiciliat.

Disapte, a XXIII de mars. En aquest dia me han
ordenat a mi, scrivà major del General de Cata-
lunya, cusís en lo present dietari una carta del
sereníssim senyor don Juan de Àustria, la qual
és assí cusida, signada de lletra C.

Diumenge, a XXIIII. En aquest dia a la tarda ses
senyories ab verguers ab massas altas, acompa-
nyats de molts officials de la present casa, anaren
en Santa Catharina, màrtir de la present ciutat y
asistiren consistorialment en unas conclusions
de teologia que en dita iglésia se tenian per ésser
dia de Sant Thomàs de Aquino, las quals con-
clusions estavan dedicadas al senyor oÿdor ce-
clesiàstich qui per dita causa convidà a ses se-
nyories per a què fossen servits asistir-lo en dit
actea.

54r Dilluns, a XXV.

Dijous, a XXVIII. En aquest die lo doctor en me-
decina Francesch Matas, mitjensant jurament,
ha feta relació en lo consistori de ses senyories
com Joseph Cortès, altre dels verguers de ses se-
nyories, està detingut en sa casa de malaltia cor-
poral des de 24 del present y corrent mes de
mars, per la qual està imposibilitat de poder
acudir a la obligació de son offici.

En aquest mateix dia me han ordenat ses senyo-
ries a mi Joan Argila, // 54v // scrivà major del
General de Catalunya, cusís en lo present dieta-
ri un paper del reverent canceller, lo qual és assí
cusit y signat de lletra B.

Diumenge, a XXXI. En aquest dia, per medi del
síndich del General, ses senyories enviaren a ses
senyories a sa excel·lència las nominacions de
deputats y oÿdors y dels officis avuy vacants, los
quals papers són assí cusits, signats de lletras A 
y B.

En aquest mateix dia ha fet relació lo síndich del
General com havia entregadas en mans pròpias
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de sa excel·lència las nominacions de deputats y
oÿdors y dels officis avuy vaccantsa.

55r Abril MDCLXVIIII

Dijous, a XI. En aquest dia me han ordenat ses
senyories a mi Joan Argila, ciutedà honrat de
Barcelona y scrivà major del General de Cata-
lunya, cusís en lo present dietari quatre papers
fahents per la causa de dona Agustí Berardo
contra dona Angès Ramon, tudora y curadora
dels fills y hereus del noble don Miquel Ramon
quòndam, los quals són assí cusits, signats de
lletras A, B, C, D.

Divendres, a XII. En aquest dia per medi del sín-
dich del General foren reportades dos súplicas
al excel·lentíssim senyor lloctinent y Capità Ge-
neral de sa magestat en lo present principat de
Catalunya, la una aserca de las cridas que foren
pub- //56v // licadas per part de sa excel·lència a
31 de janer passat aserca del port de las pistolas,
posant pena pecuniària a les personas militars o
que gaudexen de privilegi militar que seran vis-
tos aportar, tenir en sas casas o presos ab ditas
pistolas y l’altre sobre la decretació y commissió
feta per dit senyor lloctinent com ha capità ge-
neral de sa magestat de una causa de supplicació
de una provisió de decret de execució y liquida-
ció feta per lo doctor Vicens Sabater, altre dels
assessors de la capitania general, en favor del
doctor Pere de Amigant, altre axí mateix dels
assessors de dita capitania, per a què conega 
y desidesca la dita causa en segona instància, 
la qual causa és entre dona Joana Berardo y San-
ta Àgata contra los nobles tudors y curadors
dels fills y hereus de don Miquel Ramon, com
en ditas súplicas més llargament és de vèurer, 
las quals són assí cusidas, signadas de lletras A 
y B.

En aquest mateix dia lo dit síndich ha feta rela-
ció com havia donats y entregats dits papers o
súplicas en mans pròpias de sa excel·lència y que
sa excel·lència havie fet de resposta o manarie
vèurer.

Disapte, a XIII. En aquest dia baxà en la Llotja
de la mar de la present ciutat lo il·lustre senyor
oïdor real per a regonèixer lo aposiento del re-
ceptor dels fraus del General y no pugué fer dita
regoneixensa per no trobar-se lo receptor dels
fraus en dita casab.

58r Dilluns, a XXII. En aquest dia se és partit d’esta
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ciutat lo il·lustre senyor deputat militar per la
ciutat de Manresa a hont va per cafers seus pro-
pis, anant en sa companyia Joseph Cortès, altre
dels verguers de ses senyories.

58v Divendres, a XXVI. En aquest dia és tornat a la
present ciutat lo il·lustre senyor deputat militar
y en sa companyia Joseph Cortès, altre dels ver-
guers de ses senyories.

Dilluns, a XXVIIII. En aquest dia s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor oïdor ecclesiàs-
tich per anar en la Seu de Urgell per cafers pro-
pis.

59r Maig MDCLXVIIII

59v Disapte, a IIII. En aquest dia los senyors oÿdors
de comptes del General de Catalunya en Barce-
lona residints manaren parar la capella petita del
gloriós y màrtir Sant Jordi per la celebració de
las festas del dit gloriós sant, com en effecte se
celebrà ab la forma se acostuma celebrar en dita
capella.

Dilluns, a VI. En aquest dia se celebraren en la
capella petita del gloriós màrtir Sant Jordi per
tota la matinada missas per las ànimas de depu-
tats y oïdors de comptes diffuncts ab la mateixa
solemnitat que se acostuma quant se fa la festa
del dit gloriós sant en la capella petita.

60v Dilluns, a XIII. En aquest dia Joseph Iglésias,
corredor del General, ciutedà de Barcelona, ha
feta relació en lo consistori de ses senyories
com, havent encantat y subhastat unas casas sci-
tuades en la plasa de Sant Jaume de la present
ciutat ab un portal fora en lo carrer vulgarment
dit de Paradís, obrint, juntament ab sis botigas e
o scrivanias alrededor de ditas casas scituadas ab
vuyt portals fora obrint, ço és, sinch en lo carrer
de la Deputació, dos en la dita plasa de Sant
Jaume y lo altre en lo dit carrer de Paradís, las
quals se venen per execució de dit General per
temps de tres anys o més, no ha trobada major
dita de vuyt-centes lliures a més del contengut
en la tabba de dita venda.

Dimars, a XIIII. En aquest dia per medi del sín-
dich del General és estada reportada una súplica
a sa excel·lència per a què sia servit manar entre-
gar la nominació de las personas proposadas per
los officis de deputats y oÿdors y dels officis vuy
vacants, lo últim de mars proppassat per a què·s
puga fer la extracció de insiculadors lo dia de 15
del corrent conforme lo disposat per capítols de
cort, còpia de la qual és assí cusida, signada dea

//61r //lletra A. E lo sobredit síndich ha fet rela-
ció a ses senyories que sa excel·lència havie fet
de resposta que no eren arribades de Madrid y
que en rèbrer-las las entragarie.

Divendres, a XVII. En aquest dia és tornat en la
present ciutat y consistori de ses senyories lo
il·lustre senyor oÿdor militar, lo qual ere anat en
la ciutat de Gerona per cafers propis.

Disapte, a XVIII. En aquest dia per medi del sín-
dich del General fou aportada al excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general de sa mages-
tat, que Déu guarde, en lo present principat de
Catalunya una súplica, còpia de la qual // 61v //
és assí cusida, signada de lletra B.

Dimars, a XXI. En aquest dia lo síndich del Ge-
neral ha feta relació al consistori de ses senyories
com la súplica que lo consistori li ordenà repor-
tar a sa excel·lència del lloctinent de sa magestat
en lo present Principat lo dia de divuyt del pre-
sent y corrent mes no li fou posible poder-la
presentar fins lo dia de ahir, dilluns, y que sa ex-
cel·lència féu de resposta la remetria al molt re-
vea //62r // rent canceller.

Dimecres, a XXII. En aquest dia per medi del
síndich del General són estades reportades dos
súplicas al excel·lentíssim senyor lloctinent y ca-
pità general en lo present principat de Catalun-
ya per reparo de dos differents contrafaccions y
observànçias, com més llargament ab ditas sú-
plicas, és de vèurer, còpias de las quals són assí
cusidas, signadas de lletras A y B.

En aquest mateix dia Joseph Iglésias, corredor
públich y jurat de la present ciutat, ministre del
General, ha fet relació a ses senyories en llur
consistori com ha encantat y subhastat per los
llochs sòlits y acostumats de la present ciutat,
no sols per spay de trenta dias, però encara de
molt més temps, y ha posades les tres llanternas
acostumades de orde y manament de ses senyo-
ries totas aquellas casas ab un portal fora en lo
carrer vulgarment dit de Paradís, obrint, junta-
ment ab sis botigas e o scrivanias alrededor de
dita casa cituadas ab vuyt portals fora obrints,
ço és, quatre en lo carrer de la Deputació, dos
en la plaça de Sant Jaume y dos en lo dit carrer
de Paradís, las quals casas y scrivanias foren de
Miquel y Francesch Manescals, pare y fill, llibra-
ters, ciutedans de Barcelona, y al present té y
posseheix lo General de Catalunya en virtut de
sentència feta per lo altre dels magnífichs asses-
sors del General de Catalunya en la causa de
concurs de acrehedors en los béns de dit pare y
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fill Manescals, sots dia de 9 de juliol 1666 y pro-
visió de decret de execució de aquella per los
magnífichs assessors del dit General feta a 9 de
febrer // 62v // de 1667, las quals casas y scriva-
nias se tenen en alou y directa senyoria del be-
nefici sots invocació de Sant Bernat en la Seu de
Barcelona, instituït y fundat a cens de trenta
morabatins a rahó nou sous cada morabatí tots
anys pagadors, ço és, la meytat de aquells al pri-
mer de febrer y l’altre mitat lo dia o festa de
Nostra Senyora de Agost, segons que més llar-
gament estan designades en la tabba feta y que,
no obstant que han comparegut en lo subhast
de aquellas moltas personas que han offert dita,
emperò ningú ha comparegut que hage offerta
major dita que mossèn Pere Màrtir Ferrer, no-
tari públich de Barcelona, lo qual ha offert per
aquellas nou-centes lliures a més del contengut
en la tabba y que axí com a més de donant-li ha
lliurada la hasta fiscal de aquellas per lo dit preu
per ell ofert que són las ditas nou-centes lliures
en què són estats presents per testimonis Martí
Ricart, scrivent, ciutedà de Barcelona, y Joseph
Sauleda, ciutedà de Vich.

Divendres, a XXIIII. En aquest mateix die ha feta
relació lo síndich del Generala //63r // que com
lo die de ahir per orde de ses senyories havia por-
tats dos memorials al excel·lentíssim lloctinent
general de sa magestat y havia entregats en mans
pròpias y respongué sa excel·lència se’ls miraria.

Disapte, a XXV. En aquest dia me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cu-
sís en lo present dietari las còpias de dos cartas
de sa magestat de la reyna nostra senyora, que
Déu guarde, scritas al lloctinent de sa magestat,
la una aserca de las pencions dels censals que lo
General deu als que tenen las haziendas confis-
cadas y l’altre en orde a la extracció de nou as-
sessor del General per no poder tenir lloch lo
que·s féu del doctor Francesch Asprer per ser
advocat de pobres, com més llargament en ditas
cartas és de vèurer, las quals són assí cusidas,
signades de lletras A y B.

Dilluns, a XXVII. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor real baxà en la Llotja de la Mar de la pre-
sent ciutat y se conferí en lo aposiento del re-
ceptor dels fraus per vèurer en ell si havia fraus y
se trobà uns balons y gambetó de cordellats de
sa color junt ab uns retalls, tot de un mateix
tros, lo qual sobredit fou aprés per los officials
de // 63v // la Bolla de la present ciutat a Pau
Cot, pagès habitant en Moncadab.
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Dilluns, a III. En aquest dia és tornat a la present
ciutat y consistori de ses senyories lo il·lustre se-
nyor oÿdor ecclesiàstich.

En aquest mateix dia me han ordenat ses senyo-
ries a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari dos papers, la un enviat a ses se-
nyories per lo consistori dels molt il·lustres se-
nyors visitadors y l’altre en resposta de dit pa-
per, los quals són assí cusits y signats de lletres A
y B.

64v Dijous, a VI. En aquest die entre las vuyt y nou
horas de la matinada lo magnífich Joan Carre-
ras, donsell en Barcelona domiciliat, com ha
procurador, juntament ab altres y a ssoles, llegi-
tímament constituït y ordenat del magnífich
Francisco Mora y de Marimon, ciutedà honrat
de Barcelona, obtenint lo offici de defenedor
del General de Catalunya com de sa procura
consta ab acte rebut en poder de Bonaventura
Vila, notari públich de Barcelona, a 30 de octu-
bre 1665, la qual és assí cusida, signada de lletra
A en dit nom constituït personalment en la casa
de la pròpia habitació del il·lustre Miquel de Pa-
llarès, donsell en Barcelona domiciliat, lo trien-
ni corrent oÿdor militar del General de Catalun-
ya, cituada en la present ciutat de Barcelona al
cap de la Devallada de Sant Miquel a fi y effecte
de renunciar com en presència de dit senyor oÿ-
dor militar en dit nom renúncia en mà y poder
de sa senyoria lo dit offici de defanador del Ge-
neral de Catalunya en favor del magnífich Ho-
norat Riu y Nevarro en quiscun dret doctor y
burgès de Perpinyà, suplicant a sa senyoria fos
servit admètrer-li la dita renunciació, attès lo dit
offici és dels antichs y dels que·s poden vèndrer
y alienar que·n rebrà a singular merçè. E sa se-
nyoria de dit senyor oÿdor militar respongué
admetia dita renunciació si et in quantum sita //
65r // admitenda, presents per testimonis Jo-
seph Blanch y Joseph Soler, sastres, ciutedans
de Barcelona.

E consequutivament y casi encontinent, consti-
tuït personalment lo dit magnífich Joan Carre-
res en dit nom en la casa de la pròpria habitació
del magnífich Francisco Senjust y Pagès, don-
sell en Barcelona domiciliat, cituada en la pre-
sent ciutat de Barcelona en lo carrer del Pi, en la
qual habita lo il·lustre y molt reverent Joan
Pagès y de Vallgornera lo trienni corrent depu-
tat ecclesiàstich del General de Catalunya per lo
effecte sobredit, lo qual en dit nom ha renunciat
lo dit offici de defenedor del dit General en mà
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y poder de sa senyoria, suplicant-li sie servit ad-
metrèr-li la dita renunciació. E sa senyoria res-
pongué que admetia aquella si et in quantum sit
admitenda, presents per testimonis lo dit Jo-
seph Blanch y Francesch Guasch jove, perayre,
habitant en Barcelona, natural emperò de la vila
de Sabadell.

E axí bé en aquest mateix dia y en punt de las
nou horas de la matinada constituït personal-
ment lo dit magnífich Joan Carreras en dit nom
en la casa de la pròpia habitació del senyor don
Joseph de Camporrells, canonge de la Seu de
Urgell, cituada en la present ciutat de Barcelona
en lo carrer dit de la porta Farrissa, en la qual
habita lo il·lustre senyor doctor Diego Morer,
canonge de dita Seu de Urgell y preguntant a
Maria Grau, viuda de Enrrich Grau quòndam,
tinent de cavalls, la qual està per criada en casa
de dit don Joseph de Camporrells, si estava en
casa dit senyor oÿdor ecclesiàstich, respongué
que no, y dit magnífich Joan Carreras en dit
nom requerí a Barthomeu Roig, notari públich
y del col·legi de notaris reals de la present ciutat,
llevàs acte // 65v // com ell en dit nom se era
conferit en dita casa per lo effecte sobredit y que
per no ser en casa dit senyor oÿdor no podia re-
nunciar en mà y poder de dit senyor oÿdor lo
dit offici y que axí del millor modo y manera
que li és més favorable renunciava dit offici sens
prejudici de las diligèncias havia fetas, essent
presents per testimonis lo dit Joseph Blanch 
y Francesch Payssa, perayre, ciutedà de Barce-
lona.

E consequutivament y casi encontinent, cons-
tituït personalment dit magnífich Joan Carre-
ras en dit nom en la casa y pròpia habitació del
il·lustre senyor Pere Orient, deputat real en lo
present trienni del General de Catalunya, que
la té en lo palau del rey de la present ciutat, per
lo effecte sobredit y preguntant a la senyora
Maria Orient, muller de dit senyor deputat
real, si dit senyor, son marit, era en casa res-
pongué que no y era y dit magnífich Joan Ca-
rreras en dit nom requerí a dit Barthomeu
Roig, notari, llevàs acte com ell en dit nom se
era conferit en dita casa per lo effecte sobredit
y que per no ser en casa dit senyor deputat no
podia renunciar en mà y poder de dit senyor
deputat lo dit offici y que axí del millor modo
y manera que li és més favorable renunciava dit
offici sens prejudici de las diligèncias havia fe-
tas, essent presents per testimonis los dits Jo-
seph Blanch y Francesch Payssa, perayre, ciu-
tedà de Barcelona.

Y finalment en aquest mateix dia entre las onse
y dotse horas de la matinada lo dit magnífich
Joan Carreras en dit nom, constituït personal-

ment en lo consistori de ses senyories essent ab-
sent // 66r // de aquell lo senyor deputat militar
sens emperò prejudici, novació ni derogació de
la renunciació que té feta en los precedents ac-
tes, ans bé a major cauthela que danyar no pot,
ha renunciat lo dit offici de defenedor del Ge-
neral de Catalunya en mà y poder de ses senyo-
ries en favor de dit magnífich doctor Honorat
Riu y Navarro, suplicant a ses senyories sien ser-
vits admètrer-li la dita renunciació attès lo dit
offici és dels antichs y dels que·s poden vèndrer
y alienar, que u rebrà a singular merçè. E ses se-
nyories respongueren admetian aquella si et in
inquantum sit admitenda, presents per testi-
monis Joseph Blanch y Joseph Cortès, verguers
de ses senyories.

Diumenge, a VIIII. En aquest dia s’és partit de la
present ciutat per cafers seus propis // 66v // lo
il·lustre senyor oÿdor militar.a

67r Disapte, a XV. En aquest dia és tornat en lo con-
sistori de ses senyories lo senyor oÿdor militar.

En aquest mateix dia se’n és anat fora de la pre-
sent ciutat lo senyor oÿdor real a afers seus pro-
pis.

Dilluns, a XVII. En aquest dia a la tarda vingué
en la present casa de la Diputació lo spectable
senyor don Gabriel de Llupià, governador de
Catalunya, de part del excel·lentíssim senyor
lloctinent de sa magestat en lo present Princi-
pat per a // 67v // fer entèndrer a ses senyories
com sa excel·lència gustave que la excel·lentís-
sima senyora duquesa de Ossuna, virreyna, vin-
gués a vèurer la professó del dia del Corpus des
de la present casa. A que respongueren ses se-
nyories que a gran gust y particular honra y fa-
vor tindrian que la senyora duquesa vingués en
dita casa per dit effecte per lo que dit senyor
governador, havent mirat lo puesto més còmo-
do de hont sa excel·lència pogués vèurer dita
professó, li aparagué o serie lo quarto de la vi-
sita y després de haver-lo mirat se’n tornà dit
senyor governador per a participar-o a sa ex-
cel·lència.

Dimars, a XVIII. En aquest dia per medi del doc-
tor Pere Cardona, subrrogat en lo offici de sín-
dich del General de Catalunya, foren reportades
dos súplicas a sa excel·lència lo lloctinent y ca-
pità general, la una a serca de las cridas de las
pistolas y l’altre aserca la causa de don Agustí
Berardo contra los nobles tudors y curadors
dels fills de don Miquel Ramon com més llarga-
ment en ditas súplicas és de vèurer, còpia de las
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quals són assí cusidas, signades de lletras A y B.
E sa excel·lència féu de resposta que ja havie re-
mès al senyor canceller los dos memorials pri-
mers de cada hu de ditas matèrias per a què o
tractàs ab las salas y se fes lo de justícia y que 
axí mateix li remetrie los dos dits memorials y
que acudissen ses senyories a dit senyor cance-
ller a instar-lo, que sa excel·lència en ningun
modo volie sinó que fossen servades les consti-
tucions.

68r Dimecres, a XVIIII. En aquest dia lo senyor de-
putat ecclesiàstich ha feta relació en lo consisto-
ri de ses senyories com per part de aquell havie
dit al spectable governador de Catalunya lo que
dit consistori havie deliberat en jornada de 18
del corrent en orde al recibiment havien de fer
ses senyories a ses excel·lèncias lo dia de demà
quant vindrien en esta casa per a vèurer la pro-
fessó del Corpus y que no acostumaven ses se-
nyories passar del cap de la scala en avall per fer
dit recibiment, observant en assò lo costum de
sos antecessors y que dit senyor governador li
respongué que lo excel·lentíssim senyor llocti-
nent li havie dit que lo consistori lo havia de rè-
brer fins al replà al peu de la scala, quatre gra-
des antes de la entrada, de la matexa manera
que·s diu se féu ab lo sereníssim senyor don
Joan de Austria, lloctinent també y capità gene-
ral de sa magestat en lo present Principat,
quant en lo any 1663 vingué en la present casa
per a asistir a la celebració de la festa del gloriós
Sant Jordi.

En aquest mateix dia lo dit senyor deputat ec-
clesiàstich per orde de ses senyories tornà a con-
ferir-se ab dit spectable governador de Catalu-
nya per a dir-li com, havent mirat molts exem-
plars se trobaven de que en totas las ocasions
que los senyors virreys havien vingut en la pre-
sent casa, lo consistori sols lo exie a rèbrer al cap
de la scala y que lo dir que al senyor don Juan de
Austria també virrey que ere se li havie fet lo re-
cibiment fins al replà del cap devall de la escala
que axò fou per ésser persona real y que si sa ex-
cel·lència tenia gust de venir a honrar dita casa
de la Deputació lo consistori lo rebrie al cap de
la scala conforme fins assí se ere acostumat y no
de altra manera.

68v En aquest mateix dia a las tres horas de la tarda
lo dit senyor deputat ecclesiàstich digué al con-
sistori de ses senyories que lo dit spectable go-
vernador de Catalunya li havie dit de com lo
excel·lentíssim senyor lloctinent de sa magestat
en lo present Principat no volie venir en la pre-
sent casa lo dia del Corpus per lo effecte dalt
dit.

Divendres, a XXI. En aquest dia és tornat en la
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present ciutat y en lo consistori de ses senyories
lo il·lustre senyor oÿdor real, lo qual era anat
fora per cafers seus propis.a

69r Dilluns, a XXIIII. En aquest dia lo magnífich
doctor Francisco Nuix, assessor de la collecta de
Cervera, ha renunciat en mà y poder de ses se-
nyories pure et libere lo dit offici de assessor de
dita collecta. E ses senyories han acceptat aque-
lla si et in quantum sit admitenda, presents per
testimonis Jaume Casas y Joseph Cortès, ver-
guers de ses senyories.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari un paper de sa excel·lència lo lloctinent de
sa magestat en lo present Principat, lo qual és
assí cusit, signat de lletra A.

Dimecres, a XXVI. En aquest die ses senyories fe-
ren la regonexensa general per las botigas de la
present ciutat com és acostumat ab asistència de
Emanuel Guanter, veguer de Barcelona; don
Francisco Torras, don Bernat Rexach y Prat, al-
guazils ordinaris; Magí Piffarrer, Anthon Vehils,
alguazils extraordinaris y Joseph Fortanyó, al-
guazil del governador.

69v Disapte a XXVIIII. En aquest dia me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General de
Catalunya, cusís en lo present dietari un paper
de sa excel·lència lo lloctinent de sa magestat en
lo present Principat, lo qual és assí cusit, signat
de lletra B y axí mateix que cusís una carta de la
reyna nostra senyora com en effecte és assí cusi-
da, signada de lletra Cb.

70r Juliol MDCLXVIIII

Dimars, a II. En aquest dia lo reverent Isidro
Ferrer, servint lo offici de drassaner, mestre
Pere Pau Ferrer y Isidro Aldabo han fet relació a
ses senyories en llur consistori que per reparo de
las obras necessàrias en las atarassanas de la pre-
sent ciutat són menester reseguir y adobar las
tauladas de ditas atarasanas, cubrir la torra de la
pólvora y fer ab tres differents parts uns trossos
de paret per a què los soldats que estan al ba-
luart no pugan passar a la taulada, que tot és
obra molt necessària.

Dimecres, a III. En aquest dia ha faltat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor de-
putat militar per causa de sa indisposició.
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Dijous, a IIII. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari un paper stampat del mar-
quès de Castro y Torres, lo qual han rebut ses
senyories per medi //70v // del spectable gover-
nador de Catalunya, com en effecte és assí cusit,
signat de lletra A.

Divendres, a V. En aquest dia lo il·lustre senyor
oÿdor real baxà en la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat y casa del General y se conferí en lo
aposiento dels fraus y se trobà en ell un manto
de stam blanch après de casa Mora, adroguer al
Born, y un vestit de vint-y-dosè color musco
après de casa Joan Valls, sastre, ciutedà de Bar-
celona.

Disapte, a VI. En aquest dia per medi del síndich
de General de Catalunya és estat reportat de
part de ses senyories al excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general de sa magestat en lo
present Principat de Catalunya una súplica y cò-
pia de una carta dels cònsols de la vila de Figue-
res aserca de las vexacions fan los soldats en
aquellas parts de matar y robar, com més llarga-
ment ab dita carta y súplica és de vèurer, la qual
carta y súplica són assí cusidas, signadas de lle-
tras B y C.

En aquest mateix dia, havent rebut ses senyories
una carta del senyor don Juan de Austria, me
han ordenat a mi, scrivà major, la cusís en lo
present dietari, com en effecte és assí cusida,
signada de lletra D.

En aquest mateix dia a la tarda lo dit síndich ha
feta relació com se era conferit en lo palàcio del
excel·lentíssim senyor lloctinent de saa // 71r //
magestat en lo present principat de Catalunya y
havia entregat lo sobredit memorial o súplica y
còpia de la sobredita carta en mans pròpias de sa
excel·lència y li digué que en lo punt maneria
fer evariguació del fet y manaria castigar als
que·s trobarian delinqüents.

Diumenge, a VII. En aquest dia a la matinada
portaren lo combregar al senyor deputat militar
y a las tres horas de la tarda morí que no y fonch
a temps lo sagrament de la extremauncció, nos-
tre senyor lo tinga en sa santa glòria.

Dilluns, a VIII. En aquest dia se comensaren a ce-
lebrar en la capella petita de Sant Jordi missas per
la ànima del senyor Thomàs Nogués, cavaller, de-
putat militar, com és acostumat per dit difunct.

En aquest mateix dia fonch reportada una súpli-

ca al excel·lentíssim lloctinent y capità general
del present Principat per medi del síndich del
General participant a sa excel·lència la mort del
doctor Thomàs de Nogués, deputat militar, y
juntament suplicant-li fos servit, si tenia rebu-
das las ensiculacions dels llochs vaccants que a
31 de mars proppassat fonch tramesa a sa ex-
cel·lència, de enviar-las a ses senyories, repre-
sentant-li que per la dita mort del dit deputat
militar era necessari dins deu dies fer extracció
de altre persona en son lloch segons lo disposat
per capítols de cort y que per dit //71v // effecte
havia de estar cumplida la bolsa en lo número
que acostuma dels ensaculats en ella, com més
llargament en dita súplica és de vèurer, còpia de
la qual és assí cusida, signada de lletra A. E sa
excel·lència ha fet de resposta a dit síndich que
las ensaculacions no las havia rebudes encara y
que despuix aïr disapte escrigué solicitant a sa
magestat fos servida enviar-las però que, sempre
que ses senyories volguessen fer la extracció en
lloch y per mort de dit deputat militar que ses
senyories fessen les proposicions de las personas
los aparega, que sa excel·lència farà la nomina-
ció.

Dimars, a VIIII. En aquest dia se ha continuat la
celebració de las missas per la ànima del senyor
deputat militar de la matexa manera que lo dia
de ahir, conforme és acostumat.

Dimecres, a X. En aquest dia se continuaren a
celebrar en la capella petita de Sant Jordi las
missas per la ànima del doctor Thomàs de No-
gués, cavaller, deputat militar, y se digué en dita
capella un offici cantat a cant de orga ab tàmul y
digueren lo offici, ço és, la missa lo senyor ca-
nonge Valeri aba // 72r // ab asistència dels se-
nyors canonges Gualbes y Maymó. Isqueren ses
senyories de la sala del consistori ab capas llar-
gas de dol, anant acompanyats ab verguers ab
sas gramallas de dol y massas altas endolades ab
los magnífichs assessors, advocat fiscal y altres
officials del General, asistiren en dit offici fent
offerta tots com és acostumat y, acabat que
fonch, se’n tornaren en dita sala del consistori
ab lo mateix acompanyament.

En aquet mateix dia per medi del doctor Pere
Cardona, subrogat en lo offici de síndich del
General de Catalunya, fou reportat a sa ex-
cel·lència lo lloctinent de sa magestat en lo pre-
sent Principat un memorial de subjectes dels
llochs vacants de deputat militar, lo qual és assí
cusit, signat de lletra B. E sa excel·lència féu de
resposta que faria la nominació ab tota breve-
dat.
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Dijous, a XI. En aquest dia lo sobredit síndich
del General per orde de ses senyories anà a soli-
citar a sa excel·lència lo lloctinent de sa mages-
tat en lo present Principat aserca las nomina-
cions dels llochs vacants de deputat militar per
la extracció de pròxim fahedora per mort del
doctor Thomàs de Nogués. E sa excel·lència ha
fet de resposta que lo dia de demà las donarie
per a què fossen reportades a ses senyories.

Disapte, a XIII. En aquest die lo dalt dit síndich
del General per orde de ses senyories anà // 72v
// a parlar a sa excel·lència per a solicitar la so-
bredita nominació dels llochs vacants de depu-
tat militar. E sa excel·lència féu de resposta
que·s conferís ab lo il·lustre y reverent senyor
canceller que a la nit los tindrie.

Diumenge, a XIIII. En aquest dia a las sis horas
de la tarda se féu extracció de ensiculadors per
ensicular los llochs de present vaccants de depu-
tat militar per la extracció de deputat militar per
mort del doctor Thomàs de Nogués cavaller.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Catalunya, cúsia en
lo present dietari un decret de sa excel·lència lo
lloctinent de sa magestat en lo present Princi-
pat, despatchat ab deguda forma de cancellaria,
data en Barcelona lo dia present de 14 de juliol
aserca dels llochs vaccants de deputat militar, lo
qual és assí cusit, signat de lletra B.

Dilluns, a XV. En aquest dia a las onse horas de
la matinada los senyors deputats y oÿdors de
comptes, lo militar defunct, convocades les per-
sonas dels tres staments en la sala dels reys de la
present casa de la Deputasió per fer la extracció
de habilitadors per a ensacular los llochs vac-
cants de deputat militar y serviren de braços, ço
és per lo estament ecclesiàstich lo doctor Sagi-
mon Sala, cabiscol y canonge de la Seu de Bar-
celona; don Joseph de Camporrells, don Ignasi
de Lanuça, canonge de dita Seu de Barcelona.
Per lo estament militar mossèn Joan de Palla-
rèsa, // 73r // mossèn Joseph de Senjust, don
Francisco Miquel. Per lo estament real mossèn
Francisco Gubert y de Aguilar, mossèn Gaspar
Orient, mestre Jaume Boneu.

Y continuant dit acte, ses senyories feren extrac-
ció de nou personas, tres de cada estament, ço
és, ecclesiàstich, militar y real, ço és per lo esta-
ment ecclesiàstich los senyors lo doctor Olaguer
Montserrat, don Pedro Copons, canonge y te-
sorer de la Seu de Barcelona; don Francisco To-
rrelles y Paguera. Per lo estament militar los se-
nyors don Francisco Camps, don Jayme Falcó,
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mossèn Anthon Sella y de Canet. Per lo esta-
ment real los senyors misser Joan Palmarola,
misser Miquel Grimosachs, mossèn Onofre
Llobet y Vilaseca.

Los quals senyors habilitadors oïren sentència
de excomunicació, qu·és del thenor següent:

Nos Joannes Baptista Vila decretorum doctor ca-
nonicus sante sedis Barcinone in speritualibus et
temporalibus officialis et vicarius generalis pro
illustrissimo et reverendissimo domino Barcino-
nensi episcopo monemos vos admodum illustres et
reverendos dominos doctorem // 73v // Oldega-
rium Montserrat archidiaconum majorem et ca-
nonicum sedis Tarraconensis doctorem domnum
Petrum Copons thesaurarium et canonicum sedis
Barcinonensis domnum Franciscum Torrellas et
Paguera canonicum sedis Dertuzensis pro esta-
mento ecclesiastico, domnum Franciscum Camps
domnum Jacobum Falco, Anthonium Cella et de
Canet pro estamento militari, doctorem Joannem
Palmarola, Michellem Grimosachs utriusque ju-
ris doctorem civem honoratum Barcinone et Ho-
nofrium Llobet et Vilaseca pro estamento regali
habilitatores sorte extractos quattenus in habili-
tatione facienda de personis ensaculatis in locis
deputatorum militarium pro extractione facien-
da pro residuo presentis et currentis trienni per
mortem illustris doctoris Thome de Nogues militis
bene et legaliter vos habeatis secundum Deum et
consientias vestras pro majori tuitione et securi-
tate juramenti per vos nunc de presentis prestiti
auditis excomunicationis sententiam quam in
vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu
contrafacientes trina canonica monitione pre-
missa fecimus et promulgamus in his scriptis.

En aquest mateix dia entre las set y vuyt horas
passat mitg die per medi del doctor Olaguer
Montserrat, ardiaca major y canonge de la Seu
de Tarragona y don Francisco Camps, habilita-
dors extrets per la habilitació de deputats per la
extracció de deputat militar del General de Ca-
talunya que vacca per mort del doctor Thomàs
de Nogués, cavaller, fonch reportat a sa ex-
cel·lència un memorial de las personas inhabili-
tadas per los senyors de la novena, lo qual és assí
cusit, signat de lletra D.

E dits senyors, tornats que foren, feren relació
com havian donat dit memorial a sa excel·lència
y respongué que·l donarie ab tota diligència al
senyor canceller y que acudissen a ell per lo des-
pata // 74r // que procuraria fos ab brevedat per
a què se pogués fer la extracció.

[ 1669 ]

a. a continuació decret, transcrit a l’Apèndix 5, pàg. 1349.
a. a continuació un memorial i un decret, transcrits a
l’Apèndix 5, pàgs. 1349-1350.



Dimars, a XVI. En aquest dia fonch enviat de
part de sa excel·lència lo lloctinent de sa mages-
tat en lo present Principat a ses senyories y se-
nyors de la novena un decret despachat ab de-
guda forma de cancellaria y firmat de sa
excel·lència, ordenant ab ell se clougués lo acte
de la habilitació y se fes extracció de deputat mi-
litar, lo qual és assí cusit, signat de lletra E.

En aquest mateix dia entre las quatre y las sinch
de la tarda los senyors deputats, lo militar de-
funct y oÿdors de comptes, convocades les per-
sonas dels tres estaments, inseguint losa dispo-
sat per capítols de cort y ab la forma acostuma-
da fonch feta extracció de deputat militar que
vacca per mort del doctor Thomàs de Nogués,
cavaller, en la qual serviren de testimonis: per lo
estament ecclesiàstich los senyors Ardiaca Vi-
cens Prexens, don Joseph de Camporrells, don
Francisco Torrellas y Paguera; per lo estament
militar los senyors mossèn Joan de Pallarès,
mossèn Joseph Senjust y Pagès, mossèn Joan
March y Jalpi; per lo estament real los senyors
mossèn Francesch Gubert y de Aguilar, lo doc-
tor Pere Cardona, mestre Jaume Boneu.

74v E assentats que foren los sobredits nou testimo-
nis se féu extracció de deputat militar y fonch
extret mossèn Bernat Aymerich y Cruÿlles.

Dijous, a XVIII. En aquest dia a las dos horas de
la tarde lo reverent Rafel Bonastra, comensal de
Santa Anna, com ha procurador de Thomàs
Sanfeliu, guarda ordinària de la Bolla de la pre-
sent ciutat, com de sa procura consta ab acte re-
but en poder de Hierònym Galí, notari, als 10
de mars 1657, la qual és assí cusida, signada de
lletra A, en dit nom constituït personalment en
casa del senyor Francesch Sanjust y Pagès, don-
zell, a hont de present té sa habitació lo il·lustre
senyor deputat ecclesiàstich a fi y effecte de re-
nunciar com en presència de dit il·lustre senyor
deputat ecclesiàstich renuncia lo dit offici de
guarda ordinària de la Bolla de la present ciutat
a favor del reverent doctor Ramon Alemany
prevere y beneficiat de Sant Just y Sant Pastor
de la dita present ciutat, suplicant a sa senyoria
fos servit admètrer-li la dita renunciació attès lo
dit offici és dels antichs y dels que·s poden vèn-
drer y alienar, que u rebrà a singular merçè. E
sab // 75r // senyoria respongué que admetia
aquella si et in quantum, presents per testimo-
nis Joan Pau Ravull, studiant en filosofia, y Joan
Pera Vilaseca, studiant, habitants en Barcelona.

E consecutivament al cap de un quart, consti-

tuït personalment lo dit reverent Rafel Bonastre
en dit nom en la casa de la pròpia habitació del
il·lustre Miquel de Pallarès, oÿdor militar, per lo
effecte sobredit, lo qual en dit nom renuncià lo
dit offici de guarda ordinària de la Bolla en mà y
poder de sa senyoria, suplicant-li fos servit ad-
mètrer-li aquella. E sa senyoria respongué que
admetia aquella si et in quantum, etcètera, pre-
sents per testimonis Francesch Ferrer jove, sas-
tre, y Joan Vidal també jove, sastre, habitants en
Barcelona.

E axí mateix en aquest mateix dia als tres quarts
per a les tres de la tarde, constituït personal-
ment lo dit reverent Rafel Bonastre en la casa
del palau del rey a hont té sa pròpia habitació lo
il·lustre deputat real per lo dalt dit effecte en dit
nom renuncià lo dit offici de guarda ordinària
de la Bolla en mà y poder de sa senyoria, supli-
cant fos servit admètrer-li aquella. E sa senyoria
respongué que admetia aquella si et in quan-
tum, etcètera, presents per testimonis Aleix
Amorós y Jordi Nebot, studiants en filosofia.

E seguidament lo dit Bonastra en dit nom cons-
tituït personalment en la casa de la pròpia habi-
tació del il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich per
lo effecte sobredit en dit nom renuncià lo dit of-
fici de guarda ordinària de la bolla en mà y po-
der de sa senyoria, suplicant-li també fos servit
admètrer-li aquellaa. E sa senyoria féu de res-
posta admetia aquella si et in quantum admi-
tenda, presents per testimonis Pera Roca, cot-
xero, y Gerònim Calvet, studiant, habitants en
Barcelona.

75v Divendres, a XVIIII. En aquest dia lo molt il·lus-
tre senyor mossèn Bernat Aymerich y Cruÿlles
arribà en la present casa de la Deputasió entre
las deu y onse horas de la matinada acompanyat
de molts cavallers y al cap de la scala lo anaren a
rèbrer los magnífichs assessors y advocat fiscal y
lo acompanyaren al consistoriet y al cap de un
rato lo acompanyaren al consistori y allí se as-
sentà en la cadira de vellut al costat del senyor
deputat ecclesiàstich y prestà lo jurament acos-
tumat y ohí sentència de excomunicació y pres-
tà sagrament y homenatge en mà y poder del se-
nyor veguer.

Disapte, a XX. En aquest dia lo magnífich Ho-
norat Riu y Navarro en quiscun dret doctor y
burgès de Perpinyà, defenedor del General de
Catalunya, ha renunciat en mà y poder de ses
senyories lo dit offici de defenedor de dit Gene-
ral a favor del magnífich Francisco Mora y de
Marimon, suplicant a ses senyories fossen servits
admètrer-li la dita renunciació. E ses senyories
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respongueren que admetian aquella si et in
quantum sit admitenda, presents per testimonis
Joseph Cortès y Jaume Casas, verguers de ses
senyoriesa.

76r Dimecres, a XXIIII. En aquest dia és estada pre-
sentada a ses senyories una súplica per lo advo-
cat fiscal y procurador fiscal del General, la qual
me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major,
cusís en lo present dietari, com en effecte és assí
cusida, signada de lletra A.

En aquest mateix dia lo doctor en medecina
Joan Alós, mitjensant jurament, ha fet relació
en lo consistori de ses senyories com Pere Vila-
seca, guarda del General, del portal Nou està en
lo llit malalt de una terciana dobla, de manera
que no està per a poder exercir son offici.

En aquest mateix dia ses senyories baxaren a la
llotja de la mar de la present ciutat a effecte de
arrendar lo dret dels çafrans.

En aquest dia per medi de don Joan Amat y
Despalau y Joan Argila, ciutedà honrrat de Bar-
celona, fonch reportat de part de ses senyories
un recaudo a don Joseph de Casademunt, re-
gent la real //76v // cancelleria del present prin-
cipat de Catalunya, donant-li la enorabona de la
merçè que sa magestat, que Déu guarde, és es-
tada servida fer-li de regent del consell supremo
de Aragó.

E los dits don Joan Amat y Joan Argila han feta
relació a ses senyories com lo dit don Joseph de
Casademunt havie fet de resposta que estimave
molt la merçè que ses senyories eren estats ser-
vits fer-li y que folgarie tenir moltas ocasions del
servey del consistori.

77r Dilluns, a XXVIIII. En aquest dia baxaren ses se-
nyories a la Llotja de la mar a effecte de arrendar
los drets dels çafrans.

77v Agost MDCLXVIX

78r Dilluns, a V. En aquest dia ses senyories baxa-
ren, absent lo senyor oÿdor real, a la Llotja de la
mar per a arrendar lo dret dels çafrans que no
estavan arrendats y, havent fet relació a ses se-
nyories Joseph Iglésias, altre dels corredors del
General, com, havent encantat dit dret per spay
de més de sis mesos, no havie trobat major dita
que de sinquanta-una lliura per quiscun any,
presents per testimonis Joseph Picaire, botiguer
de teles de Mataró, y Joseph Blanch, altre dels
verguers de ses senyories, feren arrendament de
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dit dret de safrans per temps de dos anys, dos
mesos y vint-y-sis dies que comensan a córrer lo
dia present y finiran lo darrer de octubre del any
mil sis-cens setanta-hu a Esteva Viader, sastre
de la present ciutat de Barcelona, per preu de
ditas sinquanta-una lliura quiscun any.

78v Disapte, a X. En aquest dia pera orde de ses se-
nyories anà lo síndich del General a demanar
hora a sa excel·lència lo lloctinent y capità gene-
ral per a què li fos reportada una embaxada de
part del consistori. E sa excel·lència assenyalà
ora per lo dia següent a la una y mitja passat
mitx diab.

79r Diumenge, a XI. En aquest dia per medi del
doctor don Francisco Torrellas, canonge de la
Seu de Tortosa per lo estament eclesiàstich,
Gerònim Xammar y Munyós, donsell per lo es-
tament militar y Joseph Sauleda per lo estament
real, fonch reportada una embaxada a sa ex-
cel·lència lo lloctinent de sa magestat en lo pre-
sent Principat de part del molt il·lustre consisto-
ri anant acompanyats ab verguers ab massas
altas y molts officials de la present casa en orde a
unas cridas publicadas en Tarragona, Vilafranca
de Panadés y altres parts del present Principat
molt prejudicials als naturals de ell per ésser
contra del libre y franch comersi, com més llar-
gament en dita embaxada és de vèurer, còpia de
la qual és assí cusida, signada de lletra A.

E sa excel·lència féu de resposta que extrajudi-
cialment don Francisco Montserrat y Vives se li
ere estat consultat eix fet y que se havie prose-
guit ab engany en la matèria y que, havent-li
consultat lo real consell sobre est negoci, havie
resolt que·s suspenguessen dites crides y se pro-
cehís criminalment contra lo capità Anthoni Be-
navent qui havia fet publicar-las per haver exce-
dit en lo orde que se li havie donat y que ere
estat descabesament y borratxaria de dit Bena-
vent.

Dilluns, a XII de agost. En aquest dia lo doctor
Fèlix Molins com a procurador de Joseph Ros-
sell, negociant de la vila de Cervera, receptor
del General de dita vila, consta de sa procura en
poder de Joan Montaner, notari públich de dita
vila, a 30 de juliol del corrent any 1669, la qual
és assí cusida, signada de lletra B, constituït per-
sonalment en lo consistori de ses senyories //79v
// en dit nom ha renunciat lo dit offici de recep-
tor predit. E havent constat a ses senyories que
dit Joseph Rossell no és debitor al General, com
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consta ab la certificatòria del magnífich racional
de la present casa, la qual és assí cusida, signada
de lletra B, han aceptat dita renunciació si et in
quantum sit admitenda, essen presents per tes-
timonis Joseph Blanch y Joseph Cortès, ver-
guers de ses senyories.

Dimecres, a XIIII. En aquest dia fonch presenta-
da una súplica a ses senyories acerca de haver
après los arrendadors del dret de monedas vuy-
tanta-una dobla de or a Rafel Bruno, genovès,
la qual fou comesa als magnífichs assessors de la
present casa de la Deputació y fonch provehit
com en lo proçés està contengut, lo qual és assí
cusit, signat de lletra Aa.

80r Disapte, a XVII. En aquest dia reberen ses senyo-
ries en llur consistori per medi de mossèn Fran-
cesch Sanjust y Pagès, procurador fiscal de la vi-
sita del General, y Bonaventura Torras, notari
públich de Barcelona y scrivà major de dita visi-
ta, tres memorials en orde a las sentèncias y de-
crets de execució proferidas en dita visita y de
las cosas en ells contengudas nombrats de nú-
mero 1, 2 y 3 y també lo proçés de las querelas,
lo llibre de sentèncias y decrets de execució y lo
llibre dit dietari, los qualsb memorials me han
manat ses senyories a mi, scrivà major del Gene-
ral, cusís en lo present dietari, com en effecte es-
tan cusits y signats de número 1, 2 y 3 com està
dit.

80v Dilluns, a XVIIII. En aquest dia Joseph Iglésias,
corredor del General de Catalunya, ha fet rela-
ció a ses senyories, absents los senyors oÿdors
ecclesiàstich y militar, como havent encantat la
casa y botigas de misser Prat, quòndam, debitor
al General, scituades en lo carrer de la Bocaria
de la present ciutat que vuy té y posseheix Fran-
cisco Vila, ciutedà honrat de Vich, per spay de
trenta dies y més per los llochs acostumats de la
present ciutat y no y ha trobat dita alguna, pre-
sents per testimonis Christòfol Grau, studiant, y
Joseph Sauleda.

En aquest mateix dia per medi del doctor Pere
Cardona, subrogat en lo offici de síndich del
General de Catalunya, fonch reportada una sú-
plica, còpia de una carta en ella inclusa de la ciu-
tat de Tarragona, en orde a voler impedir lo go-
vernador de aquella plaça que no se pugan
embarcar grans per la costa de Catalunya sensc

sa intervençió al excel·lentíssim senyor llocti-
nent y capità general en lo present Principat,
com més llargament en dita súplica y carta ori-

ginal és de vèurer, còpia del qual y original de
dita carta són assí cusidas, signadas de lletra D 
y E.

E sa excel·lència féu de resposta a dit síndich
que havia ordenat que a ningú se impedís lo
vèndrer blat y demés grans y que puguessen los
naturals liberament contractar y fer venda de
aquells per tot lo present Principat, prohibint
tant solament la treta fora regne y replicant-li
dit síndich que com axí escrivien lo contrari los
cònsols de Tarragona, respongué que escri-
guessen ses senyories a dits cònsols lo que tenia
dita.

81r Dimecres, a XXI. En aquest dia a les deu horas
de matinada Joana Sastre, muller de Benet Sas-
tre, negociant, ciutedà de Barcelona, obtenint
lo offici de receptor del General de la taula de la
present ciutat de Barcelona, com a procuradora
de dit Benet Sastre, son marit, com de sa procu-
ra consta en poder de Hierònim Galí, quòn-
dam, notari real, ciutedà de Barcelona, a 24 de
abril de l’any 1662, la qual és assí cusida, signa-
da de lletra A, present en consistori de ses se-
nyories, absent lo senyor oÿdor real de dit con-
sistori, ha renunciat en mà y poder de ses
senyories lo dit offici de receptor del General de
la taula de la present ciutat en favor de Ramon
Casanovas, flaquer, ciutedà de Barcelona, supli-
cant a ses senyories fossen servits admètrer-li la
dita renunciació, attès que lo dit offici és dels
que·s poden vèndrer y alienar. E ses senyories
respongueren admetian aquella si et in quan-
tum sit admitenda, presents per testimonis Jo-
seph Blanch y Joseph Cortès, verguers de ses se-
nyories.

Dijous, a XXII. En aquest dia per medi dels molt
il·lustres senyors deputats militar y oÿdor real
fonch reportada una súplicab ab una carta del
magnífich deputat // 81v // local de la ciutat de
Tortosa al excel·lentíssim senyor lloctinent y ca-
pità general en lo present principat de Catalu-
nya, còpia de la qual y de dita carta és assí cusi-
da, signada de lletra B, havent primer obtingut
hora per medi del síndich del General de dit ex-
cel·lentíssim senyor per a la una passat mitgdia.
E sa excel·lència rebé a dits senyors ab molt
agrado, manant asentar a ses senyories y després
de haver dit lo senyor deputat lo contengut en
dita súplica respongué que son ànimo no ere es-
tat fer publicar cridas algunas sinó per a què no
y hagués agavalladors de grans y no se’n tra-
guessen fora regne y que podia lo molt il·lustre
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consistori fer entèndrer y scríurer son ànimo per
tot lo present Principat per a què los naturals
poguessen vèndrer y comprar com de antes y
que son ànimo may és estat voler impedir lo li-
bre comersi.

Divendres, a XXIII. En aquest dia per medi del
doctor Pere Cardona, subrrogat en lo offici de
síndich del General de Catalunya, fonch repor-
tat un memorial de subjectes a sa excel·lència lo
lloctinent de sa magestat en lo present Principat
per lo offici de deputat local del General de la
vila de Puigcerdà per lo residuo del present y
corrent trienni 1668, vuy vaccant, per obtenir
Joan Batista Quintà, qui exercia aquell lo offici
de veguer de dita vila y com ha official real in-
compatible, còpia del qual memorial és assí cu-
sida y signada de lletra C. E sa excel·lència res-
pongué que·l miraria.a

82r Dimars, a XXVII. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cuse en lo present
dietari dos papers despatchats en deguda forma
de cancellaria, lo un en orde a las personas pro-
posadas per los llochs vacants en las bolsas de
deputats y oÿdors, sots data de 22 del present y
corrent mes y l’altre aserca // 82v // dels llochs
vaccants en las bolsas dels officis, los quals són
assí cusits, signats de lletras D y E.

Dijous, a XXVIIII. En aquest dia a les duas horas
de la tarda se féu extracció de insiculadors per
insicular los llochs de present vaccant de depu-
tats y oÿdors y officis de la present casa de la De-
putació, com és acostumat fer-se tots anys a 15
de maig, y per no ser vingudes las nominacions
de Madrit no s’és feta en lo temps disposat los
capítols de cort de dits 15 de maig.

E axí mateix, estant-se fent lo acte de extracció
de insiculadors, fonch posada per lo procurador
fiscal de la present casa excepció al doctor Joan
Gassió, dient en ella non potest quia est assessor
auditorie generalis, la qual, havent oÿda lo doc-
tor Salvador Ribes, com ha procurador de dit
doctor Joan Gassió, fe, de la qual procura és assí
cusida, signada de lletra A, en dit nom presentà
a ses senyories una scriptura aserca de voler con-
córrer a la sort y extracció de insiculadors que
de present se està fent dit doctor Gassió, de la
qual li fonch donadab //83r //llisència per ses se-
nyories en virtut del capítol de cort «Ne llevàs
acte» y axí bé ses senyories remeteren aquella als
magnífichs assessors de la present casa per a què
al peu de dita scriptura responguessen en es-
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crits, lo qual paper y scriptura és assí cusit, sig-
nat de lletra B.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Catalunya, cuse en
lo present dietari un decret despatchat en degu-
da forma de cancellaria, enviat per orde de sa
excel·lència, dat en Barcelona a 29 de agost
1669 acerca de no poder ser insiculat don Ra-
mon Calders com a don sinó com a mossèn, lo
qual és assí cusit, signat de lletra C.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Catalunya, cuse en
lo present dietari una còpia de carta de sa ma-
gestat enviada a sa excel·lència aserca de la causa
de don Miquel Ramona de una y dona Joana
Berardo de altre, la qual és assí cusida, signada
de lletra D.

83v Setembre MDCLXIX

Dilluns, a II. En aquest dia per medi del doctor
Pere Cardona, subrrogat en lo offici de síndich
del General de Catalunya, per orde de ses se-
nyories fonch reportat a sa excel·lència lo llocti-
nent de sa magestat en lo present Principat un
plech de cartas de la reyna nostra senyora, que
Déu guarde. E lo dit doctor Pere Cardona ha
feta relació com havia donadas ditas cartas a dit
excel·lentíssim senyor en sas pròpias mans y que
li féu de resposta que se las mirariaa.

84r Divendres, a VI. En aquest dia lo il·lustre senyor
oÿdor militar baxà a la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat y se conferí en lo aposiento del re-
ceptor dels fraus per vèurer en ell si hi havia
fraus y per no trobar-se allí lo receptor dels fraus
no pugué ser la regonexensab.

85r Divendres, a XIII. En aquest dia me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cu-
sís en lo present dietari una súplica presentada
per lo procurador del capità Hipólito Gallo, la
qual és assí cusida, signada de lletra E.

Disapte, a XIIII. En aquest die ha faltat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor
Pere Orient, de present deputat real, per causa
de sa indisposició y malaltia.

85v Dimecres, a XVIII. En aquest die lo il·lustre se-
nyor oÿdor militar és baxat en la Llotja de la
mar de la present ciutat y s’és conferit en lo apo-
siento dels fraus y s’i ha trobat una pesa de tela
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trenta dosena apresa de casa mestre Circuns,
sastre, ciutedà de Barcelona, y una partida de
cotó filat de pes de una roba y sinch lliures après
de casa de un treballador devant lo scorxador.

Dijous, a XVIIII. En aquest dia lo doctor Pere
Cardona, subrrogat en lo offici de síndich del
General de Catalunya, ha fet relació a ses senyo-
ries com lo dia de ahir lo excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general en lo present Princi-
pat lo envià a sercar per a què digués als molt
il·lustres senyors deputats se conferissen lo dia
de vuy en son palàcio a dos quarts de la una pas-
sat mitx dia, que tenia negocis que tractar ab ses
senyories, com en effecte dits molt il·lustres se-
nyors en dita hora són anats a dit palàcio ab ver-
guers ab massas altas, acompanyatsa // 86r // de
molts officials de la present casa per a saber lo
que dit excel·lentíssim senyor ere servit partici-
par-los. E sa excel·lència los entregà una carta
de sa magestat, que Déu guarde, dient que la
està feta, passada sa magestat ere estada servida
dignar-se de manar aliviar lo present Principat
del allotjament de la cavalleria ya que no y havie
perill de invasió, havent de restar en lo present
Principat mil y sinch-cents cavalls, attenent a las
instàncias per ses senyories fetes per a què en al-
tre ocasió stigués apte lo present Principat per a
suportar lo abrich de la cavalleria y subvenir
aquella y que posaria en execució dit orde en te-
nir los medis necessaris y per a fer-o, la qual car-
ta és assí cusida, signada de lleta A y del thenor
següent:

«Lab reyna governadora.

Diputados. He visto lo que me representays en
carta de 20 de julio passado suplicándome tenga
por bien de mandar aliviar a los lugares de algu-
na parte de los soldados que se hallan alojados en
ellos y que, a suplicación vuestra, mandé embiar
a essa provincia los meses pasados para su conser-
vaçión y defensa con ocasión de la noticia que se
tubo de que françeses intentarían entrar en ella
por la parte de Rossellón, suppuesto que pareçe no
ay oy este peligro, y ha pareçido responderos que
assí como por lo que estimo tan buenos vassallos,
hize passar a esse Principado la gente que de pre-
sente se halla en él luego que los armamentos de
Françia y las otras circunstancias que entonçes
concurrieron obligar a rezelar el rompimiento de
la paz, attendiendo principalmente a procurar
vuestra mayor seguridad y defensa. // 86v // Assí
aora, reconoçiendo que han faltado de presente es-
tos motivos, pues deve esperarse que se continuará

la paz y que por esta razón llega el caso de mirar
por el descanso de la provinçia, no solo para que se
recobre de lo padezido sino para que, offreziéndo-
se accidente de bolver a las armas, tengan nuebas
fuerças con que obrar como lo ha hecho en todas
ocasiones con su acostumbrada fineza, havía
mandado, aún antes de recebir vuestra carta,
que se alivie a la provinçia en quanto ha sido po-
sible, quedando la cavalleria que fuere necessario
para subvenir a qualquier succeso repentino de
que quise avisaros, como también lo entenderéys
por el duque de Ossuna y Uzeda, mi lugartenien-
te y capitán general, por cuya mano recibiréys
ésta y a quien he mandado dar las órdenes neces-
sarias para su ejecuzión y cumplimiento, que-
dando yo con la satisfaçión que tan justamente
me havéys mereçido y espero mereseréys en todas
las ocasiones del real servizio. Datum en Madrid,
a XXIX de agosto MDCLXIX. Yo la reyna. Vidit
don Christophorus Crespí, vicecancellarius; vidit
don Petrus Villacampa, reverens; vidit Ferri[...]
Heredia, reverens; vidit don Antonius Ferrer; vi-
dit Vilosa, reverens; vidit Marchio de Castellno-
vo; Don Didacus de Sada, secretarius»a.

87r Divendres, a XX. En aquest dia faltà en lo consis-
tori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat
ecclesiàstich per causa de sa indisposició.

Disapte, a XXI. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major, cusís en lo present dietari una
carta de Joanb Francisco Pujol, agent del Gene-
ral en la cort de sa magestat, en orde al avís que
donà a ses senyories de que ha posat en mà de sa
magestat, que Déu guarde, la carta de ses se-
nyories solicitant que vinga visitador en lo pre-
sent Principat com en effecte és assí cusida, sig-
nada de lletra B.

Diumenge, a XXII. En aquest dia Joseph Isglé-
sias, corredor del General, ha fet relació a ses
senyories com, havent encantades unas casas
que foren de Jacintho Borbó, apotecari de la
plasa Nova, y antes de Francesch Armant, debi-
tor al General per spay de més de quatre mesos,
no ha trobat dita ninguna y axí ho jura, pre-
sents per testimonis Benet Parets, mestre de ca-
ses, y Valensi Serra, prevere, ciutedans de Bar-
celona.

87v Dimars, a XXIIII. En aquest dia me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major, cusís en lo pre-
sent dietari un vot dels magnífichs assessors, ad-
vocat fiscal y doctors consulents en orde a que·s
passe havant en la contrafacció de uns reals de
vuyt y plata obrada apresos per los ministres de
la capitania general de una galera de la sereníssi-
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ma república de Gènova, com en dit vot és de
vèurer, lo qual és assí cusit, signat de lletra D.

Dimecres, a XXV. En aquest dia és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor de-
putat real, lo qual estava detingut en sa casa per
causa de malaltia.

En aquest mateix dia per medi del il·lustre se-
nyor don Bernat de Aymerich, diputat militar
de orde de ses senyories, fonch reportada una
súplica presentada al consistori per part de las
parròquias de Sant Boy y altres, suplicant a ses
senyories representassen al excel·lentíssim se-
nyor lloctinent los aliviàs que no haguessen de
aportar tanta palla per la cavalleria de la present
ciutat a dit excel·lentíssim senyor lloctinent y li
ha representat lo que ditas parròquias demanan
en dita súplica, que és assí cusida, signada de lle-
tra E. E sa excel·lència respongué «la vería»a.

88r Dijous, a XXVI. En aquest dia Dionís Magarola,
procurador fiscal del General, ha fet relació a ses
senyories com, havent fet posar diferents rètols
a unas casas, dient està per llogar o asensar, que
lo General té y posseheix en la plasa Nova, las
quals foren de Jacintho Borbó, apotecari, com
ha succehint a Francisco Armant, debitor al Ge-
neral, per spay de vuyt anys contínuos no s’i ha
trobat llogater algú ni que volgués asensar
aquellas.

Divendres, a XXVII. En aquest dia per orde de
ses senyories lo doctor Pere Cardonab, subrro-
gat en lo offici de síndich del General, reportà
una súplica al molt il·lustre y reverent senyor
canceller per a què la habilitàs, còpia de la qual
és assí cusida, signada de lletra C.

Disapte, a XXVIII. En aquest dia lo doctor Pere
Cardona, subrrogat lo offici de síndich del Ge-
neral, ha fet relació a ses senyories com, havent
reportat lo dia de ahir al molt reverent senyor
canceller la sobredita súplica, féu de resposta
que havia de juntar las tres salas per a resòldrer
la habilitació de aquella y que las juntaria quant
més prest poria, y dilluns o dimars primer vi-
nent tornàs per la resposta.

En aquest mateix dia mestre Isidro [...]abo, fus-
ter, y Pere Pau Ferrer, mestre de cases del Gene-
ral y present casa de la Deputació, han // 88v //
fet relació a ses senyories com per orde del molt
il·lustre consistori dels senyors deputats han mi-
rat una casa scituada en la plasa Nova de la pre-
sent ciutat, que antes era de Francesch Armant
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y vuy per retiment és del General de Catalunya,
y, havent regonegut aquella, són de sentir que
com la dita casa està molt derruïda y las tauladas
molta part sens teulas y las parets molt cruxidas,
los sostres consumits de la pluja per ocasió de
estar derruïdas las tauladas y tot lo sobredit per
haver més de vuyt anys que no ere habitada dita
casa, portas y finestras molt dolentas de manera
que si no se adoba està ab perill de entrar-se’n,
són de sentir que si se troba qui vulla asensar-la,
donant al General, vint-y-una lliura a més de
trenta-nou que·s diu ne fa de mals, obligant ses
senyories al qui vulla asensar-la que y fasse obras
per assegurar-la que poden asensar-la, y la so-
bredita relació fan, essent presents per testimo-
nis Valentí Serra, prevere, y Joseph Sauleda.

En aquest mateix dia a lesa onse horas de mati-
nada Ramon Casanoves, flaquer, ciutedà de
Barcelona, obtenint lo offici de receptor del Ge-
neral de la taula de la present ciutat de Barcelo-
na, en virtut de renunciació en favor de dit Ca-
sanoves feta per Joana Sastre, muller de Benet
Sastre, negociant, ciutedà de dita ciutat, com de
dita renunciació consta en lo present dietari a
21 de agost pròxim passat, present en consistori
de ses senyories absents los senyors deputats ec-
clesiàstich y real ha renunciat en mà y poder de
ses senyories lo dit officib // 89r // de receptor
del General de la taula de la present ciutat, en
favor de dit Benet Sastre, suplicant a ses senyo-
ries, fossen servits admètrer-li dita renunciació
attès que lo dit offici és dels que·s poden vèn-
drer y alienar. E ses senyories respongueren ad-
metian aquella si et quantum sit admitenda y al-
trament en la conformitat està contenguda en
lo vot fet per los magnífichs assessors y advocat
fiscal de la present casa al dors de la suplicació
presentada per dit Benet Sastre a ses senyories a
25 del corrent, lo qual vot és assí cusit, signat de
lletra A, presents per testimonis Joseph Blanch y
Jaume Cases, verguers de ses senyories.

89r Octubre MDCLXIX

Dimecres, a II. En aquest dia lo síndich del Ge-
neral ha fet relació a ses senyories com lo dia de
vuy serà conferit en casa del molt il·lustre y re-
verent senyor canceller per saber la resposta de
la súplica que per orde del molt il·lustre consis-
tori li fonch reportada lo dia de 27 de setembre
proppassat y ha fet de resposta que no havia en-
cara pogut juntar las tres salas.

En aquest mateix dia lo doctor Ramon Ala-
many, prevere y beneficiat en la isglésia parro-
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quial de Sant Just y Sant Pastor de la present
ciutat, guarda ordinària del General, present en
consistori, renuncià lo dit offici en mà y poder
de ses senyories y a favor y persona de Francis-
co Alamany, studiant en filosofia, suplicant a
ses senyories fossen servits admètrer-li aquella,
attès ser altre dels officis vendibles. E ses se-
nyories acceptaren y admeteren aquella si et in
quantum, presents per testimonis Jaume Casas
y Joseph Cortès, verguers de ses senyories.

Dijous, a III. En aquest dia és tornat en lo con-
sistori de ses senyories lo il·lustre senyor depu-
tat ecclesiàstich, lo qual estava desganat.

En aquest mateix dia lo reverent Rafel Bonastre,
comensal de Santa Anna, ajudant primer de la
scrivania major del General de Catalunya y pre-
sent casa de la Deputació, ha renunciat lo dit of-
fiçi de ajudant primer en mà y poder de ses se-
nyoriesa // 90r // en favor y persona del doctor
Ramon Alamany, prevera y beneficiat de la is-
glésia parroquial de Sant Just y Sant Pastor de la
present ciutat de Barcelona, suplicant a ses se-
nyories fossen servits admètrer-li aquella, attès
ser altre dels officis vendibles. E ses senyories
han admesa aquella si et in quantum si admiten-
da, presents per testimonis Jaume Casas, ver-
guer del consistori, y Benet Parets, mestre de
cases, ciutedans de Barcelona.

En aquest mateix dia lo il·lustre senyor don Ber-
nat de Aymerich y Cruÿlles, de present deputat
militar, havent primer obtinguda hora per a la
una mitja passat mitg dia per medi del síndich
del General ha reportades per part del molt
il·lustre consistori quatre súplicas a sa excel·lèn-
cia lo lloctinent y capità general de sa magestat
en lo present Principat, ço és, la una de la uni-
versitat de Thivissa, altre de las baronias de En-
tensa, l’altre del comptat de Prades, l’altre de la
universitat de Falset y l’altre del síndich de la
comuna del Camp de Tarragona, las quals sú-
plicas són estades presentades a ses senyories per
medi de un síndich de cada una de ditas univer-
sitats per a què ses senyories isquessen al reparo
del que en ellas representan ditas universitats, lo
que llargament és de vèurer ab dites súplicas,
que són assí cusidas, signades de lletras A, B, C,
D. E sa excel·lència ha fet de resposta que veuria
lo que poria obrar en lo tocant a ditas súplicas y
que enviaria a sercar dit senyor deputat militar
per la resposta.

En aquest mateix dia lo síndich del General ha
fet relació a ses senyories com, havent anat en

casa lo il·lustre y molt reverent senyor // 90v //
canceller per la habilitació de la súplica per dit
síndich de orde del consistori de ses senyories a
dit senyor reportada, féu de resposta que tornàs
lo endemà divendres que li donaria dita suplica-
ció habilitada per poder presentar-la a sa ex-
cel·lència.

Divendres, a IIII. En aquest dia, havent anat lo
síndich del General, conforme li digué lo dia de
ahir lo senyor canceller, per la sobredita súplica,
li respongué que no havie juntat encara las salas,
que procuraria juntar-las per habilitar-la y que y
tornàs dilluns.

91r Dilluns, a VII. En aquest dia lo síndich del Ge-
neral ha anat de part de ses senyories en casa
lo il·lustre y molt reverent canceller per a soli-
citar la habilitació de la suplicació per dit sín-
dich a dit senyor canceller per part del consis-
tori reportada en dias passats. E sa excel·lència
ha fet de resposta que tornàs divendres primer
vinent, que procuraria en lo interim despachar-
la.

Dimars, a VIII. En aquest dia lo sobredit síndich
del General se conferí en lo palau de sa ex-
cel·lència lo lloctinent de sa magestat en lo pre-
sent Principat per a representar-li de part de ses
senyories que los síndichs de la comuna del
Camp de Tarragona y altres parts del present
Principat estavan gastant en esta ciutat per a
guardar la resposta que dit excel·lentíssim se-
nyor offerí donar al il·lustre deputat militar en
orde a las súplicas per dits síndichs a ses senyo-
ries presentades y per dit senyor deputat a sa ex-
cel·lència reportadas lo dia de tres del present y
corrent mes. E sa excel·lència féu de resposta
que dits síndichs podian tornar-se’n, que la ma-
tèria se estava tractant y que en tenir la resolució
enviaria a sercar lo dit deputat militar per la res-
posta.

Dimecres, a VIIII. En aquest dia lo síndich del
General és tornat per orde de ses senyories en
casa lo il·lustre y molt reverent senyor canceller
per al despatx de la súplica que havia de habili-
tar per a presentar al senyor //91v //virrey, a que
ha respost que la nit passada havia parlat ab sa
excel·lència sobre la matèria y que vuy havia do-
nat orde al verguer per a què avisàs als senyors
del consell per a la tarda per tres salas per a la
habilitació de dita suplicació.

Dijous, a X. En aquest dia lo sobredit síndich
del General ha fet relació y entregat a ses senyo-
ries la sobredita súplica habilitada per lo il·lustre
y molt reverent senyor canceller.

En aquest mateix dia lo dit síndich del General
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se conferí en lo palau del senyor virrey a effecte
de demanar-li hora per a presentar-li la sobredi-
ta súplica y llevar-ne acte en la forma acostuma-
da. E sa excel·lència respongué que anassen lo
endemà divendres a les vuyt horas de la nit.

Divendres, a XI. En aquest dia a les vuyt horas
de la nit lo scrivà major Anthoni Reart, scrivà de
manament, y lo síndich del General, se són con-
ferits en lo palàcio del senyor virrey y capità ge-
neral en lo present Principat y allí dit síndich li
ha presentada la dalt dita scriptura, la qual avall
serà insertada, y li ha donat còpia de aquella y
dit senyor virrey digué «la tenía por leída» y ha
respost ab aquestas paraulas que «lo tenía enten-
dido y que bolvería la //92r //respuesta a su tiem-
po», de la qual presentata dit Anthoni Reart,
scrivà de manament y lo scrivà major y secretari
del General ha instància y petició de dit síndich
ne han llevat acte simul stipulants e in solidum
cloents y auctenticades, presents per testimonis
Christòfol Vinyals, cotoner, y Joseph Gil, fus-
ter, ciutedans de Barcelona, la qual scriptura és
del thenor següent:

«Excel·lentíssim senyor

De orde de vostra excel·lència com ha capità ge-
neral en lo mes de agost se féu aprehensió per lo
tribunal de la capitania general de una partida
de reals de vuyt y plata obrada en la regonexen-
sa se féu en la galera patrona de la sereníssimaa,
república de Gènova, las quals cosas se havian
carregat en los regnes de Castella, Valènçia per
a consignar a differents personas en la ciutat de
Gènova, proceïnt-se aprés en dit tribunal a la
declaració judicial de commís de ditas cosas
apresas, instant lo procurador fiscal contra Hi-
pólito Gallo, capità de dita galera. Y com, ex-
cel·lentíssim senyor, lo conèixer y prosehir dit
tribunal en la causa de dit commís encontra ab
la constitució 7, títol «De officis de alcayts y ca-
pitans» y altres aplicables, la qual disposa que
los capitans, axí general com particulars, no
usen ni usar puguen de més jurisdicció de aque-
lla que per dret o constitució los és permès y no
haje disposició de constitucions ni dret comú en
lo dit cas del comís de las ditas cosas apresas que
tribuesca jurisdicció al tribunal de la capitania
general per procehir a la causa de aquell per no
ser cosa de guerra ni dependent d’ella, ni de
contrabando ni tampoch ésser dit capità // 92v
// Hipólito Gallo soldat estipendiat de sa ma-
gestat, que Déu guarde, y axí dits procehiments
encontran ab la constitució 7 y la constitució
«Poch valdria» vulgarment dita «De la obser-
vança», ab la qual se donan per invàlidos los
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procehiments fets contra constitucions y havent
los deputats y ohïdors de comptes a qui toca per
rahó de sos officis, conforme la mateixa consti-
tució y altres enviat tres recados per medi del
síndich, suplicant fos servit reparar ditas contra-
faccions. Y lo mateix ha suplicat a vostra ex-
cel·lència don Davit Pesso, procurador legítim
del capità Hipólito Gallo, sens que vostra ex-
cel·lència fins vuy no se ha servit ab effecte repa-
rar-la, lo que ha mogut al dit procurador del dit
capità Gallo ha fer nova instància que·s prosse-
guissen las diligèncias necessàrias per lo reparo
de dita contrafacció. Per ço, attenent dits depu-
tats a la dita nova instància y altrament desitjant
dits deputats alcansar ab tot effecte lo reparo de
dita contrafacció per medi de son síndich, supli-
cant a vostra excel·lència sie de son servey per
observansa de ditas generals constitucions revo-
car y manar revocar dits procehiments, manant
remètrer la dita causa y parts y cosas apresas a
son jutge competent per son descàrrech, inse-
guint la forma en semblants casos acostumada
se servesca de donar llicència se continue acte
de presentació, officium, etcetera. Altissimus,
etc».

La qual suplicació fonch treta en pública forma
per a exhibir en lo proçés de la firma del dupte
per lo síndicha // 93r // del General posat per
rahó de dita constitució 7, títol «De officis de
alcayts y capitans» y altres aplicables, lo qual
acte manaren ses senyories fos cusit en lo pre-
sent dietari, lo qual acte és signat de lletra E.

Dilluns, a XIIII. En aquest dia Anthon Reart,
scrivà de manament y secretari de província,
constituït personalment en la sala del consistori
de la present casa de la Diputació en presència
de ses senyories y present Joan Argila, ciutedà
honrat de Barcelona, scrivà major del General
de Catalunya, y presents per testimonis Jaume
Casas y Joseph Ortiz, verguers de ses senyories,
ciutedans de Barcelona, digué que en resposta
de una súplica o requesta que en jornada de 11
del present y corrent mes de octubre 1669, ins-
tant lo doctor Pere Cardona, //93v // subrrogat
en lo offici de síndich del General de Catalunya,
fonch presentada al excel·lentíssim lloctinent y
capità general de sa magestat en lo present prin-
cipat de Catalunya de que fonch llevat acte per
mi dit Joan Argila y Anthon Reart simul stipu-
lants y in solidum clouents, en resposta de aque-
lla, dit Anthon Reart en nom y de orde de dit
excel·lentíssim senyor donave lo contengut en
lo paper, lo qual és assí cusit, signat de lletra A y
del thenor següent: «A su excelencia le a hecho
gran novedad haverle dado qüenta el cançeller
que por parte de vuestra señoría se le havía pre-
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sentado una súplica firmando duda en la preten-
dida contrafacción de la aprehensión que mandó
hazer como capitán general de una plata labra-
da y reales deaocho que se hallaron en la galera
del capitán Ipólito Gallo diçiendo que su excelen-
cia como capitán general no lo havía podido
haçer por ser contra las constituciones de este
Principado sino como lugartheniente por cuya
causa escrivió a vuestra señoría un papel en 10 de
deziembre del año passado diciendo que lo tenía
entendido para los cassos que se offreciesen en ade-
lante y que este no fuesse de exemplar para otros
casos con que vuestra señoría podía quedar satis-
fecho en el reparo de dichas constituciones. Pero
viendo que vuestra señoría a presentado la súpli-
ca en la forma acostumbrada para firmar la
duda de la contrafacción lo a estrañado por tener
esta pretenssión de vuestra señoría ya por satisfe-
cha en virtut del papel referido porque la inten-
ción de su excelencia nunca a sido de contravenir
a ninguna constituzión de este Principado y en
particular en el caso de la dicha apreensión de di-
chos reales de a ocho y plata de la galera de Géno-
va del capitán Gallo ni de dar más jurisdizión a
laa //94r // capitania general de la que las consti-
tuciones le conceden antes bien en todo quedar at-
tento a la observançia de ellas y para esto declara
su ánimo que no a sido ni es contravenir a lo dis-
puesto por dichas constituciones y que lo obrado so-
bre el caso referido de la galera de Génova y de los
demás sean como ningunas ni para el hecho ni
para exemplar conqueda todo prevenido». Volent
ses senyories que no puga lo dit scrivà major do-
nar còpia de la present resposta feta en la pre-
sent jornada per dit Reart en nom y de orde de
dit excel·lentíssim senyor que no·s done còpia
juntament de la requesta se li donà en la sobre-
dita jornada de 11 de dit mes y any, de las quals
cosas, instant ses senyories, dits Argila y Reart
ne llevan lo present acte simul stipulants y insoli-
dum clovens, presents per testimonis los sobre-
dits.

Dimecres, a XVI. En aquest dia ses senyories
consistorialment ab massas altas, acompanyats
de alguns officials de la present casa de la Depu-
tació, anaren a las fons del General com és acos-
tumat y se conferiren a la mare de ditas fons per
vèurer en ellas si havie de adobar-se alguna
cosa.b

95r Dilluns, a XXI. En aquest dia a la una hora pas-
sat mitx dia Dionís Magarola, procurador fiscal
del General, tant en nom propi com també
com ha procurador del magnífich doctor Diego
Figuerola, advocat fiscal de dit General, com de

dita procura consta en poder del scrivà major
de la present casa de la Deputació, lo dia de vuy
per estas cosas tant solament, presents per testi-
monis Joseph Sauleda y lo doctor en drets
Francesch Campderrós, en companyia de dit
scrivà major del General de Catalunya y present
casa de la Deputació ab asistència de Joseph
Fortanyó, alguazil del govenador de orde de
ses senyories s’és conferit en la casa de Francis-
co Llauder, notari públich de Barcelona, a ef-
fecte de presentar-li una requesta, la qual és assí
cusida, signada de lletra B y del thenor següent:
Molt bé sap e ignorar no pot vostra mercè
Francisco Llauder, notari públich de Barcelona,
com als 19 del corrent més a instància del pro-
curadora de Hipólito Gallo se conferí a las dos
horas de la tarda en la casa del senyor doctor
Diego Figuerola, advocat fiscal del General de
Catalunya en effecte, presentant-li una requesta
que comensa «Molt bé sab» y acaba «requirens
notarium» y axí mateix en la casa de Dionís
Magarola, procurador fiscal del General de Ca-
talunya presentant-li la dita requesta y de una y
altre presentació ne llevà acte auctèntich, no
obstant que dit doctor Figuerola respongué no
acceptava dita presentació per no constar de
llicència y consentiment dels molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes per estar
prohibit per la generals constitucions que nin-
gun notari puga presentar requesta o scriptura
alguna en // 95v // dany del General, per lo que
lo procurador fiscal del General d’est principat
de Catalunya requereix a vostra mercè que in
continenti entregue en mà y poder de Joan Ar-
gila, scrivà major del General, los dits dos actes
originals de ditas presentacions, altrament re-
cusant, lo que no·s creu, protesta de tots los
danys y despesas y procehir contra vostra mercè
y sos béns civil y criminalment conforme en las
generals constitucions de Catalunya, capítols y
actes de cort y usos y costums del General se
trobarà disposat y de tot lo de dret li serà
permès requirens notarium, com en effecte li
fonch llegida y presentada y juntament se li
donà còpia comprovada ab son original, essent
presents per testimonis Pere Llosas, scrivent, y
Sebastià Rigo, manyà, ciutedans de Barcelona.
E lo dit Francisco Llauder ha respost que may
ha tingut notícia que estigués prohibit com ha
notari de poder presentar requestes a officials
de General sots la prohibició que narra dita re-
questa per quant ex officio sap que qualsevol
notari instat y requerit deu y està obligat a lle-
var acte de la cosa requerida per lo que no en-
tén haver de entregar la requesta original qu·és
en son poder, aturant-se també lo temps de la
constitució per respòndrer més llargament offe-
rint estar a tot lo que serà de rahó y justícia, vo-
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lent que no·s done còpia de dita requesta sens
inserta de las presents respostas. E seguidament
dit Magarola requerí al alguazil que aportàs a
dit Francisco Llauder, notari, a la presó si no
entregava dita original requesta. Y dit Llauder
encontinent entregà aquella, laa //96r // qual és
assí cusida, signada de lletra C, dient que u feye
per librar-se de una oppressió y compulsió ur-
gent, presents per testimonis los sobredits Pere
Llosas y Sebastià Rigo.

Dimars, a XXII. En aquest dia Vicens Concas,
pagès de la vila de Rosas, procurador substituït
de Antich Castelló, mariner de dita vila, procu-
rador de Miquel Bonvesí, negociant de la mate-
xa vila, receptor del General de la taula de dita
vila de Rosas de la col·lecta de la vila de Castelló
de Ampúrias, consta de la procura en poder de
Miquel Pastell, notari públich de Castelló de
Empúrias, a 23 de setembre pròxim passat y de
la substitució en poder de dit Pastell, notari, a
16 del present y corrent mes de octubre, las
quals són assí cusidas, signadas de lletras D y E
en dit nom ha renunciat en mà y poder de ses
senyories lo dit offici de altre dels taulers de la
dita vila de Rosas y sa collecta. E ses senyories
admeteren dita renunciació si et quantum ad-
mitenda sit, essent presents per testimonis Jau-
me Casas y Joseph Cortès, verguers de ses se-
nyories.

Dijous, a XXIIII. En aquest dia lo doctor Pere
Cardona, subrrogat en lo offici de síndich del
General de Catalunya, ha feta relació com lo
dia de vuy per orde de ses senyories se ere con-
ferit ab lo excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general de sa // 96v // magestat en lo
present Principat y li havie dit y suplicat de
part de ses senyories fos de servey de sa
excel·lència posar en execució lo que en dias
passats per lo senyor deputat militar li ere estat
suplicat aserca de las pallas y que en tot cas am-
pliàs lo càrrech a més llochs y universitats y
juntament. Y axí mateix que los síndichs de la
comuna de Tarragona y demés estaven instant
ab cartas a ses senyories lo alívio dels soldats y
demés que en dias passats lo dit senyor militar
per orde de ses senyories representà y suplicà a
sa excel·lència y axí·s que fos servit sa excel·lèn-
cia aliviar ditas universitats y fer lo demés se li
era suplicat, al que sa excel·lència fou servit
respòndrer que en quant a las pallas ja se havia
donat orde no se’n descarregàs partida alguna
sinó és en los magatsems matexos y que sabia
se observava dit orde y que ja havia dit al se-
nyor deputat militar en quant al que li havia dit
de composicions que sempre que li fessen
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constar los que tal havian fet los castigaria y
que en lo de allergar lo càrrech de haver de
aportar pallas a més llochs o universitats no li
aparexia bé perquè los demés llochs tenian sol-
dats allotjats y de aqueix modo vindrian a tenir
dos mals y que los llochs que aportavan las pa-
llas no tenian soldats y que en quant al dels
síndichs de la comuna y demés diu que aguar-
da per aprest lo alívio general de sa magestata

en tràurer bon número de cavalleria del pre-
sent Principat que això és lo de conveniència y
importància, que en lo demés de tràurer los
soldats de unas universitats y posar-los a altres
poch ve a interessar lo Principat.

Novembre MDCLXIX

98v Divendres, a VIII. En aquest dia per mi, scrivà
major, de orde de ses senyories fonch notifica-
da a Joseph Quintana, exactor del General,
una deliberació per ses senyories presa lo dia
de aïr en orde a que anàs a executar los béns de
don Pau de Areny, quòndam, y la persona y
béns de Joseph de Navel, fermanses de Bona-
ventura Capdevila, negociant de Barcelona,
arrendador de la Bolla de Tremp y Pallàs lo
trienni corrent per set-centes dotse lliures, dot-
se sous y sinch discorregudes de resta de tersas
fins lo darrer de setembre proppassat, essent
presents per testimonis Joseph Cortès y Jaume
Casas, verguers de ses senyories, ciutedans de
Barcelona.

En aquest mateix dia, inseguint dit orde per ses
senyories a dit // 99r // Quintana, donat ab
asistència del alguazil Magí Pifarrer, Jaume Ca-
sas, verguer, y Emanuel Texidor, servint lo offi-
ci de ajudant terser de scrivà major, se són con-
ferits en casa de la habitació de dit don Pau de
Areny, quòndam, scituada en lo carrer de la
porta Ferrissa de la present ciutat y se ha reque-
rit a dona Maria Areny y Nabel, viuda de dit
Areny, per a què pagàs set-centes dotse lliures,
dotse sous y sinch que lo quòndam don Pau
Areny com a fermansa de Bonaventura Capde-
vila, negociant de Barcelona, arrendador de la
Bolla de Tremp y Pallàs lo trienni corrent, la
qual ha respost no tenir béns de dit Areny, son
marit, y que perquè no se·n aportassen los béns
propis los designave en lo inventari que dit aju-
dant terser té après com més llargament en
aquell se conté, la qual relació fa dit Quintana y
dit Texidor, essent presents per testimonis Jau-
me Corbera, notari públich de Barcelona, y
Barthomeu Costa, scrivent.

99v Dilluns, a XI. En aquest dia Anthon Reart, scrivà
de manament y protonotari del present Princi-
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pat, entrà en lo consistori de ses senyories y de
part del senyor governador de Catalunya en-
tregà a ses senyories lo real privilegi de llocti-
nent y capità general de sa magestat en lo pre-
sent Principat y Comptats per un trienni y
entretant durant la voluntat de sa magestat des-
pedit en deguda forma en persona del duque de
Sessa y Soma, don Francisco Fernàndez de Cór-
dova Cardona y Aragón.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari dos cartas, la una del ex-
cel·lentíssim duch de Sessa y Soma, la qual és
signada de lletra A y l’altra de sa magestat de la
reyna nostra senyora, signada de lletra B y del
thenor següent:

«La reyna governadora

Diputados. He nombrado para los cargos de mi
lugarteniente y capitán general en esse Principa-
do y Condados al ilustre don Francisco Fernán-
dez de Córdova Cardona y Aragón, duque de
Sessa, Soma y Baena por la satisfación que tengo
de su persona y por la confiansa en que estoy de
que attenderá a la conservaçión y defensa dessa
provincia y a la buena y recta administraçión de
la justicia, como es su obligaçión, y os lo aviso para
que lo tengays entendido y que pues ha de repre-
sentar la persona del rey don Carlos mi hijo de
más de admitirle como es justo os encargo y man-
do asistáys a su juramento de la manera que se ha
acostumbrado cona // 100r // los lugartenientes y
capitanes generales antecessores al duque y le res-
petéys y obedescáys en todo y por todo conforme los
poderes que lleba y sigún estáys obligados, procu-
rando por vuestra parte quanto conveniere al be-
neficio, deffensa, quietud y seguridad dessa pro-
vincia, como es razón, y confio de vosotros, que
demás de que en ello cumpliréys con lo que os toca
y con la obligación de vuestros officios recibiré
muy accepto serviçio que yo holgaré, assí como lo
desseo, que llegue la edad del rey mi hijo para yr a
esse Principado a juraros vuestras leyes, privile-
gios y constituciones. Datum en Madrid a XXX de
octubre MDCLXIX. Yo la reyna. Vidit don Christo-
forus Crespi, vicecancellarius; vidit don Petrus
Villacampa, reverens; vidit don Raphael Vilosa,
reverens; vidit Marchio de Castellnovo; vidit Fer-
nandi Heredia, regens; vidit don Anthonius Fe-
rrer; don Didacus de Sada, secretarius. Locus +
sigilli».

Dimars, a XII. En aquest dia me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari dos vots en orde a la apre-

hensió feren los officials del tribunal de la capi-
tania general de certs reals de vuyt y plata obra-
da de una galera patrona de la sereníssima repú-
blica de Gènova, la hu de ells dels magnífichs
assessors ordinaris // 100v // del General y doc-
tors Francisco Comas y Torró y Valentí Puig,
consulents, lo qual és signat de lletra A y l’altre
dels magnífichs advocat fiscal, doctors Carlos
Costa, Rafel Llompillas y Fèlix Molins, axí ma-
teix consulents, lo qual és signat de lletra B.

En aquest mateix dia a les tres horas de la tarda
vingué en la present casa de la Diputació a des-
pedir-se dels senyors deputats don Joseph de
Casademunt, òlim de Boxadós, regent del con-
sell supremo de Aragó, y lo anaren a rèbrer al
cap de la scala de la present casa los senyors oÿ-
dors ecclesiàstich y militar per estar absent del
consistori lo senyor oÿdor real ab los magnífichs
assessors y molts officials del General ab ver-
guers ab massas altas y junts anaren entrant a la
sala dels reys a hont los senyors deputats militar
y real, absent lo senyor deputat ecclesiàstich, se
trobaren y junts entraren en la sala del consisto-
ri, anant devant los dits assessors, advocat fiscal
y demés officials y arribats en dita sala del con-
sistori fent-se primer moltas cortesias se asenta-
ren en forma circular, posant-se al mitg dels se-
nyors deputats militar y real lo dit senyor regent
y allí tingueren rahonament, offerint-se al que
poria ser útil en cort per benefici d’est Principat
y de la Generalitat, y lo il·lustre consistori e per
orga del senyor deputat militar féu stimació a sa
senyoria de sa memòria, venint a despedir-se,
prometent-se de sa senyoria com a natural y
tant affecte de aquest Principat los favors y be-
neficis se porien sperar de persona de sas parts y
després se alsarena //101r //y fent-se las matexas
cortesias lo tornaren acompanyar, ço és, los se-
nyors deputats y oÿdors fins lo cap de la scala y
los magnífichs assessors y demés officials fins
baix al replà d’ella.

En aquest mateix dia, inseguint deliberació per
ses senyories lo dia present presa de que·s passe
havant en los medis judicials en la contrafacció
de la aprehensió feren los officials y ministres de
la capitania general dels reals de vuyt y plata
obrada en una galera de la sereníssima república
de Gènova, instant lo síndich del General, foren
presentades requestes al noble don Pere de
Amigant, altre que ere assessor de la capitania
general al doctor Miquel Calderó altre assessor
y advocat fiscal de dita capitania, Francesch Lle-
onart, notari, secretari y scrivà, y Miquel Salva-
dor, apotecari receptor que·s diu ésser de dita
capitania, de que fonch llevat acte per mi Joan
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Argila, scrivà major del General, los quals actes
són assí cusits, signats de números 1, 2, 3 y 4.

Dijous, a XIIII. En aquest dia lo doctor Pere
Cardona, subrrogat en lo offici de síndich del
General, a fet relació a ses senyories com s’és
conferit en lo palàcio real de la present ciutat de
part de ses senyories y ha dit a sa excel·lència lo
lloctinent de sa //101v // magestat en lo present
Principat se servís passar los ulls per la còpia de
una carta que ses senyories havien rebuda del
receptor del comptat de Prades, la qual per dit
síndich fonch entregada a dit excel·lentíssim se-
nyor y que, llegida aquella, fos servit dir lo que
ses senyories podien respòndrer a dit receptor. A
que, llegida dita carta, respongué que podien
ses senyories respòndrer que sa excel·lència no
ordenava ni manave se donàs més als soldats del
que las constitucions de Catalunya permetien,
com ni tampoch los ordes del regent la thesore-
ria contenian més y que axí·s lo que feyen de
més los naturals ere voluntari y que a més de
això estave aguardant per oras lo orde de sa ma-
gestat y modo ab que se havie de aliviar est
Principat de cavalleria.

Divendres, a XV. En aquest dia en continuació
de las requestas presentades lo die de dotse del
present y corrent mes y any, inseguint la matexa
deliberació per ses senyories en dita jornada
presa, instant lo síndich del General, són estades
presentades altres requestas als sobredits don
Pere de Amigant, assessor que fou de la capita-
nia general, doctor Miquel Calderó, altre asses-
sor y advocat fiscal de dita capitania, Francisco
Lleonart, notari, secretari y scrivà, y Miquel Sal-
vador, apotecari, receptor que·s diu ésser de
dita capitania de que fonch llevat acte per mi,
scrivà major del General, los quals actes són assí
cusits, signats de números 5, 6, 7 y 8.

Disapte, a XVI. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una carta de la reyna nostra senyora dada
en Madrid a 31 de octubre 1669, la qual és sig-
nada de lletra D y del thenora //102r // següent:

«La reyna governadora.

Dipputados. Por vuestra carta de 29 de setiembre
he entendido lo que me representáys sobre la for-
ma en que el duque de Osuna os dio dos cartas
mías en que se offrez[e decir]os que heb mandado
dar al duque la orden que sobre esto ha parezido
conveniente. Datum en Madrid a XXXI de octu-
bre MDCLXIX. Yo la reyna. Vidit don Christopho-
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rus Crespi, vicencancellarius; vidit don Petrus
Villacampa, regens; vidit don Raphael Vilosa,
regens, vidit Marchio de Castellnovo; vidit Fer-
nandus ab Heredia, regens; vidit don Anthonius
Ferrer; don Didacus de Sada, secretarius. Locus +
sigilli».

102v Dimars, a XVIIII. En aquest dia, instant lo sín-
dich del General, foren presentades altres re-
questas als sobredits don Pere de Amigant, 
doctor Miquel Calderó y Miquel Salvador, apo-
tecari, de que fonch llevat acte per mi, scrivà
major del general, los quals actes són assí cusits
y signats de números 9, 10, 11.

Dimecres, a XX. En aquest dia, instant lo síndich
del General, fonch presentada altre requesta al
sobredit Francisco Leonart per no haver-lo tro-
bat lo dia de ahir en casa, de que fonch llevat
acte per mi, scrivà major del General, lo qual
acte de requesta és cusit en lo present dietari, lo
qual és signat de número 12.a

103r Disapte, a XXIII. En aquest die per part dels
magnífichs assessors y advocat fiscal de la pre-
sent casa se ha entregat a ses senyories un vot en
scrits, qu·és assí cusit, signat de lletra A y dos
protestas signadas de lletra B y C aserca del jura-
ment ha de prestar lo excel·lentíssim senyor
duch de Sessa y Soma per rahó del offici de lloc-
tinent y capità general en lo present principat de
Catalunya.

En aquest mateix dia s’és partit lo síndich del
General per la ciutat de Lleyda a effecte de asis-
tir al jurament del excel·lentíssim senyor duch
de Sessa, lloctinent y capità general, anomenat
per sa magestat en lo present Principat.

103v Dimecres, a XXVII. En aquest dia a les onse horas
de la matinada vingué en la present casa de la
Deputació a despedir-se de ses senyories lo ex-
cel·lentíssim don Alexandro Fernasio, general
de la cavalleria de sa magestat en lo present prin-
cipat de Catalunya, al qual isqueren a rèbrer fins
al replà de la scala los magnífichs assessors, advo-
cat fiscal y altres officials de la present casa y al
cap de la scala los senyors oÿdors ecclesiàstichs yb

ab verguers ab masas altas y junts se·n entraren
en la capella petita de Sant Jordi, la qual estava
molt ben parada y adornada, y després prosegui-
ren y entraren per lo terraplè dels taronjés y, en
entrant en la porta de la sala dels reys, los isque-
ren a rèbrer los senyors deputats y tots junts 
se·n entraren en la sala del consistori ab moltas
cortesias, assentant-se dit excel·lentíssim senyor
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al mitg dels senyors deputats ecclesiàstich y mili-
tar y los demés per son orde, y allí se despedí, of-
ferint-se a tot lo que fos benefici y servey de
aquest Princi-a//104r // pat y després de haver-li
donades les degudes gràcies, lo il·lustre senyor
deputat ecclesiàstich se alsaren y lo acompanya-
ren tots junts axí mateix ab masas altas fins al cap
de la scala y los magnífichs assessors, advocat fis-
cal y demés officials al replà de aquella.

Dijous, a XXVIII. En aquest dia, instant lo doctor
Francesch Vidal y Ros, subrrogat en lo offici de
síndich del General y lo procurador de Hipólito
Gallo, fonch presentada requesta a Francesch
Lleonart, notari y scrivà que·s diu ser de la capi-
tania general, per a què, satisfet de sos salaris,
donàs còpia auctèntica y fefahent de tots los ac-
tes, procehiments y processos en son poder acti-
tats y rebuts, y que en nom de scrivà y notari de
dita capitania y en son poder o de sos scrivents
se han actitats y fets per lo proçés y procehi-
ments aserca de la aprehensió feta per los minis-
tres de la capitania general de Catalunya de una
quantitat de reals de vuyt y plata obrada atrobat
en una galera de la sereníssima república de Gè-
nova, governada per lo capità Hipólito Gallo de
que fonch llevat acte per mi Joan Argila, scrivà
major del general, lo qual acte de requesta és
assí cusit, signat de número 13.

105r Desembre MDCLXIX

Dijous, a V. En aquest dia de matí convidaren
los verguers de part dels senyors deputats als as-
sessors y demés officials de la present casa Gene-
ral y Bolla per a la una hora passat mitg dia lo
dia de demà per acompanyar a ses senyories que
axien a rèbrer al excel·lentíssim senyor don
Francisco Fernàndez de Córdova Cardona y
Aragón, duch de Sessa y Soma que venia per a
jurar com ha lloctinent general del present Prin-
cipat y sos Comptats.

Divendres, a VI. En aquest dia, tenint notícia
que dit excel·lentíssim senyor era en Sant Feliu
de Llobregat, li enviaren embaxada per medi de
don Joseph Ferreras y Francisco Santjust y Pa-
gès, anant acompanyats del correu ordinari de
la present casa y Joseph Cortès, altre dels ver-
guers de ses senyories, y se conferiren en dita
vila de Sant Feliu, en casa de Jaume Falguera,
mercader, ciutedà de Barcelona, a hont li dona-
ren la embaxada de part de ses senyories. E sa
excel·lència los manà asentar y cubrir havent-los
rebuts ab molt agasajo y tornaren resposta als
senyors deputats dient que sa excel·lència se
trobaria a la una hora en lo lloch de Sans.

E los senyors deputats y oÿdors de comptes
consistorialment ab sas //105v // insígnias ab los
tres verguers devant ab massas altas, acompan-
yats dels magnífichs assessors, advocat fiscal y
demés officials de la present casa de la Diputa-
ció, General y Bolla pararen per a rèbrer sa ex-
cel·lència per los carrers acostumats y prose-
guint son camí per lo portal de Sant Anthoni,
passada la Creu Cuberta serca a Sans, trobaren
dit excel·lentíssim senyor. E ses senyories per
orga del senyor deputat ecclesiàstich li donaren
la benvinguda ab demonstracions de molt con-
tento de tot lo Principat per las rendas que la
fama públicava de sa persona per a lo govern
d’esta província en nom de sa magestat, que
Déu guarde, y per las speransas tenían que havia
dea de son govern a glòria de Déu nostre se-
nyor, servey de sa magestat y utilitat pública. E
sa excel·lència restà molt servit de las demons-
tracions del consistori, ab moltas offertas de que
obraria en benefici de la Generalitat y enconti-
nent dit senyor deputat ecclesiàstich se posà a la
mà squerra de dit excel·lentíssim senyor llocti-
nent y los demés senyors consistorials devant
cada hu per son orde y los verguers de ses se-
nyories se posaren de filera devant dels de la real
audiència y devant dels verguers se posaren los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
de filera y després devant de ells lo scrivà major
y consequutivament anaven los demés officials
de la present casa, General y Bolla, y en eixa
conformitat caminaren vers la Creu Cuberta y
passada aquella encontraren los consellers de la
present ciutat y encontinent se despediren los
senyors deputats de sa excel·lència y se’n torna-
ren, baxant per la mà dreta perquè dits senyors
consellers tinguessen lloch per a passar y los dits
senyors deputats continuaren son camí per los
carrers acostumats y entraren en la present casa
de la Deputació a hont lo senyor deputat eccle-
siàstich des de cavall féu stimació als assessors,
advocat fiscal y demés officials y se donà per
molt servit de que haguessen acudit com tenian
obligació en dit acompanyament y tots se despe-
//106r // diren. E sa excel·lència entrà en la pre-
sent ciutat acompanyat dels senyors consellers y
molts cavallers y anà a la seu hont prestà son ju-
rament en la forma acostumada. E lo síndich del
General féu la solita y acostumada protesta y
també la extraordinària, las quals protestas són
cusidas en lo present dietari sots jornada de 23
de nohembre del corrent any 1669, rebent lo
acte de dit jurament y de ditas protestas Anthon
Reart, scrivà de manament y secretari de la pro-
víncia.

Disapte, a VII. En aquest dia a les tres horas de la
tarda los senyors deputats y oÿdors de comptes
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del General de Catalunya consistorialment ab
ses insígnias y ab los verguers devant ab massas
altas, acompanyats de molts officials del dit Ge-
neral anaren a besar la mà a l’excel·lentíssim se-
nyor don Francisco Fernàndez de Córdova y
Aragón, duch de Sessa y Soma, lloctinent y ca-
pità general de sa magestat en lo present Princi-
pat, als quals dit excel·lentíssim senyor rebé en
un aposento de son palàcio y després de haver
presos sos asientos per orga del senyor deputat
ecclesiàstich li fonch donada la benvinguda de
part de tot lo consistori. E sa excel·lència los féu
moltas cortesias submetent-se que ab tot procu-
rarie asertar per lo servey de sa magestat y go-
vern d’esta província y luego se despediren ab
las matexas cortesias que eren entrats.

En aquest mateix dia ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com als 23 del mes pròxim passat de
nohembre parà de la present ciutat de Barcelo-
na de orde dels molt il·lustres senyors deputats
per anar a la ciutat de Lleyda a effecte de asistir
al jurament que en dita ciutat havia de prestar lo
excel·lentíssim senyor duch de Sessa, novament
anomenat en virrey y capità general del present
Principat per sa magestat, que Déu guarde, //
106v //y fer en dit jurament las protestas per part
de dits molt il·lustres senyors deputats que se li
són estades entregades y que, havent lo dit ex-
cel·lentíssim senyor duc de Cessa arribat en dita
ciutat de Lleyda lo dia de disapte que compta-
vem 30 de nohembre, dia de Sant Andreu,
prestà lo sòlit jurament en la Seu de dita ciutat
de Lleyda y en lo altar major de aquella entre las
tres y quatre de la tarde, al qual jurament asistí
lo dit doctor Pere Cardona en dit nom y féu y
llegí las ditas protestas, las quals no acabà de lle-
gir per dir-li com axís se acostúmia lo regent a
cosa de tres o quatre rallas de quiscuna de ellas
que ja sa excel·lència las tenia per entesas, las
quals protestas entregà dit síndich al secretari de
la província o a Vicens Fàbregas, escrivà de ma-
nament y ciutedà honrat de Barcelona allí exer-
cint lo offici de secretari de província, reque-
rint-lo llevàs acte de la lectura y presentació de
aquellas, al que dit secretari de la provincia res-
pongué que sa excel·lència admetia las ditas
protestas en la forma acostumada admètrer per
sos antecessorsa.

107r Dimars, a X. En aquest dia per orde de ses se-
nyories lo doctor Pere Cardona, subrrogat en lo
offici de síndich del General, s’és conferit en lo
palàcio del excel·lentíssim senyor lloctinent de
sa magestat a effecte de reportar-li una súplica
que sie servit manar al notari del tribunal de la

332

capitania general que, satisfet en son salari, en-
tregue còpia auctèntica del proçés y demés pro-
cehiments fets en los officials del tribunal de la
capitania general en la aprehensió dels reals de
vuyt y plata obrada de la república de Gènova,
capità d’ella Hipólito Gallo, com més llarga-
ment en dita súplica és de vèurer, la qual és assí
cusida, signada de lletra B.

Dimecres, a XI. En aquest dia lo doctor Pere
Cardona, subrrogat en lo offici de síndich del
General, ha fet relació a ses senyories que en
resposta de la súplica per ell reportada al
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
lo dia de ahir digué que «aunque no fuera mate-
ria de justicia sino de gracia lo hisiera, quanto
más siendo de justicia».

107v Dijous, a XII. En aquest dia me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major, cusís en lo present
dietari una súplica presentada per part dels ju-
rats y singulars del lloch de Aldover per rahó del
excessiu allotjament que han tingut y tenen de
present, la qual és assí cusida, signada de lletra
A.a

108r Dilluns, a XVI. En aquest dia los molt il·lustres
senyors deputats real y oÿdor militar per orde
del molt il·lustre consistori se són conferits en lo
palàcio del excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general y li han suplicat fos sa excel·lència
servit aliviar lo present Principat del allotjament
de soldats que tant de temps ha suporta, repor-
tant-li per dit effecte diversas súplicas presenta-
des a ses senyories per diversos síndichs de uni-
versitats, las quals són cusidas en lo present
dietari en jornades de 25 de setembre, 3 de oc-
tubre y ultimament a 12 de dezembre del cor-
rent any. E sa excel·lència ha fet de resposta que
estave procurant dit alívio y que per dit effecte
aguardave la relació de la cavalleria y havia allot-
jada en lo present Principat y que en tenir dita
relació pendrie resolució.

En aquest mateix dia, constituïda personalment
Anna Maria Rol, muller de Joseph Rol, ciutedà
de Barcelona, obtenint lo offici de receptor dels
fraus del General de Catalunya y present ciutat
de Barcelonam, procuradora de dit son marit,
com de dita procura consta en poder del magní-
fich y discret Emanuel Texidor, burgès de Per-
pinyà, notari públich y del col·legi de notaris re-
als de la dita present ciutat a 13 del corrent mes
de dezembre, la qual és assí cusida, signada de
lletra D en presència del noble senyor don Ber-
nat Aymerich lo trienni corrent deputat militar
de dit General personalment trobat en las casas
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de sa pròpia habitació cituades en la present ciu-
tat de Barcelona devant la volta dita de mestre
Ferrer, en dit nom ha renunciat en mà y poder
de dit senyor deputat militar en favor de Ema-
nuel Rol, son fill, lo dit offici de receptor dels
fraus que dit son marit obté. E lo dit senyor de-
putat verbo respondendo dixit que acceptava dita
renunciació si et in quantum, etcetera, present
jo Joan Argila, scrivà //108v // major del General
de Catalunya, y presents per testimonis Joseph
Cortès, veler, y Francisco Cortès, scrivent, ciu-
tedans de Barcelona.

E axí mateix, en aquest mateix dia a tres quarts
de las nou horas de la nit la dita Marianna Rol
en dit nom de procuradora constituïda perso-
nalment en las casas del il·lustre senyor doctor
Diego Morer, cabiscol y canonge de la Seu de
Urgell, oÿdor ecclesiàstich de dit General, sci-
tuades devant la clavaguera de Junqueras a ef-
fecte de renunciar lo dit offici de receptor dels
fraus en mà y poder de dit senyor oÿdor en fa-
vor de dit Emanuel, son fill, y com lo dit senyor
oÿdor no sie estat en casa, per ço, en senyal de
dita renunciació, dita procuradora ha pegades
tres anellades a la porta de ditas casas, present
dit scrivà major y presents per testimonis Hie-
rony Calvet de la família de dit senyor oÿdor ec-
clesiàstich y Francesch Cortès, scrivent.

E consecutivament dit dia a un quart per a las
deu horas de la nit, la dita Marianna Rol en dit
nom de procuradora constituïda personalment
en las casas del doctor en medecina Francisco
Boneu, oÿdor real de dit General, scituades en
lo carrer dels Carders a effecte de renunciar lo
dit offici de receptor dels fraus que dit son marit
y principal obté en mà y poder de dit senyor oÿ-
dor a favor e dit Emanuel Rol, son fill. Y com lo
dit senyor oÿdor no sie estat en casa per ço en
senyal de dita renunciació dita procuradora ha
pagades tres anellades a la porta forana //109r //
de ditas casas, present jo Joan Argila, scrivà ma-
jor del General de Catalunya, y presents per tes-
timonis los dits Joseph Cortès y Francisco
Cortès.

E seguidament a dos quarts per a las deu la dita
Marianna Rol en dit nom de procuradora cons-
tituïda personalment en presència del il·lustre
senyor Pere Orient, ciutedà honrrat de Barcelo-
na, deputat real de dit General, personalment
trobat en lo palau real, scituat devant la Seu, ha
renunciat en dit nom de procuradora lo dit offi-
ci de receptor dels fraus, que dit son marit obté
en mà y poder de dit senyor deputat real en 
favor de dit Emanuel son fill. E lo dit senyor de-
putat ha acceptat dita renunciació si et in quan-
tum, etcetera, present yo, scrivà major del Ge-
neral, y presents per testimonis Jordi Nabot de

la família de dit senyor deputat real y Francesch
Cortès, scrivent.

E poc aprés lo dit dia a tres quarts per a las deu
horas la dita Marianna Rol en dit nom de pro-
curadora, constituïda personalment en presèn-
cia del il·lustre senyor Miquel de Pallarès, oÿdor
militar de dit General, personalment trobat en
las casas de sa pròpia habitació, scituades en lo
carrer qui travessa de la plasa de la Trinitat a la
Verònica de la present ciutat de Barcelona en
dit nom de procuradora ha renunciat lo dit offi-
ci de receptor dels fraus que dit son marit obté
en mà y poder de dit senyor oÿdor militar en fa-
vor de dit Emanuel son fill. E lo dit senyor oÿ-
dor ha acceptada aquella si et in quantum, pre-
sent yo, dit scrivà major, y presents per
testimonis Joseph Crespí, de la família de dit se-
nyor oÿdor, y Francisco Cortès, scrivent.

E després lo dit dia a les deu horas de la nit la
dita senyora Rol per major corroboració de dita
renunciació de dit offici, constituïda personal-
ment en presència de dit son marit detingut de
malaltia corporal en un llit a una cambra //109v
// de las casas que dit Rol habita, scituades en la
present ciutat en lo carrer de,a me ha requerit a
mi Joan Argila, scrivà major del General de Ca-
talunya, llevàs acte públich com lo dit son marit
era viu, present dit Argila, scrivà major y pre-
sents per testimonis Joseph Cortès, verguer del
consistori de ses senyories y Francisco Cortès,
scrivent.

Dimars, a XVII. En aquest dia ha comparegut
devant lo molt il·lustre consistori, absent lo se-
nyor deputat ecclesiàstich, Andreu Bruguerol
dient que havie entès que ses senyories havien
provehit captura sa persona per un fet de una
pretensió de una falsedat de una responsió de
una albarà de guia de deu mantos de stam y
que, sentint-se immune y sens culpa, se pre-
sentà personalment devant dit consistori sots-
metent-se a tota correcció y misericòrdia de ses
senyories, la qual spera. E lo dit consistori lo ha
rebut ab clemència y li ha ordenat que tingués
lo arrest per tota la casa de la Diputació ab
llicència que puga anar a missa a Sant Jaume de
la present ciutat tant solament, presents per tes-
timonis Barthomeu Roig, notari, y Joseph
Blanch, verguer de ses senyories.

Dimecres, a XVIII. En aquest dia lo síndich del
General de orde de ses senyories ha reportada
una súplica al excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general, la qual és estada presentada lo
dia de vuy a ses senyories en llur consistori per
part de las universitats de les viles y llochs de
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Sant Baldiri de Llobregat, Sant Vicens dels
Horts y altres per a què sa excel·lència sie servit
manar aliviar a dites parrò[c]hias del que ab dita
súplica representan, com més llargament de ella
és de vèurer, la qual es assí cusida, signada de
lletra G.a

110r Dijous, a XVIIII. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major, cusís en lo present dietari una
súplica presentada a ses senyories en llur consis-
tori lo dia de vuy per los magnífichs assessors y
advocat fiscal del General aserca la nominació
per ses senyories feta ab deliberació de 12 de
nohembre del corrent any per a compendiar lo
archiu de la present casa en persona del doctor
Lluís València, la qual és assí cusida, signada de
lletra D en resposta de la qual ses senyories han
presa la deliberació en la present jornada feta.

Divendres, a XX. En aquest dia lo síndich del
General ha fet relació a ses senyories com, ha-
vent reportada la súplica al lloctinent y capità
general per orde de ses senyories, lo dia de aÿr
féu de resposta que procuraria ab la brevedat
posible de aliviar lo Principat de cavalleria que
ab axò li aparexia se alcansaria lo fi de la suplica-
ció y del que ses senyories demanaven, y que
per dit effecte lo dia de ahir havia scrit a sa ma-
gestat per a què manàs passar la cavalleria de est
Principat a Aragó y València y que gustaria po-
der aliviar lo present Principat de dita cavalleria.

En aquest mateix dia a la matinada ses senyo-
ries, absent lo senyor oÿdor ecclesiàstich, ana-
ren a fer la regonexensa general se acostuma de
fer per totas las botigas de la present ciutat y al-
tras parts de aquella per a vèurer si se cometian
fraus al General, la qual feren ses senyories, com
és acostumat ab asistència dels officials infras-
crits, ço és, al deputat ecclesiàstich ab Magí Pif-
farrer al senyor deputat militar don Francisco
Torras ab lo senyor deputat real Joseph Forta-
nyó ab lo senyor oÿdor militar don Bernat Re-
xach y ab lo senyor oÿdor real An- //110v //thon
Vahils, alguazils ordinaris de sa magestat.

111r Incipit annus MDCLXX.

Dijous, a XXVI. En aquest dia s’és partit de la
present ciutat lo senyor deputat ecclesiàstich,
que va a la ciutat de Tortosa y altres parts, anant
en sa companyia Joseph Cortès, altre dels ver-
guers de ses senyories.b
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112r Disapte, a IIII. En aquest dia per medi del sín-
dich del General és estada reportada de orde de
ses senyories al excel·lentíssim senyor lloctinent
y capità general la còpia de una carta scrita a ses
senyories per los jurats de la vila de Tivissa aser-
ca que ses senyories fossen servits interposar-se
ab dit excel·lentíssim per lo alívio dels allotja-
ments de cavalleria que suporta dita vila, com
més llargament en dita carta és de vèurer, la
qual és assí cusida, signada de lletra A.

En aquest mateix dia per medi de dit síndich
fonch reportat un memorial de subjectes a sa
excel·lència lo excel·lentíssim lloctinent de sa
magestat en lo present Principat per lo offici de
deputat local de la vila de Puigcerdà per lo resí-
duo del present y corrent trienni 1668 vuy va-
cant per obtenir Joan Batista Quintà qui exercia
aquell offici de veguer de dita vila y com ha offi-
cial real incompatible, còpia del qual memorial
és assí cusida, //112v // signada de lletra B.

En aquest mateix dia, instant lo doctor Fran-
cesch Vidal y Ros, subrrogat en lo offici de sín-
dich del General, foren presentades requestes a
Ramon Mas, notari, procurador fiscal de la ca-
pitania general, y a Joan Ossió, alguazil extraor-
dinari de dita capitania general, de que fonch
llevat acte per mi, scrivà major del General de
Catalunya, los quals actes són assí cusits, signats
de números 14 y 15.

Dimars, a VII. En aquest dia lo doctor en mede-
cina Joan Rocafort y Sors, mitjensant jurament,
ha fet relació en lo consistori de ses senyories
com lo doctor Gismundo Boffil, ajudant terser
de la scrivania major, està en lo llit detingut de
malaltia corporal de manera que no està per po-
der exercir son offici.

En aquest mateix dia lo síndich del General ha
fet relació a ses senyoriesa //113r // com, havent
reportat a sa excel·lència lo lloctinent de sa ma-
gestat en lo present Principat per orde de ses se-
nyories dos papers, la un la còpia de una carta
scrita a ses senyories per los jurats de Tivissa y
l’altre un memorial de subjectes per la provisió
de diputat local de Puigcerdà, havia fet de res-
posta que en quant a la carta de Tivissa la mira-
ria y en quant al memorial de subjectes per la
provisió de diputat local de Puigcerdà procura-
ria prest anomenar persona per dita provisió.

Dijous, a VIIII. En aquest dia, instant lo síndich
del General, foren presentades altres requestes a
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Ramon Mas, procurador fiscal de la capitania
general, y a Joan Ossió, alguazil de dita capita-
nia, de que fonch llevat acte per Carlos Torrent
y Ribot jove notari vice et loco de Joan Argila,
scrivà major de dit General, los quals dos actes
són assí cusits, signats de números 16 y 17.

113v Dilluns, a XIII. En aquest dia, instant lo síndich
del General, foren presentades requestes a Ra-
mon Mas, notari, procurador fiscal de la capita-
nia general, y a Joan Ossió, alguazil de dica ca-
pitania, de que fonch llevat acte per Carlos
Torrent y Ribot jove notari vice et loco de Joan
Argila, scrivà major del General de Catalunya,
los quals dos actes són assí cusits, signats de nú-
meros 18 y 19.

Dimars, a XIIII. En aquest dia per medi del sín-
dich de General fonch reportat un paper als se-
nyors concellers de la present ciutat per orde de
ses senyories aserca fassen venir la aigua de las
fons a la present casa, còpia de la qual és assí cusit,
signat de lletra A. E dits senyors consellers feren
de resposta que se estave trabellant en la matèria
y que sabien laa //114r //obligació que tenien.

Dimecres, a XV. En aquest dia lo doctor en me-
decina Joan Alós mitjensant jurament ha fet re-
lació en lo consistori de ses senyories com Dio-
nís Magarola, procurador fiscal del General,
està en lo llit detingut per ocasió de febra contí-
nua y una inflamació a la cara de manera que no
està per a poder exercir dit son offici de procu-
rador fiscal.

Dijous, a XVI. En aquest dia me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una carta dels il·lustres senyors
canonges y capítol de la santa iglésia matropoli-
tana de Tarragona, la qual és signada de lletra D.

114v Dimars, a XXI. En aquest dia, havent tingut no-
tícia ses senyories per medi de don Joseph de
Camporrells, ardiaca y canonge de la Seu de Ur-
gell, que lo il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich
se·n ere hagut de anar a dita ciutat de la Seu de
Urgell a negocis que precisament requerian sa
asistència sens haver tingut lloch de poder-se
despedir del molt il·lustre consistori. E com per
la absència de dit senyor oÿdor no y haja consis-
tori los molt il·lustres senyors deputats militar y
real y oÿdors del mateix bras han resolt scríurer-
li per propi sie sa vinguda encontinent a esta
ciutat com en registre.

En aquest mateix dia per medi del síndich del
General de orde de ses senyories lo dia de dinou

proppassat a dit síndich donada fonch reportat
lo proçés de la contrafacció de reals de vuyt y
plata obrada apresos en la galera patrona de la
sereníssima repúb-a // 115r // lica de Gènova al
excel·lentíssim senyor lloctivent y capità general
en lo present Principat juntament ab una súpli-
ca, la qual és assí cusida, signada de lletra E. E
dit excel·lentíssim senyor respongué que u mi-
raria y cometria dita súplica y proçés al molt re-
verent canceller.

115v Disapte, a XXV. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major, cusís en lo present dietari la
còpia de un orde ab que demana sa magestat al
excel·lentíssim lloctinent informe sobre que
no·s comete en segona instància la causa entre
los fills de dona Ignès Ramon y dona Joana Be-
rardo a assessor de la capitania general sinó a hu
o més ministres de la real audiència. Y axí ma-
teix, en quant se revoquen las cridas que manà
publicar lo excel·lentíssim senyor duch de Osu-
na a 31 de janer passat sobre la prohibició de las
pistolas en quant a que los militars no puguen
ser condemnats en penas pecuniàrias per lo port
de aquelles, lo qual és assí cusit, signat de lletra
A.

Dilluns, a XXVII. En aquest dia lo síndich del
General ha feta relació com, havent anat per
orde de ses senyories al excel·lentíssim llocti-
nent per saber si havie remès los proçés de la
contrafacció dels reals de vuyt y plata obrada
apresos en la galera de la sereníssima república
de Gènova al molt reverent canceller, y respon-
gué sa excel·lència que no·l havie remès perquè
havie dit dit canceller que dit proçés ni la supli-
cació havia de anarb // 116r // directament a sa
excel·lència sinó primerament a ell ab que dit
síndich prengué dit proçés y suplicació de mà
del secretari de sa excel·lència y vuy lo ha repor-
tat a dit molt reverent canceller per haver-se-li
axí ordenat. Y lo dit molt reverent canceller ha
respost que vuy ni demà no podie juntar las sa-
las per causa de altres ocupacions, però que di-
mecres vinent las juntarie per dit negoci.

Dimecres, a XXVIIII. En aquest dia lo doctor
Pere Cardona, subrrogat en lo offici de síndich
del General, ha fet relació com, havent reportat
al excel·lentíssim lloctinent per orde de ses se-
nyories un plech de sa magestat, que Déu guar-
de, en orde a que informe aserca las dos contra-
faccions de las cridas de las pistolas y causa entre
los fills de dona Ignès Ramon y dona Joana Be-
rardo, havie fet de resposta que ho despacharie,
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y que aserca de las cridas ja sa excel·lència no ha-
vie manat, en las que per orde sua se havien pu-
blicat, se posàs pena pecuniària als militars.

116v Febrer, MDCLXX

Disapte, al primer de febrer MDCLXX. En aquest
dia Francesch Alamany, studiant en philosop-
hia, guarda ordinària de la Bolla de la present
ciutat, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories ha renunciat lo dit offici de
guarda ordinària en favor de Thomàs Santfeliu,
attès ésser offici dels antichs y que·s poden vèn-
drer. E ses senyories, absent de la present ciutat
lo senyor deputat ecclesiàstich, han admesa
aquella si et in quantum sit admitenda, presents
per testimonis misser Joseph Rol y Joseph
Cortès, verguers de ses senyories, ciutedans de
Barcelona.a

117r Dijous, a VI. En aquest dia ses senyories me han
ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una carta de sa altesa lo sere-
níssim senyor don Joan de Austria, data en Sara-
goça a 7 de janer del corrent any 1670, la qual
és signada de lletra B.

117v Divendres, a VII. En aquest dia ses senyories per
medi dels magnífichs don Francisco Vila, ser-
vint lo offici de regent los comptes, y Erasme de
Lana y Fontanet, racional de la present casa,
han enviat la enorabona al magnífich doctor Jo-
seph Rull per la merçè que sa magestat, que
Déu guarde, és estat servit fer-li anomenant-lo
regent la real cancellaria del present Principat. E
los dits don Francisco Vila y Erasme de Lana
han feta relació en lo consistori de ses senyories
que lo dit magnífich regent los havie rebut ab
demostració de molt agrahiment per la merçè li
feye lo consistori dient que en lo de servey de sa
magestat y conveniència del General obrarie ab
molt gran gust.b

118r Dilluns, a X. En aquest dia me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una carta de la excel·len-
tíssima senyora dona Maria de Benavides, du-
quessa de Cardona, ab la qual avisa la mort del
excel·lentíssim duch de Cardona, la qual és sig-
nada de lletra A.

Dimars, a XI. En aquest dia per medi del il·lustre
senyor deputat real de orde del consistori de ses
senyories són estades reportades al excel·lentís-
sim senyor lloctinent y capità general en lo pre-
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sent Principat sinch súplicas de differents sín-
dichs del present Principat ab las quals suplican
a ses senyories se interposen ab dit excel·lentís-
sim senyor per lo alívio dels allotjaments de ca-
valleria que tant de temps ha suportan las uni-
versitats en ditas súplicas convengudas, las quals
són assí cusidas, signades de lletras A, B, C, D 
y E.

E sa excel·lència ha fet de resposta que estave ab
viu sentiment de no poder luego aliviar lo pre-
sent Principat de cavellaria però que tenia scrit a
sa magestat per dit effecte y que no se podia
pèndrer resolució fins saber a que venia lo ar-
chebisbe de Tolosa, embaxador del senyor rey
de França, y que en haver-i lloch procurarie dit
alívio que u desija summament.

118v Disapte, a XV. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major, cusís en lo present dietari una
carta dels molt il·lustres senyors deputats del
regne de Aragó, la qual és signada de lletra D.

Diumenge, a XVI. En aquest dia ha faltat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor de-
putat real per causa de sa indisposició.a

119v Diumenge, a XXIII. En aquest dia és tornat lo
il·lustre senyor deputat real en lo consistori de
ses senyories, lo qual estava desganat.b

120r Dimecres, a XXVI. En aquest dia és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor de-
putat ecclesiàstich, lo qual era anat en la ciutat
de Tortosa.

Dijous, a XXVII. En aquest dia Joseph Sauleda,
vice et loco de Joan Argila, scrivà major del Ge-
neral de Catalunya, y presents per testimonis
Joseph Matas, sastre, y Rafel Calopa, oller, ciu-
tedans de Barcelona, constituïts personalment
en la casa de Dionís Magarola per estar detingut
de malaltia corporal en lo llit, com a procurador
de Joseph Letxa, prevere, tauler del General de
la vila de Flix, consta de sa procura en poder de
Pere Pau Oriol, ciutedà honrat de Barcelona,
notari de dita vila de Flix, a 20 de setembre
1669, la qual és assí cusida, signada de lletra E,
ha renunciat lo dit offici de tauler del General
de dita vila en mà y poder dels molts il·lustres
senyors deputats del General de Catalunya.

E consecutivament ses senyories, absents los se-
nyors oÿdors militar y real // 120v // del consis-
tori han acceptada aquella si et in quantum sit
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admitenda, presents per testimonis Joseph
Cortès, verguer de ses senyories y Joseph Cata,
ciutedà honrat de Barcelona.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi,
scrivà major, cusís en lo present dietari una carta
del doctor Miquel Torres, assessor del deputat
local de Lleyda, la qual és signada de lletra F.

En aquest mateix dia per medi del síndich del
General foren reportades al excel·lentíssim se-
nyor lloctinent y capità general de sa magestat
en lo present principat de Catalunya per orde de
ses senyories una súplica, còpia de la qual és assí
cusida, signada de lletra G y còpia de una carta
del doctor Miquel Torras, assessor del deputat
local de la ciutat de Lleyda, la qual també és assí
cusida, signada de lletra F perquè dit excel·len-
tíssim senyor sie servit manar a don Plàsido
Montoliu, veguer de dita ciutat de Lleyda, resti-
tuesca serta quantitat de grans y cavalcaduras y
relaxe de las presons los presos que té capturats
per las rahons en dita súplica y carta més llarga-
ment contengudes.

En aquest mateix dia à faltat lo senyor oÿdor
militar en lo consistori de ses senyories per cau-
sa de sa indisposició.

Divendres, a XXVIII. En aquest dia lo doctor en
medecina Joan Alós ha feta relació en lo consis-
tori de ses senyories los senyors oÿdors militar y
real, absents de com la indisposició de Dionís
Magarola, advocat fiscal del General continua
de manera que no està per poder acudir a la
obligació de son offici, la qual relació ha dit feye
per haver-lo visitat y visitar-lo de present.a

121r Març MDCLXX

Disapte, al primer de mars MDCLXX. En aquest
dia Joseph Sauleda, ciutedà de Vich, com ha
procurador de Nicolau Fabra, silurgià, altre dels
taulers del General de la Seu de Urgell y sa co-
llecta consta de sa procura en poder de Fran-
cesch Rossell, notari públich de la vila de Puig-
cerà a 23 de febrer 1670, la qual és assí cusida,
signada de lletra A, ha renunciat lo dit offici de
altre dels taulers del General de dita vila pure et
libere en mà y poder de ses senyories. E ses se-
nyories han acceptada aquella si et in quantum
sit admitenda, presents per testimonis Joseph
Cortès y Hyacintho Morató.

En aquest mateix dia per part del magnífich
doctor Joseph Rull, novament provehit del càr-
rech de regent la real cancellaria, fonch presen-

tat en consistori de ses senyories un privilegi de
regent dita real cancellaria en son favor despedit
per la sacra, cathòlica y real magestat en la sòlita
y acostumada forma, lo qual per ses senyories
fonch acceptat y feren vèurer als magnífichs as-
sessors y advocat fiscal de la present casa y ma-
nat continuar com és acostumat.

En aquest mateix dia, instant lo procurador fis-
cal del General, fonch presentada requesta a
mossèn Rafel Jaques, balle ordinari de la pre-
sent ciutat y de son territori, per a què vinga a
registrar lo privilegi real de son offici conforme
tenen acostumat sos predecessors y tenen obli-
gació per rahó de las generals constitucions,
de que fonch llevat acte per lo scrivà major del
General, lo qual és assí cusit, signat de lletra B.

121v Diumenge, a II. En aquest die per orde de ses
senyories lo síndich del General reportà a sa ex-
cel·lència lo lloctinent de sa magestat en lo pre-
sent Principat una súplica y còpia de una carta
del magnífich assessor del deputat local de Lley-
da per a què fos servit remediar lo que en dita
súplica y carta és contengut. E sa excel·lència
respongué o mirarie.

Dimars, a IIII. En aquest dia lo magnífich misser
Gerònim Ferrer en Barcelona populat com a
procurador de Joseph Mas, candaler de cera,
ciutedà de Barcelona, altre de las guardas or-
dinàrias del General de Catalunya y present casa
de la Deputació, consta de sa procura en poder
de Ramon Vilana Perlas, notari públich de Bar-
celona, a 4 de juliol 1667, la qual és assí cusida,
signada de lletra C en dit nom ha renunciat lo
dit offici de guarda ordinària en mà y poder de
ses senyories, absent lo senyor oÿdor militar del
consistori en favor de misser Bernat Fornés per
ser altre dels officis vendibles. E ses senyories
han acceptat aquella si et in quantum sit admi-
tenda, presents per testimonis Jaume Casas y
Joseph Blanch, ver-a// 122r // guers de ses se-
nyories.

En aquest mateix dia a la tarde, havent de trac-
tar ses senyories alguns negocis en benefici del
General y ser menester que y entrevingués lo se-
nyor oÿdor militar, lo qual estave detingut de
malaltia en lo llit, se juntaren consistorialment
en la casa de dit senyor oÿdor militar per dit ef-
fecte.

122v Disapte, a VIII. En aquest dia Joseph Isglésies y
Joseph Saurina, corredors del General, han feta
relació a ses senyories com, havent encantat en
la present ciutat y en las plaças de Argentona y
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Mataró per spay de més de trenta dies tota
aquella torra y heretat cituada en lo terme de
Argentona, molí fariner derruït, adobaria y dif-
ferents censos y censals, las quals cosas foren de
misser Gaspar de Prat, debitor al General y vuy
de Francisco Vila, ciutedà honrat de Vich y no y
han trobada major dita de mil lliures ab tot, pre-
sents per testimonis Joseph Sauleda y Valentí
Serra, prevere.

Dilluns, a X. En aquest die ha faltat en lo consis-
tori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat
ecclesiàstich per causa de sa indisposició.

En aquest mateix die per part del il·lustre capí-
tol de la present ciutat vingué lo síndich y por-
ter de dit capítol a convidar a ses senyories per
las funeràrias de sa santedat.

123r Dijous, a XIII. En aquest dia per medi del sín-
dich del General fou reportat un recàudo al
molt il·lustre capítol de la present ciutat, dient
que ses senyories per ocasions precisas no po-
dian acudir a la funerària de sa santedat, esti-
mant a sa senyoria la mercè los havia fet.

Divendres, a XIIII. En aquest die a la matinada
los il·lustres senyors deputats militar y oÿdor ec-
clesiàstich baxaren en la Llotja del mar de la
present ciutat y se conferiren en la casa del Ge-
neral y en lo aposiento del receptor dels fraus
per vèurer en ell si se cometin fraus y s’i trobà lo
següent: Primo, dos parells de calsons de sobre
peus de setse, lleo-// 123v // nat. Ítem, uns ba-
lons de dit setse sens forrar. Ítem, altres balons
més petits de cordellats lleonats.

Ítem, un justillo de stamenya parda y un retall
de dita stameny(a), après tot lo sobredit en casa
de Hierònym Morera, sastre del lloch de Vilas-
sar.

Disapte, a XV. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una carta del eminentíssim
senyor cardenal de Aragó de la junta del govern
de sa magestat, la qual és signada de lletra A y
altre del excel·lentíssim senyor duch de Cardo-
na y de Sogorbe, signada de lletra B.a

124r Dimars, a XVIII. En aquest dia Joseph Isglésias,
corredor del General, ha feta relació que ha po-
sat primera, segona y tersera llanterna en lo en-
cantar la torra y demés cosas que foren de mis-
ser Gaspar de Prat, debitor al General, que tenia
y possehia en lo terme de Argentona y no ha
trobat major dita de mil y cent lliures, presents
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per testimonis Erasme de Lana y Fontanet y
Hierònym Major y Sala.

En aquest mateix dia Rafel Jaques de present
balle de Barcelona, present en consistori, ha-
vent entrat en ell sens portar la vara, ha prestat
lo sòlit y acostumat jurament en mà y poder de
ses senyories com té obligació per rahó de dit
son offici y ha prestat sagrament y homenatje en
mà y poder de Joseph Cortès, altre dels ver-
guers de ses senyories, essent presents per testi-
monis Joseph Sauleda y Jaume Cases, verguer
del consistori.

En aquest mateix dia és tornat en lo consistori
de ses senyories lo senyor oÿdor militar.a

125r Dimecres, a XXVI. En aquest dia han comparegut
los doctors Diego Figuerola, advocat fiscal de la
present casa y misser Carlos Costa, dient que per
orde de ses senyories han informat a tots los se-
nyors de la real audiència de las tres salas per la
causa de la contrafacció dels reals de vuyt y plata
obrada que fou apresa en la galera patrona de la
sereníssima república de Gènova, governada per
lo capità Hipólito Gallo, y que dits senyors de la
real audiència estan ben informats.

En aquest mateix dia per medi del il·lustre se-
nyor deputat real fonch reportat al excel·lentís-
sim senyor lloctinent y capità general de sa ma-
gestat en lo present Principat de Catalunya un
paper aserca de que no se allotjen soldats en
casa de ningun tauler ni receptor del General
del present Principat, còpia del qual paper és
assí cusida, signada de lletra A. E sa excel·lència
ha fet de resposta que manarie vèurer dit paper
y que procu // 125v // rarà se fassa de la manera
que se li ha demanat, si no és que se trobàs al-
gun gran inconvenient.

Disapte, a XXVIIII. En aquest dia Joseph Isglé-
sias, corredor públich del General, ha feta rela-
ció a ses senyories com, havent encantada la to-
rra y demés cosas que foren de misser Gaspar de
Prat, debitor al General, que tenia y posehia en
lo terme de Argentonab per espai de trenta dias
y més; Joannes Argila, scriva major Generalis
Catalonie; y no y ha trobat major dita de mil
set-centes lliures presents per testimonis Joseph
Sauleda y Valentí Serra, prevere.

Diumenge, a XXX. En aquest dia per medi del
síndich del General foren reportadesc // 126r //
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de part de ses senyories al excel·lentíssim llocti-
nent y capità general las nominacions dels llochs
vaccants de deputats y oÿdors y dels officis per
la ensaculació fahedora a 15 de maig primer vi-
nent, com és acostumat, còpia de las quals són
assí cusidas, signades de lletras A y B.

Dilluns, a XXXI. En aquest dia ha fet relació a ses
senyories lo sobredit síndich com havie entregat
a dit excel·lentíssim senyor las sobreditas nomi-
nacions.

Abril MDCLXX

128r Dijous, a XVII. En aquest dia Francesch Badia,
llibrater, ciutedà de Barcelona, ha entregat a ses
senyories tres-cents noranta tomos del llibre se-
gon de Cortiada sens encodernar, essent pre-
sents per testimonis Joseph Sauleda y Joseph
Cortès, verguers de ses senyories.

Disapte, a XVIIII. En aquest dia Joseph Iglésias,
corredor públich y jurat de la present ciutat y
ministre del general, ha fet relació en lo consis-
tori de ses senyories com, havent encantat y
subhastat per spay de trenta dies y més totas
aquellas casas y heretat, terras, honors y posses-
sions, juntament ab unas adobarias y molí di-
rruït scituades en lo terme de Argentona, vul-
garment dita la torra de misser Prat, y altres
diversos // 128v // censos, las quals cosas foren
de misser Gaspar de Prat, quòndam, debitor al
General, y després de Francisco Vila, ciutedà
honrat de Vich, son hereu y vuy del General de
Catalunya per rahó del dèbit de dit Prat, no ha
trobada major dita de mil set-centes una lliura,
las quals y ha ditas lo doctor Ramon Molnar o
Quirse Flor per ell, al qual ha lliurada la hasta
fiscal, presents per testimonis misser Joseph Rol
y Joseph Sauleda, ciutedà de Vich en Barcelona
populat.

Diumenge, a XX. En aquest dia per medi del sín-
dich del General de part de ses senyories fonch
convidat lo il·lustríssim senyor bisbe de Barce-
lona per a la festa del gloriós màrtir Sant Jordi y
juntament li fonch suplicat se servís dir de pon-
tifical. E dit senyor bisbe respongué que se tro-
bava ab indisposició, que, a no tenir-la, fora vin-
gut a la present casa per dita festa y haurie dit de
pontifical de bona gana.

Dilluns, a XXI. En aquest dia per medi del sín-
dich del General de part de ses senyories foren
convidats los senyors consellers de la present
ciutat de Barcelona y lo protector del bras mili-
tar per a la dita festa del gloriós màrtir Sant Jor-
di, patró del present Principat. E dits senyors
consellers y protector predit respongueren, se-
gons la relació de dit síndich, que asistirian a

dita celebració de festa en la present casa ab
molt gran gust.

En aquest mateix dia ses senyories per medi del
senyor oÿdor militar, // 129r // havent obtin-
guda primer hora del excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general per medi del síndich,
convidaren dit excel·lentíssim senyor per la so-
bredita festa del gloriós Sant Jordi pròxim vi-
nent, lo qual, acompanyat de alguns cavallers y
officials de la present casa, se conferí en son
palàcio y, arribat devant sa excel·lència y fetes
les degudes cortesias, lo convidà de part del
consistori. E sa excel·lència respongué que de
bona gana acudiria a dita festa. Y, volent així
mateix dit oÿdor militar convidar la senyora vi-
rreyna, li fonch respost per dit excel·lentíssim
senyor lloctinent que estave en lo llit ab indis-
posició, de manera que no pogué entrar a con-
vidar-la.

Dimars, a XXII. Vigília de la festa del gloriós Sant
Jordi. En aquest dia en concideració de la deli-
beració per ses senyories presa lo dia de 14 del
corrent, de que se celebràs la festa del gloriós
Sant Jordi ab aquella ostentació y solemnitat
que antigament tots anys se acostumave en la
present casa, foren adornats tots los aposentos
de ella ab las millors colgaduras y tapiseria, par-
ticularment la capella gran a hont en la forma
acostumada se digueren vespres ab la música de
la Seu de la present ciutat ab la major solemnitat
que pogué ser. Vingueren en ellas los senyors
deputats ab la forma següent: primerament vin-
gué lo senyor oÿdor real a las tres horas passat
mitg dia, acompanyat de molts cavallers y al-
guns officials del General y, arribat a la present
casa, lo isqueren a rèbrer al cap de la scala los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
qui ja eren en dita capella gran per // 129v // dit
effecte; aprés vingué lo militar y fonch rebut al
cap de la scala per dit senyor oÿdor y magnífichs
assessors y advocat fiscal; aprés lo ecclesiàstich y
per estar ab indisposició lo senyor deputat de
son bras se consultà ab differents personas pràti-
gues de la consuetut de la present casa si devie
venir acompanyat ab lo verguer y massa y acon-
sellaren que sí, com en effecte vingué d’exa ma-
nera, y fonch rebut per dits senyors oÿdors y as-
sessors y advocat fiscal en la forma sobredita y
ab lo mateix orde y ostentasió vingueren los se-
nyors deputats, portant axí, deputats com oÿ-
dors, las insígnias de domàs carmesí ab un scut
de plata ab las armas del General, y fonch rebut
quiscú de ells per los senyors consistorials qui se
trobaven en dita capella fins al cap de la scala y
poch aprés arribà lo protector del bras militar
acompanyat de molts cavallers, fonch rebut al
cap de la scala per los senyors oÿdors militar y
real. E seguidament, tenint avís los senyors de-
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putats y oÿdors que los magnífichs consellers
arribaven, los hisqueren a rèbrer ab molt gran
acompanyament fins lo dit cap de la scala, po-
sant a mà dreta del senyor deputat militar per
absència del ecclesiàstich lo conseller en cap y a
la del senyor deputat real lo conseller segon y de
la matexa manera los demés per sos graus y al
mitx dels senyors consellers quint y sisè anà lo
senyor oÿdor real y, fetes entre ells, les degudes
cortesias se·n entraren tots junts en dita capella
y, feta oració, se assentaren tots ab uns banchs
vanovats // 130r // de vellut carmesí a la part de
la epístola, ço és, als banchs més prop del altar
los senyors consellers y després consequutiva-
ment los senyors deputats y oÿdors de comptes
per son orde y després de ells dits magnífichs as-
sessors, advocat fiscal y officials, mestres del Ge-
neral y present casa de la Diputació, com és
acostumat, y encontinent, per tenir notícia ses
senyories no venia lo excel·lentíssim senyor lloc-
tinent general, foren celebrades les vespres com
està dit y, acabades aquelles, volent-se’n tornar
dits magnífichs consellers, foren acompanyats
per ses senyories ab lo mateix modo y forma
que foren rebuts fins al cap de la scala y després
lo dit protector del bras militar en la matexa for-
ma que vingué y dits senyors deputats y oÿdors
se’n tornaren en sas casas sens acompanyament.

Dimecres, a XXIII. Festa del gloriós màrtir Sant
Jordi, patró del present Principat. En aquest dia
se celebrà la festa del gloriós Sant Jordi en la
present casa ab la pompa, solemnitat y grandesa
que·s pot conciderar, celebraren-se los officis
divinals en la capella gran ab la matexa música y
contòria que lo de aïr a las primeras vespres; di-
gué la missa lo canonge Benet Atxer; agué-i ser-
mó; predicà lo reverent pare mestre Esteve del
orde de Sant Domingo; asistiren en dits officis
ses senyories, magnífichs consellers y protector
del bras militar ab lo mateix acompanyament y
orde que lo dia de ahir y en la matexa conformi-
tat foren rebuts quiscú de ells respectivament.
Vingué-i també lo excel·lentíssim senyor llocti-
nent y capità general de sa magestat en lo pre-
sent Principat, al qual hisqueren a rèbrer ses se-
nyories, magnífichs assessors, advocat fiscal y
demés officials del General // 130v // fins al cap
de la scala de dita present casa y, havent-lo
acompanyat fins dita capella y després de haver
feta orasió, dit excel·lentíssim senyor se assentà
en son estrado en la part del evangeli ab los co-
xins a la real en la forma acostumada. E ses se-
nyories, magnífichs consellers, y demés cavallers
y officials del General en sos asientos respective
quiscú de ells en son respective lloch, y enconti-
nent se comensà lo dit offici y acabat aquell sa
excel·lència se alsà y ses senyories, magnífichs
assessors y advocat fiscal y demés officials del
General lo acompanyaren per tota la present
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casa y salas de aquella, las quals mirà ab molt
gran gust y, arribats al dit cap de la scala, se des-
pediren de sa excel·lència, y aprés ab la matexa
serimònia del dia de ahir acompanyaren los
magnífichs consellers y protector del bras mili-
tar y, essent-se depedits, se’n tornaren quiscú
de ells en sas casas, com està dit sens acompa-
nyament.

A la tarde se ajuntaren ses senyories en lo apo-
sento dels magnífichs assessors, venint quiscú
sens acompanyament, y de allí consistorialment
acompanyats ab dits magnífichs assessors, advo-
cat fiscal y demés officials, mestres del General y
present casa de la Diputació ab verguers y mas-
sas se conferiren en la dita capella gran de Sant
Jordi per la celebració de las vespras, la qual fou
ab la matexa música y ostentasió que lo dia de
ahir y, acabadas aquellas en la matexa forma,
se’n tornaren al puesto sobredit de hont eren
exits y sens acompanyament se despediren de
dita present casa.

Dijous, a XXIIII. En aquest dia se celebrà lo ani-
versari acostumat en laa // 131r // present casa
per las ànimas dels defuncts deputats, oÿdors y
officials del General ab molt gran cantòria, tú-
mol y moltas atxes de cera groga, en lo qual of-
fici asistiren ses senyories consistorialment ab
los verguers y masses, acompanyats dels magní-
fichs assessors, advocat fiscal y molts officials del
General, vingué lo protector del bras militar per
asistir-i mateix ab lo acostumat acompanyament
de molts cavallers, al qual isqueren a rèbrer fins
al cap de la scala, com és acostumat, los senyors
oÿdors militar y real y junts se·n entraren en dita
capella. E ses senyories se asentaren en sos
llochs y lo dit protector y cavallers en la part del
evangeli, com és acostumat, ab sos banchs va-
novats de vellut carmesí; predicà lo reverent
pare lector fra Joseph Ermendradi del orde de
Sant Domingo y, acabat lo dit offici, dits se-
nyors oÿdors militar y real acompanyaren al dit
protector fins al cap de la scala y ses senyories
se·n entraren en consistori per a fer negoci.

Disapte, a XXVI. En aquest dia Jaume Bravo, ta-
piner, com ha procurador de Pere Roca, blan-
quer, ciutedà de Barcelona, correu ordinari del
General de Catalunya, consta de sa procura en
poder de Bonaventura Vila, notari públich de
dita present ciutat a 21 de janer 1667, la qual és
assí cusida, signada de lletra E, en dit nom ha
renunciat lo dit offici de correu ordinari en mà y
poder //131v // de ses senyories y en favor de ell
mateix per ser offici dels vendibles. E ses senyo-
ries respongueren admetian aquella si et in
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quantum sit admitenda, presents per testimonis
don Francisco Vila y Joseph Cortès, verguer de
ses senyories.

Diumenge, a XXVII. En aquest dia lo síndich del
General ha feta relació a ses senyories com, ha-
vent reportat una súplica al excel·lentíssim se-
nyor lloctinent y capità general de part del con-
sistori per a què fos servit anomenar a un dels
subjectes proposats per ses senyories a dit ex-
cel·lentíssim senyor a 4 de janer del corrent
any1670 per lo resíduo de la deputació local de
Puigcerdà y sa collecta, trienni corrent, per ha-
ver anomenat lo excel·lentíssim senyor duch de
Ossuna subjecte different dels de la terna que li
foren proposats en temps que fou lloctinent y
capità general en lo present Principat per en-
contrar dita nominació ab un real decret de sa
magestat dat en Madrit als 25 de juliol 1654,
còpia del qual per dit síndich, junt ab dita súpli-
ca, se és posat en mà de sa excel·lència, com més
llargament dita súplica és de vèurer, la qual és
assí cusida, signada de lletra A.

E que sa excel·lència havie fet de resposta mira-
rie dita súplica y decret y que en tot posaria en
execució lo que dit decret contenie.a

132r Dimars, a XXVIIII. En aquest die Joan Argila,
scrivà major del General de Catalunya, Joseph
Cortès, segrestador de la heretat que fou de
Francisco Vila, ciutedà honrat de Vich com ha
hereu del doctor misser Gaspar de Prat, debitor
del General y vuy té y posseheix lo General per
ocasió de dit dèbit, y Joseph Blanch, verguer de
ses senyories, en virtut de la deliberació presa
per ses senyories lo dia de ahir són anats en lo
terme de Argentona a effecte de donar posses-
sió al doctor Ramon Molnar de la sobredita tor-
ra, terras, honors y possessions de aquella y de-
més cosas comprades per dit Molnar en lo
encant públich.

En aquest mateix dia me han ordenat ses senyo-
ries a mi, Joseph Sauleda, subrrogat lo offici de
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari, deu vots sobre diversas causas de suplicació
y de primera instància que se aportan devant lo
consistori de ses senyories y alguns deutes que
se demanan al magnífich procurador fiscal del
General sobre matèrias y deutes contraguts en
temps de las turbacions, com més llargament en
dits vots és de vèurer, los quals són assí cusits,
signats de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y
del thenor següent:

Número 1.

In facto cause vertentis in consistorio admodum
illustrium dominorum deputatorum inter Josep-
hum Quintana, civem honoratum Barcinona ex
una, et procuratorem fiscalem Generalis partibus
ex alia, viso processu dicte cause inter predictas
partes actitato et aliis videndis visis.

Attento constat per Josephum Quintana, civem
honoratum Barcinone supplicatione oblata in
consistorio admodum illustrium dominorum de-
putatorum 2 martii 1667 et cum articulis oblatis
20 aprilis eiusdem anni fuisse petitum procurato-
rem fiscalem Generalis condemnari ad sibi dan-
dum et solven // 132v // dum tanque heredem 
Josephi Michaellis Quintana, civis honorati Bar-
cinone, patris sui, tres mille libras pro laboribus
per dictum patrem suum tanque regentem com-
putorum Generalis susceptis in ducendo librum
solutionum pensionum censalium nominatorum
de nova compra noviter de tempore turbationum
creatorum cum obligatione civitatis Barcinone ab
anno 1641 usque ad annum 1652 ad rationem
ducentum quinquaginta librarum pro quolibet
anno pro ut in dicta supplicatione et articulis ple-
nius continetur cui refertur et constet dictum Jo-
sephum Quintana esse heredem patris sui.

Ceterum attento constat ex capitulis curiarum et
signanter ex capitulo 2 nove reformationis Cu-
riarum 1599 deputatos et auditores computorum
Generalis Catalonie non posse obligare lona Ge-
neralis nisi in casibus in illis statutis in quibus
creatio dictorum censualium non est comprehen-
sus ob quod bona Generalis ne quunt etiam esse
obligata ad satisfactionem laborum per dictum
Josephum Michaellem Quintana tanque regente
computorum susceptorum pro solutione pentio-
num dictorum censualium.

Et sic decidi et declarari constat jussisse et man-
dasse regiam audientiam suam magestatem do-
mini nostri regis Philippi Aragorum tertii sua
regia epistola in forma cancellaria expedita Ma-
triti die 8 aprillis 1661 ad instantiam et suplica-
tionum deputatorum in casu simili quo petebat
don Hyacinthus de Vilanova condemnari procu-
ratorem fiscalem Generalis in vim evictionis adi-
lli restituendum pretium quod solverat deputatis
anni 1644 pro emptione loci de Avinyó, cujus do-
minus dicebatur nobilis Josephus de Rocaberti his
verbis “advertiendo // 133r // a la audiencia que
pareçe que los deputados que vendieron dicho lu-
gar no podieron obligar los bienes de la Generali-
dad a la evicción del precio.”

Constat post latam sententiam in regia audien-
tia in favorem dicti de Vilanova et contra procu-
ratorem fiscalem Generalis et factum illius decre-
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tum executionis comparvisse in causa sindicum
Generalis petiisseque beneficio restitutionis in in-
tegrum dicte sententie executionem suspendi et
die 12 julii 1661 referente nobili Fabritio de Pons
Castells, scriba Dominico Castells facto verbo in
integrum per dictum sindicum petitam et supe-
redendum in regia audientia fuiesse declaratum
rationibus supradictis locum habere restitutio-
nem in integrum per dictum sindicum petitam
et superedendum in executione per dictum nobi-
lem de Vilanova instata dictum que provisionem
in rem judicatam transiisse.

His et aliis meritis processus attentis et alias nobi-
lis et magnifici regii conciliarii infrascripti sunt
voti quod dicto Josepho Quintana in et per eum
petitis in causa contra procuratorem fiscalem Ge-
neralis silentium imponatur et dictus procurator
fiscalis Generalis a predictis absoluatur et quod
neutra pars in expensis condemnetur. Don Mi-
chael de Cortiada, doctor Joseph Balaguer, doctor
Franciscus Vidal y Roca, doctor Josephus Aleny,
doctor Alexius Tristany.

Número 2.

In facto cause suplicationis vertentis in consisto-
rio admodum illustrium dominorum deputato-
rum Generalis Catalonie interposite per procu-
ratorem fiscalem Generalis a sententia per suas
doctores lata de concilio assessorum dicti Genera-
lis 28 septembris 1660 in favorem Josephi Quin-
tana, //133v // civis honorati Barcinone et exacto-
ris dicti Generalis et in odium dicti procuratoris
fiscalis. Viso processu tam primitivo quam dicte
cause suplicationes et aliis videndis visis.

Attento licet constet Josephum Quintana exacto-
rem jurium Generalis supplicatione oblata in
consistorio 11 maii 1649 petiisse procuratorem
fiscalem dicti Generalis condemnari ad sibi dan-
dum et solvendum mille et quatuor centum libras
pro satisfactione laborum quos sustinuit in exac-
tione pretiorum arrendamentorum jurium iuris
belli noviter de tempore turbationum impositi ab
anno 1642 ad 1649 ad rationem ducentarum li-
brarum pro quolibet anno et constet sententia
lata in predicto consistorio de concilio assessorum
Generalis 28 septembris 1660 fuisse condemna-
tum procuratorem fiscalem ad dandum et sol-
vendum dicto Quintana de computo belli pro sa-
tisfactione laborum per eum pretensorum per
totum dictum tempus quingentum triginta sex
libras terdecim solidos et quatuor denarios.

Ceterum, quid quid sit de dictis laboribus et eo-
rum satisfactione, attento constat deputatos Ge-
neralis Cathalonie qui fuerunt in triennio 1659
neque suos antecessores post prestitam debitam
obedientiam sue magestatis nullam habuiesse fa-
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cultatem expendendi nec disponendi de pecuniis
que procedebant expretiis arrendamentorum ju-
ris belli absque domini regis seu excelentisimi do-
mini locumentis generalis beneplacito et licentia
expressis et multo minus post incorporationum
dicti iuris cum regio patrimonio obquod petitio
predicta per dictum Quintana facta non potuit
fieri in dicto consistorio cum procuratore fiscalis
Generalis non sit in hac causa legitimus contra-
dictor sed procurator fiscalis regii patrimonii.
His igitur et aliis //134r // meritis utriusque pro-
cessus attentis et alias nobilis et magnifici regii se-
natores infrascripti sunt voti quod dicto Josepho
Quintana in et per eum petitis in hac causa silen-
tium imponatur et dictus procurator fiscalis Ge-
neralis a predictis absolvatur et quod dictus Jo-
sephus Quintana condemnetur ad restituendum
procuratori fiscali generalis predictas quingen-
tum triginta sex libras terdecim solidos et qua-
tuor denarios per eum receptis a deputatis per
medium banchi presentis civitatis de computo
novo 2 dezembris 1664 expecuniis dicti Generalis
procesus ex iuribus ordinariis Generalis ad ea-
rum solutionem nullo modo obligatis una cum
earum interesse ad rationem solidi pro libra a
dicta die 2 dezembris 1664 usque ad illius resti-
tutionem dicti interesse liquidatione reservata in
decreto executionis seu alia ulteriori liquidatio-
ne. Et quod dicta sentenia lata in consistorio sua-
rum dominationum de concilio assessorum Gene-
ralis 28 septembris 1660 commutetur et quod
neutra pars in expensis condemnetur. Don Mi-
chael de Cortiada, doctor Josephus Balaguer, doc-
tor Franciscus Vidal y Roca, doctor Josephus
Aleny, doctor Alexius Tristany.

Número 3.

Jesús Maria.

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y ohïdors del General de Catalunya als
noble y magnífichs doctors de la real audiència
infrascrits aserca si tenen obligació sas senyorias
pagar dels diners del General a Gabriel Bellver
de la ciutat de Tarragona las quantitats //134v //
que pretén se li deuen per haver pagat als sol-
dats del batalló major quantitat de la que tenia
rebuda per compte de dit batalló.

Attès y conciderat que lo que pretén dit Bellver,
que ha gastat, pagant als soldats del batalló com a
pagador que era de aquell, més del que ell havia
rebut, no era ni serví per benefici y utilitat del
General, antes en deservey de sa magestat y con-
tra sas reals armas, y los deputats y ohïdors del
General no poden obligar los béns del General
sinó en los casos en los quals disposan los capítols
de cort y en particular lo capítol 2 del nou redrès
del any 1599 y axí ho resolgué la magestat del se-
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nyor rey don Phelip ters de Aragó ab la real carta
dada en Madrid a 8 de abril 1661 a instància y su-
plicació dels deputats en la pretensió que tenia
don Hyacintho de Vilanova contra lo General,
que demanava fos condemnat lo procurador fis-
cal per rahó de evicció a restituir-li lo preu que
havie pagat als deputats del trienni 1644 per
compra del lloch de Avinyó ab estas paraulas
«advertiendo a la audiencia que los deputados que
vendieron dicho lugar o pudieron obligar los bie-
nes de la Generalidad a la evicción del preçio», in-
seguint la qual real carta fou provehit per lo no-
ble don Fabricio de Pons, doctor de la real
audiència, feta paraula en lo real consell a 12 de
juliol 1661, notari Domingo Castells, que tenia
lloch la restitució in integrum demanada per lo
síndich del General y lo procurador fiscal patri-
monial contra la sentència que se era publicada
en la real audiència, condemnant al dit síndich a
la restitució del preu per rahó de la evicció y que
fos sobresegut en la execució de aquella //135r //
per dit noble de Vilanova instada. Per ço, són de
parer que los senyors deputats de las pecúnias,
fruyts y emoluments del General no podan ni
deuen pagar a dit Bellver lo que pretén ser cobra-
dor per haver pagat als soldats del batalló més
quantitats de la que tenia rebuda. Don Michael
de Cortiada, doctor Josephus Balaguer, doctor
Franciscus Vidal y Roca, doctor Josephus Aleny,
doctor Alexius Tristany.

Número 4

In facto cause vertentis in consistorio admodum
ilustrium dominorum deputatorum Generalis
Catalonie inter excelentisimum don Ludovicum
de Cardona et Aragon, ducem Cardona, ex una,
et procuratorem fiscalem generalis partibus ex al-
tera. Viso processu inter dictas partes actitato et
aliis videndis visis.

Attento licet pro parte excelentisimi don Ludovici
de Cardona et de Aragon, ducis Cardone, suppli-
catione oblata 22 junii 1660 sit petitum procura-
torem fiscalem Generalis Catalonie condemnari
ad sibi dandum solvendum et restituendum sex
mille ostingentum sexaginta octo libras undecim
solidos et decem denarios exactas per deputatos
Generalis in triennio 1641 ex fructibus et reddi-
tibus ducatus Cardona quos eo tunc percipiebant
occupatores illorum de tempore turbationum sub
motivo quod dicti fructus et redditus sue excelen-
cie pertinebant expectabant tanquam succedenti
ex propia persona in ducatu Cardone tam in vim
vinculorum et fideicomissorum institutorum que
locum habuerunt in sui favorem quam etiam
tanque processa ex dignitate regali ducatus //
135v // Cardona cui ipse excelentisimus dux tan-
quam primogenitus jure sanguinis succedebat
nech poterant remanere obligati in vim quarum-

cunque obligationum per suos predecessores ad fa-
vorem Generalis factarum.

Ceterum attento quia deputati et auditores com-
putorum de tempore turbationum non potuerunt
obligare bona Generalis ad solvendam debita eo
tunc contractata nec constat pecuniam exactam
exfructibus et emolumentis predicti ducatus Car-
done fuiesse conversam in utilitatem Generalis et
in omni casu deputati et auditores computorum
non possunt obligare bona et jura Generalis nisi
pro causis et debitis per curiam generalem statu-
tis et ordinatis et signanter in capitulo 2 nove re-
formationis curiarum anni 1599 et sic decidi et
declarari constat jussisse et mandasse regie au-
dientie suam magestatem domini nostri regis
Philippi Aragonum tertii recolende memorie sua
regia epistola in forma cancellaria expedita Ma-
triti die 8 aprillis 1661 ad instantiam et suplica-
tionem deputatorum in causa simili quo petebat
don Hyacinthus de Vilanova condemnari procu-
ratorem fiscalem Generalis in vim evictionis adi-
lli restituendum pretium quod solverat deputatis
anni 1644 pro emptione loci de Avinyó cujus do-
minus dicebatur nobilis Josephus de Rocaberti his
verbis «advertiendo a la audientia que pareçe
que los deputados que vendieron dicho lugar no
pudieron obligar los bienes de la Generalidad a la
evicción del preçio».

Constat post latam sententiam in regia audien-
tia in favorem dicti de Vilanova et contra pro-
curatorem fiscalem Generalis et factum illicus
decretum executionis comparvisse in causa sindi-
cum Ge- //136r //neralis petiisseque beneficio res-
titutionis in integrum dicte sententie executio-
nem suspendi et die 12 julii 1661 refferente
nobili Fabritio de Pons Castellví, scriba Domini-
co Castells facto verbo in regia audientia fuiesse
declaratum rationibus supradictis locum habere
restitutionem in integrum per dictum sindicum
petitam et supercedendum esse in executione per
dictum nobilem de Vilanova instata dictamque
provisionem in rem judicatam transiisse.

His et aliis meritis processus attentis et alias nobi-
lis et magnifici regie audientie doctores infras-
cripti sunt voti quod dicto excelentisimo don Lu-
dovico de Aragon duci Cardone in et per eum
petitis silentium imponatur et quod dictus procu-
rator fiscalis Generalis a predictis absolvator
quod neutra pars in expensis condemnetur. Don
Michel de Cortiada, doctor Joseph Balaguer, doc-
tor Franciscus Vidal y Roca, doctor Josephus
Aleny, doctor Alexius Tristany.

Número 5.

In facto cause vertentis in consistorio admodum
illustrium dominorum deputatorum inter nobi-
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lem Hieronymum de Magarola, regium concilia-
rium in regio concilio Bajulie Generalis, ex una,
et procuratorem fiscalem Generalis parte ex alia
viso, processu dicte cause et aliis videndis. Visis.

Attento licet sententia lata in consistorio suarum
dominationum 8 martii 1661 constet procurato-
rem fiscalem Generalis fuiesse condemnatum ad
restituendum dimitendum et relaxandum uni-
versa bona que fuerunt nobilis Michellis Joannis
Magarola quondam regiis conciliarii et postea in
// 136v // concilio supremo regni Aragonum re-
giam cancellariam regentis nobile Hieronyme de
Magarola vidue ab eo relicta et tutrici filiorum
et heredum illius seu verius nobilibus Hieronymo,
Elisabeth et Francisce, filiis et heredibus dicti no-
bilis Michellis Joannis una cum fructibus et suo
casu interesse dictorum bonorum fructuum et in-
teresse et temporis a quo et aliorum liquidando-
rum liquidatione reservata. Constet sequto obitu
dicte nobilis Hieronyme causam liquidationis re-
servata fuisse prosequutam per nobilem Hierony-
mum de Magarola regium conciliarum in regio
concilio Bajulie Generalis Catalonie tanquam
heredem nobilis Michaellis Joannis patris sui.
Constet in predicta causa dictum nobilem Hie-
roymum prosequendo dictam causam petiisse li-
quidari in debitum procuratoris fiscalis Genera-
lis et sui creditum omnia bona mobilia apprehensa
per deputatos in anno 1641 et valorem non ex-
tantium pretendens recuperare a bonis et juribus
Generalitatis illud quod in provisione liquidatio-
nis fuerit liquidatum in debitum dicti procura-
toris fiscalis.

Ceterum attento constat apprehentionem predic-
torum bonorum fuisse factam per deputatos in
anno 1641 tempore belli et ocasione illius nu-
llamque utilitatem reportasse generale expretio
processo ex venditione illorum imo illud cessit in
deservitium sue magestatis ob quod deputati non
potuerunt obligare bona Generalis ad restituen-
dum valorem illorum cum per capitula curie et
signanter per capitulum 2 Curiarum 1599 sit
deputatis prohibitum obligare bona Generalis
nisi in casibus in eis expressis in quibus apprehen-
tio predicta non est comprehensa et sic decidi et
declarari constat //137r // jurisse et mandasse re-
gia audientie suam magestatem domini nostri
regis Philippi Aragorum tertii recolende memo-
rie sua regia epistola in forma cancellarie expe-
dita Matriti 8 aprilis 1661 ad instantiam et su-
plicationem deputatorum in casus simili quo
petebat nobilis Hyacintus de Vilanova condem-
nari procuratorem fiscalem Generalis in vim
evictionis ad sibi restituendum pretium quod sol-
verat deputatis anni 1644 pro emptione loci de
Avinyo cujus dominus diebatur nobilis Josephus
de Rocaberti his verbis «advertiendo a la audien-
cia que pareçe que los deputados que vendieron
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dicho lugar no pudieron obligar los bienes de la
Generalidad a la evicción del precio».

Constat post latam sententiam in regia audien-
tia in favorem dicti de Vilanova et contra procu-
ratorem fiscalem generalis et factum illius decre-
tum executionis comparvisse in causa sindicum
Generalis petiisseque benefitio restitutionis in in-
tegrum dicte sententie executionem suspendi et
die 12 julii 1661 referente nobile Fabritio de Pons
Castellvi scriba Dominico Castells facto verbo in
regia audientia fuisse declaratum rationibus su-
pradictis locum habere restitutionem in inte-
grum per dictum sindicum petitam et superce-
dendum esse in executione per dominum nobilem
de Vilanova instata dictamque provisionem in
rem judicatam transiisse quibus sic se habentibus
manifeste patet sententiam predictam latam 8
martii 1651, quo tempore Principatus aduch a
Gallie rege erat ocupatus, non mereri nunc exe-
cutionem contra bona jura et emolumenta Gene-
ralis que per dominos deputatos percipiuntur.

His et aliis meritis processus attentis et alias no-
bilis et magnifici regie audientie doctores in-
frascripti sunt voti quod supercedeatur in dicta
causa et ad ulteriora circa executionem dicte sen-
tentie pro // 137v // nunc non procedatur quo ad
liquidationem valoris bonorum mobilium. Don
Michael de Cortiada, doctor Josephus Balaguer,
doctor Franciscus Vidal y Roca, doctor Josephus
Aleny, doctor Alexius Tristany.

Número 6.

In facto cause supplicationis interposite per pro-
curatorem fiscalem Generalis Catalonie a sen-
tentia contra illum et in favorem Narcisi de Ro-
cabruna olim Sampso domicelli et Marie de
Rocabruna et Vergos coniugum usufructuario et
propietario nominibus respective lata die 27 ju-
nii 1661 in consistorio admodum illustrium de-
putatorum Generalis Cathalonie.

Viso processu primitivo et dicte cause supplicatio-
nis interpartes predictas actitatis et omnibus aliis
videndis visis. Attento licet sententia lata in con-
sistorio admodum illustrium deputatorum Gene-
ralis Catalonie de concilio assessorum illius die
27 junii 1661 constet condemnatum fuisse procu-
ratorem fiscalem Generalis predicti ad dandum
et solvendum ex pecuniis generalis Narciso de Ro-
cabruna olim Sampso domicello et Marie de Ro-
cabruna et Vergos coniugibus usufructuario et
propietario nomibus respective quatuor mille et
triginta tres libras barcinonenses pro valore 1552
quintalium et unius ponderis vulgo arroba panis,
biscoti ex eo quia deputati Generalis Catalonie
de facto acceperunt dictam quantitatem panis,
biscocti propriam Didaci de Vergos domicelli pa-
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tris dicte Marie ab aula magna, dicta lo saló, pa-
latii comitisse Barcinone ubi illam habebat dic-
tus de Vergos ut latius in dicta sententia // 138v
// est videre cui reffertur.

Ceterum attento constat per capitula curiarum
generalium et signanter per secundum curiarum
anni 1599 ex vocatis del nou redrès expresse dis-
positum et statutum fuiesse quibus in casibus de-
putati et computorum auditores bona Generali-
tatis obligare possunt illis prohibendo quod extra
casus in eisdem capitulis expressos illa obligare
minime possint et inter casus permissos nullo
modo comprehendi posse apprehentionem supra-
dicta quantitatis panis biscoti Didaci de Vergos,
factam per deputatos anni 1640 ab aula magna
palatii commitisse Barcinone et consequenter non
potuisse dictos deputatos et auditores computo-
rum anni 1640 obligare bona Generalitatis dicto
Didaco de Vergos pro restitutione et satisfactione
dicti biscocti et ita declarari debere constat scrip-
sisse regie audientie regiam magestatem domini
nostri regis Philippi 3 Aragorum sua regia episto-
la in forma cancellarie expedita in villa Matriti
die 8 aprilis 1661 ad instantiam et suplicatio-
nem deputatorum in casu simili quo petebat don
Hyacintus de Vilanova condemnari procurato-
rem fiscalem Generalis in vim evictionis ad illi
restituendum pretium quod solverat deputatis
anni 1644 pro emptione loci de Avinyo cujus do-
minus dicebatur nobilis Josephus de Rocaberti his
verbis «advertiendo a la audiencia que parece
que los deputados que vendieron dicho lugar no
podieron obligar los bienes de la Generalidad a la
evicción del precio». Constat post latam senten-
tiam in regia audientia in favorem dicti de Vi-
lanova et in odium fisci procuratoris Generalis et
provisum illius decretum executionis comparvisse
in causa sindicum Generalis petiisseque benefitio
restitutionis in integrum dicte sententie executio-
nem suspendi et die 12 julii 1661 refferente nobi-
li // 138v // Fabritio Pons de Castellví, notario
Dominico Castells facto verbo in aula reverendi
cancellarii fuisse declaratum rationibus supra-
dictis locum habere restitutionem in integrum
per sindicum petitam et supercedendum esse in
dicta executione per dictum de Vilanova insta-
ta dictamque provisionem in rem judicatam sa-
niisse.

His igitur et aliis meritis utriusque processus at-
tentis et alias doctores regie audientie infrascrip-
ti sunt voti quod dictis coniugibus Narciso et Ma-
rie de Rocabruna nominibus predictis in et super
illos petitis et pretensis in causa predicta contra
procuratorem fiscalem Generalis Catalonie silen-
tium imponatur et e dictis petitis et pretensis dic-
tus procuratorem fiscales absolvatur et quod dicti
conjuges condemnentur ad restituendum fisco ge-
neralis Catalonie quantitatem per illos receptam

una cum interesse et neutra pars in expensis con-
demnetur et quod modo predicto sententia lata
in consistorio ad modum illustrium dominorum
deputatorum et auditorum computorum de con-
cilio assessorum die 27 junii 1661 suprachalen-
data, commutetur. Don Michel de Cortiada,
doctor Josephus Balaguer, doctor Josephus Aleny.

Número 7.

In facto cause supplicationis vertentis in consisto-
rio admodum illustrium dominorum deputato-
rum Generalis Catalonie interposite per procu-
ratorem fiscalem generalis a sententia in dicto
consistorio lata de consilio assessorum dicti Gene-
ralis 8 aprillis 1661 in ipsius odium et favorem
Bonaventure Closa et Hieronymi Major et Sala
supercollecto- // 139r // rum jurium Generalis
viso processu tam primitivo quam cause suplica-
tionis et aliis visis.

Attento licet constet Bonaventura Closa superco-
llectorem jurium Generalis ex parte orientis et
Hieronymum Major et Sala supercollectorem ju-
rium Generalis ex parte occidentis supplicatione
oblata in consistorio dominorum deputatorum
21 aprillis 1657 petisse procuratorem fiscalem
Generalis condemnari adesi satisfaciendum la-
bores per eos passos et expensas factas ex anno 1649
in exactione jurium nove impositionis vulgo dit
dret de guerra per totam Cataloniam atabula-
riis qui illud exhigebant ob quod detinebantur in
via per majus tempus quam detinerentur in so-
lum exhigissent ius ordinarium Generalis pro ut
in predicta suplicatione et articulis per eos oblatis
latius continetur quibus refertur et constet sen-
tentia lata in suo consistorio 8 aprillis 1661 de
concilio assessorum Generalis fuisse condemna-
tum procuratorem fiscalem Generalis ad dan-
dum et solvendum de computo nove impositionis
Bonoventura Closa 870 libras, Hieronymo Major
et Sala alias 870 libras pro retribtione et satisfac-
tione dictorum laborum per eos respective suscep-
torum in exactione pecuniarum procedentium ex
iure nove impositionis ab anno 1650 ad mensem
aprillis 1657 exclusive.

Ceterum, quid sit de dictis laboribus et eorum sa-
tisfactione, attento constat deputatos Generalis
Catalonie qui fuerunt in triennio 1656 neque
suos antecessores post prestitam debitam obedien-
tiam sue magestati nullam habuisse facultatem
expedendi nech disponendi de pecuniis que proces-
serunt expretiis arrendamentorum juris belli no-
viter impositi absque domini regis seu excelentisi-
mi domini locumentis generalis beneplacito et
licentia //139v // expressis ob quod petitio predic-
ta per dictos Closa et Major et Sala non potuit fie-
ri in consistorio dominorum deputatorum cum
procurator fiscalis Generalis non sit in hac causa
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legitimus contradictor sed procurator fiscalis re-
gii patrimonii cui est incorporata dicta nova im-
positio vulgo lo dret de guerra. His igitur et aliis
meritis utriusque processus attentis et alias nobi-
lis et magnifici regii conciliarii infranscripti
sunt voti quod dicto Bonaventura Closa et Hie-
ronymo Major et Sala in et per eos in dicta causa
petitis contra procuratorem fiscalem Generalis si-
lentium imponatur et dictus procurator fiscalis
Generalis a predictis absolvatur et quod dicta
sententia lata 8 apprillis 1661 de concilio assesso-
rum Generalis, commutetur et quod neutra pars
in expensis condemnetur. Don Michael de Cor-
tiada, doctor Josephus Balaguer, doctor Francis-
cus Vidal y Roca, doctor Josephus Aleny, doctor
Alexius Tristany.

Número 8.

In facto cause supplicationis interposite per pro-
curatorem fiscales Generalis Catalonie a senten-
tia contra illum et in favorem Josephus Muxiga
domicelli lata die 5 julii 1655 in consistorio ad-
modum illustrium deputatorum Generalis Ca-
talonie.

Viso processu primitivo et dicte cause supplicatio-
nis inter partes predictas actitatis et omnibus
aliis videndi visis. Attento licet sententia lata in
consistorio admodum illustrium deputatorum
Generalis Catalonie de concilio // 140r // assesso-
rum illius die 5 julii 1655 condemnatum fuiesse
procuratorem fiscalem Generalis Catalonie ad
dandum et solvendum ex pecuniis Generalis Jo-
sepho Muxiga domicello bismille quatuorcentum
et octo libras monete Barcinone pro valore octin-
gentum nonaginta duorum quintalium et unius
ponderis vulgo arroba panis biscoti et impositium
silentium dicto Muxiga in pretentione centum et
trium quintalium eiusdem partis biscocti que ul-
tra supradicta petebat quia de illius intensione
non constitit et a dicta pretensione absolutum fis-
ci procuratorem reservato dicto Muxiga jure in
alio juditio ut latius in dicta sententia videre li-
cet cui refertur ex eo quia de anno 1640 deputati
Generalis Catalonie propia auctoritate et de fac-
to acceperunt dictam quantitatem panis biscocti
propias Anthonii Muxiga patris dicti Josephi ab
aula magna vulgo lo saló palatii commitisse
Barcinone ubi illam habebat dictus Muxiga ad
effectum tradendi eam nobili Petro de Alarcon
exercenti offitium exercitoris vulgo factor trirre-
mium Hispanie.

Ceterum attento constat per capitula curiarum
generalium et signanter per secundum curiarum
anni 1599 ex nominatis del nou redrès expresse
dispositum fuisse et statutum quibus in casibus
deputati et computorum auditores bona Genera-
litatis obligare possunt illis prohibendo quod ex-
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tra casus in eisdem capitulis expressos illa obliga-
re minime possint et inter casus permissos nullo
modo comprehendi posse apprehentionem supra-
dicte quantitatis panis biscocti Anthonii Muxiga
factam per deputatos anni 1640 ab aula magna
palatii commitisse Barcinone et consequenter non
potuisse dictos deputatos et auditores computo-
rum anni 1640 obligare bona Generalitatis dicto
Anthonio Muxiga pro restitutione et satisfactione
valoris dicti biscocti et ita declarari constat jussis-
se regie // 140v // audientie regiam magestatem
domini nostri regis Philippi tertii Aragonum sua
regia epistola in forma cancellarie data in villa
Matriti die 8 aprilis 1661 ad instantiam et su-
plicationem deputatorum in casu simili quo pete-
bat nobilis Hyacinthus de Vilanova condemnari
procuratorem Generalis i vim evictionis ad illi
restituendum pretium quod solverat deputatis
anni 1644 pro emptione loci de Avinyo cujus do-
minus dicebatur nobilis Josephus de Rocaberti his
verbis «advertiendo a la audiencia que parece
que los deputados que vendieron dicho lugar no
pudieron obligar los bienes de la Generalidad a
la evicción del precio». Constat post latam sen-
tentiam in regia audientia in favorem dicti de
Vilanova et contra fisci procuratorem Generalis
et provisum illius decretum executionis compar-
visse in causa sindicum Generalis petiisseque be-
nefitio restitutionis in integrum dicte sententie
executionem suspendi et die 12 julii 1661 reffe-
rente nobile Fabrisio de Pons Castellví, notario
Dominico Castells facto verbo in aula reverendi
cancellarii fuisse declaratum rationibus supra-
dictis locum habere restitutionem in integrum
per sindicum petitam et supersendendum esse in
dicta executione per dictum de Vilanova instata
dictamque provisionem in rem judicatam tran-
siisse. His igitur et aliis meritis utriusque proces-
sus attentis et aliis, doctores regie audientie in-
frascripti sunt voti quod dicto Josepho Muxiga in
et super per illum petitis et pretensis in causa pre-
dicta contra procuratorem fiscalem Generalis
Catalonie silentium imponatur et a dictis petitis
et pretensis fisci procurator Generalis absolvatur
et quod dictus Muxiga condemnetur ad resti-
tuendum fisco Generalis Catalonie quan- //141r
// titatem per illum recepta una cum interesse et
neutra pars in expensis condemnetur et quod
modo predicto sententia lata in consistorio admo-
dum illustrium deputatorum de concilio assesso-
rum die 5 julii 1655 suprachalendata commute-
tur. Don Michael de Cortiada, doctor Josephus
Balaguer, doctor Josephus Aleny, doctor Francis-
cus Vidal y Roca.

Número 9.

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors del General de Catalunya als
noble y magnífichs doctors de la real audiència
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insfrascrits, contenint si deuen y tenen obliga-
ció, de pecúnias del General, de pagar al subco-
llector de la reverent cambra apostòlica las
quantitats de diner que demana en virtut de
concòrdias fetas y firmadas per los senyors de-
putats dels triennis antecedents ab los subco-
llectors de la reverent cambra apostòlica, vista
una concòrdia firmada entre los senyors depu-
tats y subcollector de dita cambra de vot y parer
del advocat fiscal del General que aleshores era
y vist tot lo que·s devie vèurer.

Encara que per lo collector de dita reverent
cambra apostòlica se pretenga que los deputats
y oÿdors dehuen pagar-li y restituhir-li algunas
quantitats que de orde llur collecta Joan Tort
de Alforja, procehides dels fruyts y rendes de la
mensa archiepiscopal de Tarragona en lo any
1641 y altres procehides de la aprehensió y ven-
da que feren dels béns del il·lustríssim y reve-
rendíssim don Pau Duran, bisbe de Urgell, elet
archebisbe de Tarragona, las quals quantitats se
pretén spectan a la dita cambra. Y sobre la paga
de ellas a 13 novembre 1653 fonch feta concòr-
dia ab don Emanuel López, comissari general
//141v //de dita cambra y en ella prometeren los
deputats de dit trienni pagar en los terminis en
ella contenguts la quantitat pretenia dit López y
obligaren lo dret ordinari del General.

Emperò, attenent que per los capítols de corts,
y en particular per lo segon del redrès de les
corts del any 1599, està expressament disposat
en quins casos podan los deputats y oÿdors del
General de Catalunya obligar los béns de
aquell, prohibint-los lo obligar-los sinó en los
casos expressats en ells, entre los quals no està ni
pot estar compresas la apprehensió y collecta de
les rendes y emoluments de la mensa archiepis-
copal de Tarragona y dels béns del reverendís-
sim bisbe de Urgell y venda de aquellas, maxi-
mament havent-se empleat lo que resulta de
dites apprehensions contra lo real servey de sa
magestat y per consegüent no pogueren aquells
deputats y oÿdors obligar los béns del General a
la restitució ni a la paga de dites rendes y béns
appresos de dita mensa archiepiscopal y reve-
rendíssim bisbe de Urgell. Y en esta conformitat
ho declarà clarament la magestat del senyor rey
Phelip terser de Aragó, que goze de glòria, a
instància y suplicació dels deputats y oÿdors ab
son real despaig dat en Madrit a 8 de abril 1661
en lo cas que don Jacinto de Vilanova pretenie
contra del procurador fiscal del General que de-
via estar-li de evicció y restituhir-li lo preu que
ell havia effectivament pagat als deputats del
any 1644 per la venda que li havian feta del
lloch de Avinyó, que ere de don Joseph de Ro-
cabertí, ab estes paraules «advertiendo a la au-
diencia que pareçe que lo deputados que vendie-

ron dicho lu //142r // gar no pudieron obligar los
bienes de la Generalidad a la evicción del precio».
Y havent obtingut sentència dit noble de Vila-
nova en la real audiència contra del procurador
fiscal del General, fet de aquella lo decret de
execució a 18 de setembre 1661. Y aprés, ha-
vent comparegut en la causa lo síndich del Ge-
neral y demanat lo benefici de la restitució in
integrum contra la sentència a effecte de impe-
dir la execució de aquella, fou declarat en dita
causa a relació del noble don Fabricio de Pons
Castellví, notari Domingo Castells, a 12 de ju-
liol 1661 facto verbo en la sala del reverent can-
celler que tenie lloch la restitució demanada per
lo síndich per las rahons sobredites y que·s so-
bresegués en la execució de dita real sentència,
de que se seguex ab evidència ésser notòriament
nul·las las ditas concòrdias fetas per los deputats
ab lo comissari general de la cambra apostòlica
per ser fetas sobre cosas que clarament no devie
restituhir lo General y contra lo disposat en dits
capítols de corts. Per ço y altrament, són de pa-
rer que los senyors deputats y oÿdors no deuhen
ni podan de béns ni pecúnies del General pagar
cantitat alguna de diner a la reverent cambra
apostòlica en satisfacció de les dalt ditas appre-
hensions. Y que, en cas que la reverent cambra
apostòlica demanàs ditas cantitats y béns en vir-
tut de ditas concòrdias, deu ante omnia lo pro-
curador fiscal del General dir de nul·litat de elles
y demanar que quattenus de facto processerunt,
sían recindidas. Don Michal de Cortiada, doctor
Josephus Balaguer, doctor Josephus Aleny, doctor
doctor Franciscus Vidal y Roca.

Número 10.

In facto cause supplicationis interposite per pro-
curatorem fiscalem Gene- //142v // ralis Catalo-
nie a sentencia contra illum et in favorem fratis
Francisci de Espuny militis ordinis et milite sacre
domus hospitalis Sancti Joannis Hierosolimita-
nensis uti receptoris dicte religionis in principa-
tus Catalonie lata die 8 aprillis 1661 in consisto-
rio ad modum illustrium deputatorum generalis
Catalonie.

Viso processu primitivo et dicte cause supplicatio-
nis inter partes predictas actitatis et omnibus
aliis videndis visis. Attento licet sententia lata in
consistorio ad modum illustrium deputatorum
Generalis Catalonie die 8 aprilis 1661 constet
condemnatum fuisse procuratorem fiscalem Ge-
neralis Catalonie ad dandum et solvendum, de
bonis tamen Generalitatis, frati Francisco de Es-
puny militi ordinis et milite sacre domus hospita-
lis Sancti Joannis Hierosolimitani tanque recep-
tori eiusdem ordinis in principatu Catalonie
mille ducentum sexaginta duas quarterias et tres
modios vulgo cortants frumenti quotuorcentum
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et terdecim quarterias ordei et viginti sex quarte-
rias et novem cortanos avene, aut illarum iustum
valorem de anno 1641 et liquidatum fuisse in
illa valorem 755 quarteriarum et 6 modiorum
frumenti ad rationem duarum librarum qua-
tuor solidorum pro quarteria et pro illo quantita-
tem 1653 librarum 6 solidorum ex eo quia nobilis
Josephus Xarquier et Joannes de Montserrat de
ordine et mandato deputatorum anni 1641 et in
eodem anno dictum frumentum et alia grana
apprehenderunt pro succurrendis militibus depu-
tationis castri de Miravet et aliis ab hereditate et
bonis castellani de Amposta eiusdem ordinis
sancti Joannis pro ut latius in dicta sententia
continetur //143r // cui reffertur.

Ceterum attento constat in capitulis curiarum et
signanter in 2 curiarum anni 1599 ex nominatis
del nou redrès expresse fuisse dispositum et statu-
tum quibus in casibus deputati et auditores com-
putorum Generalis Catalonie bona Generalitatis
obligare possunt prohibendo illis quod extra casus
in eisdem capitulis expressos obligare illa nullate-
nus possint et inter casus permissos nullo modo
comprehendi posse casum apprehensionis frumen-
ti et aliorum granorum facte per deputatos in
anno 1641 a Castellano de Amposta supra ex-
presse et consequenter non potuisse dictos deputa-
tos et auditores computorum anni 1641 obligare
bona generalitatis castellano predicto neque reli-
gioni pro restitutione aut satisfactione frumenti
et granorum predictorum. Et ita decidi et decla-
rari constat jussisse et mandasse regie audientia
suam magestatem domini nostri regis Philippi
tertii Aragorum sua regia epistola in forma can-
cellarie expedita Matriti die 8 aprillis 1661 ad
instantiam et suplicationem deputatorum in
casu simili quo petebat don Hyacinthus de Vila-
nova condemnari procuratorem fiscalem Gene-
ralis in vim evictionis ad illi restituendum pre-
tium quodsolverat deputatis anni 1644 pro
emptione loci de Avinyó cujus dominus diebatur
nobilis Josephus de Rocaberti his verbis «adver-
tiendo a la audiencia que parece que los deputa-
dos que vendieron dicho lugar no podieron obli-
gar los bienes de la Generalidad a la evicción del
precio». Constat post latam sententiam in regia
audientia in favorem dicti de Vilanova et contra
fisci procuratorem generalis et factum illius de-
cretum executionis comparvisse in causa sindi-
cum generalis petiisseque beneficio restitutionis
in integrum dicte sententie executionem suspen-
di. Et die 12 julii 1661 refferente nobili Fabritio
de Pons Castellví, //143v // scriba Dominico Cas-
tells facto verbo in aula reverendi cancellarii
fuisse declaratum rationibus supradictis locum
habere restitutionem in integrum per dictum sin-
dicum petitam et supercendendum esse in execu-
tione per dictum Vilanova instata dictamque
provisionem in rem judicatam transiisse.
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His igitur et aliis meritis utriusque processus at-
tentis et aliis, doctores regie audiencie infrascrip-
ti sunt voti quod dicto frati Francisco de Espuny
dicto nomine in et super per illum petitis et pre-
tensis contra procuratorem fiscalem Generalis
Catalonie in causa predicta silentium impone-
tur et a dictis petitis et pretensis fisci procurator
Generalis absolvator et quod dictus Espuny dicto
nomine condemnetur ad restituendum fisco Ge-
neralis Catalonie quantitatem per illum recep-
tam una cum interesse et neutra pars in expensis
condemnetur et quod modo predicto sententia su-
pradicta lata in consistorio ad modum illus-
trium deputatorum de concilio assessorum die 8
aprillis 1661, commutetur. Don Michael de Cor-
tiada. Doctor Josephus Balaguer. Doctor Josephus
Aleny. Doctor Franciscus Vidal y Roca.a

Maig MDCLXX

144r Divendres, a II. En aquest dia lo reverent Ga-
briel Torres, prevere y beneficiat de Nostra Se-
nyora del Pi de la present ciutat, obtenint lo of-
fici de guarda ordinària del General de la
present ciutat, ha renunciat lo dit offici de guar-
da del General de la present ciutat en mà y po-
der de ses senyories en llur consistori y en favor
de Joseph Costa, doctor en quiscun dret, per
ser altre dels officis vendibles. E ses senyories
han acceptat aquella si et in quantum, essent
presents per testimonis Hierònim Major y Sala y
Esteve Camps Oripaller, ciutedans de Barce-
lona.

En aquest mateix dia per medi del síndich del
General foren reportades dos súplicas al ex-
cel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat en lo present principat de Cata-
lunya de part de ses senyories, la una en orde a
voler conèxer lo auditor general del exèrcit de
sa magestat de dos presos detinguts en los
carçers reals de la present ciutat que no són sol-
dats stipendiats de sa magestat y l’altra perquè
dit excel·lentíssim senyor sie servit ordenar a
don Miquel Cortiada suspenga la cognisió de la
causa entre don Ramon Copons de una, don
Francisco Gelabert, don Francisco Junyent y al-
tres acrehedors de part altra, com més llarga-
ment ab ditas súplicas és de vèurer, còpias de las
quals son assí cusidas, signadas de lletra A y B. E
dit síndich // 144v // ha feta relació com havia
donades ditas súplicas a sa excel·lència y havia
respost que las miraria.

En aquest mateix dia Joseph Iglésies, corredor
de coll y jurat de la present ciutat y ministre del
General, ha feta relació a ses senyories que ha
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encantada y subhastada per los llochs acostu-
mats de la present ciutat totas aquellas casas y
botigues scituades en la dita present ciutat en lo
carrer de la Bocaria, les quals foren de Francisco
Vila, ciutedà honrat de Vich, com ha hereu del
doctor Joan Gaspar de Prat, quòndam, debitor
al General, y vuy té y posseheix lo dit General
per dit dèbit per spay de més de quatre mesos, y
no ha trobat per aquellas major dita que set-
centes lliures, essent presents per testimonis lo
doctor Lluís València y Joseph Blanch, verguer
de ses senyories.

145r Dimecres, a VII. En aquest dia vingué en lo con-
sistori de ses senyories Joseph de Reguer y Bai-
lló, verguer de la present ciutat de Barcelona, y
ha prestat lo acostumat jurament en mà y poder
de ses senyories y sagrament y homenatge en
mà y poder de Jaume Casas, verguer de la pre-
sent casa, // 145v // havent primer presentat son
privilegi y vist venir per los magnífichs assessors
y advocat fiscal del General, despedit en deguda
forma de cancellaria, còpia del qual està conti-
nuat en lo llibre de privilegis y juraments de of-
ficials reals, recòndit en la scrivania major del
General en la sòlita y acostumada forma.

Divendres, a VIIII. En aquest dia és estat presen-
tat a ses senyories y en llur consistori un real pri-
vilegi de doctor de la real audiència del present
Principat de la tersera sala en favor del doctor
Francesch Vidal y Roca, despedit en deguda
forma de cancelleria, dat en Madrit a 15 de abril
del corrent any 1670. E ses senyories me han
ordenat a mi, scrivà major, entregàs aquell als
magnífichs assessors del General y present casa
de la Deputació perquè vessen y regoneguessen
aquell, com en effecte és estat regonegut y vist
venir en dita deguda forma despedit, còpia del
qual està continuat en lo llibre intitulat «Còpias
de privilegis y juraments de officials reals».

146v Dimecres, a XIIII. En aquest dia, de orde de ses
senyories per medi del síndich del General, són
estats reportats quatre papers al excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general de sa magestat
en lo present Principat per a què dit excel·lentís-
sim senyor sie servit pèndrer benigne resulació
en lo contengut en ells, lo un suplicant-lo sie
servit enviar las insiculacions per a què pugan
ses senyories fer extracció de habilitadors en jor-
nada de 15 del corrent mes de maig, com és
acostumat y per capítols de cort està disposat.
Lo altre, suplicant sie servit ordenar al magní-
fich doctor Aleny del real consell y demés offi-
cials a qui toque sobreseguen en una execució
en la causa del rector y col·legi de la Companyia
de Jesús de la present ciutat contra la noble
dona Maria Sans, attesa la concòrdia que ab
tantas veras se tractà entre lo General del pre-

sent Principat y sos acrehedors. L’altre, una sú-
plica presentada a ses senyories per Joseph So-
ler, tauler de Sitjes, per haver-li allotjat lo balle y
jurats de dita vila soldats en sa casa. Y l’altre una
còpia de una carta del magnífich deputat local
de Tortosa, cusida entre altres en lo llibre de de-
liberacions corrent en jornada de vuy, ab la qual
dit deputat local dóna part a ses senyories de
cert frau de bestiar apprès en la vila de Bathea
de sa collecta, lo qual ab violència un ajudant de
comissari general, que està en dita vila de Bat-
hea, ha volgut tràurer de mà dels officials del
General, tractant-los mal de paraulesa //147r //y
trahent molts fraus de cera del present Principat
sens pagar lo degut dret al General, com tot
més llargament en dits papers se conté, los quals
són assí cusits, signats de lletras A, B C, y la car-
ta com dit és en lo llibre de deliberacions, signa-
da de lletra D.

Divendres, a XVI. En aquest dia, per medi del
síndich del General de orde de ses senyories, és
estada reportada una súplica al excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general de sa magestat
en lo present Principat, presentada a ses senyo-
ries en llur consistori per lo síndich de la vila de
Mora Ribera de Hebro aserca los allotjaments
de cavalleria, com més llargament en dita súpli-
ca és de vèurer, còpia de la qual és assí cusida,
signada de lletra E, per a què sa excel·lència sia
servit apiedar-se dels naturals de dita univer-
sitat.b

148r Dijous, a XXII. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari un vot estampat dels mag-
nífichs advocat fiscal del General y doctors con-
sulents aplicats aserca lo reparo de la contrafac-
ció dels reals de vuyt y plata obrada apresas de la
galera patrona de la sereníssima república de
Gènova, capità de ella Hipòlito Gallo, lo qual és
signat de lletra A.

Divendres, a XXIII. En aquest dia fa relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de sín-
dich, de com ha aportat a sa excel·lència lo dia
de 14 proppassat, per orde de ses senyories, pri-
merament, una suplicació contenint que fos ser-
vit sa excel·lència de entregar las insiculacions,
per haver de fer aquelles, segons capítol de Cort,
als 15 del corrent. Al que sa excel·lència respon-
gué que no las tenia encara, però que las aguar-
dava per lo primer estafeta y que entregaria
aquelles en punt las tindrà. Més, li aportà dit dia
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altre supplicació, aserca de la causa del rector y
col·legi de la Companyia de Jesús contra dona
Maria Sans, suplicant fos servit sa excel·lència
manar al doctor Aleny, relador de dita causa,
sobresega en ella. Al qual sa excel·lència ha res-
post que miraria dita suplicació. Més, una còpia
de una carta a ses senyories escrita per lo depu-
tat local aserca de un impediment que un aju-
dant de comisari general que està allotjat en la
vila de Bathea ha fet y fa a la exacció dels drets
en aquella col·lecta. Al que sa excel·lència res-
pongué que miraria dita còpia y procuraria en
donar lo remey que seria convenient. Més, li
aportà una còpia de una suplicació //148v // que
a ses senyories se era presentada per part del
tauler de Sitjas aserca de què lo balle de dita vila
li allotjà soldats en sa casa. Y juntament li aportà
y entregà un paper en lo qual se contenian tots
los taulers de Catalunya.

En aquest mateix die, per medi del sobredit sín-
dich, de orde de ses senyories, fonch reportada
una súplica al excel·lentíssim llochtinent y ca-
pità general del present Principat en orde a la
expulsió dels gitanos del present Principat, com
més llargament en dita súplica és de vèurer. Cò-
pia de la qual és assí cusida, signada de lletra B.

En aquest mateix dia me han entregat ses se-
nyories a mi, Joan Argila, ciutedà honrat de
Barcelona, secretari y scrivà major del General
de Catalunya, per a què cusís en lo present die-
tari dos despaigs despedits en deguda forma de
Cancellaria contenints, ço és, lo un las personas
anomenades per sa magestat, que Déu guarde,
per los llochs vaccants de deputats y oÿdors, y lo
altre de las personas anomenadas per los officis
vaccants de la present casa de la Deputació. Los
quals són signats de lletras C, Da.

149r Dilluns, a XXVI. En aquest die y hagué junta de
brassos en la present casa per fer extracció de
nou habilitadors per la insiculació fahedora dels
llochs vaccants de deputats y oÿdors de comptes
anomenades per sa magestat, que Déu guarde,
en virtut de sos reals decrets despedits en degu-
da forma de Cancellaria, cusits en lo present
dietari en jornada de 24 del corrent mes y any,
conforme disposició del capítol 8 del nou redrés
del General. Y serviren de brassos los testimonis
devall scrits dels tres estaments, los quals foren
los següents, ço és, per lo estament ecclesiàs-
tich, los senyors: don Joseph de Camporrells,
ardiaca de Andorra y canonge de Urgell, fra
don Miquel Calders, del orde de Sant Joan de
Hierusalem, lo doctor Joseph Fontdevila, ca-
nonge de la Seu de Barcelona. Per lo estament
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ecclesiàstich: mossèn Joan Seniust y Pagès, don
Lluís de Camporrells, mossèn Thomàs de Pa-
llarès. // 149v // Per lo estament real: mossèn
Honofre Llobet, mossèn Gaspar Orient, mos-
sèn Jaume Pujades. Entre los quals se suscità al-
gun debat o qüestió sobre la forma del sèurer en
lo acte de la dita extracció, pretenent los ecle-
siàstichs haver de sèurer en primer lloch, los mi-
litars en segon y després los reals. Y los militars y
reals que no, sinó interpol·ladament. Y axí dits
testimonis, per ara y per no haver de diferir lo
acte de la extracció, sens preiudici de sos drets y
accions, se acontentan sèurer en la forma que
fins assí se és acostumat, ab expressa protestació
que lo present acte no sie tret en conseqüència.
Presents per testimonis Valentí Serra, prevere, y
Joseph Sauleda, ciutedà de Vich.

Y encontinent, en presència de dits brassos y
testimonis sobredits, qui serviren de brassos, fo-
ren extrets en insiculadors nou persones, tres de
cada stament, següents. Per lo estament eccle-
siàstich, los senyors: fra Joseph Castelló, abat de
Sant Pere de Galligans, lo doctor Olaguer
Montserrat, ardiaca y canonge de Tarragona,
fra Christòfol Bonaventura de Gualbes, del
orde de Sant Benet. Per lo estament militar, los
senyors: don Phelip Roger, don Federich Des-
bosch y Santvicent, don Joseph Falcó.a //150r //
Per lo estament real, los senyors: mossèn Gaspar
Sabater, ciutedà honrat de Barcelona, lo doctor
micer Maurici Rechs y Gallart, lo doctor en me-
decina Anthoni Morell.

Entre los quals se suscità la mateixa differència
que entre las personas dels tres estaments se ha-
vie moguda en lo modo de haver de sèurer en lo
present acte de insiculació. Y ab la matexa dalt-
dita protestació y en la matexa forma se assenta-
ren, y que lo present acte no sie tret en conse-
qüència. Presents per testimonis Barthomeu
Roig, notari, y Valentí Serra, prevere, ciutedà
de Barcelona.

E poch aprés, havent oÿt tots los capítols de Cort
que per rahó de dita insiculació los són estats lle-
gits per mi, scrivà major del General, y oÿda per
ells sentència de excomunicació en la forma
acostumada, comensaren lo acte de dita insicula-
ció. Y proseguint aquell, havent tinguda difficul-
tat en insicular alguns subiectes anomenats per
sa magestat, que Déu guarde, ço és, a don Fran-
cisco Llúria, que venia anomenat per mort de
don Francisco Gilabert, difficultant ser noble, a
don Phelip de Lanuça, que venia insiculat en son
lloch de oÿdor militar de la vegueria de Vilafran-
ca de Penadès, per mossèn, essent axí que és no-
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ble, y a micer Hierònim Ferrer, per venir insicu-
lat en un lloch de deputat real de Barcelona,
dient mossèn Hierònim Ferrer havent de dir mi-
cer Hierònim Ferrer, havent fet enténdrer aque-
llas al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general de sa magestat en lo present Principat,
los fonch reportat un decret despachat en degu-
da forma de Cancellaria satisfent a ditas dificul-
tats y manant fos aquell posat en execució, com
en dit decret és de vèurer més // 150v // llarga-
ment, lo qual és assí cusit signat de lletra E. Com
en effecte, foren insiculats los sobredits en lo
modo y forma que en dit decret se conté. Y aca-
baren dit acte de insiculació a la una hora passada
mitja nit, com llargament és de vèurer en lo acte
de dita insiculació, continuat en lo llibre de Deli-
beracions sots la dita jornada.a

151r Disapte, a XXXI. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor oÿdor militar
per afers seus propis.

Juny MDCLXX.

Dilluns, a II. En aquest die lo doctor Pere Car-
dona, servint lo offici de síndich del General, ha
feta relació com lo die de 17 del mes proppassat
ha aportat, per orde de ses senyories, un memo-
rial dels impressos acerca de la contrafacció de la
capitania general, com lo que està cusit en lo
present dietari, al molt //151v // reverent cance-
ller. Y juntament li digué, de part de ses senyo-
ries, fos servit conclòurer la declaració de dita
contrafacció. Al que sa senyoria respongué que
ho faria. Més, ha feta relació com lo dia de 30
de dit mes proppassat tornà, per orde de ses se-
nyories, lo dit síndich a instar dit molt reverent
canceller la declaració de dita contrafacció. Al
que sa senyoria respongué que aquest die, per
ser divendres, y lo endemà, disapte, eran dies
ocupats, y axí que dit síndich y tornàs al principi
de semmana. E més, ha feta relació com lo die
de vuy és tornat, per orde de ses senyories, alt
dit molt reverent canceller y li ha dit com dit
síndich havia fet relació als dits molt il·lustres
senyors deputat y oÿdors de la resposta de sa se-
nyoria, y que dits molt il·lustres senyors depu-
tats y oÿdors li havian manat digués a dit senyor
canceller com dits molt il·lustres senyors no po-
dian dexar, per sa obligació, de instar la declara-
ció de dita contrafacció per los medis útils y ne-
cessaris, y que axís sa senyoria se servís
conclòurer en ella. Al que sa senyoria del molt
reverent canceller havia respost que en haver·y
lloch ho faria, y que instassen.

Dimecres, a IIII. En aquest dia lo doctor en me-
decina, Bernat Bòria, mitjensant jurament, //

152r // ha feta relació en lo consistori de ses se-
nyories de com Joan Argila, ciutedà honrat de
Barcelona, scrivà major del General de Catalu-
nya, està detingut en lo llit de malaltia corporal,
per la qual està impossibilitat de poder acudir a
la obligació de son offici.

En aquest mateix die, lo doctor Pere Cardona,
servint lo offici de síndicha del General de Cata-
lunya, ha feta relació com lo dia de dos del cor-
rent mes de juny, per orde de ses senyories, anà
a sa excel·lència del senyor llochtinent y capità
general de sa magestat en lo present principat
de Catalunya y li donà una súplica, còpia de la
qual és cusida en lo present dietari sots jornada
de 23 de maig proppassat, aserca de la expulsió
dels bosnians. Y sa excel·lència respongué la mi-
raria. Més, digué de part de ses senyories a sa
excel·lència fos servit despatxar la provisió de
deputat local de la vila de Puigcerdà y, iunta-
ment, pèndrer resolució en lo que havia aserca
dels taulers de no allotjar los soldats en sas casas,
ya en moltas altres ocasions se li havia suplicat.
Al que sa excel·lència respongué ho faria, sinó
que las dificultats se offerian en ditas cosas era la
causa de la tardança. Més, entregà dit síndich,
per orde de ses senyories, una còpia de una su-
plicació a ses senyories presentada per part dels
jurats de la vila de Móra, de la Riera de Ebro,
aserca de alguns desordes fan los soldats en
composicions y demés, la qual també és cusida
en lo present dietari en jornada de 16 de dit mes
de maig proppassat, suplicant a sa excel·lència
fos servit remediar dits desordes no sols en dita
part sinó en tot lo Principat, aliviant aquell de
tants allotjaments. Al que sa excel·lència ha res-
post que aliviar tot lo Principat no podia ser,
però que si ses senyories li representaven o de-
manaven lo alivio de algun o alguns llochs as-
senyaladament sa excel·lència ho faria de molt
bona gana, mudant los soldats de dits llochs en
altres. Y finalment digué //152v // a sa excel·lèn-
cia, de part de ses senyories, fos servit manar al
molt reverent canceller de què juntàs las tres sa-
las y conclogués en la declaració de la contrafac-
ció de la capitania general, per quant no ente-
nian ser fàcil que ab la instància sola de ses
senyories dit molt reverent canceller conclogués
dit negoci. A la qual sa excel·lència respongué
que ja en dias passats ho havia dit al dit cance-
ller, y que li havia respost aguardava a què las
provisions de las plasas del Consell Real que
vaccavan fosan provehidas per haver-hi en la
sala major número de doctors. Al que dit sín-
dich replicà dient a sa excel·lència que per dita
declaració, segons disposa la constitució, no·s
necessitava a què fossen sinó deu los doctors, y
que vuy, a més de dit reverent canceller, n·i ha-
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via encara tretse. Al que sa excel·lència respon-
gué se folgava de saber-ho y que ho diria a dit
molt reverent canceller.

En aquest mateix dia lo il·lustre senyor oÿdor
ecclesiàstich y militar baxaren en la Llotja de la
mar de la present ciutat y se conferiren en lo
aposiento dels fraus per vèurer en ell si·s come-
tian fraus. Y se trobà en aquell una vayeta vinti-
sinquena blanca cap-i-cua de Bernat Àlias, una
camisola de seda blanca de agulla mostrejada de
or y quatre parells de guants de Roma apresos
de casa Agustí Casals, fuster, un baló ropilla y
mànegues de estamenya negre après de mestre
Rosinyol, sastre.

153v Divendres, a XIII. En aquest die lo doctor en
medecina, Joan Alòs, ha feta relació en lo con-
sistori de ses senyories, mitjensant jurament,
com Dionís Magarola, procurador fiscal del Ge-
neral, està en lo llit des del dilluns passat, que
comptàvem als 9 del present mes de juny, de fe-
bre, ab una inflamació en la cara, impedit de po-
der acudir a la obligació de son offici.

154r Disapte, a XIIII. En aquest die Joseph Quintana,
exactor del General, ha fet relació en lo consis-
tori de ses senyories del thenor següent:

«Molt il·lustre senyor. Obtemperant Joseph
Quintana, exactor del General de Catalunya, al
manament per vostra senyoria fet a dit exactor
que cobre dels debitoris del dit General les
quantitats en què són estats condemnats per
rahó de sentèncias de visita últimament feta del
trienni pròxim passat, respon que ha feta di-
ligèncias ab los condemnats en dita visita y ses
fermanses y que tots estan promptes y aparellats
per a pagar lo que líquidament constarà restaran
debitors, per quant han recorregut de moltas
querelas. Y de les altres pagaran luego, aiustat
que sie lo compte entre ells de las quantitats que
són condemnats insolidum, perquè no serie
rahó que pagant un comdemnat tota la quanti-
tat se dificultàs després de donar-los lloch y ces-
sió per devallar ditas quantitats de condemna-
cions de visita. Y axí, donant las presents per
resposta, se offereix continuar a instar dita co-
bransa servint-se vostra senyoria donar loch a
què ditas quantitats se puguena liquidar y que
tingan temps los que són en ciutat, tant princi-
pals com fermanses, avisar als ausents, suplicant
a vostra senyoria que la present resposta sia con-
tinuada en lo present dietari».

E ses senyories me han manat a mi, scrivà major,
continuàs aquella en lo present dietari, com per
lo sobredit Quintana és estat demanat.

352

155r Dijous, a XVIIII. En aquest die lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del General
de Catalunya, ha feta relació com lo dia de aïr,
per orde de ses senyories, anà al molt reverent
canceller y li digué com per part del procurador
del capità Hipòlito Gallo se havia presentat al
molt il·lustre consistori una suplicació reque-
rint-los que per tardar-se tant en la declaració
de la contrafacció de la capitania general aserca
de la aprehensió dels reals de vuyt y plata obrada
feta en la galera patrona de la sereníssima repú-
blica de Gènova se valgue dit consistori dels re-
meys que en tals casos han provehit las constitu-
cions. La qual suplicació y simul requesta dites
ses senyories no havian volgut admètrer que
primer no haguessen enviat a dit síndich a sa se-
nyoria de dit molt reverent canceller, dient-li
que fos servit mirar dits remeys de ditas consti-
tucions. Y que ja sabia quals eran contra de sa
senyoria y demés senyors del Consell Real, y
que axís fos servit de despatxar ab brevedat dita
declaració en lo modo disposan ditas constitu-
cions, que sinó los seria forsa de haver de accep-
tar dita suplicació y requesta, y per consegüent
no poder scusar lo valer-se de dits remeys per al-
cansar lo fi de la declaració de dita contrafacció.
Y després de haver respost dit molt reverent
canceller al dit síndich que hi havia pochs se-
nyors del Consell Real per vacar tantas plasas, y
que alguns dels que·s trobaven estaven desga-
nats o malalts, com eran lo senyor don Hierò-
nym Codina, lo senyor don Fabricio Pons y lo
senyor doctor Vidal y Roca, haver-li replicat dit
síndich que a més de què dits don Hierònim
Codina y don Fabricio Pons // 155v // anavan a
Consell y que axí bé podian anar a tres salas, en-
cara que los tres faltassen ne restaven de dit
Consell deu, y que per semblants declaracions
deyan las constitucions que bastavan deu, y en-
cara dient si tants se’n trobarian a dit Consell
Real. Ha respost dit molt reverent Canceller a
dit síndich que digués a dit molt il·lustre consis-
tori que estimava en molt la atendència havian
tingut en lo no admètrer dita suplicació y re-
questa, y que aïr mateix, a la tarde, havia avisat
per a tres salas als senyors del Consell Real y que
tractaria ab dits senyors la matèria de dita con-
trafacció, per a què dita declaració se fes.

156r Dilluns, a XXIII. En aquest dia los magnífichs as-
sessors, advocat fiscal y procurador fiscal del
General, responent a la deliberació per ses se-
nyories feta lo dia de 19 del present y corrent
mes y any responan lo següent:

«Responent los assessors del General a la dalt
contenguda intima de la deliberació feta per lo
molt il·lustre consistori lo dia present, diuen
dits assessors que estan promptes y aparellats
per a declarar las causas mensionadas en dita de-
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liberació, sempre y quant los seran entregats los
processos que estigan a viso o assignat a sentèn-
cia que aleshores los toca fer la sentèncias o pro-
visions, suplicant a ses senyories sia ordenat al
scrivà major continue la present resposta al peu
de dita deliberació y intima de aquella.

Responent y satisfent lo advocat y procurador
fiscal del General a la deliberació y intima feta lo
die present per los molt il·lustres senyors depu-
tats y oÿdors de comptes del General diuen que
de las querelas de las visitas penúltima y última
que se ha tingut notícia, ço és, contra Joseph de
Puigserver y lo doctor micer Joseph Sala, òlim
assessor // 157v // del General en la col·lecta de
Tremp y Pallàs, ja està folminat lo procés y as-
signat a sentència, per a fer la qual estan treba-
llant los magnífichs assessors y advocat fiscal.

Quant, emperò, a la querela remesa per dits visi-
tadors als dits senyors molt il·lustres diputats
per haver instat la taxació del salari dels officials
de visita diuen que per quant la taxació de dits
salaris de visita està fundada en los accessos que
los òlim senyors visitadors han tingut és neces-
sari provar ab los comptes dels anys atrassats.
Los dits assessors, y per dit effecte, han requirit
una y moltas vegades al scrivà major de la casa 
que donàs certificatòria de dits accessos ab los
comptes del què se ha pagat axí, trahent-ho del
procés familiar de las Corts comensadas en los
anys 1616 y 1632, y que també solicitaran las
certificatòrias se enviaren a sa magestat, que
Déu guarde, dels dits excessos de salaris, tra-
hent-las de dietaris o de llibre de Deliberacions,
y que continuaran la expedició de una cosa y al-
tra.

Quant, emperò, a la querela remesa per dits se-
nyors visitadors als molt il·lustres senyors depu-
tats del corrent trienni contra los senyors dipu-
tats del trienni passat per haver deliberat donar
a la Real Thesoreria més de dos mil lliures diuen
ja tenen comensada la causa contra los dits òlim
senyors deputats y sas fermansas, y que per a
passar havant dita causa se necessita averiguar
los comptes entre los officials de la casa y lo re-
gent la Real Thesoreria, // 158r // per saber si
dels diners de guerra o nova manlleuta restaria
dinés en poder del General per a poder pagar
dita quantitat. Y sempre y quant sas senyorias
hauran fets passar dits comptes, constant de la
justícia del procurador fiscal, instaran la expedi-
ció de la causa.

Quant, emperò, a las execucions de las ferman-
sas de Magí Florensa y sos béns diuen que ja se
van instant y fent segrestos als béns dels debi-
tors, y que per rahó de opposició de dits vincles
y donacions, com també per falta de béns de

dits obligats lo General bestrau y no pot cobrar,
y haver exit alguns plets pendents sobre ditas
fermansas se procurarà averiguar ab tota di-
ligència. Y axí mateix las causas dels còniuges
Samsons, del receptor de la comanda y de Jo-
seph Múxiga Quintana, y altres cadal die se van
continuant.

Y finalment no tenen notícia de altres querelas
hajan remesas dits visitadors a dits molt il·lustres
senyors diputats, oferint que, tenint-ne notícia
y sent cas que lo procurador fiscal tinga justícia,
estan promptes en solicitar-ho, suplicant a sas
senyorias manen continuar la present resposta al
peu de dita deliberació o a hont convinga».

Las quals respostas me han ordenat ses senyo-
ries a mi, scrivà major del General, continuàs en
lo present dietari, per ésser-los estades presenta-
des lo dia de vuy y no haver-hi lloch al peu de la
deliberació de continuar aquellas.

En aquest mateix dia és estat presentat a ses se-
nyories en llur consistori un real privilegi de
doctor de la Real Audiència del present Princi-
pat // 157v // per una plaça civil en la sala del
magnífich regent, despedit en deguda forma de
Cancellaria, y en favor del doctor don Narcís de
Anglasell y Roca, dat en Madrit a 21 de maig
del corrent any 1670. Lo qual, de orde de ses
senyories, és estat vist y regonegut per los mag-
nífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del
General y present casa de la Diputació, y vist ve-
nir, en dita deguda forma despedit. Còpia del
qual està continuat en lo llibre intitulat «Còpia
de privilegis y jurament de officials reals».

Dijous, a XXVI. En aquest die fou presentat en lo
consistori de ses senyories un privilegi // 158r //
real de doctor de la Real Audiència del present
Principat per una plaça de oÿdor de la tersera
sala en favor del magnífich doctor Joan Batista
Pastor, despedit en deguda forma de Cancella-
ria, dada en Madrit a 10 del present y corrent
mes de juny, 1670. Lo qual, de orde de ses se-
nyories, és estat vist y regonegut per los magní-
fichs assessors ordinaris y advocat fiscal del Ge-
neral y present casa de la Diputació, y vist venir,
en dita deguda forma despedit. Còpia del qual
està continuat en lo llibre intitulat «Còpia de
privilegis y juraments de officials reals».

158v Juliol MDCLXX.

Dimars, al primer de juliol, MDCLXX. En aquest
die lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de
síndich del General, ha feta relació a ses senyo-
ries com lo dia de 23 del mes proppassat anà,
per orde de ses senyories, al molt reverent can-
celler per saber lo que las tres salas que havie
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juntades per lo negoci de la contrafacció de la
capitania general aserca dels reals de vuyt havien
resolt. Y lo dit molt reverent canceller respon-
gué que, estant las tres salas tractant la matèria,
se presentà en ellas, per part de un dels officials
de dit tribunal, una suplicació firmant lo dubte,
y que en las salas y hagué diversos papers en si
dita firma de dubte ere a temps o no, y que en-
cara no estave discidida la difficultat, y junta-
ment que resolgueren las salas que se avisassen a
informar los officials de dit tribunal. Y que inse-
guint dita resolució lo dit molt reverent cance-
ller lo dia de 24 de dit envià a sercar dits officials
y los digué que si volien informar informassen y
que fos prest, al que dits officials respongueren
que per tota la semmana passada informarian.

E més, fa relació com lo dia de ahir, trenta de
juny, tornà dit síndich, //159r // per orde de ses
senyories, al dit molt reverent canceller y li di-
gué que la semmana ja ere passada, y que al que
se entenia los dits officials de dit tribunal no se
eren cridats de informar. Y axí, que fos servit, ab
los medis de cortesia per los quals ses senyories
proseguian la instància, de tornar a iuntar las
tres salas y conclòurer ab la declaració de dita
contrafacció, que altrament los seria forsa pros-
seguir dita instància ab los medis y remeys dis-
posats y donats per las constitucions. Al que lo
dit molt reverent canceller respongué que ere
axís, que no havie entès se fossen cuydats de in-
formar, y que axís promptament procuraria en
iuntar las salas per a fer-se dita declaració, y que
ja veyen ses senyories que per sa part no faltave
en lo que devia fer.

159v Divendres, a IIII. En aquest die los il·lustres se-
nyors oÿdors ecclesiàstich y real baxaren en la
Llotja de la mar de la present ciutat per a vèurer
en ell si se cometian fraus. Y no pogueren fer
dita regonexensa per no trobar-se en dita casa
del General los officials.

Dilluns, a VII. En aquest dia lo doctor Pere Car-
dona, servint lo offici de síndich del General, ha
feta relació com lo dia de ahir, per orde de ses se-
nyories, anà al molt reverent canceller per a dir-li
que la semmana pròximament //160r // passada
havia ja discorregut, a més de la antecedent, en
las quals hi havia sobrat temps per a poder infor-
mar y haver informat los officials del tribunal de
la capitania aserca de la contrafacció, y que axís
fos servit sa senyoria conclòurer ab la declaració
de aquella. Al que sa senyoria respongué que·ls
havia donat temps per a acabar de informar y fer
las demés diligèncias los aparegués tota la sem-
mana entrant, que·s la que vuy comensa.

Dimecres, a VIIII. En aquest die lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del Gene-
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ral, ha feta relació com lo dia de 7 del corrent
anà, per orde de ses senyories, a sa excel·lència
per a dir-li las moltas vegades que de part de ses
senyories ere anat dit síndich al molt reverent
canceller a instar-li la declaració de la contrafac-
ció de la capitania, referint a sa excel·lència los
recados fets a dit molt reverent canceller en lo
modo que de ell ne té feta relació dit síndich y
se llig en lo present dietari, y axí mateix de las
respostas per dit molt reverent canceller fetas, y
en particular la que féu lo dia de 6 del corrent,
en què digué havia donat temps als officials de
dita capitania tota la //160v // semmana entrant,
que és la que va discorrent, per a acabar de in-
formar y fer las demés diligèncias en sa defensa.
Y axís, per vèurer ses senyories que per tota la
dita semmana se acabavan los dias de negoci y
se entrava als feriats, en ser als quals los consta
se’n van fora de la present ciutat quatre o sinch
doctors de la Real Audiència a visurar y altres
cosas, axí que, anant-se’n los dits restarian
pochs y faltaria número per fer dita declaració,
sens que obsten al dit las provissions novament
fetas, per quant a més de què tardaran a tenir
despaitxats los privilegis per poder jurar de las
tres plasas són vingudes provehidas en subiectes
se troban en la present ciutat, los dos ho són en
dos que són part y los que principalment han
contrafet y entrevingut en dita contrafacció, de
a hont se veu no poder entrevenir ab dita decla-
ració. Y de no declarar-se per tota esta semmana
o antes de entrar a dits feriats se inferiria una
tant gran dilació com és la del temps dels feriats,
que és cerca de un mes y mitg, tras de la tant
gran que ha partida est negoci. Per ço, suplica-
van a sa excel·lència digués a ses senyories fos
servit manar a dit canceller que per tota esta
semmana conclogués ab dita declaració, y que
en cas no pogués per dita semmana conclòurer
ordenar que ningun doctor de la Real Audièn-
cia se’n pogués anar de la present ciutat que dita
declaració no fos feta. Al que sa excel·lència fou
servit respòndrer que ordenaria a dit molt reve-
rent canceller juntàs las salas y fessen dita decla-
ració, y que en quant anar-se’n de la present
ciutat ningun doctor de la Real Audiència que
dita declaració no fos feta, no temian ses senyo-
ries, que estarie ab cuidado algun.

161r Divendres, a XI. En aquest dia ha feta relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com per orde de ses senyories anà
lo dia de 9 del corrent mes a sa excel·lència per a
dir-li que, no obstant la confiansa que tenian ab
sa paraula, en quant a què no tenian que estar
en cuidado de què ningun senyor de la Real Au-
diència, ab tot, havian entès que lo doctor Fran-
cesch Vidal y Roca y don Hieroni Codina se’n
anaven. Y que axí podia ser que la persona o mi-
nistre a qui sa excel·lència hagués donat l’orde
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de manar a dits senyors del Consell no se’n
anassen se fos olvidat, que per lo dit feyan a sa
excel·lència exa memòria. Al que sa excel·lència
fou servit respòndrer que la veritat era havia do-
nat llicència al dit doctor Vidal y Roca per rahó
de sa enfermedat, que tampoc per occasió de
ella no anava a tres salas, y a dit don Geroni Co-
dina per ser la causa tant justa de las bodas de
una filla. Y no obstant que dit síndich li replicà
que lo dit doctor Vidal y Roca era anat las últi-
mas vegades que se eran juntadas a las tres salas,
sa excel·lència respongué que no importava que
dits dos se’n anassen, puis restavan encara deu
doctors de la Real Audiència, a més del molt re-
verent canceller, per a dita declaració. No obs-
tant // 161v // que dits doctors del Consell Real
estavan en dubte si en temps de feriats se podia
fer dita declaració en dit temps de feriats que no
se’n aniria ningun més dels dos dits, y que si no
se podia declarar ja se veya no importava se’n
anassen, y que·s miraria si·s obstavan dits feriats
en fer-se dita declaració en aquells. Més, fa rela-
ció lo dit síndich com lo dia de avuy, a les deu
del matí, és anat per orde de ses senyories al
molt reverent canceller per a dir-li, conforme li
digué, lo que li passà ab sa excel·lència lo dia de
9 del corrent. Y axís, si sa senyoria tenia dubte
en si se podia fer dita declaració en temps de fe-
riats o no, perquè si se dubtava ses senyories
juntarian consulents per a què ho mirassen. Al
que sa senyoria del molt reverent canceller res-
pongué que tenia dit dubte y que per dit effecte
de consultar-ho a la tarde matexa iuntaria las sa-
las per a què ho declarassen. Més, fa relació com
lo mateix die de avuy, a la tarda, aportà dit sín-
dich, per orde de ses senyories, al dit molt reve-
rent canceller, un vot que lo magnífich advocat
fiscal de la casa iunt ab quatre doctors aplicats
havian fet lo mateix dia de avuy sobre dit dubte,
aconsellant a ses senyories que podia y devia lo
síndich instar dita declaració en dias feriats, y
que no obstava per a dita declaració lo ser dias
feriats, lo qual vot és assí cusit, signat de lletra
E. Còpia del qual entregà dit síndich a dit molt
reverenta //162r //canceller per a què se servís sa
senyoria llegir-lo a las tres salas, al que sa senyo-
ria respongué ho faria, y que lo endemà de matí
podia tornar per la resolució y resposta.

Disapte, a XII. En aquest dia fa relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com lo dia de avuy, a las deu del matí,
és anat, per orde de ses senyories, al molt reve-
rent canceller per saber la resposta y resolució
de las tres salas en quant a si se podia fer la de-
claració de la contrafacció de la capitania en dias
feriats. Al que sa senyoria ha respost a dit sín-
dich que digués a ses senyories que instassen als

officials de la capitania que acabassen de infor-
mar y fer las demés diligèncias, que aquest dia li
havia aportat un memorial manuscrit per a què
sa senyoria fes lo imprimatur, y iuntament, que
mirassen ses senyories que la constitució deya
que també havia de ser olvida la part.

163r Divendres, a XVIII. En aquest dia ha feta relació
lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de sín-
dich del General, com lo dia de 13 del corrent
mes anà, per orde de ses senyories, al excel·len-
tíssim senyor lloctinent y capità general per dir-
li lo sentiment gran y desconsuelo en què esta-
ven ses senyories del què passava aserca de la
contrafacció de la capitania, per quant, des de la
última vegada que dit síndich havia parlat ab sa
excel·lència y eran restats ab la conformitat que
ab la última relació se llig, ses senyories lo ha-
vian enviat al molt reverent canceller per a saber
de sa senyoria si tenia algun reparo o dupte en si
la declaració de dita contrafacció se podia fer en
temps de feriats o no, y que sa senyoria respon-
gué que hi tenia dupte per a resòldrer, lo qual
digué dit molt reverent canceller a dit síndich
que la tarde de aquell die juntaria las salas, con-
forme ho féu. Y estant iuntas, dit síndich li
aportà un vot fet per lo magnífich advocat fiscal
y doctors aplicats dient que no obstava los fe-
riats a dita declaració, com en dit vot llargament
és de vèurer, lo qual és cusit en lo present dieta-
ri, sots jornada de 11 del corrent, signat de lle-
tra E. Y aleshores lo dit molt reverent canceller
li digué que dit síndich tornàs lo endemà de
matí per a saber la resolució, conforme ho féu.
Y dit molt reverent canceller, sens respòndrer-li
en quant a la resolució aserca de dit dupte, li ha-
via fet la resposta ia continuada ab la última re-
lació. Y digué dit síndich a sa excel·lència, a més
del dir lo sentiment gran que lo molt il·lustre
consistori havia fet de tal resposta, y que sa ex-
cel·lència advertís que lo dit molt reverent can-
celler no tirava a altre fi que a no voler que dita
declaració se fes, la causa la ignoran, conforme
se inferia de las moltas scusas y dilacions // 163v
//se havia donat a las grans instàncias de dit sín-
dich per orde de ses senyories, dient primera-
ment, cosa de dos mesos o més ha, que la causa
per la qual no concluïa ab dita declaració era lo
no haver-hi en lo Consell Real sinó alguns ca-
torse doctors per ocasió de las vaccants, sent axí
que ara sa senyoria diu bastan deu per dita de-
claració, y encara set, y assò per la conveniència
de anar-se’n alguns de dits senyors del Consell a
visuras, recreos y demés. Després, en què vol-
gueren las tres salas que als officials de dita capi-
tania se’ls avisàs per a informar, conforme lo
molt reverent canceller los ho digué lo die de
24 del passat, y sent axís, que no ho han fet, ab
tant de temps havia. Dit ara últimament lo dit
molt reverent canceller que també havian de ser
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ohits, sent axís que las constitucions diuhen que
encara que han de ser ohits ha de ser de paraula
y dintre lo breu temps per ditas constitucions
prefigit. Y que encara que no se hagués seguit al
peu de la lletra lo disposat ab ditas constitu-
cions, y encara que los officials de la capitania
no haguessen informat més que un doctor del
Consell Real de dos en dos dias, los havia sobrat
temps per acabar-los de informar tots des de dit
dia de 24 del passat fins a dit dia de 13 del cor-
rent. Y que sa excel·lència estàs assegurat de
què, en dit temps de feriats, se podia fer dita de-
claració per dos rahons: la primera, perquè dit
magnífich advocat fiscal y doctors aplicats ho
havian axí votat, y la segona, perquè dit molt re-
verent canceller no havia dit a dit síndich que las
salas haguessen declarat lo contrari, lo que és
cert hauria dit a ser axís. Per tant, sa excel·lèn-
cia, advertint // 164r // la poca gana hi havia en
fer-se dita declaració, y las sobreditas rahons,
fos servit manar a dit molt reverent canceller
juntàs las salas tots los dias fins a conclòurer dita
declaració, que quant sa excel·lència no ho fes y
per son medi no ho conseguís, lo molt il·lustre
consistori se valdria dels medis li és lícit per a al-
cansar dita declaració. Y entre altres enviaria
persona per est effecte a la cort, acudint a sa ma-
gestat, que Déu guarde, per a conseguir-ho. Al
que sa excel·lència digué y respongué que no
tenian ses senyories perquè enviar persona a
Madrit per est effecte, que sa excel·lència faria
tot lo que se deuria fer. Y que encara que se’n
anassen alguns senyors del Consell ja havia or-
denat al molt reverent canceller no ne dexàs
anar tants que faltàs número, segons lo parer y
sentir de las salas, per a fer dita declaració. Axí
que, podent-se fer dita declaració en los feriats
segons dit síndich li havia dit, lo qual no sabia sa
excel·lència encara del dit molt reverent cance-
ller, manaria se juntassen las salas tots los dias o
un dia part altre fins a tant fos dita declaració
feta.

En aquest mateix dia, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, anaren, de
part del consistori de ses senyories, a donar la
benvinguda al nunci de sa Sanctedat que venia
de Madrit y posave en lo convent de Sant Fran-
cesch, don Francisco Vila y Erasma de Lana y
Fontanet, offerint de part de ses senyories servir
a sa senyoria il·lustríssima en tot lo que li con-
vingués. E dit senyor respongué ab paraules de
molt agraïment, fent la matexa oferta de servir
al present Principat en tot lo que se li offerís en
Roma y en qualsevol punt // 164v // que ell se
trobàs. Foren rebuts dits cavallers fins a la pri-
mera sala al venir y acompanyats al tornar-se’n
fins a la porta del claustro de dalt de dit con-
vent.
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Dilluns, a XXI. En aquest die lo molt il·lustre se-
nyor don Bernat de Aymerich, deputat militar,
per orde de ses senyories, és anat a parlar al ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
en lo present Principat a effecte de representar-
li y suplicar-li las cosas següents: Primo, que fos
sa excel·lència servit manar se declare la contra-
facció dels officials y ministres de la capitania
general per los reals dea // 165r // vuyt y plata
obrada apresos en una galera de la república de
Gènova. Secundo, fos servit manar se despa-
chassen las cartas que ha de scríurer lo thesorer
general aserca que los taulers y receptors del
General no tingan allotjament de soldats. Ter-
cio, fos servit manar al secretari de la capitania
general que, satisfet en son condecent salari,
done còpia auctèntica y fe fahent de differents
scripturas de què necessita lo General. Quarto,
per a representar y donar-li còpia del memorial
stampat que se ha donat a sa magestat, en orde
a conseguir lo alívio dels allotjaments de cava-
lleria, de què tant necessita est Principat. Quin-
to et último, per a posar en mà de dit excel·len-
tíssim senyor la concòrdia que lo General fa ab
sos acrehedors censalistas, y juntament sie servit
decretar lo que se necessita per al cumpliment
de aquella.

Dimars, a XXII. En aquets dias Joseph Sort, pa-
gès de la parròchia de Sant Feliu de Alella, bis-
bat de Barcelona, com ha procurador de Fran-
cisco Pujol, negociant de la vila de Granollers
de dit bisbat, com ha obtenint lo altre dels offi-
cis de tauler y receptor del General de dita vila,
consta de la procura en poder de Francesch Ay-
merich, notari públich de dita vila de Grano-
llers, a 20 del corrent, la qual és assí cusida, sig-
nada de lletra A, en dit nom, constituït
personalment als tres quarts tocats de las deu
horas de la matinada en presència dels molt
il·lustres senyors doctors Diego Morer, ardiaca
de Cerdanya y // 165v // canonge de la Santa
Iglésia de Urgell, y doctor Francisco Boneu, lo
trienni corrent oydors de comptes del General
de Catalunya, personalment trobats en la porta
de las casas de la pròpia habitació de Joachim
Fontana, apotecari, ciutedà de Barcelona, sci-
tuadas en la present ciutat, al cantó del carrer de
Sant Pere més baix, en dit nom, ha renunciat en
mà y poder de dits senyors oÿdors lo dit offici
de altre dels taulers y receptors del General de
dita vila en favor de Maria Gràcia Viader y Pas-
qual, muller del doctor en medecina Narcís Via-
der y Pasqual, mare de dit Francisco Pujol. E los
dits senyors oÿdors, verbo respondendum, dixe-
runt que admetian dita renunciació si et in
quantum sit admitanda. Presents per testimo-
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nis Francisco Aymerich, notari de la vila de Gra-
nollers, y Francisco Maurici, scrivent, en Barce-
lona resident.

En aquest mateix dia lo dit Joseph Sorts, en dit
nom, constituït personalment als dos quarts de
las onse hores de la matinada en presència dels
molt il·lustres senyors don Bernat de Aymerich
y Cruïlles, en Barcelona populat, Pere Orient,
ciutedà honrat de Barcelona, en la ciutat de
Tortosa populat, deputats lo trienni corrent del
General del principat de Catalunya, y Miquel de
Pallarès, donzell, en Barcelona domiciliat, oÿ-
dor militar de dit General, personalment tro-
bats en la iglésia del monestir de Santa Magda-
lena de la present ciutat, en dit nom, ha
renunciat en mà y poder de dits senyors depu-
tats y oÿdors lo dit offici de altre dels taulers y
receptors del general de dita vila de Granollers
en favor de dita Maria Viader y Pasqual. Y dits
senyors deputats y oÿdors predits, verboa // 166r
// respondendo, dixerunt que en quant al que
toca de la renunciació de dit offici, en cas sie
vendible, admetan aquella si et in quantum. Y
en quant a la approbació de la persona en favor
de la qual ha renunciat dit offici no admeten
aquella per ser incapàs de poder obtenir dit offi-
ci. Presents per testimonis los sobredits Francis-
co Aymerich y Francisco Maurici.

Dijous, a XXIIII. En aquest dia, havent tingut
notícia ses senyories que los ministres y officials
de la capitania general havian donat un memo-
rial stampat al molt reverent canceller y doctors
de la Real Audiència, en orde a la contrafacció
per los sobredits comesa en la aprehensió dels
reals de vuyt y plata obrada apresos sobre la ga-
lera patrona de la sereníssima república de Gè-
nova per medi de Joseph Sauleda, vice et loco
del síndich del General, que no se trobave en la
present casa, y ésser negoci de tanta importàn-
cia tenir dit memorial per a respòndrer a ell si
menester fos ab tota pressa, fonch-li reportat
un recado de part de ses senyories a dit molt re-
verent canseller suplicant-lo fos servit participar
a ses senyories lo sobredit memorial, y junta-
ment tingués a bé suspèndrer la declaració de
dita contrafacció fins a tant fos aquell // 166v //
vist. E lo dit molt reverent canceller féu de res-
posta que donarie molt bona gana un de dits
memorials, com en effecte lo donà y entregà a
dit Sauleda. Lo qual me an manat a mi, scrivà
major del General, cusís en lo present dietari,
com en effecte és assí cusit, signat de lletra D. Y
en quant a la declaració de dita contrafacció,
que desitjava summament la declaració de
aquella, per a què antes se havia de declarar si

poria ésser feta dita declaració de contrafacció
en dies feriats.

En aquest mateix dia, a la tarda, per medi de
don Domingo de Londonyo, secretari del ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
en lo present Principat, fonch reportat un reca-
do a ses senyories convidant-los, de part de sa
excel·lència, a una festa de toros y altres que dit
excel·lentíssim senyor llochtinent fa lo dia de di-
lluns primervinent, per cumplir anys dit dia la
reyna, nostra senyora, que Déu guarde, y en de-
monstració de la alegria per la salut del rey, nos-
tre senyor, que Déu guarde. E ses senyories, per
orga del senyor deputat militar, per estar lo ec-
clessiàstich absent, respongueren ab paraules de
molt agrahiment y que anirian cumplint a sa
obligació a assistir en ditas festas.

En aquest mateix dia, en resposta del recado
portat al excel·lentíssim senyor lloctinent y ca-
pità general en lo present Principat, per medi
del molt il·lustre senyor deputat militar, de part
del consistori de ses senyories, lo dia de 21 del
corrent, fonch reportada una carta a ses senyo-
ries de dit excel·lentíssim senyor, la qual me han
ordenat ses senyories a mi, scrivà major y secre-
tari del General de Catalunya, cusís en lo pre-
sent dietari. La qual és signada de lletra B y del
thenor //167r // següent:

«Habiendoa visto el memorial que por parte de
vuestra señoría me presentó el diputado militar
don Bernardo de Aymerich el día 21 del corrien-
te, a los sinco puntos que contiene sobre cada uno
de por sí, se me ofreze dezir a vuestra señoría lo si-
guiente:

El primero, que mira a la declaración de la con-
trafacción de la capitanía general. En conformi-
dad de lo que respondí al síndico de vuestra seño-
ría di orden para que se juntasen las salas, como
en efecto lo hicieron el mismo día 21 del corriente.
Y por no haver visto los ministros los memoriales
de la capitanía general no se han continuado las
salas, a más que el consistorio está mirando exem-
plares y lo demás que en justicia se hallare por si se
puede declarar en tiempo de feriados contrafac-
ción deste género.

En el segundo punto, que mira a que con todo
efecto se despachen las cartas que ha de escrivir el
thesorero general, aserca de que los tablazeros y re-
ceptores del General no tengan aloxamientos,
puede vuestra señoría creer de mi afecto que le he
deseado todo su beneficio, como lo haré siempre, y
assí resolví el medio de que los tablaxeros y recepto-
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res de la Generalidad aloxassen como y quando
los bayles y jurados de los lugares. Y porque a la
exención desta orden que di se me hayan represen-
tado inconvenientes no puedo negarme a ohir
quanto sobre este punto tendrá que informarme
el ministro que me ha representado la duda.

En el tercer punto, que mira a que el escrivano de
la capitanía general rehusa dar copia aucténtica
de diferentes scripturas de que necessita el Gene-
ral, pidiéndome //167v // vuestra señoría le man-
de que, satisfecho en su condecente salario, dé di-
chas escrituras con todo efecto y brevedad, devo
responder a vuestra señoría que me haze dificul-
tad el que se pidan papeles sin individuar quales y
de qué calidad son, y assí siempre que por parte de
vuestra señoría se me diere notícia individuando
los papeles que son procuraré todo lo que fuere en
beneficio de la Generalidad.

En el quarto, que toca al memorial que por parte
de vuestra señoría se ha dado a su magestad aser-
ca de conseguir el alivio de los aloxamientos de la
cavallería, supuesto que se ha dado a su mages-
tad, esperaré lo que será servido de mandarme. Y
hasta entonzes sólo tendré entendido su contenido
de la copia que se me ha dado, asegurando a vues-
tra señoría que quantas respuestas mías hay en él
son efectos de mi buena voluntad. Y la hubiera
puesto en execución sino huviera havido inconbe-
nientes que lo han dilatado con harto sentimiento
mío, porque deseo esté vuestra señoría con mucho
gusto y todo el Principado con comodidad y quie-
tud.

Al quinto y último punto de dicho memorial, en
que me pide vuestra señoría el decreto que necessi-
ta para concluyr la concordia que trata con sus
acrehedores, he dado la orden para ello. Y no sólo
lo hago con gusto, sino que doy a vuestra señoría
las gracias, pues con esso se abre camino para que
tanta iglesia, lugares píos y huérfanos tengan la
satisfacción, que es justo, y tanto cavallero como
hay que padece descomodidades por este medio,
vengan a tener todos la satisfacción y beneficio
que les deseo. Guarde Dios a vuestra señoría mu-
chos años. Barcelona, 24 de julio, 1670. El duque
de Sessa y Baena, conde marqués de Tábara. Se-
ñores diputados del General de Cataluña.»

168r Disapte, a XXVI. En aquest dia fou present en lo
consistori de ses senyories un privilegi de doctor
de la Real Audiència del present Principat per
una plasa del civil de la sala del reverent cance-
ller en favor del magnífich doctor Miquel Cal-
dero, despedit en deguda forma de Cancellaria,
dat en Madrit a 14 del corrent mes de juliol,
1670. Lo qual, de orde de ses senyories, és estat
vist y regonegut per los magnífichs assessors or-
dinaris y advocat fiscal del General y present

358

casa de la Diputació, y vist venir, en dita deguda
forma despedit. Còpia del qual està continuada
en lo llibre intitulat «Còpia de privilegis y jura-
ments de officials reals».

Diumenge, a XXVII. En aquest dia, a nou horas
del matí, constituït personalment lo doctor Sa-
gimon Sala, cabiscol y canonge de la Seu de
Barcelona, com ha procurador de Francesch
Pujol, negociant de la vila de Granollers, bisbat
de Barcelona, consta de sa procura en poder de
Francesch Aymerich, notari públich y real de
dita vila de Granollers, a 23 de juliol, 1670, y
axí mateix com a procurador //168v // de Marià
Gassià Viader y Pasqual, doctor en medecina,
en la dita vila de Granollers populat, consta axí
mateix de sa procura en poder de dit Francesch
Aymerich als 26 de dit mes de juliol any sobre-
dit de 1670, com més llargament és de vèurer
en ditas procuras, las quals són assí cusidas, sig-
nadas de lletras A y B, en dits respective noms,
ad uberiorem cauthelam, conferit en presència
del doctor Diego Morer, ardiaca de Cerdanya y
canonge de la Seu de Urgell, oÿdor ecclesiàs-
tich del General de Catalunya, personalment
trobat en casa del noble don Francisco Montser-
rat y vui és prop Santa Catharina, màrtir de la
present ciutat de Barcelona, ha renunciat lo of-
fici de altre dels taulers de la dita vila de Grano-
llers que tenia y possehia lo sobredit Pujol en
mà y poder de dit senyor oÿdor en favor de Jo-
seph Sala, ciutedà honrat de Barcelona, habi-
tant en Fugarolas, bisbat de Vich. E lo sobredit
senyor oÿdor ecclesiàstich, essent present jo,
Joan Argila, ciutedà honrat de Barcelona y
scrivà major del dit General de Catalunya, à
respost que acceptava aquella conforme per ca-
pítols de Cort li és lícit y permès, si et in quan-
tum et cetera. En què són estats presents per
testimonis lo doctor Joan Vellès, prevere, resi-
dint en la Seu de la present ciutat de Barcelona,
y Bonaventura Rossell, studiant en philosophia,
de família de dit Argila.

E més havant, ab la forma atràs dita, constituït
axí mateix personalment en presència de mi,
Joan Argila, y testimonis sobredits, lo atràs dit
Sagimon Sala, cabiscol y canonge de la Seu de
Barcelona, com a procurador dels dits Fran-
cesch Pujol y Marià Gassià Viader y // 169r //
Pasqual, devant del doctor Francisco Boneu,
oÿdor real, prop Sant Cugat de la present ciutat
de Barcelona, hont és sa pròpia habitació, en la
sala qui dóna al carrer, a dos quarts de deu del
matí, ha renunciat lo sobredit offici de tauler de
dita vila de Granollers que tenia y possehia lo
sobredit Pujol en mà y poder de dit senyor oÿ-
dor real en favor del atràs dit Joseph Sala, ciu-
tedà honrat de Barcelona. E lo dit senyor oÿdor
real ha respost que acceptava aquella conforme

[ 1670 ]



per capítols de Cort li és lícit y permès si et in
quantum et cetera.

E poch aprés, ab la matexa forma atràs dita ab lo
senyor oÿdor ecclesiàstich, constituït personal-
ment, en presència de mi, Joan Argila, y testi-
monis sobredits, lo atràs dit doctor Sagimon
Sala, cabiscol y canonge de la Seu de Barcelona,
com a legítim procurador dels sobredits Fran-
cesch Pujol y Marià Gassià Viader y Pasqual, en
presència de Pere Orient, ciutedà honrat de
Barcelona, vuy deputat real, trobat personal-
ment en Santa Maria de la Mar de la present
ciutat de Barcelona, assentat als padrissos de pe-
dra que estan devant del cor, a tres quarts de
deu horas del matí, ha renunciat lo atràs dit offi-
ci de tauler de dita vila de Granollers que obte-
nia lo dit Francesch Pujol en mà y poder de dit
senyor Pere Orient, deputat real, en favor del
atràs dit Joseph Sala, ciutedà honrat de Barcelo-
na. E lo dit senyor deputat real ha respost que
acceptava aquella conforme per capítols de Cort
li era lícit y permès, si et in quantum et cetera.

E seguidament, de la mateixa forma que ab lo
senyor oÿdor ecclesiàstich, // 169v // constituhit
personalment en presència de mi, Joan Argila, y
testimonis atràs dits, lo doctor Sagimon Sala,
cabiscol y canonge de la Seu de Barcelona, com
ha procurador dels atràs dits Francesch Pujol y
Marià Gassià Viader y Pasqual, en casa del se-
nyor Miquel Pallarès, oÿdor militar, a les deu
hores del matí, trobat en sa casa prop la devalla-
da de Sant Miquel de Barcelona, ha ont vuy és
la pròpia habitació, a la sala primera, ha renun-
ciat lo atràs dit offici de tauler de dita vila de
Granollers que obtenia lo dit Francesch Pujol
en mà y poder de dit senyor oÿdor militar en fa-
vor del sobredit Joseph Sala, ciutedà honrat de
Barcelona. E lo dit senyor oÿdor militar ha res-
post que acceptava aquella conforme per capí-
tols de Cort li era lícit y permès si et in quantum
et cetera.

E finalment, de la mateixa manera que ab lo se-
nyor oÿdor ecclesiàstich, constituït personal-
ment en presència de mi, Joan Argila, y testimo-
nis atràs dits, lo doctor Sagimon Sala, cabiscol y
canonge de la Seu de Barcelona, com a procura-
dor dels atràs dits Francesch Pujol y Marià Gas-
sià Viader y Pasqual, se és conferit en presència
del noble don Bernat Aymerich y de Cruÿlles,
deputat militar del General de Catalunya, per-
sonalment trobat en lo llit de una cambra de las
casas de sa pròpia habitació, scituadas en la pre-
sent ciutat de Barcelona, devant la volta dita de
Micer Ferrer, a tres quarts de las onse horas de
la matinada, ha renunsiat lo dit offici de tauler
de la dita vila de Granollers que tenia y possehia
lo sobredit Francesch Pujol en mà y poder //

170r // de dit senyor deputat militar en favor de
Joseph Sala, ciutedà honrat de Barcelona, habi-
tant en Fugarolas, bisbat de Vich. E lo sobredit
senyor deputat militar ha respost que acceptava
aquella conforme si per capítols de Cort li és lí-
cit y permès, si et in quantum et cetera.

Dilluns, a XXVIII. En aquest dia anaren ses se-
nyories, consistorialment, ab ses insígnies, ver-
guers ab massas, acompanyats dels magnífichs
assessors y officials mestres, ab tres cotxes, a la
casa del General, a hont havian manat construir
un balcó de fusta a la part devant lo palàcio del
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità gene-
ral. Lo qual manaren ses senyories entoldar lo
empit cortinas que corrian, y dalt senefas y so-
breçel, ab las armas del General en lo domàs
que cubrie lo empit, y altres en las sanefas, per a
asistir y vèurer una festa de toros per a la qual
foren convidats de dits excelentíssim senyor ab
recado per medi de son secretari. Assistiren en
dita festa los senyors concellers y demés tribu-
nals. Fonch molt regosijada.

170v Agost MDCLXX.

Disapte, a II. En aquest dia és tornat en lo con-
sistori de ses senyories lo il·lustre senyor depu-
tat ecclesiàstich, lo qual estava detingut en sa
casa per malaltia.

En aquest mateix dia és vingut en lo consistori
de ses senyories // 171r // Joseph Sala, ciutedà
honrat de Barcelona, en lo lloch de Fogarolas,
bisbat de Vich, populat, a effecte de presentar a
ses senyories lo memorial de las fiansas per rahó
del offici de altre dels taulers del General de la
vila de Granollers de Vallès, renunciat en son fa-
vor per lo llegítim procurador de Francesch Pu-
jol, últim possessor de aquell, pretenent ésser
altre dels officis vendibles. E ses senyories res-
pongueren no volien acceptar dit memorial que
primer no fos averiguat ésser dits officis dels
vendibles o no.

En aquest mateix dia los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes, absent lo senyor
oÿdor militar del consistori, han firmada la
concòrdia ab sos acrehedors censalistas. Còpia
de la qual és assí cusida, signada de lletra B.

Diumenge, a III. En aquest die lo il·lustre se-
nyor deputat real s’és partit de la present ciutat
per afers seus propis.

171v Dimars, a V. En aquest die lo doctor Pere Car-
dona, servint lo offici de síndich del General de
Catalunya, ha feta relació en lo consistori de ses
senyories com lo die present se era conferit per
part de ses senyories ab lo excel·lentíssim senyor
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llochtinent y capità general de sa magestat en lo
present principat de Catalunya, aportant-li una
carta de la reyna, nostra senyora, que Déu guar-
de, dient-li que dita carta era aserca de las pro-
curas tenen los senyors del consell de las isen-
das, dels stats y títols y particulars personas del
present Principat, del què la reyna, nostra se-
nyora, li demana informe. Y de part de ses se-
nyories li ha suplicat dit síndich patrisionàs y em-
paràs dita pretensió. E sa senyoria respongué
que molt de gust serviria a ses senyories. Còpia
de la qual carta és assí cusida, signada de lletra B.

E més, ha feta relació com també havia suplicat,
de part de ses senyories, a sa excel·lència, fos
servit manar al scrivà de la capitania general per
a què entregue satisfet en son condecent salari a
ses senyories dos àpocas firmadas per lo doctor
Joseph Monràs y lo doctor Vicens Sabater al re-
ceptor de la capitania general de vuyt-cents reals
de vuyt, que reberen quiscú dels procehits de la
apprehensió que·s féu per los officials de la capi-
tania general en la galera patrona de la sereníssi-
ma república de Gènova auctènticas, y una cer-
tificatòria auctèntica de las averias que dits
doctors Monràs y Sabater han rebut desde lo
primer dia de janer 1668, fins al últim de de-
sembrea // 172r // 1669. E sa excel·lència res-
pongué que faria donar dits papers.

172v Dilluns, a XI. En aquest die és tornat en lo con-
sistori de ses senyories lo senyor deputat real, lo
qual era anat fora de la present ciutat. En aquest
mateix dia fonch reportat en lo consistori de ses
senyories un decret despedit en deguda forma
de Cancellaria fahent per lo aiust y concòrdia
que ses senyories han fet ab sos acrehedors cen-
salistas sobre las pagas de las pensions vensudas
y lluicions de las proprietats dels censos y cen-
sals que està devent lo General a dits acrehe-
dors, lo qual decret han ordenat ses senyories
fos cusit en un llibre apart intitulat «Llibre de
firmas y consentiments», comensant a 2 de
agost del corrent any, 1670.

173r Disapte, a XVI. En aquest dia, posant en execu-
ció ses senyories la provisió de captura contra
micer Emanuel Rol, receptor dels fraus de la
present ciutat, per los magnífichs assessors del
General y present casa de la Deputació, feta pre-
sent en consistori, jo Joan Argila, scrivà major
del General, y presents per testimonis Joseph
Cortès y Jaume Casas, verguers de ses senyories,
han manat a dit micer Emanuel Rol, present axí
mateix, // 173v // que per tot dilluns primervi-
nents se pose en los càrçers de la present casa
per las rahons en dita provisió contengudes.
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Dimars, a XVIIII. En aquest dia Jaume Casas, al-
tre dels verguers del molt il·lustre consistori de
ses senyories, ha feta relació com micer Ema-
nuel Rol, receptor dels fraus de la present ciu-
tat, se ere posat en los càrcers de la present casa,
a hont se troba vuy tancat, lo dia de aïr dilluns,
conforme li fonch manat en jornada de 16 del
corrent.

174r Dijous, a XXI. En aquest dia, Joseph Iglésias,
corredor jurat y ministre del General, ha feta re-
lació com, havent encantat per més de trenta
dies una casa ab tres scrivanies construïda en la
plasa de Sant Jaume de la present ciutat, que
fou de Francesch Manescal, pare y fill, debitors
al General, no ha trobat en aquellas dita alguna.
Presents per testimonis Barthomeu Roig, nota-
ri, y Joseph Sauleda, ciutedà de Vich, en Barce-
lona habitant. E més, ha feta relació com ha po-
sat primera, segona y tersera llanterna en la
sobredita casa y scrivanias y tampoch no ha tro-
bat dita alguna. Present per testimonis los so-
bredits Roig y Sauleda.

174v Diumenge, a XXIIII. En aquest dia, a la una hora
passat mitxdia, lo doctor Pere Joan Nin, prevere
y beneficiat de Nostra Senyora del Pi de la pre-
sent ciutat, com ha procurador de Francesch
Nin, receptor dels salaris menors de la Real Au-
diència del present principat de Catalunya,
consta de sa procura en poder del doctor micer
Gismundo Boffill, ciutedà honrat de Barcelona
y notari real, a tres de setembre, 1662, la qual és
assí cusida, signada de lletra E, constituït perso-
nalment devant lo il·lustre senyor Joan Pagès y
de Vallgornera, deputat ecclesiàstich, en las ca-
sas de sa pròpia habitació, que són en lo carrer
del Pi de la present ciutat, en sa presència ha re-
nunciat dit doctor Nin lo sobredit offici de re-
ceptor dels salaris dels senyors doctors de la
Real Audiència en favor de ell mateix, per ser al-
tre dels officis vendibles, suplicant a sa senyoria
fos servit admètrer aquella. E lo dit senyor de-
putat ecclesiàstich ha respost que acceptave
aquella si et in quantum. Present jo Joan Argila,
scrivà major del General de Catalunya. Y pre-
sents per testimonis lo doctor Anthoni Bas, pre-
vere beneficiat de Sant Jaume de la present ciu-
tat, y Jaume Casas, altre dels verguers del
consistori.

En aquest mateix dia, a un quart de duas passat
mitx dia, loa //175r // sobredit doctor Pere Joan
Nin, en dit nom, constituït personalment en
casa del il·lustre senyor don Bernat Aymerich y
de Cruïlles, deputat militar, personalment tro-
bat en las casas de sa pròpia habitació, scituades
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en la present ciutat devant la volta dita de Micer
Ferrer, ha renunciat lo sobredit offici de recep-
tor dels salaris dels magnífichs doctors de la
Real Audiència en mà y poder de dit senyor de-
putat militar en la forma dalt mencionada. E lo
dit senyor deputat militar ha respost acceptave
aquella si et in quantum. Presents per testimo-
nis los sobredits doctor Anthoni Bas y Jaume
Casas.

E seguidament, als tres quarts per a las duas ho-
ras passat mitxdia, lo sobredit doctor Pera Joan
Nin, en dit nom, constituït personalment en
una casa y hort de Francesch Argemir, merca-
der, scituada en la Fussina de la present ciutat, a
hont se trobavan dinant ab molts altres cavallers
los senyors Pera Orient, deputat real, y los se-
nyors oÿdors ecclesiàstich y real, renuncià lo so-
bredit offici de receptor dels salaris de la Real
Audiència com està dit. E ses senyories respon-
gueren acceptaven aquella si et in quantum.
Presents per testimonis los sobredits doctors
Anthoni Bas y Jaume Casas.

En aquest mateix dia fou presentat en lo consis-
tori de ses senyories un privilegi real de jutge de
la cort en favor del doctor don Hierònym Ma-
garola, assessor de la ballia general, despedit en
deguda forma de Cancellaria, dat en Madrid al
primer del present y corrent mes de agost. Lo
qual, de orde de ses senyories, és estat vist y re-
gonegut per los magnífichs assessors ordinaris y
advocat fiscal del General y present casa de la
Deputació, y vist venir, en dita deguda forma
despedit. Transumpto del qual està continuat
en lo llibre intitulat «Còpia de privilegis y jura-
ments dels officials reals.»

175v Dilluns, a XXV. En aquest dia don Bernat Re-
xach y de Prat, alguazil ordinari, per orde de ses
senyories, a las vuyt horas de la nit, iuntament
ab Joseph Fortunyo, alguazil del senyor gover-
nador, que també tenia lo mateix orde, captura-
ren la persona de Jaume Fàbregas, notari real
col·legiat, lo qual fonch reportat en los càrçers
de la present casa per haver perdut lo respecte y
posat mà a la daga dit Jaume Fàbregas contra lo
magnífich doctor Anton Vilaplana, altre dels as-
sessors ordinaris del General de Catalunya y
present casa de la Deputació.

Dimecres, a XXVI. En aquest die ha faltat en lo
consistori de ses senyories per causa de sa indis-
posició lo il·lustre senyor deputat ecclesiàstich.

176r Divendres, a XXVIIII. En aquest dia, inseguint la
deliberació per ses senyories feta lo dia de 27 del
corrent mes de agost, fonch donada possessió
del offici de receptor dels fraus de la present ciu-
tat a Joseph Albaret, mercader, provehit en dit

offici per las rahons en dita deliberació conten-
gudes per Joseph Blanch, altre dels verguers or-
dinaris del consistori de ses senyories. En senyal
de la qual posessió se li han entregades las claus
del aposiento y armari del dit offici en la forma
acostumada. Present jo Joseph Sauleda, vice et
loco de Joan Argila, scrivà major del General de
Catalunya. Y presents per testimonis Joan Mar-
tí, guarda ordinari del General, y Gaspar Quin-
gles, sastre, ciutedans de Barcelona.

176v Setembre MDCLXX.

Dimecres, a III. En aquest dia és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor de-
putat ecclesiàstich, lo qual estava detingut en sa
casa per causa de sa indisposició. En aquest ma-
teix dia, per medi del doctor Pere Cardona,
subrogat en lo offici de síndich del General de
Catalunya, fonch reportat al excel·lentíssim se-
nyor llochtinent y capità general de sa magestat
en lo present Principat un memorial de subiec-
tes proposats a sa magestat per la provissió del
offici de altre dels taulers del General de la vila
de Puigcerdà y sa col·lecta, que vacca per mort
de Joan Colom, últim possessor de aquell. Cò-
pia del qual és assí cusida, signada de lletra A. E
axí mateix fonch reportada, per medi de dit sín-
dich, a dit excel·lentíssim senyor, una suplicació
en orde a què mane al doctor micer Joseph
Aleny y als demés officials a quia //177r // toque
sobreseguen en la execució se insta per part del
rector y col·legi de Betlem de la present ciutat
contra dona Maria Sans y Puig, viuda, com més
llargament en dita supplicació és de vèurer. La
qual és assí cusida, signada de lletra B.

Dijous, a IIII. En aquest dia, lo doctor Pere Car-
dona, subrogat en lo offici de síndich del Gene-
ral, ha feta relació a ses senyories en llur consis-
tori com havent reportat un memorial de
subiectes al excel·lentíssim senyor llochtinent
general en lo present Principat y una súplica, de
què se fa mensió en jornada de aïr en lo present
dietari, havie respost dit excel·lentíssim senyor
que lo miraria.

Disapte, a VI. En aquest dia, absents los senyors
oÿdors ecclesiàstich del consistori y militar de la
present ciutat, lo reverent doctor Jaume Ferrer,
prevere y beneficiat de la iglésia parrochial de
Nostra Senyora del Pi de la present ciutat, com
a procurador de Thomàs Santfeliu Oller, ciu-
tedà de Barcelona, guarda ordinària de la //177v
// Bolla del General de la present ciutat, com de
sa procura consta en poder de Pere Màrtir Llu-
nell, notari públich de Barcelona, en jornada de
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24 de febrer del corrent any 1670, la qual és assí
cusida, signada de lletra A, en dit nom, present
en consistori, ha renunciat lo sobredit offici de
guarda ordinària de la bolla en mà y poder de
ses senyories y en favor de si mateix, per ser altre
dels officis antichs y dels vendibles, suplicant a
ses senyories fossen servits admètrer-li aquella.
E ses senyories respongueren admetian aquella
si y en quant per capítols de Cort és lícit y
permès. Presents per testimonis los sobredits
Pere Màrtir Llunell, notari, y Jaume Casas, altre
dels verguers de ses senyories.14

178r Dijous, a XI. En aquest die, per medi de Erasme
de Lana y Fontanet, donsell, y del doctor Gis-
mundo Boffill, ciutedà honrat de Barcelona, de
part de ses senyories, fonch donada la benvin-
guda al il·lustre senyor doctor don Rafel Vilosa,
regent del Consell Supremo de Aragó, lo qual
passave a Itàlia ab lo puesto de Gran Canceller
de Milà. Lo qual los rebé ab molta cortesia, esti-
mant la merçè li havien fet ses senyories. Y al
tornar-se’n los acompanyà fins al cap de la scala.

Divendres, a XII. En aquest dia lo doctor Pere
Cardona, subrogat en lo offici de síndich del
General, ha feta relació com lo dia de 28 del
passat anà, per orde de ses senyories, al molt re-
verent canceller a effecte de entregar-li un vot
sobre differents cosas fet en la casa de la Diputa-
ció en temps passats, entre las quals està funda-
da la exempció dels taulers del General en alot-
jar soldats, per a què sa senyoria se servís fer-ne
paraula en las tres salas que aquell dia se havian
de ajuntar en la conformitat havie dit en lo ma-
teix dia dit molt reverent canceller al il·lustre
deputat real. E més, fa relació com als 10 del
corrent mes, havent anat per orde de // 178v //
ses senyories a dit senyor canceller per a saber la
resolució havian presa las tres salas en orde a dit
negoci, dit senyor canceller li digué que las tres
salas havian resolt que lo dit negoci tocave al
Consell Criminal, y axí, que se acudís al senyor
regent la Real Cancellaria. Com en effecte, dit
dia, per orde de ses senyories, dit síndich se
conferí ab dit regent la Real Cancellaria. Lo
qual respongué que no tenia més que lo memo-
rial presentat a sa excel·lència per dit síndich y li
faltaven los papers en què se fundave la dita
exempció, ab què dit síndich, per orde de ses se-
nyories, lo dia de ahir aportà a dit regent la Real
Cancellaria lo vot dalt mensionat en auctèntica
forma. Y dit regent la Real Cancellaria respon-
gué que lo dia de vuy o tractarie en lo Consell.

Disapte, a XIII. En aquest dia és tornat en la pre-
sent ciutat y en lo consistori de ses senyories lo
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il·lustre senyor oÿdor militar, lo qual és anat
fora per afers seus propis. En aquest mateix dia
lo reverent Jaume Ferrer, prevere, en favor del
qual lo dia 6 del corrent mes de setembre fonch
renunciat lo offici de guarda ordinària de la bo-
lla de la present ciutat, per ell mateix, com a
procurador de Thomàs Santfeliu, per ser altre
dels officis antichs y dels vendibles, ha renunciat
lo dit offici en favor de dit Thomàs Santfeliu,
son principal, per las matexas rahons dalt dites.
E ses senyories han admesa aquella si y en quant
per capítols de Cort los és lícit y permès. Pre-
sents per testimonis Joseph Cortès y Joan Ros-
sell, verguers del consistori de ses senyories.

179r Dilluns, a XV. En aquest dia s’és pasat de la pre-
sent ciutat per la ciutat de Tortosa lo il·lustre se-
nyor Pere Orient, de present deputat real, per
afers seus propis. En aquest mateix dia fou pre-
sentat en lo consistori de ses senyories un privi-
legi real de jutge de Cort despedit en favor del
doctor Pere de Amigant, despedit en deguda
forma de Cancellaria, dat en Madrid a 20 de
agost del corrent any 1670. Lo qual, de orde de
ses senyories és estat vist y regonegut per los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
y present casa de la Diputació, y vist venir, en
dita deguda forma despedit. Còpia del qual està
continuat en lo llibre intitulat «Còpia de privile-
gis y juraments de officials reals».

Dimars, a XVI. En aquest dia fou presentat en lo
consistori de ses senyories un privilegi real de
jutge de Cort despedit en favor del doctor Mi-
quel Joan Taverner, despedit en deguda forma
de Cancellaria, dat en Madrit a 6 del corrent
mes de setembre, 1670. Lo qual, de orde de ses
senyories és estat vist y regonagut // 179v // per
los magnífichs assessors y advocat fiscal del Ge-
neral y present casa de la Diputació, y vist venir,
en dita deguda forma despedit. Còpia del qual
és continuat en lo llibre intitulat «Còpia de pri-
vilegis y juraments de officials reals».

Dimecres, a XVII. En aquest dia ses senyories, ab
vot y parer dels magnífichs assessors y advocat
fiscal del General y present casa de la Diputació,
lo qual és assí cusit, signat de lletra A, per medi
del doctor Pere Cardona, subrogat en lo offici
de síndich del General, fonch-li reportada una
súplica al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general en lo present Principat, la qual és
axí cusida, signada de lletra B, y del thenor se-
güent:

«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya diuen y
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representan a vostra excel·lència com als 26 de
abril pròxim passat don Joseph de Rocabertí,
cavaller del orde y milícia de Santa Maria de
Alcàntara, com ha batlle general y procurador
dels feus reals de Catalunya y comptat de Cer-
danya, féu un acte de establiment a la noble
dona Maria Xammar y Meca, viuda de don Ra-
mon Xammar y Forja, quòndam, en la ciutat de
Gerona domiciliat, com ha tenataria de la here-
tat y béns de dit son marit y als successors del
castell de Medinyà, concedint-li llicència, facul-
tat y permís de vèndrer pa, vi, tenir hostal, fleca,
taverna, guavella y altres revenderias en la dita
parròchia de Medinyà, vegueria de Gerona, y
axí mateix dret y privilegi de arrendar aquellas
privative a altres personas a cens de quatraa //
180r // lliures, moneda barcelonesa, pagadoras
tots anys lo dia de sant Miquel de setembre, y
de deu lliures de entrada. Lo qual acte de esta-
bliment fonch stipulat per Joan Cabanyes, nota-
ri real de la present ciutat, regent lo offici de
scrivà major de dita ballia general, per Anthoni
Pejoan, notari impedit, escrivà major de dita ba-
llia general. En execusió del qual privilegi o
concessió in emphyteusim fou posada en posses-
sió dita dona Maria Xammar, en dit nom, y fetas
cridas públicas en la plaça comuna de dita
parròquia de Medinyà per Pere Juan Carrió,
nuncio de la cort de Gerona y porter jurat de la
lloctinènsia de batlle general de Catalunya en
dita ciutat y estació de Gerona, precehit so de
campanas de la iglésia de dita parròchia, prohi-
bint en ellas a qualsevol persona de qualsevol
estat, grau o condició sia, no gose ni presumes-
ca tenir en dita parròquia de Medinyà y son ter-
me, pública ni amagadament, sinó dita dona
Maria Xammar y Meca y sos successors, hostal,
fleca, taverna y guavella, privative a qualsevol al-
tres en pena de tres lliures per quiscuna vegada.
Y com dit acte de establiment eo privilegi fet y
concedit per lo dit batlle general en favor de
dita dona Maria Xammar y Meca y sos succes-
sors, lo dit acte de possessió y ditas cridas sian
fets contra las generals constitucions, y se oppo-
san a ellas, en particular a la constitució 1 y 4, ti-
tol «De comersis y seguretat de camins», y al-
tres aplicables, en las quals estan prohibits los
distrets en Catalunya, per ço, dit deputats y oÿ-
dors, a càrrech dels quals està procurar la ob-
servànsia de ditas constitucions, a vostra ex-
cel·lència extrajudicialment suplica sian de son
servey manar a dit don Joseph de Rocabertí,
com a batlle general, y a son consistori, que dit
acte de establiment y demés //180v // seguits de
aquell com a fets contra las ditas constitucions
cassen, revoquen y anul·len y de la dita casassió,
revocació y anul·lació fassen fe a vostra ex-
cel·lència, y que a cetero se abstingan de conce-

dir semblants privilegis eo in emphyteusim con-
cessionis, ab què restaran reparadas las sobreditas
constitucions y ho rebran a particular gràcia y
mercè de mà de vostra excel·lència.»

Divendres, a XVIIII. En aquest dia me han orde-
nat a mi, scrivà major, cusís en lo present dietari
un memorial stampat en orde a la resposta feren
los officials de la capitania general sobre la con-
trafacció per la aprehensió dels reals de vuyt fe-
ren dits officials sobre una galera patrona de la
sereníssima república de Gènova, fet en virtut
de deliberació feta en jornada de 24 de juliol del
corrent any, lo qual memorial és assí cusit, sig-
nat de lletra D.

Disapte, a XX. En aquest dia ha feta relació lo
doctor Pere Cardona, subrogat en lo offici de
síndich del General, com havent reportada una
súplica al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general lo dia de 18 del present y corrent
mes en orde al stabliment fet per lo molt il·lus-
tre doctor Joseph de Rocabertí, cavaller del
orde y milícia de Nostra Senyora de Alcàntara,
com ha balle general y procurador dels feus reals
de Catalunya y comptat de Cerdanya, en favor
de la noble Maria Xammar y Meca, viuda dexa-
da de don Ramon Xammar y Forja, quòndam,
en la ciutat de Gerona domiciliat, com ha te-
natària de la heretat y béns de son marit y als
successors del castell de Medinyà, concedint-li
llicència ya // 181r // facultat de vèndrer pa, vi,
tenir hostal, fleca, taverna, gavella y altres re-
venderias en dita parròquia de Medinyà, vegue-
ria de Gerona, y axí mateix dret y privilegi de
arrendar aquellas, privative a altres personas,
servint-se sa excel·lència manar a dit don Joseph
de Rocabertí, com ha balle general, y a son con-
sistori, que dit acte de establiment y demés se-
guits de aquell com ha fets contra constitucions
cassen, revoquen y anul·len y de la dita cassaçió,
revocació y annul·lació fassen fe a sa excel·lèn-
cia, y que a cetero se abstingan de concedir sem-
blants privilegis eo in emphyteusim concessionis,
ab què restaran reparadas las sobreditas consti-
tucions. E sa excel·lència ha respost que la mira-
ria.

Diumenge, a XXI. En aquest dia, absents de la
present ciutat lo senyor deputat real y del con-
sistori lo senyor oÿdor militar, constituït perso-
nalment lo reverent Jaume Ferrer, prevere, en
casa del il·lustre senyor deputat eclessiàstich, a
hont estaven congregats los demés senyors con-
sistorials, com ha procurador de Thomas Sant-
feliu, guarda ordinària de la bolla de la present
ciutat, com de sa procura consta en poder de
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Pere Màrtir Llunell, notari públich de Barcelo-
na, a 24 de febrer pròxim passat, la qual és assí
cusida, signada de lletra A, en dit nom, ha re-
nunciat lo dit offici de guarda ordinària de la
bolla en mà y poder de ses senyories y en favor
seu, per ésser altre dels officis vendibles, supli-
cant a ses senyories fossen servits admètrer-li
aquella. E ses senyories han respost admetian
aquella si y en quant per capítols de Cort los és
lícit y permès. Presents per testimonis Joan Pau
Ravull, studiant en filosofia, y Joseph Blanch,
altre dels verguers de ses senyories.

E seguidament, havent entès que lo dit Thomàs
Santfeliu estave // 181v // detingut en lo llit de
malaltia corporal, ab perills de sa vida, constituït
personalment jo, Joan Argila, scrivà major del
General de Catalunya, en la casa de la pròpia ha-
bitació de dit Thomàs Santfeliu, en una cambra
de aquella, a hont estave en lo llit malalt lo so-
bredit Thomàs Santfeliu, lo ha trobat que vivie,
de què fonch llevat lo present acte. Essent pre-
sents per testimonis lo sobredit Joseph Blanch,
verguer, y Bernat Carreras, paller, ciutadans de
Barcelona.

Dilluns, a XXII. En aquest dia ha faltat en lo con-
sistori de ses senyories lo il·lustre senyor depu-
tat ecclesiàstich per causa de sa indisposició.

182r Disapte, a XXVI. En aquest dia és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor de-
putat ecclesiàstich, lo qual estava detingut en sa
casa per causa de indisposició.

182v Octubre MDCLXX.

Dijous, a II. En aquest dia, de orde de ses senyo-
ries, Joseph Sauleda, vice et loco doctor Pere Car-
dona, subrrogat en lo offici de síndich del Gene-
ral, se és conferit en casa del regent la Real
Cancellaria a effecte de saber la resolució havian
pres las salas en orde a què los taulers del General
no tingan allotjament de soldats, com és acostu-
mat. E lo dit senyora //183r // regent ha respost,
segons la relació de dit síndich, que ja tenia tots
los papers fahents sobre dita matèria y que sols
faltave se juntassen las salas per a pèndrer dita re-
solució. Y seguidament lo dit Sauleda, també de
orde de ses senyories, s’és conferit en casa del
molt regent canceller per suplicar-li, de part del
consistori, se servís iuntar ditas salas per dit effec-
te. E lo dit molt reverent canceller ha respost las
iuntaria lo dia de demà, 3 del corrent.

En aquest mateix dia me ha ordenat a mi, scrivà
major del General, cusís en lo present dietari un
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paper enviat al llochtinent de ballia general, de
part de ses senyories, per medi del síndich, lo
qual paper és en orde a les diferències tenen la
ciutat de Lleyda y vila de Tamarit del regne de
Aragó sobre lo particular de transitar lo bestiar
per territori que pretén ser de dita vila de Tama-
rit, per a què dit llochtinent de balle general sia
servit participar a ses senyories las notícias sobre
dita matèria, com més llargament en dit paper
és de vèurer. Lo qual és assí cusit, signat de lle-
tra A.

Divendres, a III. En aquest dia és estat presentat
en lo consistori de ses senyories un privilegi de
oÿdor de la Real Audiència del present princi-
pat de Catalunya de la sala del regent la Real
Cancellaria en favor del doctor Joan Carbonell,
dada en Madrid, a 6 de setembre del corrent
any 1670, despedit en deguda forma de Cance-
llaria. Lo qual, de orde de ses senyories, és estat
vist y regonegut per los magnífichs assessors y
advocat fiscal del General y present casa de la
Diputació, y vist venir en deguda forma despe-
dit. Còpia del qual és continuat en lo llibre inti-
tulat «Còpia de privilegis y juraments de offi-
cials reals».

183v Dilluns, a VI. En aquest dia ha feta relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General de Catalunya, com per orde de ses
senyories al principi del corrent mes és anat a las
parts de Vich y Ripoll a effecte de conferir-se a
la part que sa excel·lència del senyor virrey y ca-
pità general del present Principat se trobaria,
per a donar a dita sa excel·lència una carta del
molt il·lustre consistori y una còpia de una su-
plicació que a dit consistori se havia presentat
per lo síndich de la vila de Moyà de dos com-
panyias de cavalls que sa excel·lència havia orde-
nat anar allotjar en dita vila per càstich dels ha-
bitants en ella, per rahó de una rixa se deya hi
havia hagut en dita vila en dias passats entre al-
guns soldats allotjats en ella y alguns naturals. //
184r // Y a la que fou arribat en la ciutat de Vich
se conferiren ab dit síndich los síndichs de la vila
de Moyà, dient-li que per medi del senyor bisbe
de Vich y del senyor governador de Catalunya
havian ya alcansat lo alívio de dita vila y de ditas
dos companyias de cavalls per lo que dit síndich
del General anava, y que axís, no tenia dit sín-
dich que prosseguir son camí ni anar a trobar a
dita sa excel·lència en la part se trobava per a
donar-li la dita carta y còpia de suplicació, esti-
mant los dits síndichs de Moyà en molt la di-
ligència y favor que lo molt il·lustre consistori
era estat servit fer-los y la puntualitat ab què se
havia fet, del què ja la dita vila faria las degudas
gràcias a ses senyories. Lo dit síndich del Gene-
ral los respongué se admirava de dits síndichs
perquè, havent-se valgut per lo dit alívio del
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medi de ses senyories, se havian ells valgut de al-
tre medi, y que axò era estat desconfiar del medi
de ses senyories, sent tant poderós com és. Y
iuntament que no obstant lo que dits síndichs
deyan de tenir alcansat son alívio per dits medis
ell no podia dexar de donar dita carta y còpia de
suplicació per lo que era anat, majorment no te-
nint orde encontrari en lo dit cas, per no ser-se
aquell previngut ni previst. Al que dits síndichs
respongueren que ells per ningun cas havian
desconfiat del medi tant gran de ses senyories
sinó que lo vèurer-se tant ahogats, que no sa-
bian a hont girar-se, los obligà a valer-se de dits
medis que·ls tingueren a la mà y promptes. Y
que per ningun cas donàs dita carta, perquè ells
temian no fos dita carta y còpia de suplicació
causa de enturbiar lo que ja havian alcansat per
dits medis, per quant, com lo síndich de la vila
de Moyà havia dit en la suplicació presentada al
consistori, que las companyias ja eran en dita
vila y la //184v // veritat era que no hi eran enca-
ra, sinó que sols se havian fets los ordes, y la car-
ta anava del mateix thenor. Si sa excel·lència
veya la dita falsedat podria ser ho sentís mal y
podria ser volgués prosseguir en què anassen di-
tas companyias. Lo que, no obstant, lo dit sín-
dich del General los digué no volia dexar de fer
lo ordenat. Ab què, després de moltas rahons,
convingueren en què lo dit síndich del General
se conferís ab lo senyor governador de Catalu-
nya, qui havia entrevingut en lo dit, y que li de-
manàs què li aconsellava, com en effecte ho feu.
Y dit senyor governador li digué que bé podia
dexar de donar dita carta y còpia de suplicació, y
que digués a ses senyories que sa senyoria ho
havia axís aconsellat, y que tant ses senyories
com dit senyor governador tots tiravan a un fi,
que era lo alívio de dita vila y la quietut de ella, y
que dita carta aparexia podia enturbiar lo ja al-
cansat ab sa excel·lència. Ab què lo dit síndich
se’n tornà sens donar dita carta ni còpia de su-
plicació.

185r Divendres, a X. En aquest dia los il·lustres se-
nyors oÿdors ecclesiàstich y real baxaren en la
Llotja del mar de la present ciutat y se conferi-
ren en la casa del General y en lo aposento del
receptor dels fraus, a effecte de vèurer los fraus
se trobaven en aquell. Y s·i trobà lo següent:
Primo, set parell de mitjas de seda de diferents
colors apresos de Francesch Mariner, revenedor
al carrer Ample. Ítem, dos canas y un palm cala-
ron blau de cel ab aiguas après de un capellà de
casa del sen(y)or bisbe. Ítem, onsa canas y sis
palms tela de olanda, ab tres trossos.

Disapte, a XI. En aquest dia ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major del General de
Catalunya, cusís en lo present dietari dos súpli-
cas, la una del magnífich advocat fiscal del dit

General y present casa de la Diputació contra
del doctor Pere Gallart, de Palamós, per haver
volgut impedir unas cridas acostumadas publi-
car per orde dels molt il·lustres senyors visita-
dors en lo principi de sa visita, menospreciant
los òrdens de dits senyors visitadors y publicant
moltas paraulas iniuriosas contra de la jurisdic-
ció y preheminència del General, que són dig-
nes de sentiment // 185v // y punició, com més
llargament en dit(a) súplica és de vèurer, la qual
és assí cusida signada de lletra A, y altre del dit
doctor Pere Gallart, auditor que·s diu ésser de la
gent de guerra de la dita vila de Palamós, ab la
qual se submet a la jurisdicció y correcció del
consistori de ses senyories, suplicant, attesa la
dita submisió, sian ses senyories servits manàs al
procurador fiscal del General sobresegue en los
procehiments fahedors y cancel·le los fets. Al
peu de la qual suplicació està continuada una
sentència dels magnífichs assessors ordinaris del
General de Catalunya y present casa de la Dipu-
tació, ab la qual declaren que lo dit doctor Pere
Gallart sia absolt y sia posat silenci perpètuo al
procurador fiscal, attenent a la dita súplica y
submissió a la jurisdicció y correcció a ses se-
nyories feta per dit doctor Pere Gallart, consti-
tuït personalment en consistori, com més llar-
gament en dita súplica y sentència és de vèurer.
Lo qual és assí cusit, signat de lletra Ba.

186r Dimecres, a XV. En aquest dia, a las vuyt horas
de la nit tocades, Pau Dalmasas, perayre, ciu-
tedà de Barcelona, com ha procurador de Pere
Vilaseca, guarda ordinària del General del por-
tal Nou de la present ciutat, consta de sa procu-
ra en poder de Francesch Torras, notari públich
de Barcelona, a 14 de setembre, 1665, la qual és
assí cusida, signada de lletra C, en dit nom,
constituït personalment en las casas de la pròpia
habitació del il·lustre senyor Joan Pagès y de
Vallgornera, prior, claustrer, pabordre y canon-
ge de la Santa Iglésia de Tortosa, deputat eccle-
siàstich, que són en lo carrer del Pi de la present
ciutat de Barcelona, en presència de dit il·lustre
senyor deputat ecclesiàstich ha renunciat lo dit
offici de guarda ordinària del portal Nou en fa-
vor de Pau Lledó, mercader, per ésser altre dels
officis antichs y que se poden vèndrer, suplicant
a sa senyoria fos servit admètrer aquella. E lo dit
il·lustre senyor deputat ecclesiàstich ha respost
acceptaveb dita renunciació si y en quant per ca-
pítols de Cort li és lícit y permès. Presents per
testimonis los reverents Valentí Serra, prevere, y
Hyacinto Riera, prevere, beneficiat de Santa
Maria del Mar de la dita present ciutat de //186v
// Barcelona.
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E seguidament dit Pau Dalmases, constituït
personalment en las casas de la pròpia habitació
del il·lustre don Bernat de Aymerich y de Cruÿ-
lles, deputat militar, que són devant la volta de
Micer Ferrer de la present ciutat, en presència
de dit il·lustre senyor deputat militar, en dit
nom, ha renunciat lo sobredit offici de guarda
ordinària del General del portal Nou en favor
del sobredit Pau Lledó, mercader, per las ra-
hons sobreditas. E lo dit il·lustre senyor diputat
militar ha respost acceptava aquella si y en
quant per capítols de Cort li és lícit y permès.
Presents per testimonis los sobredits.

E encontinent, constituït personalment dit Pau
Dalmasas en las casas de la pròpia habitació del
il·lustre senyor doctor Diego Morer, ardiaca de
Andorra y canonge de la Seu de Urgell, oÿdor
ecclesiàstich, que són a la clavaguera de Jonque-
res de la present ciutat, en dit nom, en presència
de dit senyor oÿdor ecclesiàstich, ha renunciat
lo dit offici de guarda ordinària del General del
portal Nou de la present ciutat en favor del so-
bredit Pau Lledó, mercader, per las rahons so-
bredites. E lo dit senyor oÿdor ecclesiàstich ha
respost acceptava aquella si y en quant per capí-
tols de Cort li és lícit y permès. Presents per tes-
timonis los sobredits.

E axí mateix, als tres quarts de las nou horas de
la nit, constituït personalment dit Pau Dalmasas
en las casas de la pròpia habitació del il·lustre se-
nyor doctor Francisco Boneu, oÿdor real, que
són en lo carrer dels Carders de la present ciu-
tat, en dit nom y en presènçia de dit senyor oÿ-
dor real, ha renunciat lo dit offici de guarda or-
dinària del portal Nou de la present ciutat en
mà y poder de sa senyoria y en favor de dit Pau
// 187r // Lledó, mercader, per las ditas rahons.
E lo dit senyor oÿdor real ha respost acceptave
aquella si y en quant per capítols y actes de Cort
li és lícit y permès. Presents per testimonis los
sobredits reverents Valeri Serra, prevere, y Ja-
cinto Riera, prevere y beneficiat de Santa Maria
del Mar de la present ciutat de Barcelona.

187v Dilluns, a XX. En aquest dia, per orde de ses se-
nyories, lo il·lustre senyor oÿdor militar, obtin-
guda primer hora per lo síndich del General, se
és conferit al palau del excel·lentíssim senyor
lochtinent general a effecte de donar-li una em-
baxada de part dels molt il·lustres senyors depu-
tats per cosas consernents al benefici del Gene-
ral y del Principat, com en effecte le·y donà.

188r Divendres, a XXIIII. En aquest dia ha faltat del
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor de-
putat militar, que és anat fora la present ciutat a
afers seus propis, y en sa companyia Joseph
Cortès, altre dels verguers del consistori.
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Disapte, a XXV. En aquest dia és estat presentat
en lo consistori de ses senyories un privilegi de
altre dels doctors de la Real Audiència del pre-
sent principat de Catalunya en la sala del regent
la Real Cancellaria en favor del doctor Joseph
Ferrer y Vinyals, dada en Madrit, a 3 del mes de
juliol del corrent any 1670, despedit en deguda
forma de Cancellaria. Lo qual, de orde de ses
senyorias, és estat vist y regonegut per los mag-
nífichs assessors y advocat fiscal del General y
present casa de la Diputació. Y vist venir, en de-
guda forma despedit. còpia, del qual és conti-
nuat en lo llibre intitulat «Còpia de privilegis y
jurament de officials reals».

189r Novembre MDCLXX.

Dissapte, al primer de nohembre, MDCLXX. En
aquest dia és tornat en la present ciutat lo il·lus-
tre senyor deputat real, lo qual era anat en la
ciutat de Tortosa, y s’és conferit en lo consistori
de ses senyories.

189v Dimars, a IIII. En aquest die és tornat en lo con-
sistori de ses senyories lo il·lustre senyor depu-
tat militar, lo qual era anat en la ciutat de Tarra-
gona per afers seus propis. En aquest mateix die
lo doctor en medecina Pau Fuster, mitjensant
jurament, ha feta relació en lo consistori de ses
senyories com lo doctor Diego Figarola, advo-
cat fiscal del General y present casa de la Dipu-
tació, està detingut en lo llit ab malaltia corpo-
ral per causa de una caiguda, per occasió de la
qual se tragué un peu de lloch, impossibilitat de
poder acudir a la obligació de son offici.

Dimecres, a V. En aquest die, constituït perso-
nalment Pau Lledó, mercader, ciutedà de Bar-
celona, en favor del qual fonch renunciat lo offi-
ci de guarda ordinària del portal Nou de la
present ciutat en jornada de 15 de octubre prò-
xim passat per Pau Dalmases, com ha procura-
dor de Pere Vilaseca, ha renunciat lo dit offici
de guarda ordinària del General del portal Nou
de la present ciutat en favor y en cap de Pere Vi-
laseca, per ser altre dels officis vendibles. Essent
absent lo senyor deputat ecclesiàstich han ac-
ceptada dita renunciació si y en quant per capí-
tols de Cort los és lícit y permès. // 190r // Pre-
sents per testimonis Jaume Casas y Joseph
Cortès, verguers de ses senyories.

190v Dilluns, a X. En aquest die ses senyories, consis-
torialment, ab massas altas, acompanyats de al-
guns officials de la present casa de la Deputació,
anaren a la mare de las fons del General, com és
acostumat, y se conferiren en aquella per vèurer
si se havie de adobar alguna cosa.

Dimecres, a XII. En aquest die me han ordenat
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ses senyories a mi, scrivà major del General de
Catalunya, cusís en lo present dietari un despaig
en deguda forma de Cancellaria de la reyna,
nostra senyora, que Déu guarde, lo qual és sig-
nat de lletra A, y del thenor següent:

«Laa reyna governadora.

Diputados. Reconociendo los inconvenientes que
resultan de que los ministros dessa Real Audien-
cia y tribunal de la baylía general tengan y ad-
mitan procuras y administraciones de estados y
haziendas de grandes, títulos y otras personas
particulares en esse Principado, y que // 191r //
lleven salarios por estas ocupaciones que prohiben
las constituciones, y attendiendo a las representa-
ciones vuestras y de los diputados que han sido,
supplicándome no lo permita, siendo justo y con-
forme a la recta y buena administración de la
justicia que los ministros se hallen libres de depen-
dencias y respectos particulares para el mayor
cumplimiento de sus obligaciones, he resuelto
prohivir y mandar que ningún ministro antiguo
ni moderno, qualquiere que sea, tenga ni admita
de grandes, títulos y particulares, personas ausen-
tes o presentes en esse Principado, poderes y admi-
nistraciones dellos, y que desde luego generalmen-
te cessen y las dexen los que las tienen y de oy en
adelante no usen más dellas. De que he querido
advertiros, y que para su cumplimiento he man-
dado dar la orden conveniente en este día al du-
que de Sessa, mi lugarteniente y capitán general
en esse Principado y condados. Dada en Madrid,
a XXIIII de octubre, MDCLXX. Yo, la reyna.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit Mar-
chio de Castellnuovo. Don Didacus de Sada, se-
cretarius. Vidit Exea, regens. Vidit don Antonius
Ferrer, regens. Loco Sigilli.»

Y una carta també de la reyna, nostra senyora, la
qual és signada de lletra B y del thenor següent:

191v «Lab reyna governadora.

Diputados. En nombre nuestro se me ha dado un
memorial suplicándome tome resoluçión en la
instançia que hazen los oficiales de los terçios con
que havéis servido al rey, mi hijo, de que se les dé el
sueldo de reformados, siempre que volvieren a ser-
vir. Y que querido manifestaros la gratitud y es-
timación con que me hallo de vuestro zelo, y aten-
diendo a él y a vuestra súplica, es mi ánimo hazer
merced a estos officiales según sus méritos. Y para

saver los que son (y) los años que han servido me
embiaréis memoria de todos, porque conforme a
ellos y a su calidad tome resolución en el particu-
lar de cada uno. Y tendréis atendido que a los
que se inclinaren a salir a servir fuera, en el esta-
do de Milán o Flandes, además que me daré por
servida en ello, las concederé luego los sueldos de
reformados y se les darán sus despachos, y que
también yo atenderé a los que le pidieren para ese
Principado por lo que estimo a sus naturales. De
Madrid, a XV de setiembre de MDCLXX. Yo, la rey-
na.

Por mandato de su magestad, don Pedro Coloma.
Loco sigilli.»

Dijous, a XIII. En aquest dia lo doctor Pere Car-
dona, servint lo officia // 192r // de síndich del
General, ha feta relació a ses senyories com lo
dia de ahir aportà per orde de ses senyories al
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità gene-
ral en lo present Principat una còpia del despatx
que ses senyories han rebut de sa magestat aser-
ca de las procuras dels senyors del Consell Real.
Y li entregà dita còpia, suplicant-li fos servit sa
excel·lència manar posar en execució dit des-
patx quant més prest fos possible, per quant ses
senyories estaven instats de molts particulars. Al
que sa excel·lència, prenent dita còpia, respon-
gué que en lo que demanava de posar-se en exe-
cució dit despatx en breu no podia ser, per ha-
ver de scríurer dit excel·lentíssim senyor a sa
magestat sobre lo contengut en dit despatx.

Divendres, a XIIII. En aquest dia me han orde-
nat a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una carta y memorial del prior,
canonges y Capítol de la Santa Iglésia Metropo-
litana del Pilar, primer cathedral de Çaragosa,
en orde a las differèncias entre las dos Santas
Iglésias de Çaragosa, la qual carta y memorial
són signats de lletra A y B.

Diumenge, a XVI. En aquest dia, s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor don Bernat de
Aymerich y Cruïlles, de present deputat militar
del General de Catalunya, per afers seus propis.

192v Dijous, a XX. En aquest dia, instant lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, fonch presentada una requesta per
orde de ses senyories a Francesch Lleonart, no-
tari, secretari y scrivà del tribunal de la capitania
general, per haver-li demanat lo sobreditb //193r
// síndich del dit General còpia auctèntica de
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dos àpocas rebudas en poder de dit Lleonart y
haver recusat donar aquellas, de què fonch lle-
vat acte per mi, Joan Argila, scrivà major del
General. Lo qual és assí cusit, signat de lletra A.

193v Dilluns, a XXIIII. En aquest dia és tornat en la
present ciutat y s’és conferit en consistori de ses
senyories lo il·lustre senyor deputat militar, lo
qual era fora la present ciutat per negocis seus
propis.

194v Desembre MDCLXX.

Dimars, a II. En aquest dia, inseguint la delibera-
ció per ses senyories presa lo dia de aïr, obtingu-
da primer hora per medi del síndich del General,
lo senyor deputat militar se conferí en lo palàcio
del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità ge-
neral en lo present Principat a effecte de repre-
sentar-li còpia de la súplica y rebudas al peu de
dita deliberació cusides contenint lo gasto que
las universitats de la comuna del Camp de Tarra-
gona suportan per rahó del allotjament de cava-
lleria, y suplicar a dit excel·lentíssim senyor fos
servit apiedar-se de ditas universitats manant-las
aliviar de dit allotjament de cavalleria.

Dimecres, a III. En aquest dia ha feta relació lo
senyor deputat militar a ses senyories com havie
reportat la còpia de la súplica y rebudes presen-
tada a ses senyories per part de las universitats
de la comuna del Camp de Tarragona al ex-
cel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat en lo present Principat. Y junta-
ment li havie suplicat se servís manar aliviar ditas
universitats del allotjament de cavalleria. A què
havie respost, dit excel·lentíssim senyor, procu-
raria aliviar ditas universitats de dit allotjament,
que miraria dita súplica y rebudas y que lo dit
consistori li enviàs lo síndich del General per la
resposta.

196r Disapte, a XIII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major del General de
Catalunya, cusís en lo present dietari còpia de
una carta de la reyna, nostra senyora, per lo ex-
cel·lentíssim lloctinent de sa magestat en lo pre-
sent Principat en orde a la declaració de la con-
trafacció dels reals de vuyt y plata apresos en
una galera de la sereníssima república de Gèno-
va. La qual és assí cusida, signada de lletra A y
del thenor següent:

«Laa reyna governadora.

Ilustre duque de Sesa y de Baena, primo, mi lu-
garteniente y capitán general. Los diputados del
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General de ese Principado y condados me han re-
presentado, en carta de 8 deste, que la sentencia
dada por el tribunal de la capitanía general con-
tra el capitán Hipólito Gallo, que lo es de una de
las galeras de la república de Génova, en cuya
virtud se a prendido della en esse muelle cantidad
considerable de reales de a ocho y plata labrada
que llebaba de los reynos de Castilla y Valençia,
devia rebocarse por ser contra de la constitución
séptima, título «Del officio de alcaldes», para lo
qual se firmó, dada por el síndico // 196v // de la
Diputación en esa Real Audiencia. Y haviéndose
hecho de su parte repetidas instancias por su de-
claraçión, hasta ahora no la han podido conse-
guir. Y siendo esto contra el libre comerçio y de la
utilidad pública en que únicamente están fun-
dadas las entradas de aquella casa y lo que desean
no se aniquilan por estar muy deterioradas para
emplearlas en el Real serviçio y que los comerçian-
tes no falten con el reçelo del exemplo desta apre-
hençión me suplican mande a dicha Real Au-
diencia declare sobre dicha duda por el perjuicio
que dicen se les sigue de la dilaçión. Y siendo justo
que no la haya ha parecido mandaros ordenéis a
los ministros de esa Real Audiencia, o a quien to-
care, la declaración de dicha duda, que sin ma-
yor dilación la declaren como procediere de justi-
cia, guardando en ella las constituciones, usos y
costumbres de ese Principado y lo demás que guar-
darse deba, que assí es mi voluntad. Dada en Ma-
drid, a VI de deziembre, MDCLXX. Yo, la reyna.

Don Didacus de Sada, secretarius. Al virrey de
Cataluña.

197r Dilluns, a XV. En aquest dia lo doctor Pere Car-
dona, servint lo offici de síndich del General per
don Miquel de Masdovelles, ha fet relació a ses
senyories com havie posat en mà del excel·len-
tíssim senyor llochtinent y capità general de sa
magestat en lo present Principat una carta de la
reyna, nostra senyora, còpia de la qual està cusi-
da y continuada en lo present dietari, en iornada
de 13 del present y corrent mes de desembre, y
que dit excel·lentíssim senyor havie fet de res-
posta la mirarie.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi, scri-
và major del General de Catalunya, continuàs
en lo llibre intitulat «Bullas e indults apostòlichs
y privilegis e lletras reals fahents per lo General
de Catalunya» un monitori en favor dels asses-
sors ecclesiàstichs de la present casa de la Dipu-
tació per a què sien presents en los fruyts y emo-
luments de sas iglésias, dada en Roma, a 11 del
mes de novembre pròxim passat, com llarga-
ment en dit llibre és de vèurer, en foli 480, y en
dit monitori, que és assí cusit, signat de lletra A.

197v Divendres, a XVIIII. En aquest dia ses senyories,
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per medi del doctor Pere Cardona, servint lo of-
fici de síndich del General, han enviat al ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat en lo present Principat un me-
morial suplicant a dit excel·lentíssim senyor sia
servit manar revocar, cassar y anul·lar lo stabli-
ment o emphitèusim fet per lo batlle general a
dona Maria Xammar en la parròchia de Me-
dinyà, vegueria de Gerona, a cens de quatre lliu-
res, per ésser contra constitucions, lo qual me-
morial és assí cusit, signat de lletra A. Y axí
mateix han ordenat a dit síndich suplique a dit
excel·lentíssim senyor sie servit de posar en exe-
cució lo que sa magestat ere estada servida ma-
nar ab lo despaig que per medi de dit síndich li
ere estat entregat lo die de 16 del corrent, en
orde a la contrafacció del tribunal de la capita-
nia general dels reals de vuyt y plata obrada ap-
presos en la galera patrona de la sereníssima re-
pública de Gènova.

Disapte, a XX. En aquest dia lo doctor Jaume
Ferrer, prevere y beneficiat de Nostra Senyora
del Pi de la present ciutat, present en consistori,
ha renunciat lo officia // 198r // de altre de las
guardas ordinàrias del General y bolla de la pre-
sent ciutat en mà y poder de ses senyories y en
favor de Jaume Miquel, garbellador, ciutedà de
Barcelona, suplicant a ses senyories fossen ser-
vits admètrer aquella, attès que dit offici és dels
antichs y dels que·s poden vèndrer y alienar. E
ses senyories admeteren aquella si et in quan-
tum sit admitenda. Presents per testimonis Jau-
me Casas y Joseph Cortès, verguers de ses se-
nyories.

En aquest mateix dia, a les dues horas de la ma-
tinada, ses senyorias anaren a fer la regonexensa
general se acostuma de fer totas las botigas de la
present ciutat y altres parts de aquella per vèurer
si se cometian fraus al General. La qual feren ses
senyories com és acostumat, ab assistència dels
officials infrascrits, ço és, al deputat militar Jo-
seph de Reguer y Baýllo, regent la vegueria de
Barcelona, al senyor deputat real Magí Piffarrer,
alguazil extraordinari de sa magestat, al senyor
oÿdor ecclesiàstich, Joseph Fortunyo, alguazil
del senyor governador de Catalunya, al senyor
oÿdor militar Miquel Soler, també alguazil ex-
traordinari de sa magestat, al senyor oÿdor real
Gerònim Macip, cap de guayta del senyor ve-
guer.

En aquest mateix dia Pere Pau Ferrer, mestre de
cases, y Isidro Aldabo, fuster, officials del Gene-
ral, han fet relació a ses senyories com havent vi-
surades les cases y scrivanies que vuy té y posse-

heix lo General en la plasa de Sant Jaume de la
present ciutat, las quals casas y scrivanias foren
de Francesch Manescal, quòndam, debitor al
General, que si se troba dita de set-centes sin-
quanta lliures y de altre part pague los censos fa
dita casa y scrivanias porien ses senyories lliurar
aquella, per ésser molt dolenta y per consegüent
necessitar de moltas //198v // obras, per estar lo
terrat de dita casa apuntalat que se’n entran las
tauladas, molt dolentas, los sostres spallats y las
parets gastades, y se han de fer de nou moltas fi-
nestras y portas, que tot costaria quatre-centes
lliures. Obligant axí mateix a qui vulla arrencar-
la hajen de fer en dita casa y scrivanias las obras
necessàrias, la qual relació han fet. Essent pre-
sents per testimonis lo reverent Valentí Serra,
prevere, y Joseph Sauleda, ciutedà de Barce-
lona.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari una còpia de una carta de la reyna, nostra
senyora, per lo excel·lentíssim senyor llochti-
nent en lo present Principat, la qual és signada
de lletra A.

Dilluns, a XXII. En aquest dia lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del Gene-
ral, ha feta relació en lo consistori de ses senyo-
ries com havent anat lo dia de 19 del corrent a
parlar ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general de sa magestat en lo present Prin-
cipat aserca de las cosas en dita jornada llarga-
ment contengudas, havia fet de resposta, en
quant al memorial de la contrafacció de la Ballia
Generala, // 199r // que miraria dit memorial, y
en quant al despaig de sa magestat que dit sín-
dich li reportà lo die de 16 del corrent, que te-
nia que respòndrer a sa magestat aserca lo con-
tengut en aquell. Y axís que no tinga resposta
de sa magestat no podia posar en execució lo
que en dit despaix se li manava.

Dimecres, a XXIIII. En aquest die Dionís Maga-
rola, procurador fiscal del General, obtempe-
rant lo orde de ses senyories donat lo dia de aïr,
s’és conferit ab Francisco Preve, notari col·le-
giat, per a què li donàs còpia de una requesta
presentada al il·lustre senyor Miquel de Pallarès,
de present oÿdor militar del General de Cata-
lunya, per Joseph Bosch, notari, com a procura-
dor de Francisco Vila y de Prat, ciutedà honrat
de la ciutat de Vich. Lo qual Francisco Preve,
notari sobredit, me ha entregat còpia de dita re-
questa y presentació d’ella, la qual vuy dit Ma-
garola ha entregada al advocat fiscal de la pre-
sent casa.
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Dijous, a XXV de dezembre, MDCLXXI.

199v Disapte, a XXVI. En aquest die ses senyories han
enviat al excel·lentíssim lloctinent y capità gene-
ral de sa magestat en lo present Principat una
carta de la reyna, nostra senyora, que Déu guar-
de, per medi del síndich del General. Còpia de
la qual és assí cusida, signada de lletra B y del
thenor següent:

«Laa reyna governadora.

Illustre duque de Sessa y Baena, primo, mi lugar-
teniente y capitán general. Los diputados del Ge-
neral de esse Principado, a quien mando partici-
par la orden que os di en 24 de octubre sobre que
los ministros de essa Real Audiencia y tribunal de
la bailia no tengan administraciones ni procuras
de ningún grande, título ni otra qualquiere per-
sona, sino que dexen los que oi tienen, me han re-
presentado que aunque os han hecho instançia por
el cumplimiento desto lo havéis suspendido disien-
do iusto y conveniente al real servicio y a la satis-
facción pública. Que sin más distinción se observe
esta resoluçión os mando, que en todo caso la ha-
gáis ejecutar luego haçiéndola notoria a los mi-
nistros que se hallaren con estas administraçiones
y procuras, para que los dejen en la // 200r // for-
ma que por dicha orden se os advertió. Y me abi-
saréys de haverlo ejecutado, porque quiero tenerlo
entendido. Dada en Madrid, a XVII de deziembre
MDCLXX. Yo, la reyna.

Don Didacus de Sada, secretarius. Al virrey de
Cataluña.»

201v Gener MDCLXXI.

Dijous, a VIII. En aquest die, a la matinada, los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes, consistorialment, ab verguers ab mas-
sas altas, acompanyats de molts officials de la
present casa, baxaren a la Llotja de la mar de la
present ciutat per a comensar de arrendar los
drets del General y bolla, com és acostumat.

Divendres, a VIIII. En aquest dia, a la matinada,
ses senyories baxaren en la Llotja de la mar de la
present ciutat a effecte de arrendar los drets del
General y bolla.

Disapte, a X. En aquest dia ha fet relació lo doc-
tor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com havent-se conferit en lo palàcio
del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità ge-
neral de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat moltes y diverses vegades a ef-
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fecte de entregar a dit excel·lentíssim senyor, de
part de ses senyories, una carta de sa magestat,
com li fonch ordenat en jornada de 27 de de-
zembre pròxim passat, no havia tingut lloch de
parlar a sa excel·lència ni entregar-li dita carta
fins lo die de 7 del corrent mes de janer, com en
effecte li entregà aquella. Y sa excel·lència res-
pongué que la miraria.

202r Dilluns, a XII. En aquest dia lo magnífich Eras-
ma de Lana, racional de la present casa, baxà en
la Llotja del mar de la present ciutat, per no ha-
ver·i pogut baxar ses senyories, a effecte de
arrendar los drets del General y bolla. En aquest
mateix dia ha faltat en lo consistori de ses se-
nyories lo il·lustre senyor deputat militar per
causa de sa indisposició.

Dimecres, a XIIII. En aquest dia ses senyories
són baxats a la Llotja de la mar de la present ciu-
tat a effecte de arrendar los drets del General y
bolla.

202v Dijous, a XV. En aquest die és tornat en lo con-
sistori de ses senyories lo il·lustre senyor depu-
tat militar, lo qual estava desganat.

Divendres, a XVI. En aquest die ses senyories
són baxats a la Llotja de la mar de la present ciu-
tat a effecte de arrendar los drets de General y
bolla. Y lo il·lustre senyor oÿdor real s’és confe-
rit en la casa del General, y per ser estat ja tancat
lo aposiento dels fraus no se ha pogut regonè-
xer si hi havia fraus.

Disapte, a XVII. En aquest die ses senyories, per
medi del doctor Pere Cardona, servint lo offici
de síndich del General, han enviat al excel·len-
tíssim senyor llochtinent y capità general de ses
magestats en lo present Principat un memorial
suplicant a dit excel·lentíssim senyor sie servit
manar revocar, casar y anul·lar lo establiment o
emphitèusim fet per lo batlle general a dona
Maria Xammar en la parròchia de Medinyà, ve-
geria de Gerona, a cens de quatre lliures, per és-
ser contra constitucions. Lo qual memorial és
assí cusit, signat de lletra B.

Diumenge, a XVIII. En aquest die me han orde-
nat a mi, scrivà major del General, escrivís en lo
present dietari un decret del excel·lentíssim loc-
tinent y capità general en lo present Principat,
despedit en deguda forma de Cancellaria, lo
qual és signat de lletra Aa.

203r Dilluns a XVIIII. En aquest die Joseph Iglésies,
corredor públich y jurat del General de Cata-
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lunya, ha feta relació en lo consistori de ses se-
nyories com havent encantada y subhastada tota
aquella casa ab un portal ubrint y tres scrivanias,
scituades en la plasa de Sant Jaume de la present
ciutat, que foren de Francesch Manescal, pare y
fill, llibraters, debitors al General, per spay de
trenta dies y més, y ha posada primera y segona
llanterna y no se ha trobada major dita de sinch-
centes lliures.

Dimecres, a XXI. En aquest dia Francesch Dal-
fau, burgès de Perpinyà y scrivà de manament,
és vingut en lo consistori de ses senyories ab un
recado del molt reverent canceller y magnífichs
doctors del Real Consell Civil y Criminal, dient
que, per quant dit regent canceller y magnífichs
doctors tenen obligació de anar tots los anys en
la Quaresma en la iglésia de Sant Francesch de
la present ciutat a effecte de oïr los sermons y
los banchs que en dita iglésia se posan a effecte
de sentar-se dits magnífichs doctors estigan de-
rruïts y sien de cuiro negre, que ses senyories,
servits deliberar fer-ne de vellut carmesí colxats,
en la forma y manera que los que té la present
ciutat de Barcelona per los senyors consellers,
per ésser lustre del Principat sien de vellut y no
de cuiro. E ses senyories han fet de resposta que
mirarien //203v // lo que se porie fer. En aquest
mateix dia, havent tingut notícia ses senyories
que un capità de infanteria conduïa en sa barca
que tenia en lo moll de la present ciutat diversos
minyons y tenint-los dintra de aquella los feya
assentar plaça de soldats forsadament, han or-
denat al doctor Pere Cardona, servint lo offici
de síndich del General, que ab assistència de
Magí Pifarrer, alguazil extraordinari, se conferís
en dita barca a effecte de saber si y havie alguns
de dits minyons que·ls haguessen fet assentar
plassa, com dit és, y donar-los llibertat.

Dijous, a XXII. En aquest dia fonch notificada
per mi, scrivà major del General, la deliberació
per ses senyories presa lo dia de ahir a 21 del
present mes a Joseph Blanch, Joseph Cortès y a
Jaume Casas, verguers de ses senyories, aserca
que quiscú d’ells done un memorial a ses senyo-
ries de las cosas que tenen confiscades de debi-
tors al General. Presents per testimonis Hierò-
nym Major y Sala y Joseph Sauleda.

Divendres, a XXIII. En aquest dia lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, baxà a la Llotja de
la mar de la present ciutat a effecte de arrendar
lo dret de General y bolla.

204r Disapte, a XXIIII. En aquest dia ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, subrogat en lo offici de
síndich del General, com per orde de ses senyo-
ries lo die de 21 del corrent, acompanyat del al-
guazil extraordinari de sa magestat, Magí Pifar-

rer, y de alguns fadrins, s’és conferit en una bar-
ca que partia per a Palerm, en lo qual va embar-
cat un capità de infanteria lo qual tenia en dita
barca enbarcats alguns minyons catalans per a
pasar-los a Palerm, los quals havia conduïts a
aquella ab algunas persuassions, enganys o
traças contra la voluntat de ells, a effecte de pre-
guntar a dits minyons si anaven de sa voluntat a
Palerm, y que los que no anassen de sa voluntat
fer que lo capità los hi entregàs y los posàs en lli-
bertat, y en cas de contrària voluntat de dit ca-
pità fes aprehensió del timó y velas de dita barca
o pinto. Com en effecte, essent dit síndich en
dita barca, preguntà a alguns setse o divuit min-
yons catalans que trobà en ella si anaven volun-
taris o no a Cicília, dient-los que en cas anassen
forçats los posaria en llibertat, y que per dit ef-
fecte li havian manat ses senyories a dit síndich
se conferís en dita barca. Y després de haver-los
dit lo sobredit per moltas vegades sols n·i hagué
dos de dits minyons que no volgueren anar a Si-
cília, dient que may havian tingut tal intençió,
sinó que ab engany los havian conduïts a dita
barca. Los quals dos minyons, després de mol-
tas rahons y contradiccions de dit capità, se’n ha
aportats dit síndich de dita barca y posats //204v
// en llibertat, entregant en particular lo un de
ells a sa mare, la qual per poder tràurer a dit son
fill havia instat a ses senyories per a què anassen
lo dit a dit síndich.

E més, ha fet relació dit síndich del General
com havent reportat al excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general de sa magestat y en-
tregat, per orde de ses senyories, en jornada de
22 del corrent, lo memorial tenia en orde a la
contrafacció del batlle general en lo stabliment
de fleca y taverna de la vila o lloch de Medinyà,
havie fet de resposta dit excel·lentíssim senyor
que se’l mirarie.

Diumenge, a XXV. En aquest dia ses senyories,
per medi del doctor Pere Cardona, servint lo of-
fici de síndich del General, han enviat al ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat en lo present Principat la còpia
de una súplica que lo dia de vuy és estada pre-
sentada a ses senyories per particulars de la vila
de Horta, bisbat de Tortosa, y juntament un
acte auctèntich en fe del contengut en dita su-
plicació entregat per part de dita vila a ses se-
nyories aserca de què lo tinent de la companyia
de cavall de don Lluís de Còrdova, que està
allotjat en dita vila, no volie mudar-se de una
casa en la qual lo havien allotjat des del principi,
essent axí que li’n tenien deu o dotse, a effecte
de què per torn no·s consentís tant la càrrega, y
axí mateix aserca de què a la dita vila no se li
acudie ab la civada y pa per los soldats que en
ella foren allotjats, suplicants a ses senyories fos-
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sen medis per a què sa excel·lència fos servita //
205r // manar a dit tinent se mudàs en las demés
que per son torn havien offert donar-li, y axí
mateix per a què fos servit manar assistir-los a
dit tinent y soldats ab lo pa y civada com dalt
està dit y més llargament en la suplicació és de
vèurer, la qual és assí cusida, signada de lletra D.

E lo dit Pere Cardona ha fet relació a ses senyo-
ries com havie entregat a dit excel·lentíssim se-
nyor dita suplicació y acte, suplicant-li de part
de ses senyories fos servit donar remey al sobre-
dit ab la brevedat posible per temer-se alguna
inquietut en dita vila per ocassió de las sobredi-
tes coses, a més de què un propi de dita vila es-
tarie en la present ciutat aguardant la resposta.
E que sa excel·lència havia respost que s·o mira-
rie y que tornàs dilluns per la resposta.

Dimars, a XXVII. En aquest dia lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del General
de Catalunya, ha fet relació a ses senyories com
lo dia de ahir, a 26 del corrent, se era conferit ab
lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità ge-
neral de sa magestat en lo present Principat a ef-
fecte de saber la resposta que dit excel·lentíssim
senyor havia dit li donarie per lo recaudo, súpli-
ca y acte que dit síndich // 205v // li reportà per
orde de ses senyories lo die de diumenge prop-
passat del corrent. Que sa excel·lència li havie
dit que se era entremès y havia preguntat si los
cabos se acostumavan de mudar de una casa a
altre, a què li havian respost ésser cosa fora ús y
costum, y que bé podian las altras casas anome-
nades contribuir al tinent allotjat en la casa a
hont estava ab lo gasto feren los dies tocants als
altres. Y que representant dit síndich a sa ex-
cel·lència que encara que aparexia que en lo gas-
to y podia haver aqueixa smena però que en lo
enfado y desatent donava dit tinent en dita casa
y al amo de aquella no la·y podia haver, ha fet de
resposta dit excel·lentíssim senyor que axò de
mudar-se era contra ús y que era fet inconve-
nient lo haver-se de mudar de pochs en pochs
dias un cabo, y en quant al de la civada y pa que
sa excel·lència, per manar-ho axí sa magestat,
tenia donat orde que per totas las parts se donàs
y que procuraria a saber si la falta de donar-lo
era culpa del asentista o de altre persona. E més,
ha fet relació lo sobredit síndich com havie en-
tregat al excel·lentíssim senyor llochtinent y ca-
pità general de sa magestat en lo present Princi-
pat lo despaig de sa magestat, que Déu guarde,
que ses senyories havian manat aserca de la de-
claraçió del dupte per lo dit síndich firmat en la
contrafacció dels reals de vuyt apresos per los
officials y ministres de la capitania general, còpia
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del qual despaig és assí cusit, signat de lletra C.
Al que sa excel·lència havia fet de resposta que
ho miraria.a

206r Divendres, a XXX. En aquest dia ses senyories
baxaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat a effecte de arrendar los drets de General y
bolla.

206v Febrer MDCLXXI.

Dimecres, a IIII. En aquest dia, inseguint la deli-
beració per ses senyories presa lo dia de vuy, lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, és anat per orde de ses senyories a
tornar resposta al molt reverent canceller un re-
caudo que de part de dit molt reverent canceller
fonch reportat a ses senyories per medi de Fran-
cesch Delfau, burgès de Perpinyà y scrivà de
manament, lo dia de 21 de janer proppassat, en
orde a què fossen // 207r // servits deliberar fer
banchs de vellut carmesí colchats per los magní-
fichs doctors del Real Consell, dient-li que ha-
vien mirat molt dit negoci y que no havian tro-
bat camí per a deliberar dits banchs de vellut,
majorment havent-ne tingut ja notícia alguns
dels acrehedors de la casa y haver estranat que,
havent tant poch temps se ere feta la concòrdia
ab dits acrehedors y haver promès ses senyories
fer la lluició de la quantitat major se porie, se
exposàs lo consistori en aqueix gasto excusable.
Al que dit molt reverent canceller ha respost
que no entenia en lo die haver demanat al molt
il·lustre consistori, cosa que no·s pogués y de-
gués fer dit consistori.

Disapte, a VII. En aquest dia, Joseph Saurina,
corredor de coll y capmestre de las trompetas
del General, ha feta relació a ses senyories com
en jornada de 31 de janer proppassat, ab tenor y
veu de nou trompetas, // 207v // havia publica-
des unas cridas per los llochs acostumats de la
present ciutat dels molt il·lustres senyors depu-
tats del regne de Aragó en orde als arrenda-
ments de la Generalitat de dit regne.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari un acte del notari del magnífich deputat lo-
cal de la col·lecta de Tremp y Pallàs en orde a la
entrega de dos cartas de ses senyories, la una per
al deputat local y altre als assessors del General
de dita col·lecta, lo qual acte és assí cusit y sig-
nat de lletra A.b
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208r Divendres, a XIII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís en lo pre-
sent dietari una carta del magnífich deputat lo-
cal de la col·lecta de Tremp y Pallàs y un acte de
lloguer de una casa que dit magnífich deputat
local lloga en dita vila de Tremp per a mudar
son domicili, com té obligació per rahó de dit
offici de deputat local, obtemperant al orde per
ses senyoriesa, enviat lo die de //208v //16 de ja-
ner proppassat, lo qual acte y carta són signats
de lletra C y B.

En aquest mateix dia ses senyories són baxats a
la Llotja de la mar de la present ciutat a effecte
de arrendar los drets de la bolla y drets del Ge-
neral.

Disapte, a XIIII. En aquest dia lo doctor en me-
decina Bernat Bòria, mitjensant jurament, ha
fet relació en lo consistori de ses senyories com
don Joan Guinart, regent los comptes del Ge-
neral de Catalunya, està detingut en casa malalt
de puagre, per ocasió de la qual malaltia està
inhàbil de poder acudir al exercici de son offici.

Dilluns, a XVI. En aquest dia Francisco Martí,
burgès de Vilafranca, scrivent ordinari del mag-
nífich racional de la present casa, és baxat a la
Llotja de la mar de la present ciutat de orde de
ses senyories en lloch del dit magnífich racional,
a effecte de arrendar los drets del General y bo-
lla.b

209r Dimars, a XVII. En aquest dia ses senyories són
baxats a la Llotja de la mar de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets de General y bolla,
com és acostumat.

Dijous, a XVIIII. En aquest dia Jaume Casas, al-
tre dels verguers de ses senyories, ha feta relació
en llur consistori de com Jaume Fàbregas, nota-
ri real col·legiat, se era presentat en los càrcers
de la present casa y effectivament està tancat en
ells.

En aquest mateix dia lo il·lustre doctor Olaguer
Montserrat, ardiaca major y canonge de la Santa
Iglésia de Tarragona, de present altre dels mag-
nífichs assessors de la present casa, y don Fran-
cisco Vila, han fet relació en lo consistori de ses
senyories com se són conferits en lo palàcio del
il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de
Barcelona, com per ses senyories los és estat or-
denat, a effecte de suplicar a sa il·lustríssima, de
part de ses senyories, fos servit rèbrer judicial in-
formació y segons forma de dret de las raras vir-

tuts y miracles de la servienta de Déu Ipòlita de
Jesús, // 209v // religiosa que fonch del convent
de Nostra Senyora dels Àngels de la present ciu-
tat, com a ses senyories és estat suplicat per lo
pare mestre Vallgornera en nom del reverendís-
sim fra Thomàs de Rocabertí, general del orde
de Sant Domingo, com en dita súplica llarga-
ment és de vèurer, la qual és assí cusida signada
de lletra A. E sa il·lustríssima ha fet de resposta
que a més que dita informació li incumbeix
pèndrer-la per rahó de son puesto y ser prelat
que ara ab molt major gust la pendrà per haver-
la·y ordenat lo il·lustre consistori, estimant a ses
senyories hagen entrevingut a petició tant pia y
santa.

Divendres, a XX. En aquest dia ses senyories són
baxats a la Llotja de la mar de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets del General y bolla,
com és acostumat. En aquest mateix dia ses se-
nyories, per medi del doctor Pere Cardona,
subrogat en lo offici de síndich del General an
enviat al excel·lentíssim senyor lloctinent y ca-
pità general en lo present Principat la còpia de
una súplica presentada en lo consistori per medi
del síndich de la vila de Tivissa, baronia de En-
tensa, suplicant ab ella fossen ses senyories ser-
vits interposar-se ab dit excel·lentíssim senyor
per a què sia servit aconsolar dita vila en lo que
ab dita súplica demana, la qual és assí cusida,
signada de lletra B.

Disapte, a XXI. En aquest die lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich dela // 210r
//General, ha fet relació a ses senyories com ha-
vent reportat la súplica de què se fa menció en la
jornada de aïr al excel·lentíssim senyor llocti-
nent y capità general en lo present Principat ha-
via fet de resposta que la miraria ab molt de
gust.

Dilluns, a XXIII. En aquest dia ses senyorias són
baxats a la Llotja de la mar de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets del General y bolla,
com és acostumat.

210v Dimecres, a XXV. En aquest dia ses senyories són
baxats a la Llotja de la mar de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets del General y bolla,
com és acostumat. En aquest mateix dia Joseph
Isglésias, Joseph Saurina y Joan Anthoni Mon-
ner, corredors de coll y iurats del General de
Catalunya, han fet relació a ses senyories com,
havent encantat y subhastat per spay de trenta
dies y més y haver posada primera, segona y ter-
sera llanterna tota aquella casa ab tots los drets y
pertinèncias de aquell, ab un portal quadrat
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obrint en la plaça de Sant Jaume de la present
ciutat, ab tres scrivanias ubrints en dita plaça, la
qual ere del quòndam Francesc Manescal, lli-
brater, ciutadà de Barcelona, debitor al Gene-
ral, y no han trobadas major dita que set-centes
lliures, moneda barcelonesa, las quals li ha do-
nades lo regent Joseph Padró, beneficiat de la
iglésia parroquial de Santa Maria de la Mar de la
present ciutat. Presents per testimonis Jaume y
Francesch Badia, ciutedans de Barcelona.

211r Març MDCLXXI.

Dilluns, a II. En aquest dia lo magnífich Erasma
de Lana, racional de la present casa, és baxat a la
Llotja de la mar, per estar ocupats los senyors
deputats, a effecte de arrendar los drets del Ge-
neral y Bolla, com és acostumat. En aquest ma-
teix dia, per medi dels síndichs del General,
fonc //211v // reportada de part de ses senyories
una súplica al excel·lentíssim senyor llochtinent
general de sa magestat en lo present Principat,
en orde a què fos servit sa excel·lència manar
Francesch Lleonart, notari de la capitania gene-
ral, que satisfent en son iust y condecent salari
done còpia auctèntica y fe fahent a dit síndich
del dit General de la conclusió se féu en lo tri-
bunal de dita capitania general, en lo qual se re-
solgué ésser los reals de vuyt y plata obrada de la
galera patrona de Gènova ésser caigut en comú,
com més llargament en dita suplica, la qual és
assí cusida, signada de lletra A, se conté. E sa ex-
cel·lència respongué que la miraria.

En aquest dia lo il·lustre senyor oÿdor militar,
obtinguda primer hora per medi del síndich del
General per orde de ses senyories, és anat a supli-
car al excel·lentíssim llochtinent y capità general
en lo present Principat, de part del consistori, fos
dit excel·lentíssim senyor servit intersedir ab sa
magestat que la provisió de vicecanceller del
Consell Supremo de Aragó, de present fahedora
per mort del excel·lentíssim senyor don Christò-
fol Crespí y de Valldaura, sie en favor de subiecte
català. A què sa excel·lència fou servit respòndrer
o faria ab molt gran gust, com en effecta ha scrit a
sa magestat per dit effecte y enviada la carta a ses
senyories per a què la remetessen per lo correu
extraordinari que per est effecte envian a ses se-
nyories a Madrit.

Dimars, a III. En aquest die los senyors conse-
llers de la present ciutat de Barcelona, per medi
de don Lluís Sabater y Francesch Puigjaner, en-
viaren a ses senyories una deliberació del savi
Consell de Cent, la qual és assí cusida, signada
de lletra Ba //212r // y del thenor següent:
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«Ena lo Consell de Cent de la present ciutat de
Barcelona tingut y celebrat a 2 de mars, 1671,
precehint proposició en aquell feta en la forma
acostumada, fonch feta la deliberació següent:
«Que attès de la carta del agent de la present
ciutat enviada als senyors consellers se veu que
la magestat divina és estat servit aportar-se’n a
major vida la ànima del senyor don Christobal
Crespí y de Valldaura, vicecanceller que era del
Consell Supremo de Aragó, y de la matexa carta
y memorial, axí mateix llegit en lo present Con-
sell, se veu lo que Joan Francesch Pujol, agent,
ha obrat segons lo que se li tenia ja ordenat, y
considerant ésser convenient haver-se de obrar
altras diligèncias, que per ço los senyors conse-
llers, ab assistència de dos o quatre personas del
present Consell, aquellas a què a sa senyoria
aparega, sien servits disposar una carta per a la
reyna, nostra senyora, Déu la guarde, suplicant-
la, ab lo rendiment y obsequi que com a vassalls
devem a sa magestat, sia de son real servey, per
sa benignitat y clemència, honrar la nació cata-
lana en la provisió del puesto de vicecanceller
del Supremo de Aragó en subiecte català, repre-
sentant en ella a sa magestat que de no merèxer
esta gràcia de sa magestat restaria ab lo descon-
suelo que·s pot considerar, a vista majorment de
haver tants anys que no ha lograt esta dicha, y
en consideració també que los dos últims sian
estats lo hu del regne de Aragó y lo altre del
regne de València, disposant en tot la dita carta
com millor o iudicaran convenir. Y considerant
que lo medi de sa excel·lència lo senyor virrey
ha de ser en esta ocasió molt poderós per a al-
cansar esta gràcia de sa magestat que per ço, per
medi de embaxada de un ciutedà y // 212v // un
militar, en la forma acostumada, sie suplicat a sa
excel·lència vulla honrar la present ciutat y tota
la nació en acompanyar ab carta la petició fa esta
ciutat a sa magestat. Y ab la matexa conformitat
se suplique als molt il·lustres senyors deputats,
il·lustre bras militar y molt il·lustre Capítol per a
què axí mateix ho supliquen a sa magestat. Y
que axí mateix se escriga als senyors de la junta
de govern, com aparexerà als dits senyors con-
sellers y persones, fent enténdrer al agent conti-
nue las súplicas a sa magestat per a alcansar-se lo
fi que·s desija, y que disposades y fetas ditas car-
tes y obtingudas les demés convenients se reme-
ten per extraordinari al dit agent per a què ab
tota diligència obre lo convenient per al major
assert.»

E ses senyories, per medi de don Francisco Vila
y lo doctor Gismundo Boffill, tornaren resposta
a dits senyors concellers dient-los que lo consis-
tori estimava la merçè y honra que ses senyories

[ 1671 ]

a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 5, pàg.
1434.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
211v i 212r del trienni 1668-1671.



los feien en fer-los participants de tant acertada
resolució que lo savi Consell de Cent havia pre-
sa sobre dit fet, y que los senyors deputats, ha-
vent tingut las matexas notícias per son agent,
havien deliberat de scríurer a sa magestat, que
Déu guarde, per correu extraordinari, supli-
cant-li fos servida provehir lo puesto de vicecan-
celler del Supremo de Aragó en subiecte natural
del present Principat, y juntament als senyors de
la junta del govern per a què se interposassen ab
sa magestat. Y havent dits senyors deputats, per
medi del senyor oÿdor militar, participat al ex-
cel·lentíssim senyor lloctinent de sa magestat en
lo present Principat per carta per sa magestat y
suplicat fos dit excel·lentíssim senyor servit
acompanyar dita carta ab altra sua per sa mages-
tat o havie fet de bona gana, // 213r // enviant
dita carta al consistori per a què anàs per medi
de dit correu extraordinari.

Disapte, a VII. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una carta del excel·lentíssim senyor don
Nicolàs Garrafa y Guzman, //213v // príncep de
Astillano, ab què donà avís a ses senyories de la
mort del excel·lentíssim senyor vicecanceller de
Aragó, y iuntament de com la reyna, nostra se-
nyora, que Déu guarde, és estada servida manar
que mentres no provehís de càrrech de vicecan-
celler presidís en lo Consell Supremo de Aragó,
com en dita carta és de vèurer, la qual és signada
de lletra Aa.

214r Dijous, a XII. En aquest dia ses senyories, absent
lo senyor deputat ecclesiàstich, obtinguda pri-
mer hora per medi del síndich del General per
las tres de la tarda, consistorialment, ab insíg-
nies y verguers ab massas altas, acompanyats de
molts officials del General y present casa de la
Diputació, se són conferits al palau del ex-
cel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
en lo present Principat a effecte de donar-li una
súplica, juntament ab un paper en dret fet per
los magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors
consulents aplicats, en orde a què dit excel·len-
tíssim senyor sia servit manar declarar lo dupte,
en observança de las generals constitucions y reals
òrdens de sa magestat, per la contrafacció de la
apprehensió de uns reals de vuyt y plata obrada
apresos en la galera patrona de la sereníssima re-
pública de Gènova per los officials y ministres
del tribunal de la capitania general, com més
llargament en dita suplica y vot és de vèurer,
que són assí cusits signats de lletra A y B.

E poch aprés, tornats que foren dits molt il·lus-
tres senyors deputats en la present // 214v //

casa, lo il·lustre senyor deputat militar ha feta
relaçió com lo excel·lentíssim senyor lloctinent
y capità general, havent-li presentat la sobredita
suplicació y paper en dret, havia fet de resposta
que no obstant que per diversas vegades havia
manat se declaràs dit subte que ara de nou o
tornaria manar, que per moltas rahons li incum-
bia la observància de las generals constitucions
de Catalunya.

Divendres, a XIII. En aquest dia micer Emanuel
Rol, receptor de las taulas foranas de la col·lecta
de la bolla de Barcelona y dels fraus y fugatjes
del General de Catalunya, ha renunciat lo dit
offici en mà y poder de ses senyories y en favor
del mestre Hyacinto Gibert, doctor en medeçi-
na, per ser altre dels officis antichs y que se po-
den vèndrer y alienar, suplicant a ses senyories
fossen servits admètrer aquella. E ses senyories
han admesa dita renunciació si et in quantum
per capítols y actes de Cort los és lícit y permès.
Essent presents per testimonis lo doctor Jaume
Riusech y Jaume Casas, verguer de ses senyo-
ries, ciutedans de Barcelona. En aquest mateix
dia ses senyories baxaren en la Llotja de la mar
ab effecte de arrendar los drets del General y
bolla, com és acostumat.

Disapte, a XIIII. En aquest die lo magnífich Jau-
me Riusech, en quiscun dret doctor, ciutedà de
Barcelona, com a procurador de Francesch Ro-
maguera, pagès de la vila de Bisbal, tauler del
General de dita vila, consta dea //215r // sa pro-
cura en poder de Francesc Castells, notari pú-
blich de dita vila, al primer del present y corrent
mes, la qual és assí cusida, signada de lletra A,
en dit nom ha renunciat en mà y poder de ses
senyories pure et libere lo dit offici de tauler del
General de dita vila, suplicant a ses senyories
fossen servits admètrer-li aquella. E ses senyo-
ries han respost acceptaven dita renunciació si et
in quantum per capítols de Cort los és lícit y
permès. Essent presents per testimonis Jaume
Casas y Joseph Cortès, verguers de ses senyo-
ries.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari una carta de Joan Francisco
Pujol, agent del General en cort, la qual és sig-
nada de lletra B, ab la qual avisa de com lo cor-
reu extraordinari que ses senyories enviaren a 2
del corrent era arribat en dita cort, com en dita
carta és de vèurer.

Dilluns, a XVI. En aquest die ses senyories baxa-
ren en la Llotja de la mar de la present ciutat a
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efecte de arrendar los drets de General y bolla,
com és acostumat.

215v Dimecres, a XVIII. En aquest die Francisco Mar-
tí, notari, scrivent ordinari de racional, és baxat
en la Llotja de la mar de la present ciutat per
orde de ses senyories en lloch del magnífich
Erasme de Lana y Fontanet, racional de la pre-
sent casa, per estar ocupats los senyors deputats
y dit racional a effecte de arrendar los drets de
General y bolla, com és acostumat.

216r Dimars, a XXIIII. En aquest die, havent enviat a
sercar lo excel·lentíssim senyor lloctinent y ca-
pità general de sa magestat en lo present Princi-
pat a ses senyories, a effecte de donar-los una
carta de sa magestat, que Déu guarde, són anats
consistorialment, ab verguers ab massas altas,
acompanyats de molts officials de la present //
216v // casa, en lo palàcio de dit excel·lentíssim
senyor. Y ha donat la sobredita carta a ses se-
nyories, que és assí cusida, signada de lletra A, y
del thenor següent:

«Laa reyna governadora.

Diputados. Vuestro agente me dio las cartas que
me scribísteys suplicándome que fuesse servida de
nombrar vicecanceller natural de la Corona de
Aragón con ocasión de haver vacado este cargo
por muerte de don Christobal Crespí de Valdau-
ra. Y haviéndolas visto y sido siempre mi ánimo
faborezer a esse Principado y los demás reynos de
la Corona de Aragón, en continuación de lo que
el rey, mi señor, que santa gloria haya, atendió a
esto mismo, y a lo que merezen tan buenos y leales
vassallos, he resuelto nombrar en la ocasión pre-
sente vicecanceller natural de la corona, y quedo
pensando en el sugeto que me pareciere más a pro-
posito, para elegirle luego. De que he querido avi-
saros, quedando con particular voluntad y amor
a estos naturales por la singular fineza con que se
emplean en todo lo que es del servicio del rey, mi
hijo. Dada en Madrid, a X de marzo, MDCLXXI.
Yo, la reyna.

Don Didacus de Sada, secretarius. Vidit don Pe-
trus Villacampa, regens. Vidit Fernandus ab He-
redia, regens. Vidit Marchio de Castellnovo. Vi-
dit Exea, regens, Vidit don Antonius Ferrer,
regens. Vidit, don Jose de Boxador, regens.»

218v Abril MDCLXXI.

Dimecres, a VIII. En aquest die lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del Gene-
ral, per orde de ses senyories, és anat ab un re-
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caudo als molt il·lustres senyors concellers de la
present ciutat de Barcelona, contenint dit re-
caudo que per quant hi havia molts acrehedors
del General que recusavan firmar la concòrdia
que pochs dias lo dit General havia fet ab sos
acrehedors, sent la causa no voler dits acrehe-
dors firmar per ser acrehedors solament per al-
gunes cessions simples a ells fetas dels censals y
estimar-se més haver-las ab los cedents del qual
cobraran o intentan cobrar la penció entera, y
del General, en virtut de dita concòrdia, no co-
bran més que mitja penció, lo que proseguexen
dits cessionaris simples causas en lo Real Con-
sell contra sos cedents y alguns de ells execu-
cions de sentèncias en ditas causas per lo Con-
sell fetas, lo que redunda en gran dany del
General y concòrdia y que com hajan entès que
dits molt il·lustres senyors concellers estan en sa
concòrdia ab lo mateix treball ab alguns acrehe-
dors, cessions simples que reben censals de la
ciutat de Barcelona, estimarian dits senyors de-
putats a dits molt il·lustres senyors concellers
que ab la conformitata //219r // ha haguda sem-
pre las dos casas ordenassen a sos assessors de
conferir-se ab los assessors de la casa del Gene-
ral per a què junts veiessen y aconcellassen a las
dos casas lo remey que dit dany podria venir. E
tornat poch aprés ha fet relació com dits molt
il·lustres senyors concellers han respost que
tractarian la matèria y tornarian resposta a ses
senyories.

En aquest mateix dia ses senyories, absent lo se-
nyor oÿdor ecclesiàstich de la present ciutat y
militar del consistori, són baxats a la Llotja de la
mar de la present ciutat a effecte de arrendar los
drets del General y bolla y altres, com és acostu-
mat.

Divendres, a X. En aquest dia, essent estada pre-
sentada a ses senyories una súplica per part del
síndich del terme y lloch de Massana, bisbat de
Vich, en orde als soldats que estan allotjats en
dit lloch y terme, per a què sas senyories fossen
servits interposar-se ab sa excel·lència per a què
no se’ls fes exacció per rahó de dit allotjament,
com més llargament en dita suplica és de vèurer,
que és assí cusida signada de lletra A, han enviat
còpia de la dita súplica al excel·lentíssim senyor
llochtinent per medi del senyor Pere Codina, //
219v // servint lo offici de síndich del General, y
juntament suplicar a dit excel·lentíssim senyor
fos servit aconsolar a dit terme, fent-los la gràcia
del què en dita súplica demana. E sa excel·lència
respongué miraria dita súplica ab molt gran
gust.
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Dilluns, a XIII. En aquest die lo magnífich racio-
nal de la present casa és baxat a la Llotja del mar
per estar ses senyories ocupats a effecte de
arrendar los drets de General y bolla, com és
acostumat.

En aquest mateix die, a la tarda, los molt il·lus-
tres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya, lo ecclesiàstich absent de
la present //220r // ciutat y militars del consisto-
ri de ses senyories, consistorialment juntats en la
sala dels reys de la present casa, ab assistència
dels magnífichs assessors y advocat fiscal del Ge-
neral y present casa de la Deputació, scrivà ma-
jor y testimonis devall scrits, volent posar en
execució lo capitulat en la concòrdia feta y fer-
mada per dits molt il·lustres senyors deputats y
los acrehedors censalistas del dit General, inse-
guint la deliberació lo die de vuy presa de fer ex-
tracció per la quantitat de quaranta mília lliures
en lo modo y forma en dita concòrdia conten-
gut, ço és, de vint mília lliures per los acrehe-
dors que han condonat las pencions al dit Ge-
neral y las restants vint mília lliures per los que
no han condonat aquellas, y havent excedit la
quantitat de vint mília lliures lo acondonat per
dits acrehedors condonants com consta ab los
actes per lo scrivà major del General rebuts, ha-
vent posat a rodolí los dits acrehedors condo-
nants, són estats extrets los següents:

Primo, Pau Amat, mercader, per un 
censal de deu lliures penció. 10 ll.

Ítem, Olaguer Hierònym y Violant 
Timbonís, mare y fill respective, 
penció cent lliures. 100 ll.

Ítem, don Francisco y dona Maria 
Sans y Puig, mare y fill respective, 
penció vint-y-vuyt lliures, deu sous 28 ll. 10 s.

Ítem, la ciutat de Tortosa, penció 
quoranta-vuyt lliures. 48 ll.

Ítem, lo canonge Joseph Manyer, 
penció trenta lliures. 30 ll.

Ítem, Theresa de Rialp y 
Agramunt, penció setse lliures, 
dotse sous y tres. 16 ll. 12 s. 3

Ítem, don Joseph Galceran de 
Pinós, penció quatre-centes 
setanta-sinch lliures, deu 
sous y nou. 475 ll. 10 s. 9

220v Ítem, Hugo de Santjoan, pençió 
set lliures, dotse sous y nou. 7 ll. 12 s. 9

Ítem, Mariàngela Ferrer y Pagès, 
pençió sinch lliures, dotse sous 
y sis. 5 ll. 12 s. 6

Ítem, Joseph de Navel y Eril, 
penció vuytanta-dos lliures, 
quinse sous y deu. 82 ll. 15 s. 10

E seguidament, volent fer extracció de las res-
tants vint mília lliures, a compliment de las ditas
quoranta mil, per los acrehedors que havian
condonat las pencions atrasadas de sos censals,
havent fet primer per cada censal de dits acrehe-
dors un rodolí en lo modo y forma en dita
concòrdia pactat, són estats extrets los censals
següents:

Primo, convent de Santa Clara, abril, 
folio 15, penció set lliures. 7 ll.

Ítem, aniversaris de la comunitat 
de Nostra Senyora del Pi, juliol, 
foli 580, penció nou lliures, 
set sous y sis. 9 ll. 7 s. 6

Ítem, Ignès Xammar y Munyós, 
abril, foli 692, penció sexanta lliures. 60 ll.

Ítem convent de Sant Hierònym de 
la Murtra, juliol, foli 854, penció 
sis lliures. 6 ll.

Ítem, comunitat de Sant Celoni, 
juliol, foli 576, penció deu sous. 10 s.

Ítem, benefici de Sant Benet en la 
Seu de Barcelona, abril, foli 62, 
penció dotse lliures, deu sous. 12 ll. 10 s.

Ítem, Capítol de la Seu de Manresa, 
desembre, foli 117, penció 
divuyt lliures. 18 ll.

Ítem, pàtio del col·legi de Cordellas, 
maig, foli 577, penció vint-y-sinch 
lliures. 25 ll.

221r Ítem, Capítol y comunitat de Nostra 
Senyora de Vall de Flos, setembre, 
foli 915, penció cent lliures. 100 ll.

Ítem, Pia Almoyna de la Seu de 
Barcelona, setembre, foli 832, 
penció dos-centas quatre lliures, 
vuyt sous y quatre. 204 ll. 8 s. 4

Ítem, don Francisco Sunyer, janer, 
foli 416, penció tretse lliures, 
set sous y sis. 13 ll. 7 s. 6 
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Ítem, Joan Ferrer de Gualbes, 
juliol, foli 1119, penció setse 
lliures, tretse sous y quatre. 16 ll. 13 s. 4

Ítem, a Francesch Reverter, 
setembre, foli 753, penció 
quinse lliures. 15 ll.

Ítem, administradors de la capella 
de Sant Sever, octubre, foli 230, 
penció quatre lliures, dotse sous. 4 ll. 12 s.

Ítem, Pia Almoyna de la Seu de 
Barcelona, juny, foli 793, penció 
sinquanta-quatre lliures, setse sous. 54 ll. 16 s.

Ítem, capella del palau de la 
comptessa, janer, foli 247, 
pensió sinch lliures. 5 ll.

Ítem, Hierònym Navell, setembre, 
foli 661, pensió sinquanta lliures. 50 ll.

Ítem, convent de Jonqueres, maig, 
foli 163, penció nou lliures, 
catorse sous y sis. 9 ll. 14 s. 6

Ítem, pubills Càrçers, agost, 
foli 798, penció trenta lliures. 30 ll.

Ítem, convent de Hierusalem, abril, 
foli 385, penció sinch lliures, 
quatre sous. 5 ll. 4 s.

Ítem, convent de Junqueres, juny, 
foli 418, penció denou sous y sis. 19 s. 6

Ítem, convent de Santa Catharina, 
setembre, foli 162, penció //221v //
vint lliures. 20 ll.

Ítem, Francisca Bosser y Çafont, 
agost, foli 312, penció una lliura, 
deu sous. 1 ll. 10 s.

Ítem, doctor Gismundo Boffill, 
octubre, foli 629, penció onse 
lliures, tretse sous y quatre. 11 ll. 13 s. 4

Ítem, Capítol de Santa Anna de la 
present ciutat, desembre, foli 462, 
penció sis lliures. 6 ll.

Ítem, comunitat de Santa Maria del 
Mar, foli 371, penció vint lliures. 20 ll.

Las quals dos extraccions foren fetas dit dia y
any, essent presents per testimonis lo regent Va-
lentí Serra, prevere, servint de ajudant extraor-
dinari de la scrivania major, Erasma de Lana y
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Fontanet, donsell, racional de la present casa,
Francisco Martí, burgès de Vilafranca de Pe-
nadès, y lo discret Barthomeu Roig, notari real
col·legiat, y altres molts que assistiren y se tro-
baren en la sobredita extracció.

Dimecres, a XV. En aquest dia ses senyories, ab-
sent lo senyor oÿdor ecclesiàstich de la present
casa, són baxats a la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat a effecte de arrendar los drets de Ge-
neral y bolla y altres drets del General, com és
acostumat. En aquest mateix dia és tornat en la
present ciutat y consistori de ses senyories //
222r // lo il·lustre senyor oÿdor militar.

222v Dilluns, a XX. En aquest dia, Joseph Iglésias, co-
rredor públich y jurat del General de Catalunya,
ha fet relació a ses senyories com havent encan-
tat per spay de trenta dies y més en la present
casa tota aquella torra ab sa casa situada en lo
terme de Caldes de Monbuy, dita la torre de
Negrell, òlim lo mas Lisana, ab la qual estan
units y consolidats lo mas Pujol de Padrells y al-
tres masos y proprietats ab totas llurs terras, ho-
nors y possessions, drets y pertinèncias, de
aquells y aquellas, la qual torra ab dita casa eo
los dits masos y proprietats eran del quòndam
Joan Pau Negrell, donsell, en dita vila de Caldes
de Monbuy domiciliat, debitor al General de
Catalunya en diversas quantitats per lo arrenda-
ment de las bollas de Vilafranca de Penadès,
trienni 1620, y fins vuy no ha trobat sobre ditas
cosas major dita que la de dos mília lliures.

En aquest mateix dia, essent estada presentada
a ses senyories una súplica per part del procu-
rador dels llochs y termes de Rajadell, de Cas-
telltallat, Vallmanya y altres, suplicant a ses se-
nyories sian servits interposar-se ab lo excel·len-
tíssim senyor lloctinent y capità general en lo
present Principat per a què ordene y mane pa-
gar a dits termes diversas quantitats de blats els
està devent per rahó de allotjament dels soldats
que dits térmens han alotjat, y reparar altres de-
triments que per rahó de dit allotjament han su-
portat dits llochs, com més llargament ab dita
súplica és de vèurer, que és assí cusida, signada
de lletra B. Fonch reportada còpia de dita súpli-
ca al dit excel·lentísssim senyor lloctinent y ca-
pità general per orde de ses senyories per medi
del síndich del General, suplicant a dit ex-
cel·lentíssim senyor aconsole ditas universitats.a

223r Dimecres, a XXII. En aquest dia, per orde de ses
senyories, Joseph Cortès, altre dels verguers or-
dinaris de ses senyories, ab assistència de Magí
Pifarrer, alguazil extraordinari de sa magestat,
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ha capturat y posat en los càrçers de la present
ciutat a Francisco de Gallart, donsell, de present
verguer de Vilafranca de Panadès, debitor al
General com a altre de las fermansas del arren-
dament de las bollas de Tremp y Pallàs, trienni
corrent.

223v Dilluns, a XXVII. En aquest dia Joseph Iglésias,
corredor públich y jurat del General, ciutedà de
Barcelona, ha fet relaçió com essent-se conferit
per orde de ses senyories en la vila de Caldes de
Monbuy a effecte de encantar y subhastar la
casa y heretat, terras, honors y possessions de
aquella y altres cosas que foren de Joan Pau de
Negrell, debitor al General, no ha trobat major
dita per ditas cosas que la de dos mília lliures.

224r Dimars, a XXVIII. En aquest die Joan Anthoni
Monner, corredor de Coll, altre de les trompe-
tes majors del General de Catalunya, ha renun-
ciat lo dit offici pure et libere en mà y poder de
ses senyories. E ses senyories han admesa la dita
renunciació si et in quantum sit admitenda.
Presents per testimonis Joseph Blanch y Jaume
Casas, verguers.

Dijous, a XXX. En aquest die ses senyories, ab-
sent lo senyor deputat militar del consistori y
oÿdor ecclesiàstich de la present ciutat, inse-
guint lo orde de sa magestat, que Déu guarde,
dada en Madrit a 27 de agost, 1635, se ha feta
extracció del offici de ajudant segon de la scriva-
nia major de la present casa de la Deputació, lo
qual vaccava per mort de Roch Franch, notari
de la ciutat de Gerona, últim pocessor de
aquell. Y fou extret en son lloch Francisco Tor-
ras, notari públich de Barcelona, la qual extrac-
ció se féu en presència de ses senyories dels
molts il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes, los quals //224v // isqueren del consis-
tori ab los verguers y massas devant a la sala dels
reys. Y aquella se féu ab rodolins de cera posats
en una urna de plata, a hont se posan los rodo-
lins quant se fa extracció de deputats y oÿdors y
habilitadors. Assistiren en dita acte los officials
següents: primo, lo doctor ardiaca y canonge
Olaguer Montserrat, assessor, lo doctor Anton
Vilaplana, altre assessor, lo doctor Francesch
Campderrós, subrogat en lo offici de advocat
fiscal en lloch y per indisposició del doctor Die-
go Figuerola, advocat fiscal del General, lo doc-
tor Joan Argila, scrivà major y secretari del Ge-
neral, don Joan Guinart, regent los comptes, lo
doctor Alamany, prevere, ajudant primer de la
scrivania major, lo doctor Gismundo Boffill,
ajudant terser de la scrivania major, Erasma de
Lana y Fontanet racional de la present casa,
Emanuel Texidor, servint lo offici de procura-
dor fiscal del General, Joseph Quintana, exactor
del General, Barthomeu Roig, scrivent ordinari

de la scrivania major, Valentí Serra, prevere, ser-
vint lo offici de scrivent extraordinari de la scri-
vania major, los tres verguers de ses senyories,
Pere Pau Ferrer, mestre de cases, Isidro Aldabo,
fuster, Francesch Badia, llibrater andador,
Thomàs de Lisau, llibrater. E després de posats
los rodolins dins la urna, fets de cera, com és //
225r // dit, per un minyó, fonch extret Francisco
Torras, notari públich de Barcelona.

Maig MDCLXXI.

Dissapte, a II. En aquest dia Joseph Saurina, Jo-
seph Iglésies y Ramon Ferrer, corredors pú-
blichs y jurats y ministres del General, han fet
relació com havent encantat tota aquella casa y
heretat, terras, honors y possessions y altres co-
sas que foren de Joan Pau Negrell, quòndam,
debitor al General, havent posat primera, sego-
na y tercera llanterna, no han trobat per ditas
cosas major dita que la de dos mília lliuras. Y axí
mateix han fet relació com havent encantat per
spay de trenta dies y molt temps més los tomos
de decissions del noble don Miquel Cortiada,
no havent trobat per quiscú major dita de onse
reals, que si ses senyories volien donar un sou de
axaus per cada hu de aquells trobaven qui y do-
nave dotse reals per cada hu. E ses senyories se
són aderits a donar dit axaus.

En aquest mateix dia, per orde de ses senyories,
foren lliurats los sis-cents trenta tomos de decis-
sions de don Miquel Cortiada per Joseph Iglé-
sies, corredor del General, a Hyacintho Ascona,
llibrater, com a més donant, lo qual ha promès
donar per quiscun de dits tomos una lliura, qua-
tre sous, que rellevat un sou que li és estat
promès de axau // 225v // resta net una lliura,
tres sous per lo General. Y perquè la tabba diu
que dits tomos han de ser bons y rebedors no se
fa la deliberació y acte de venda fins a què sien
vistos y regoneguts per lo sobredit Ascona,
comprador, los sobredits tomos.

Dilluns, a IIII. En aquest dia lo doctor Ramon
Alemany, prevere, ajudant primer de la escriva-
nia major, ha renunciat lo dit offici en mà y po-
der de ses senyories en favor y en cap de Lluís
Subirana, notari real col·legiat, per ésser altres
dels officis antichs y vendibles. E ses senyories
han acceptada aquella si y en quant per capítols
de Cort los és lícit y permès. Essent presents per
testimonis Francisco Martí, burgès de Vilafran-
ca de Penadès, y Joseph Blanch, altre dels ver-
guers del consistori de ses senyories.

En aquest mateix dia fa relació lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del Gene-
ral, com lo dia de ahir se conferí, per orde de ses
senyories, ab lo excel·lentíssim senyor lloctinent
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per a donar-li una còpia de una suplicació pre-
sentada al consistori per part dels llochs y tér-
mens de Massana, Rajadell y altres, com en ef-
fecte li donà dita còpia, suplicant-li fos servit sa
excel·lència posar remey al que en dita supplica-
ció se suplica al consistori. Y sa excel·lència res-
pongué se miraria dita còpia.

E més, fa relació dit dia que després de haver
anat dit síndich, per orde de ses senyories, mol-
tas vegades per lo spay de vuyt dias a palàcio de
dit excel·lentíssim senyor a effecte de demanar-
li llicènçia y hora per a què lo molt il·lustre con-
sistori pogués anar a sa excel·lència a effecte de
instar-li, ab segona embaxada, la declaració de
la contrafacció dels reals de vuyt de la // 226r //
galera de Gènova, en conformitat del paper fet
en dias passats per los magnífichs assessors y
consulents aserca del dit; més, per aportar a sa
excel·lència un proçés de una contrafacció de
vectigals de la capitania general en la forma se
acostuma en semblants contrafaccions; y final-
ment, per donar-li una suplicació contenint
moltes altres contrafaccions novament fetas per
lo tribunal de la capitania general lo dia de ahir,
dit síndich, després de haver donat a sa ex-
cel·lència la còpia de suplicació, de la qual se ha
fet relació, donà a sa excel·lència, de part de ses
senyories, lo dit recado, demanant-li llicènçia y
hora per poder anar lo molt il·lustre consistori a
tractar-li algunas matèrias. Al que sa excel·lència
respongué a dit síndich que digués a ses senyo-
ries escusaren semblants embaxadas públicas,
per a què eran ruidosas y no eran del servey de
sa magestat, que Déu guarde, ni de convenièn-
cia per a la casa de la Diputació, que a ser·o, sa
excel·lència mateix ho voldria. Y que si tenian
res que tractar ses senyories ab sa excel·lència o
volian cosa que pogués fer-lo y tractassen o per
medi del mateix síndich o sinó anassen allà un o
dos del consistori en particular, que·ls ohiria de
bona gana y faria tot lo que podria en orde a la
petiçió.

En aquest mateix dia, per ses senyories, lo il·lus-
tre senyor deputat real, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, se conferí en
lo palàcio del excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general en lo present Principat a effecte
de entregar-li la suplica que és assí cusida, signa-
da de lletra A y del thenor següent:

«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes el General de Catalunya diuen y re-
presentan a vostra excel·lència que lo dia de
ahir, que comptàvem als tres del corrent mes y
any, lo síndich del General, de part de aquest
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consistori, suplicà a vostra excel·lència fos servit
asenyalar dia y hora per a què lo consistori //
226v // pugués anar a besar la mà a vostra ex-
cel·lència en son palàcio, per a comunicar ab
vostra excel·lència alguns negocis importants a
la Generalitat que·s offirian per cumplir a las
obligacions que·ls incumbexen per rahó de sos
officis. Y vostra excel·lència fou servit no donar
hora, conforma se li suplicava, dient al sýndich
digués al consistori que escusasen de fer sem-
blants embaixadas, que són ruidossas, anant
consistorialment, lo que no era servey de sa ma-
gestat ni conveniència del General, y que quant
se·ls oferisen negocis particulars de la Generali-
tat lo·y enviasen a dir per lo mateix sýndich o y
anàs un o dos consistorials, que·ls oÿria ab gran
gust y faria tot lo que podria. Y com, excel·len-
tíssim senyor, de present se offerescan negocis
de gran pes que comunicar ab vostra excel·lèn-
cia, per lo que necessita lo consistori junt besar
la mà a vostra excel·lència per ventilar las matè-
rias que tenen que tractar ab vostra excel·lència,
lo que és costum y estyl de aquesta casa de
temps immemorial anar consistorialment o per
medi de brassos en semblants casos a besar la
mà al excel·lentíssim lloctinent y capità general,
com consta ab los exemplars que·s troban en lo
archiu de la present casa, còpia dels quals posan
en mà de vostra excel·lència, per ço suplican hu-
milment a vostra excel·lència sia servit que lo
consistori junt pugués anar a besar la mà a vos-
tra excel·lència y poder tractar los negocis que
de present se·ls occorren comunicar ab vostra
excel·lència, y per dit effecte donar hora per a la
embaixada, que serà de gran consuelo del con-
sistori y ho rebran a particular merçè de mà de
vostra excel·lència.»

Y axí mateix un memorial dels exemplars que se
han trobat en lo llibre o recopilació fet de nou
de com lo consistori acostuma a anara // 227r //
ab embaxada pública a parlar ab sa excel·lència
en casos de contrafaccions, lo qual memorial
també és assí cusit, signat de lletra B. E dit ex-
cel·lentíssim senyor respongué a dit senyor de-
putat real, després de haver tingut moltas ra-
hons sobre la matèria, que si havie de ser
consuelo del consistori lo anar a parlar-li que
anassen molt enorabona però que ell miraria la
sobredita súplica y memorial dels dits exemplars
y que lo dimecres primervinent anàs lo síndich
del General per la resolució y resposta que dit
excel·lentíssim senyor haurie pres.

Dimecres, a VI. En aquest dia ses senyories, ab-
sent lo senyor oÿdor ecclesiàstich de la present
ciutat, són baxats en la Llotja de la mar de la
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present ciutat a effecte de arrendar los drets de
General y bollas y altres drets, com és acostu-
mat. Y lo il·lustre senyor oÿdor real se conferí en
la casa del General y en lo aposiento sinch pes-
sas anomenadas taradas cruas, apresas a Fran-
cesch Pinyana, corredor de orella, ciutedà de
Barcelona.

227v Dijous, a VII. En aquest dia lo doctor Pere Car-
dona, subrogat en lo offici de síndich del Gene-
ral, ha fet relació a ses senyories com essent anat
lo dia de ahir, per orde del consistori de ses se-
nyories, a entregar un memorial al excel·lentís-
sim senyor lloctinent y capità general de sa ma-
gestat en lo present Principat en justificació de
què los magnífichs doctors de la Real Audiència
no pugan tenir procuras, y juntament demanar
hora a dit excel·lentíssim senyor per anar ses se-
nyories a tractar-li differents negocis a la Gene-
ralitat, conforme havia dit sa excel·lència al se-
nyor diputat real que dit dia anàs lo dit síndich
per dit effecte, havie fet de resposta dit ex-
cel·lentíssim lloctinent que digués al senyor de-
putat real anàs lo endemà, a las tres horas de la
tarda, que tenia que parlar-li.

En aquest mateix dia és anat lo il·lustre deputat
real, a las tres de la tarde, per orde de ses senyo-
ries, a parlar ab lo excel·lentíssim senyor llocti-
nent y capità general, conforme dit excel·lentís-
sim senyor manà al síndich del General li digués
per a tractar ab sa excel·lència lo mateix que ha-
vie de dir-li lo dia de quatre del corrent quant y
anà. E sa excel·lència li ha dit que, en orde al
que lo dit senyor deputat li digué de part de ses
senyories lo dit die de quatre del corrent, de
què lo consistori necessitave de anar ab embaxa-
da a proposar-li algunes coses tocants al benefi-
ci de la Generalitat, li estava molt bé que anàs al
consistori, però que anassen sens insígnies de
bandas vermellas ab armes del General sinó
tantsolament consistorialment, ab les masses,
per ser novedat y cosa introduhida del any 1640
ensà. Y refferint-li dit senyor deputat real los
exemplars y havie de com dites insígnies se eren
portades en temps de sos antecessors en las en-
trades dels lloctinents y capitans generals y en
altres embaxadas públicas, y en lo corrent //228r
// trienni ses senyories les havien aportades ab
embaxades se feren al excel·lentíssim lloctinent,
son antecessor, y en la entrada de sa excel·lèn-
cia, y després ab altres differents embaxades
també les havien portades sens que may se ha-
gués fet reparo, y que reparant sa excel·lència en
lo sobredit serie precís recórrer a sa magestat,
que Déu guarde, sa excel·lència li ha respost
que, no obstant dits exemplars, no gustave que
en son temps se innovàs ni se proseguís en por-
tar ditas insígnies, y que si volien recórrer a sa
magestat porien, però que no gustave, com te-

nie dit, que anassen en las embaxadas ab aque-
llas. Y que axí, si gustave lo consistori per a
demà, a las quatre hores de la tarde, poria anar,
que li donarie audiència.

E més, li digué dit excel·lentíssim senyor, en
resposta de una súplica que per lo síndich del
General li fonch reportada en jornada de 20 de
abril pròxim passat dels termes y llochs del Val-
manya, Rajadell y altres, que està cusida en lo
present dietari, en dita jornada de 20 de abril,
que fins ara no havie pogut saber los pactes y
havie en lo acte del assiento que don Francisco
Montserrat tenie fet, y que havent-lo visto ha
trobat que dit Montserrat té obligació de donar
y provehir de blats y scivades als soldats. Y axí,
que ses senyories porien scríurer a tots los llochs
per a què se fassen pagar dit Montserrat, no per
ço dexassen de portar-los per a què los soldats
no patesquen sinó que assenten los jornals se
ocuparan en portar dits grans, que sa excel·lèn-
cia promet fer-los pagar.

228v Divendres, a VIII. En aquest die, per medi de
personas dels tres estaments, ço és, per lo sta-
ment ecclesiàstich don Francisco Torrellas, ca-
nonges de la Santa Iglésia de Tortosa, per lo
stament militar Hierònym Xammar y Munyós,
donsell, y per lo real, mossèn Gismundo Boffill,
en quiscun dret doctor, ciutedà honrat de Bar-
celona, anant acompanyat ab verguers ab mas-
sas y molts officials de la casa de la Diputació
que·ls acompanyaren, ses senyories enviaren
tres súplicas al excel·lentíssim lloctinent y capità
general de sa magestat en lo present principat
de Catalunya. La primera, que és segon recado,
per a què sa excel·lència fos servit manar decla-
rar lo dupte aserca de la apprehensió dels reals
de vuyt y plata apresos a la galera patrona de la
sereníssima república de Gènova, còpia de la
qual és assí cusida, de lletra D. Y las altres dos
per a què dit excel·lentíssim senyor fos servit re-
vocar dos cridas, las unas manadas publicar a 29
de maig y las altres a 17 de juny del any passat
1670, contenint que ninguna persona puga de-
sembarcar robes de contrabando sens denunciar
aquellas als officials y ministres de la capitania
general, y las que no·u són tampoc, y que no
pugan desembarcar-se sinó en las parts de Bar-
celona, Tarragona, Blanes, Sant Feliu de Guí-
xols, Palamós y Llançà, y que no se pugan de-
sembarcar que primer no sia donat lo manifest
individualment las ditas robas y mercaderias de
la calitat que són als officials de la capitania ge-
neral que assistiran en los ports dalt mensionats,
tant las personas que tinguen permís de sa ma-
gestat com las que no, ab cominació de lasa //
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229r // ditas mercaderias perdudas y pena de
dos-centas lliures, encara que hage molt temps
sian estades desembercades, per contenir ditas
cridas moltas y diversas contrafaccions de cons-
titucions, com en lo proçés de informacions per
dit respecte per orde de ses senyories rebut. Las
quals dites tres embaxades han posat en mà del
dit excel·lentíssim senyor lloctinent, y en ditas
dos súplicas més llargament se’n fa menció, cò-
pia de las quals són assí cusidas, signades de lle-
tras E y F. Las quals són primer recado en esta
matèria. Poch aprés, tornats foran dits embaxa-
dors en la present casa de la Diputació, han fet
relació que dit excel·lentíssim senyor lloctinent
y capità general havia fet de resposta, en quant a
la primera súplica, del dupte que exa era matèria
de conciència, y que no fes reparo lo consistori
que se tardàs a la declaració que ell la desitjava.
Y en quant a las altres dos súplicas y proçés de
informació que se li havia presentat, que sa ex-
cel·lència havia jurat las constitucions y que
procuraria ab totas veras la observansa de aque-
llas.

En aquest mateix dia és estada feta la regone-
xensa dels tomos de decissions del noble don
Miquel de Cortiada. Y dels sis-cens trenta to-
mos que foren encantats y lliurats a Jacintho As-
cona, llibrater, se’n han trobats bons y rebedors
sis-cens y quinse, dels quals és estada feta venda,
com en lo llibre de Deliberacions corrent en
jornada de vuy apar. Y los restants tomos que
no són estats rebedors se són recòndits en lo ar-
chiu de la present casa, de orde de ses senyories.

229v Disapte, a VIIII. En aquest die, inseguint la deli-
beració per ses senyories presa lo die de vuy per
medi de don Francisco Vila y mossèn Guismun-
do Boffill, ciutedà honrat de Barcelona, fonch
reportat un recaudo al molt il·lustre bras mili-
tar, que estave junt en la present casa, en lo apo-
sento de la sala de Sant Jordi, que de ordinari se
acostuma de ajuntar. Lo qual recaudo és assí cu-
sit, signat de lletra A y del thenor següent:

«Molta il·lustre senyor. Los diputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya representan
a vostra senyoria com, precehint a instàncias de
molts y differents províncias, y altrament per la
obligació de sos officis, suplicaren a la reyna,
nostra senyora, Déu la guarde, fos servida ma-
nar als ministres d’esta Real Audiència que de-
xasen y de aquí al devant no admetesen proveir
de grandes, títols o personas particulars, per
considerar-se molts inconvenients en dit fet y
obstar la constitució 9, títol «De cosas prohibi-
das als officials», y altres aplicables. Servís la rey-
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na, nostra senyora, annuir a las súplicas del
Consell manant al excel·lentíssim lloctinent ge-
neral, que en execució de sa real voluntat, tin-
gués la mà en què dits ministres fessen dexasió
de las procuras, y que de aquí al devant no las
admetessen. Però, com dits deputats y oÿdors
hagen tingut notícia que subministravan algu-
nas rahons per a retardar la execució de dit 
real orde, han deliberat fer scríurer un paper en
justificació de la //230r //pretensió del consisto-
ri, com vostra senyoria se haurà servit vèurer. 
Y como lo bras militar en totas ocasions en 
las quals lo Principat ha interessat tant per la
conservació de sas constitucions, privilegis y
exempcions, com per aquellas cosas que miran
lo benefici comú, hage asistit al consistori dels
deputats, no menos per a què en esta conti-
nuarà particularment en suplicar a sa magestat
se servesca atténdrer a la justificació de la pre-
tensió del Principat en lo cas present, a fi y ef-
fecte que los reals òrdens que sa magestat se
haja servit manar donar sobre la matèria present
tingan son degut cumpliment y o rebran a
merçè de vostra senyoria.»

E poch aprés, tornats que foren dit don Francis-
co Vila y mossèn Gismundo Boffill, han feta re-
lació en lo consistori de ses senyories com lo dit
molt il·lustre bras militar havia fet de resposta
que estimava molt la merçè que ses senyories
feya, y que procuraria donar-li gust en lo què ab
dit recaudo demanave, offerint tornar resposta a
ses senyories del què haurie deliberat sobre dita
matèria.

En aquest mateix dia lo il·lustre bras militar, per
medi del noble don Guillem de Josa y Francisco
de Padellàs, ha tornat resposta a la embaxada
per ses senyories lo die de vuy enviada al dit bras
militar, la qual és assí cusida, signada de lletra B
y del thenor següent:.

«Molta il·lustre senyor. Lo protector y bras mili-
tar del present Principat, havent entès lo con-
tengut en la embaxada enviada de part de vostra
senyoria per don Francisco Vila y mossèn Gis-
mundo Boffill, y explicada en un paper //230v //
que apart han donat, vist y llegit de paper y do-
nat per proposat fet la resolució, que·s presenta
a vostra senyoria, la qual és del thenor següent:
«Que attès ha petició feta per los molt il·lustres
senyor deputats és de conveniència, axí per la
conservació de las constitucions de Catalunya
per a prevenir los danys se originan, de què los
senyors de la Real Audiència y ministres tingan
procuras particulars, que per ço se scriga a la
reyna, nostra senyora, en la matexa conformitat
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que los senyor diputats són servits, suplicant a
sa magestat sie servida manar no tinguen ditas
procuras, dexant-las los que vuy en dia las te-
nen. Y que lo escríurer y disposar carta sie
comès al senyor protector y demés officials del
present bras, fent-se tot lo die de vuy, entre-
gant-la a dits senyors deputats, fent-los una em-
baxada ab la deguda estimació del zel y cuidado
gran han tingut de mirar per la conservació de
las constitucions de Catalunya y prevenint lo
alívio de tants interessos, y lo que lo senyor pro-
tector y demés officials de aquellas diligèncias
que aparexerà ser convenients per a conseguir lo
effecte que·s desija sens referiment algú, asegu-
rant a vostra senyoria que en tot lo que serà del
remey de vostra senyoria y utilitat del comú
acudirà lo bras militar, com a tant interessa en la
conservació de las cosas del Principat.»

231r Dilluns, a XI. En aquest dia Vicens Fàbregas,
scrivà de manament, ha presentat un paper en lo
consistori de ses senyories, segons digué, per
orde del excel·lentíssim senyor lloctinent y ca-
pità general. Lo qual ses senyories me han ma-
nat a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari. Com en effecte és assí cusit, sig-
nat de lletra A y del thenor següent:

«Saa excel·lència, vista la scriptura que en nom
de vostra senyoria se li ha donat, que comensa:
«Excel·lentíssim senyor. Los deputats», etcète-
ra, y acaba: «Ho rebran a singular merçè de vos-
tra excel·lència», ab la qual representa vostra se-
nyoria ser contra las generals constitucions de
Catalunya, y en particular contra la constitució
20, títol «De vectigals», las cridas manades pu-
blicar per sa excel·lència com a capità general a
29 de mars, 1670, y 17 de juliol de dit any, en
lo capítol que comensa: «Ítem, considerant sa
excel·lència», en lo qual està disposat que las
mercaderias que són de contrabando hajen de
pagar lo dret de contrabando que és deu per
cent, estant prohibit lo rèbrer diner per lo per-
mís de la entrada de ditas mercaderias per la
constitució 6 y 9, títol «De vectigals» y altres
aplicables, que axí mateix és nou vectigal lo fer-
se pagar los officials de la capitania general per a
asistir al desembarcar y lo que exigessen per sti-
mar las robas de contrabando y regonéxer aque-
llas, las quals imposicions y vectigals mane revo-
car, com a fetas contra la disposició de las
generals constitucions del present Principat, diu
sa excel·lència que la exacció y cobransa del deu
per cent per las robas de contrabando que en-
tran los mercaders y negociants en la // 231v //
present ciutat y Principat no és contra la dispo-
sició de la constitució 20, títol «De vectigals»,

perquè dita constitució que estatueix no ésser
licit ni permès al capità general de aquest Princi-
pat, per si ni per ministres alguns, directa o indi-
rectament, palès ni amagadament, ab qualsevol
motiu o potestat, exhigir ni fer exhigir vectigal
algun, imposició ni contribució, ha y se ha de
enténdrer de vectigals, imposició o contribució
per ocasió del comers ab terras que sian de vas-
salls de sa magestat o amichs seus, però no
quant lo comers és ab enemichs de sa magestat
ab los quals tinga guerra. Fundas esta intel·li-
gència en la constitució 6, del títol «De vecti-
gals», que disposa que sia llevada tota gabella de
sal, blats, vituallas y altres cosas y mercaderias
que qui·s vulla, de qualsevol condició que sia,
las puga tramètrer a qualsevols altres terras, ibi:
«Exceptada la terra dels enemichs nostres ab qui
guerrejasem, a la qual terra null hom no puxa
portar algunas cosas vedadas ne altres». Confir-
mas també del capítol 85 del Recognoverunt
Proceres, que és en lo títol «De consuetuts de
Barcelona», en lo segon volum de las constitu-
cions, que disposa ab estas paraulas, ibi: «Item,
concedimus capitulum quod quilibet habitator
Barcinone possit navigare et portare quascumque
merces voluerint et quocumque voluerat, excepto
grano, farina, ferro, arnice, lenyam, fil de exar-
cia et pegunta, et exceptis locis inimicorum nos-
trorum cum quibus habeat guerra quam vobis
significaverimus.» Fundas axí mateix perquè al
capità general li expecta tot // 232r // y pertany
lo prohibir lo comers ab las terras de enemichs
de sa magestat, y tocant-li dita prohibició, pot
fer cridas ab las condicions que li apar. Y no po-
dent-las fer ab las condicions que li apar pot ma-
nar en ellas que paguen lo deu per cent los que
volran comerciar y introduhir robas y mercade-
rias de terras enemigas en lo present Principat,
que ve a ser en recompensa de la gràcia que se li
fa. Fundas, semblantment, en què, introduhint-
se las robas de contrabando cauen en la pena de
comís y se poden aplicar al fisch de la capitania
general, ab què dient las cridas de sa excel·lència
que paguen deu per cent, que és lo acostumat
dret del contrabando, és establir una gran gràcia
a favor dels provincials, que axís comersan y ne-
goçian, y en lloch de una gran pena que se po-
dia exhigir subrogar-ne altre molt benigne y
mòdica, com és la dita de deu per cent. No obs-
tan las paraulas de dita constitució, ibi: «ab
qualsevol motiu y potestat», etcètera, perquè
tenen la matexa intel·ligència que no comprèn
lo comerci de terras de enemichs ab qui guerre-
ja. Axí mateix, no se opposa a nostron cas lo ca-
pítol de Cort 2 del any 1547, perquè sols dispo-
sa que nous vectigals sots qualsevol nom o color
no sien exhigits per capitans generals, llocti-
nents y ministres ni altres qualsevols, ni fassen ni
pugan fer forçar los mercaders y comercians a
pèndrer albarans o bolsatins o bitllets per las ro-
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bas y mercaderias que comersan, perquè no par-
la paraula de contrabando. Y se ha de enténdrer
en lo cas de comerci de robas de terras de vas-
salls de sa magestat o amigas suas y no de ene-
migas de la real corona, com és lo cas de què·s
tracta. // 232v // De la matexa manera, en lo ca-
pítol 81 del Recognoverunt Proceres no parla pa-
raula de contrabando ni de terras enemigas de
sa magestat, antes bé el capítol 85, com dalt està
ponderat, se exceptan respecte del comersi los
llochs dels enemichs de la real corona. La decla-
ració que·s pondera del Real Consell feta los 20
de febrer de 1555, en lo fet dels bollarins tam-
poch no entra en aquest cas, perquè los france-
sos aleshores eran enemichs y no hi havia gue-
rra, com vuy no la·y ha entre sa magestat y lo
rey christianíssim de França. Y axí, que molt
que lo Real Consell declaràs que lo dels bolle-
tins encontrava en la constitució 20, títol «De
vectigals», però aquest cas és molt different del
nostre per tractar en ells los de contrabandos y
de terras enemigas de sa magestat, y que lo vot
que feren los doctors consulents a 4 de mars de
1654 notòriament se veu lo poch fonament que
té per las rahons referidas.

De a hont se segueix que la dita constitució 20,
títol «De vectigals» y lo capítol de Cort 2 del
any 1547 no són claras, literals, formals y ex-
pressas per al present cas de contrabando com
ho requereix qualsevol constitució perquè·s
puga dir contrafer a ella, per no contenir parau-
la alguna de contrabando, particularment per-
què encara que tingués algun dubte, lo que no
té, resta declarada la predita constitució ab la
observança subseguida, puix tant després del
any 1652 que té reduït lo present Principat a la
deguda obediència de sa magestat com antes de
1640 s’és observat fer semblants cridas ab los
deu per cent, manant pagar los drets de contra-
bando y donar los // 233r // permissos per a po-
der comerciar y entrar robas de terras enemigas
de sa magestat.

Las altras constitucions que·s ponderan, que
són la 6 y la 9, del títol «De vectigals», no parlan
paraula, en lo que·s ponderan, de matèria de
contrabando, per què la dita constitució 6 diu,
ibi: «Exceptat que per necessitat de la restia de
la terra nostra puxan posar inibició en la treta
del blat e de las vituallas, en axí, emperò, que
no·s pugan fer gràcia de las vituallas e de las al-
tres cosas demunt ditas e nomenadas, ab què la
dita gràcia no sia fraudulosa de aquest capítol,
axí que Nós no donem llicènçia a algú per di-
ners, e si·n féyem, que la inibició de totas las di-
tas cosas fos absolta mantinent». Y la dita cons-
titució 9, de dit títol «De vectigals», diu estas
paraulas: «E encara ajustants a aquells estatuïm
que si Nós o lo dit ínclit infant, nom fos o offi-
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cials nostres dàrem o otorgàrem de aquí avant a
algú licènçia de tràurer de Catalunya las cosas
en dit capítol vedades o alguna de aquellas per
diners, los quals de a què rebèssem o per paga
de deutes nostres o del dit infant o de altres en
qualque manera que la dita inhibició en lo dit
capítol contenguda sie absolta e que aquell en-
cara a qui serà atorgada tal licençia, sens algun
frau per nos o per lo dit infant o per successors
nostres aquella gràçia no puxa vèndrer, donar ni
alienar en altre, e si ho feya que no valgués.» De
a hont se veu que las ditas constitucions sols
parla que, prohibint lo comers de extraccions de
cosas y vitualles per la necessitat d’ella, no·s
puga donar licència de extracció per diners,
però no parlan ni prohibexen que no puga sa
excel·lència donar licèncias per comerçiar en //
233v // terras enemigas de sa magestat y condo-
nar y fer gràcia del comís a la quantitat de deu
per cent o altres drets de contrabando.

De tot lo que se infereix que lo cobrar-se deu
per cent per la entrada de las robas y mercaderias
de contrabando no·s contrafà a las constitucions
6 y 9, títol «De vectigals», y per consegüent no
està esta compresa en la constitució 20, de dit tí-
tol, y és gran la equivocació que pren per part de
vostra senyoria en dita scriptura en dir que·s co-
bran dos exaccions, la una al arribar las mercade-
rias als ports y lo altre per lo permís del comersi,
perquè no diu tal cosa lo capítol. Ítem, conside-
rant de las ditas cridas y sols se paga una vegada
tantsolament per lo permís del comersi de las di-
tas mercaderias prohibidas. En lo que té respec-
te del què diu vostra senyoria en dita scriptura
que és nou vectigal lo fer-se pagar los officials de
la capitania general per assistir y desembarcar y
estimar las robas y mercaderias de contrabando,
y regonexent aquellas presuposat tot lo sobre-
dit, de què la observança de deu per cent és con-
tra constitucions, tampoch no·u seria la paga de
los gastos, los quals serveixen per la averiguació
si són de contrabando o no, com també són gas-
tos de la regonexensa, y per liquidar los que se
ha de pagar deu per cent, y essent-ho esta exac-
ció menos ho seràn los gastos que·s fan per evi-
tar la ocultació de las robas y mercaderias de
contrabando y liquidació de què·s deu pagar.

També me ha presentat vostra senyoria còpia de
las informacions que ha rebut sobre est fet, lo
que no ha pogut vostra senyoria fer perquè és
estat vostra senyoria excedit los límits de sa ju-
risdicció y usurpar-se la jurisdicció real, perquè
// 234r // lo rèbrer informacions ab testimonis
citats y virats és acte de jurisdicció, y no vostra
senyoria ni los assessors la tenen en los casos
que·s pretén per vostra senyoria contrafacció,
sinó limitada als casos que tenen respecte a la
exacció dels drets del General. Y rebent vostra
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senyoria estas informacions ab esta forma o do-
nant commissió per a rèbrer-las en cas de con-
trafacció, és exercir contensiosa jurisdicció en
fets que no tenen respecte a la exacció dels drets
del General. Y segons tinch entès, en lo dietari
del trienni 1656, en los mesos de febrer y mars
de 1657, vostra senyoria trobarà orde exprés de
sa magestat, que gose de glòria, ab la qual pro-
hibeix y mana a vostra senyoria no rèbrer tals in-
formacions.

De tot lo sobredit se conclou que las ditas cridas
manadas publicar per sa excel·lència, de las
quals vostra senyoria en dita scriptura se quexa,
no encontran a las constitucions, y particular-
ment 6, 9 y 20 «de vectigals».

En aquest mateix die ses senyories són baxats en
la Llotja de la mar de la present ciutat a effecte
de arrendar los drets del General y bolla y altres
drets del General, com és acostumat.

Dimecres, a XIII. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja de la mar de la present ciutat a
//234v //effecte de arrendar los drets de General
y bolla, com és acostumat.

Divendres, a XV. En aquest die ses senyories tro-
baren en la Llotja de la mar de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets de General y bolla y
altres drets del General, com és acostumat.

Disapte, a XVI. En aquest die lo doctor en me-
decina, Joseph Bas, mitjensant jurament, ha fet
relació en lo consistori de ses senyories com lo
magnífich Erasme de Lana y Fontanet, racional
de la present casa de la Diputació, està detingut
de malaltia que precisament necessita de cura,
per lo que no pot acudir a la residènçia y obliga-
ció de son offici.

235r Dimecres, a XX. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja de la mar de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets del General y bolla
y altres drets, com és acostumat.

235v Divendres, a XXII. En aquest die, inseguint la
deliberació per ses senyories presa lo die de vuy
per medi de don Francisco Vila, donsell, y mos-
sèn Joseph Quintana, ciutedà honrat de Barce-
lona, fonch reportat un recado al molt il·lustre
capítol de la Seu de la present ciutat. Lo qual re-
caudo és assí cusit, signat de lletra E y del the-
nor següent:

«Molta il·lustre senyor. Los diputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya representan

a vostra senyoria com, precehint instàncias de
molts y differents provincials, y altrament per la
obligació de sos officis, suplicaren a la reyna,
nostra senyora, que Déu guarde, fos servida ma-
nar als ministres d’esta Real Audiència que de-
xasen y de aquí al devant no admetessen procu-
ras de grandes, títols o personas particulars per
considerar-se molts inconvenients en dit fet y
obstar la constitució 9, títol «De cosas prohibi-
das als officials» y altres aplicables. Servís la rey-
na, nostra senyora, annuir a las súplicas del con-
sistori com llargament vostra senyoria se serviria
vèurer per la còpia de //236r // carta que sa ma-
gestat fou servida scríurer a dit consistori, dada
en Madrit a 24 de octubre pròxim passat, ma-
nant al excel·lentíssim senyor lloctinent general
que, en execució de sa real voluntat, tingués la
mà en què dits ministres fessen dexasió de ditas
procuras y que de aquí al devant no las admetes-
sen. Però, com dits deputats y oÿdors hagen
tingut notícia que subministravan algunas ra-
hons per a retardar la execució de dit real orde,
ha deliberat fer scríurer un paper eo memorial
en justificació de la pretensió del consistori. Y
com vostra senyoria en totas occassions en las
quals lo Principat ha interessat tant per la con-
servació de sas constitucions, privilegis y exemp-
cions, com per aquellas cosas que miran lo be-
nefici comú, hage assistit al consistori dels
deputats, no menos speran que en esta conti-
nuarà particularment en suplicar a sa magestat,
quant antes sie possible, se servesca atténdrer a
la justificació de la pretenció del Principat en lo
cas present, a fi y effecte que los reals òrdens
que sa magestat se haja servit manar donar so-
bre la matèria present tingan son degut cumpli-
ment y o rebràn a merçè de vostra senyoria.»

E poch aprés, tornats que foren los dits don
Francisco Vila y mossèn Joseph Quintana, han
fet relació en lo consistori de ses senyories que
lo molt il·lustre Capítol havia fet de resposta
que stimave molt la merçè que ses senyories li
feya y que procuraria donar-li gust en lo que ab
dit recaudo demanava, offerint tornar resposta a
ses senyories del què haurà deliberat lo Capítol
sobre dita matèria.

En aquest mateix dia ses senyories són baxats a
la Llotja de la mar de la present ciutat a effecte
de arrendar los drets de General y bolla y altras
//236v // drets, com és acostumat.

Disapte, a XXIII. En aquest dia és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor oÿ-
dor ecclesiàstich, que anà fora de la present ciu-
tat ab llicència de ses senyories per a affers seus
propis.

En aquest mateix die lo il·lustre Capítol de la
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Seu de la present ciutat, per medi del doctor Sa-
gimon Sala, cabiscol y canonge de dita Seu, y
Ramon Sans, ardiaca y canonge, junt ab lo doc-
tor Joan Vallès y Pau Barral, preveres y benefi-
ciats de dita iglésia, fonch reportat un recaudo a
ses senyories en resposta del què ses senyories
enviaren a dit molt il·lustre Capítol lo dia de
ahir per medi de don Francisco Vila y mossèn
Joseph Quintana, dient que lo dit molt il·lustre
Capítol desitjave tenir esta y moltes altres occas-
sions en servey de la Generalitat y per dit effecte
havia deliberat scríurer a sa magestat. E poch
aprés, per medi del doctor Benet Atxes, canon-
ge de dita Seu, fonch reportada la dita carta per
a què ses senyories poguessen remètrer-la y po-
sar en mà de sa magestat per medi del dit agent.

En aquest mateix dia, per medi de don Francis-
co Vila y lo doctor Gismundo Boffill, ciutedà
honrat de Barcelona, fonch reportat un recaudo
als molt il·lustres senyors consellers y savi Con-
sell de Cent de la present ciutat, per orde de ses
senyories, del mateix thenor que lo que de orde
de ses senyories fonch reportat al molt il·lustre
Capítol.

E poch aprés, tornats que foren dits don Fran-
cisco Vila y doctor Gismundo // 237r // Boffill,
feren relació en lo consistori de ses senyories
que los dits molt il·lustres consellers y savi Con-
sell de Cent havien fet de resposta que tractaria
la matèria y tornarian resposta al consistori.

En aquest mateix die, de part de dits molt il·lus-
tres senyors consellers y savi Consell de Cent,
per medi de Francisco Bonaventura de Gualbes
y don Anthon Ferran y Voltor, és estat reporta-
da una embaxada a ses senyories contenint que
dits senyors consellers y savi Consell de Cent
havien deliberat scríurer a sa magestat en orde
que sa magestat fos servida manar posar en exe-
cució son real orde, que los ministres d’esta
Real Audiència no tingan ni pugan admètrer
procuras de grandes, títols ni altres personas
particulars.

Dilluns, a XXV. En aquest dia ses senyories són
baxats a la Llotja de la mar de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets de General y bolla y
altres drets, com és acostumat.

237v Dimecres, a XXVII. En aquest die ses senyories
baxaren en la Llotja de la mar de la present ciu-
tat a effecte de arrendar los drets del General y
bolla y altres, com és acostumat.

Divendres, a XXVIIII. En aquest die ses senyories
han enviat a Francisco Martí, burgès de Vila-
franca de Penadès, scrivent ordinari de racional
de la present casa, y a Joseph Cortès, altre dels
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verguers de ses senyories, en la Llotja de la mar
de la present ciutat, a effecte de passar havant
los arrendaments per trobar-se ses senyories oc-
cupats de molts negocis de importànsia y noa //
238r // baxar a dita Llotja. Los quals Francisco
Martí y Joseph Cartes, prorrogaren lo encantar
ditas bollas fins a dilluns primervinent.

Diumenge, a XXXI. En aquest die, per medi del
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, ses senyories enviaren a sa ex-
cel·lència las nominacions de deputats y oÿdors
y dels officis avuy vaccants, los quals papers són
assí cusits, signats de lletras A y B. Y axí mateix
han ordenat al sobredit síndich del General de-
mane hora a dit excel·lentíssim senyor per anar a
parlar-li, de part de ses senyories, lo senyor de-
putat real, y reportar-li un paper en resposta de
altre que per part de sa excel·lència reportà a ses
senyories Vicens Fàbregas, scrivà de manament,
en jornada de 11 del present y corrent mes.

En aquest mateix dia, per medi de don Francis-
co Vila y Joseph Sauleda, fou reportat un recau-
do de part de ses senyories a don Joseph Ninyó,
que venia de Cerdenya, a hont ere regent, y pas-
sava a Madrit per fiscal del Consell Supremo de
Aragó, donant-li la benvinguda de part de ses
senyories y juntament offerint-se-li en lo que
fos de son servey. E lo dit // 238v // don Joseph
Ninyó féu de resposta als dits don Francisco
Vila y Sauleda que estimava molt la merçè que
ses senyories eran servits fer-li, y que axí en la
cort com en qualsevol part desitjaria occassions
en servey del present Principat.

Juny MDCLXXI.

Dilluns, al primer de juny MDCLXXI. En aquest
die, lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de
síndich del General, ha fet relació en lo consis-
tori de ses senyories com lo dia de ahir havie en-
tregat los dos memorials de las insiculacions
dels llochs vaccants de deputats, oÿdors de
comptes y officis al excel·lentíssim senyor llocti-
nent y capità general de sa magestat en lo pre-
sent Principat, qui estave desganat en lo llit.
Però que no havie demanat hora per a anar-li a
parlar lo il·lustre senyor deputat real de part de
ses senyories, conforme li fou ordenat, per estar,
com és dit, excel·lentíssim senyor desganat en lo
llit. Y que sa excel·lència havia fer de resposta
que enviarie los dits memorials de las insicula-
cions a sa magestat tant prest com porie.

239r Dimecres, a III. En aquest die lo doctor en me-
decina Bernat Bòria, mitjensant jurament, ha
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fet relació en lo consistori de ses senyories com
don Joan Guinart, regent los comptes del Ge-
neral, continua ab la malaltia per la qual no pot
venir a fer la residència personal de dit son offi-
ci.

En aquest mateix dia, per medi de un secretari
dels reverents pares inquisidors, fonch reportat
un recado a ses senyories de part de dits reve-
rents pares inquisidors, lo qual és assí cusit, sig-
nat de lletra D y del thenor següent:

«Ela tribunal del Santo Officio de la Inquisición
de este Principado me a ordenado representar a
vuestra señoría que, haviendo acudido su receptor
a cobrar los censos que recive sobre esta Deputa-
ción, se le dificultó, con pretexto de no haber fir-
mado este Santo Officio cierta concordia que se
dice haberse ajustado con los demás acrehedores.
Y haviendo vuelto con recado desta Inquisición,
representando no devia embarazar dicha concor-
dia su cobranza por gozar sus créditos de la prela-
ción y anulación que gosan los salarios de vuestra
señoría y juezes de la Real Audiencia, por conver-
tirse en pagar los de esta Inquisición, y alimentos
de sus pobres presos. A que vuestra señoría se servió
de responder no podia tomar resolución sin acuer-
do de los demás acrehedores, o electos de ellos, a
quienes llamaría y propondría la pretensión de
este tribunal y avisaría de lo que acordasse. Y por-
que, aunque han discurrido ya algunos meses, y
inviándose por diferentes medios los papeles y re-
cados con que justifica este tribunal su pretensión,
y no se a servido aún vuestra señoría de dar dicha
respuesta, y la necessidad // 239v // es cada día
más urgente, así por el gasto de dichos alimentos
como por los muchos salarios que se ab acrecido de
las plazas y officios que nuebamente se han probe-
ídos y de próximo se esperan probeer en esta Inqui-
sición, no puede dilatar más su instancia asegu-
rando el logro de ella, notando en su justificación
que resulta así de la declaración de los assessores
de vuestra señoría y sus adiuntos y órdenes de su
magestad y observancia de vuestra señoría y sus
antecesores, ni de la facilidad con que pudiera ju-
dicialmente usar de el derecho fiscal que le compe-
te, quanto de la atención que se promete de vues-
tra señoría y juzga haberle acertado a merecer en
el empleo de su ministerio, que tanto cede en el be-
neficio público de este Principado, pureza de su
religión, en que vuestra señoría es tan interessado
como su primer padre y protector.»

E poch aprés, per medi del doctor Pere Car-
dona, servint lo offici de síndich del General, 
enviaren ses senyories als dits reverents pares in-
quisidors la resposta següent: «Que ses senyo-

ries havien juntats los elets de la concòrdia per
la pretensió de dits senyors inquisidors. Y que
aquells havian dit que ells no podian ni tenian
poder per fer se paguen los senyors inquisidors
per enter las pencions dels censals tenian en la
casa de la Diputació, no pagant-se als demés
acrehedors més que mitja pençió. Y axís, que
no·ls era lícit a ses senyories dels senyors depu-
tats pagar las pencions dels dits censals per enter
contra del diputat en la concòrdia, y que la rahó
se al·legava per part de dits senyors inquisidors
// 240r // per dita pretensió, dient que los dits
censals se equiparavan ab los salaris dels senyors
del Consell Real y dels senyors deputats y de-
més officials, no era de valor, encara que servis-
sen dits censals per pagar salaris als dits senyors
inquisidors y demés officials de dit tribunal, per
quant no dexavan de ser censals com los demés
y axí subiectas a dita concòrdia. Y que per exa
rahó tots los acrehedors de la casa y que reben
censals en ella podrian dir ser los censals servints
a aliments llurs. Ademés de què molts dels cen-
sals que rebia dit tribunal de la Inquisició de la
Diputació eran com a succehint a terser, y axís
subiectes a passar, per lo que dit terser hauria
passat de la matexa manera que ab la real carta o
digué la magestat de la reyna, nostra senyora,
que Déu guarde, aserca de la pretensió tenia lo
excel·lentíssim senyor duch de Osuna, trobant-
se virrey, de cobrar los censals o las pencions de
aquells per enter tocants al rey, nostre senyor,
de las haziendas confiscades de aquells que se
trobavan en domini del rey christianíssim de
França, dient que lo fisch, com a succehint a
terser, no havia de ser de millor condició que dit
terser, y axí, que devia lo fisch passar per mitja
pençió com hauria passat dit terser.» E tornat
que fonch lo dit doctor Pere Cardona, féu rela-
ció en lo consistori de ses senyories que los dits
pares inquisidors havien respost moltas rahons
en favor de sa pretensió, y entre ellas haver·i un
vot de assessors de la casa ab consulents del
Consell Real, los quals equipararen dits censals
de dits senyors inquisidors als salaris dels se-
nyors del Consell Real, senyors deputats // 240v
// y demés officials, y algunas cartas de sa ma-
gestat en differents jornadas, dient a dits depu-
tats pagassen a dits senyors inquisidors las pen-
cions de dits dos censals per enter, per lo que
entenien no obstar-los dita concòrdia e sa pre-
tensió, y que dits senyors deputats no obstant
aquella deven pagar ditas sas pencions per enter.

En aquest mateix die Joseph Catà, subrogat en
lo offici de regent de la present casa, s’és confe-
rit en la Llotja de la mar de la present ciutat a ef-
fecte de arrendar los drets del General y bolla y
altres drets, com és acostumat, per estar occu-
pats ses senyories.
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Dijous, a IIII. En aquest die lo doctor en medi-
cina Pau Fuster ha fet relació en lo consistori de
ses senyories, mitjensant jurament, de com la
malaltia del senyor Diego Figuerola, de present
advocat fiscal del General y present casa de la
Diputació, de la qual dit doctor Fuster féu rela-
ció en jornada de 4 de novembre proppassat,
continua, de manera que no està per a poder ve-
nir a fer sa residència en la present casa de la Di-
putació per rahó de son offici de advocat fiscal.

Divendres, a V de dit. En aquest dia lo molt
il·lustre senyor don Joseph Ninó, del Consell de
sa magestat y son advocat fiscal del Consell Su-
premo de Aragó, és vingut en la present casa de
la Diputació, entre las deu y onse de la matina-
da, a despedir-se de ses senyories, estant de par-
tida per a la cort. Fonch rebut per los senyors
oÿdors militar y real, assessors, //241r // advocat
fiscal y officials de la present casa, ab verguers y
massas fins al cap de la scala de la present casa,
estigueren aguardant-lo los demés senyors con-
sistorials dins de la sala dels reys, a hont lo rebe-
ren. Entraren en la sala del consistori en esta
forma, los dits officials del General devant, se-
guidament los dits assessors y advocat fiscal,
després los verguers, últimament ses senyories
per son orde, anant dit senyor don Joseph Ninó
enmitg dels senyors diputats militars y real per
no trobar-se lo senyor deputat ecclesiàstich.
Sentaren-se en forma circular, ço és, ses senyo-
ries per son orde y en mitx dels senyors deputats
militar y real dit senyor don Joseph Ninó, per
no trobar-s·i, com és dit, lo senyor deputat ec-
clesiàstich. Y després de fetas las degudas corte-
sias se’n tornaren ab la matexa forma que eran
vinguts. Fonch acompanyat per los senyors de-
putats fins a la dita sala dels reys, per los senyors
oÿdors, assessors, advocat fiscal, officials y ver-
guers fins al cap de la scala. Y perquè dit senyor
don Joseph Ninó passave a la sala de Sant Jordi,
a hont estave junt lo bras militar, per a despedir-
se, axí mateix fonch acompanyat per los dits as-
sessors, advocat fiscal y officials fins dita sala de
Sant Jordi. Y en cas se’n hagués tornat per la
scala lo hagueren acompanyat dits assessors, ad-
vocat fiscal y officials fins al replà de aquella,
com és acostumat.

En aquest mateix dia ses senyories són baxats a
la Llotja de la mar de la present ciutat per a
arrendar los drets de General y bolla y altres
drets, com és acostumat.

241v Dilluns, a VIII. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja de la mar de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets de General y bolla y
altres drets, com és acostumat. Y havent estat
consistorialment en dita Llotja des de las deu
horas y mitja de la matinada fins a las sis y mitja
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de la tarde sens disgregar-se, fent totas las di-
ligèncias possibles per arrendar ditas bollas,
cada una de per si y totas iuntas segons merexe-
rien ser més útil a la Generalitat, ab parer dels
magnífichs assessors y advocat fiscal del Gene-
ral, que també estigueren presents y assistint a
ses senyories tot lo die, y vehent ere més útil a la
Generalitat arrendar totas las bollas foranas jun-
tas que o cada una de per si, y que sols y havie
dita considerable en la de Gerona, y en las de-
més no arribar la dita al que estaven arrendades
lo trienni corrent, fent estas cosas, ab parer de
dits magnífichs assessors y advocat fiscal feren
arrendament de totas las bollas foranas de plom
y sagell de cera del present principat de Cata-
lunya y sas col·lectas per lo trienni propvinent
que comensarà al primer de juliol del corrent
any 1671 y finirà lo darrer de juny 1674, a Jau-
me Sagalà, perayre // 242r // abaxador, ciutedà
de Barcelona, per preu de quoranta-dos mília
lliures per quiscun any, havent promès sinch-
centes lliures de axans per una vegada tantsola-
ment, a qui se posarie a la sobredita dita de quo-
ranta-dos mília lliures.

Dimars, a VIIII. En aquest die ses senyories han
enviat al excel·lentíssim senyor lloctinent de sa
magestat en lo present Principat per medi del
senyor deputat real, obtinguda primer hora de
sa excel·lència per medi del síndich del General,
un recaudo juntament ab un vot de assessors en
orde a la proposició que ses senyories han feta
dels llochs vaccants de diputat militar que vac-
can per mort del excel·lentíssim senyor duch de
Cardona, com més llargament en dit vot és de
vèurer, lo qual és assí cusit, signat de lletra A,
suplicant ab ell se servís sa excel·lència remètrer
aquell a sa magestat, junt ab las insiculacions
que als 31 de maig proppassat se li entregaren.
Y axí mateix, un altre paper en lo qual se satisfà a
la resposta que sa excel·lència fou servit fer als
11 del mes de maig proppassat per medi de Vi-
cens Fàbregas, scrivà de manament, com en dit
paper és de vèurer, que també és assí cusit, sig-
nat de lletra B y del thenor següent:

«Excel·lentíssima senyor. Als 11 del corrent mes
de maig fonch vostra excel·lència servit enviar al
consistori de la casa de la Diputació un paper
per medi de Vicens Fàbregas, scrivà de mana-
ment, contennint aquell una resposta a algunas
parts dels memorials //242v // que dit consistori
presentà a vostra excel·lència als 8 de dit mes ab
embaxada pública dels tres estaments, servint-se
vostra excel·lència dir:

«Que la pretensió del consistori no està funda-

[ 1671 ]

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
241v i 242r del trienni 1668-1671.



da, constitució 20, títol «De vectigal», y demés
que se ponderan, en orde a la exacció del deu
per cent de las robas de contrabando, ni que
procehesca lo exemplar o declaració de la Real
Audiència feta al temps del excel·lentíssim se-
nyor marquès de Tariffa, capità general, per no
ésser en temps de guerra. Y que tampoch se
puga fundar los assessors y doctors consulents
en ditas constitucions quant done lo vot a nos-
tres antecessors, als 4 de mars, 1654, aconce-
llant-los que la dita exacció del deu per cent era
nou vectigal y per consegüent contrafacció, ma-
jorment essent la observància de exhigir dit dret
y imposar-lo.»

Y axí mateix se serveix vostra excel·lència, en
conseqüència, dir que los gastos de la averigua-
ció de la roba de contrabando no encontra ab
ditas constitucions attesa dita observança, ser-
vint-se vostra excel·lència no menos significar al
consistori que lo rèbrer estimacions per los ca-
sos sobredits és estat excedir los deputats los lí-
mits de sa jurisdicció. Per a donar satisfacció als
reparos de vostra excel·lència suplica lo consis-
tori a sa excel·lència se servesca manar conside-
rar las rahons que li assistexen, fudadas ab los
principis següents:

Que en Catalunya, lo rey, nostre senyor, Déu lo
guarde, és cert y assentat que pot prohibir lo co-
mers ab los enemichs de la real corona y que té
facultat de donar lliçència o permís de comersar
ab los enemichs. Que axí mateix, en Catalunya,
lo rey, nostre senyor, salva sa real clemència, //
243r // no ha imposat ni imposa vectigals alguns
sens intervenció de las Corts. Que quant offi-
cials de sa magestat, de qualsevol grau o prehe-
minència sian estats, encara que lloctinents y ca-
pitans generals, han imposat vectigals alguns,
queixant-se lo consistori, són estats revocats.
Los quals, per ésser innumerables y evitar proli-
xitat, no se presentan a vostra excel·lència. Que
esta observança no sols ha tigut lloch y se ha
praticat inconcussament en temps de pau, però
encara de guerra, com del exemplar del ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Tarifa apar, lo
qual, com fonch per un fet de fer pagar als fran-
cessos los bollatins que se·ls manava pèndrer en
temps que, encara que en Catalunya no se pe-
leàs actualment, però los francesos en altres
parts de la dominació del invictíssim senyor em-
perador Carlos Quint tenian guerra oberta ab
altres vassalls y confederats de sa magestat cesà-
rea, com resulta de las històrias que fan menció
dels gloriosos fets de dita magestat cesàrea en
los anys 1543 y següents. Y en aquexa confor-
mitat, referint lo docte y magnífich Miquel Fer-
rer, en la tersera part de sas observanças, capítol
381, lo dit fet dels bollatins, se val de dit exem-
plar per a provar que lo capità general de Cata-

lunya no pot imposar vectigal algú, eciam en
temps de guerra o per pretext de aquella. Lo
qual senador entrevingué en la declaració de re-
vocació de dits vectigals, per lo que amb sa veu
que ho regonegue no affavorir al senyor capità
general lo pretext de temps de guerra, perquè
altrament no hauria provat la proposició de què
lo senyor capità general en temps de guerra no
pot imposar vectigals. Y en la present casa de la
Deputació axí se dóna per constants, quant //
243v // en lo mes de nohembre de dit any 1553
los nostres antecessors, enviant un assessor del
general al sereníssim senyor príncep de Espanya
en ausència de la magestat cesàrea del senyor
emperador Carlos Quint, li donaren, entre al-
tres instruccions, que suplican a sa altesa fos ser-
vit de provehir de lloctinents y capità general en
lo present Principat per rahó dels bandolers,
«majorment en temps de guerra y ésser esta te-
rra frontera de França». De las quals paraulas en
Catalunya aleshores se donava per constant e
indubitat que eran en temps de guerra. La qual
instrucció se troba en lo registre terser, trienni
1551, foli 31, verso. Que no menos quant los
assessors y doctors consulents, als 4 de mars,
1654, per los tunch consistorials feren vot
aconsellant que era contrafacció lo axhigir algu-
nas quantitats per los permisos de entrar robas y
mercaderias de contrabando era la guerra uber-
ta entre las dos coronas de Espanya y França.
Ab què se veu de aquí que no sols retarda esta
consideració, la qual no pugueren haver de ad-
vertir-la, de aconsellar que la dita exacció, enca-
ra que de robes de contrabando y urgente bello,
era spècie de vectigal y axí prohibida.

Que lo consistori no sols ha acostumat sens ex-
cepció alguna fins dit dia de vuy suplicar y raho-
nar extrajudicialment y en judici que la revoca-
ció de vectigals imposats per personas de guerra
però encara per qualsevol exacció que tingués
respecte, encara que remot a vectigal, contribu-
ció o imposició. Y axí la constitució «Per quant»
20, títol «De vectigals», volent explicar la men-
te de la Cort, la qual prohibeix qualsevols altres,
per a què per falta de paraules no·s dupte de //
244r // que era lo que havia volgut prohibir la
Cort, al dit senyor capità general diu que no li
sia lícit, directament o per indirecte, ab qualse-
vol motiu o protesta, imposar, exhigir ni fer ex-
higir algun vectigal o imposició y contribució.
Lo que ja antes, en lo capítol 2 de las Corts del
any 1547, estave previngut inseguint disposi-
cions més antigas y de dret comú en aquexa
conformitat per lo sol olor o color de vectigal.
Als 11 de octubre, 1619, lo excel·lentíssim se-
nyor duch de Alcalà, aleshores lloctinent y ca-
pità General en lo present Principat, revocà uns
fets de officials de la capitania general, los quals
consistian en fer pagar a algunas universitats
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vint reals per carretada de la fusta que feyan
aportar a la Drassana de la present ciutat per la
fàbrica de las galeras. Lo qual fet, en quant a la
exacció dels vint reals, pròpriament no se podia
dir officials, la qual tampoch tenia tracte succes-
siu eciam respecte del mateix tragí de la fusta si
obs de las galeras, y axí més aparexia vectigal per
indirecte y lato modo, lo que, com està dit, se
troba prohibit literalment per dita constitució
20, títol «De vectigals», y per lo capítol 2 de las
Corts del any 1547.

Que los excel·lentíssims senyors capitans gene-
rals en Catalunya, segons la constitució 7, títol
«De offici de alcayts y capitans generals» y altres
aplicables, no podan usar de jurisdicció alguna
sinó és en quant de dret comú o per constitu-
cions del present Principat lo·s és permès. De
què no se veu que los capitans generals tenen la
jurisdicció qualificada al que lo dret comú y
constitucions lo·s permet, y com per un dret ni
altre pugan fer constar usar facultat de imposar
vectigals en robas o mercaderias de contraban-
do, de aquí és que literalment que la dita consti-
tució 6 los ho prohibeix.

Y per abundància se diu que sentralment lo im-
posar vectigals de dret comú és del príncep sola-
ment, y qualsevol altre inferior té abdicada la fa-
cultat de imposar-lo en Catalunya, com està de
los reys, nostres senyors, se servexen no impo-
sar-las, altrament convocades las Corts Generals
//244v // conforme o senten nostres pràctichs, y
la observansa ha declarat que la constitució 20,
títol «De vectigals», en son principi dóna per
asentar refereix una regla establida: «Que nous
vectigals en Catalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya no poden ésser imposats», la qual re-
gla que per rahó la constitució per ésser general
dita rahó és força que entenga la constitució,
quant y pogués haver alguna difficultat qual
no·y és a casos no expressos en la disposició nú-
mero 5, y axí lo excel·lentíssim senyor capità
General en ningún cas té facultat de imposar
vectigals o altre dret o imposició que li semble
per directe o indirecte ab qualsevol motiu, po-
testat o color, com altrament la differència sols
seria en lo vocable en la substància lo que pre-
vingueren las Corts, encara que en cas corrent
en lo capítol 9 de las corts del any 1585 y en ter-
mes de contrariar a constitucions lo mateix se
reputa lo indirecte que directe constitució «La
poríssima» 9 «De observar constitucions», ibi:
«Ni contravenir faran ni permetran directament
o indirecte, encara que per vostra excel·lència o
vostres successors fos provehit invingit o manat
lo contrari». Quant més que pot tant dita cons-
titució 20, títol «De vectigals del dit capità ge-
neral» és força que ha parlat dels casos en què lo
capità general té jurisdicció. Y com lo senyor ca-
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pità general sols tinga jurisdicció en cas de gue-
rra, y prohibint imposar vectigals per directe o
indirecte qualsevol pretext motiu o color, de
aquí és que lo capità general no pot imposar
dret algú a les robes y mercaderies de contra-
bando com en las que són de amichs ja estava
disposat ab lo capítol anterior, que és lo 2 de las
Corts de 1547. Y axí perquè obté alguna cosa la
constitució 20, títol «De vectigal» se ha de dir
que ha parlat de aquells casos en què té jurisdic-
ció.

Que en tot cas, permetent lo capità general la
entrada de las robas de contrabando, y axí alsant
per dita permissió la prohibició de aquellas, en
conseqüència resta desvenescuda la qualitat,
que altrament passava //245r // a delicte y dona-
va lloch al commís.

Que no obstant que la dita permissió no sia ab-
solut sinó ab obligació de pagar lo deu per cent,
ab tot, com la dita llicència axí qualificada sia
imposició de nou vectigal, de aquí és que encara
que lo donar llicència per a entrar la roba de
contrabando no convinga contrafacció, si em-
però és contrafacció la imposició de deu per
cent. Manifestas esta pretensió del consitori
amb molts medis: Primer, que concedida la lli-
cència de entrar ja no és la roba o mercaderia de
contrabando, per quant per la llicència ja se tor-
na commersiable la que antes no·u era, y per
dita permissió cessa lo poder-les commissar la
capitania, ab què no pot considerar-se en aqueix
cas gràcia del commís y per consegüent en lloch
de dita gràcia no és subrrogable la exacció del
deu per cent. Secundo, perquè la condició dels
deu per cent no se pot regular en Catalunya se-
gons nostres constitucions ab aquella regla ge-
neral que lo que pot permètrer una cosa pot im-
posar la condició en lo acte de la permissió, que
bé li aparegue per quant esta regla té llimitació
sens excepció, quant la condició, altrament de
dret, és prohibida, com en tal cas, que té facul-
tat de permètrer no la té de ajustar dita condi-
ció. Y com en Catalunya lo rey, nostra senyor,
salva sa real clemència, no hage imposat ni im-
posa vectigals sens intervenció de Corts, y los
excel·lentíssims senyors capitans generals, tant
de dret comú com per constitucions, stigan
prohibits imposar vectigals en qualsevol pre-
text, motiu o color, encara que sie per indirecte,
de aquí és que los excel·lentíssims senyors capi-
tans generals, encara que pugan permètrer ro-
bas de contrabando emperò ajustant-hi condi-
ció, qualitat o circunstància, no·s tinga sols obs
de vectigal, imposició o contribució èciam per
condició.

Suposat lo sobredit, los deputats són estats for-
çats, per la obligació de sos oficis, en observança
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de las constitucions juradas, suplicar y //245v //
extrajudicialment representar a vostra excel·lèn-
cia se servesca manar revocar la imposició o vec-
tigal de deu per cent imposat ab las cridas de la
capitania general a les robes de contrabando
que entrarian en lo present Principat, per quant
literalment la constitució 20, títol «De vecti-
gals», prohibeix posar-los al excel·lentíssim se-
nyor capità general, sens que distinguesca o ac-
ceptue cas algú. Y axí la observança y declaració
del Real Consell de no poder imposar lo ex-
cel·lentíssim senyor capità general eciam en
temps de guerra vectigals alguns, encara que co-
bran colorats per indirecte o ha manifestat en
confirmació del què los diputats actualment
eciam suplicant a vostra excel·lència.

La qual constitució 20, títol «De vectigals», res-
ta comprobada ab la constitució 6, del mateix
títol, ab la qual està prohibit lo comers ab los
enemichs. Y no obstant que en virtut d’ella y al-
trament sa magestat, Déu lo guarde, puga do-
nar llicència per a commersiar però la matexa
constitució disposa que la llicència se haje de
concedir sens pagar diners alguns, perquè en
aqueix cas lo capítol reputa la llicència per frau-
dulosa. Sens que a dita constitució 6 se puga
aplicar que en ella sols se trata la extracció del
present Principat a terras enemigas y no de in-
troducir de terras enemigas a las subjectes al rey,
nostre senyor, com aquest Principat, perquè
esta distracció no·s troba expressada per los
doctors que tractan la matèria, ans bé equiparan
la introducció ab la extracció y també perquè no
fou cogitat que lo Principat puga interessar en
què entrassen robas de contrabando y sols se
puga crèurer que lo cas de interessar podria ve-
nir en extràurer de Catalunya, per quant de in-
troduir-se en lo present Principat robas de //
246r //contrabando sols se’n utila lo enemich de
la Real Corona que estableix aquellas, aportant-
se lo diner y lo deu per cent, que ab las cridas de
la Capitania se pretén imposar en ditas robas de
contrabando ve a ser sols a càrrech dels provin-
cials. Y al contrari, en la extracció de robas y
mercaderias del present Principat, com la utili-
tat sia sols dels naturals en la extracció de aque-
llas, per ço, no és molt si en aquest cas procura
lo Principat obtenir llicència de extràurer ditas
robas y mercaderias, la qual encara que la hage
obtinguda llimitada en dita constitució 6 y en lo
capítol 85 del Recognoverunt Proceres respecte
de no poder fer ditas extraccions a obs dels ene-
michs de la Real Corona, sens llicència de sa
magestat, emperò, com dita llicència, en cas sa
magestat se servesca donar-la, hage de ésser
sens paga alguna, de aquí és que lo comenda las
robas de contrabando ha de ser sens paga algu-
na, com las constitucions que parlan de execra-
ció gratuït se hagen axí mateix de entradas a

majoritate de la introducció. Ni per argument
pretén lo consistori esta contrafacció, perquè la
literal disposició de la constitució 20, títol «De
vectigals», és en favor del Principat y las consi-
deracions sobreditas són tantsolament no per a
privar la contrafacció sinó per a respòndrer als
arguments se fan en exclusió de la intenció del
consistori. Del què resta justificat lo que los as-
sessors y doctors consulents que als 4 de maig,
1654, aconsellaren a nostres antecessors aserca
dels permissos per a entrar robas de contraban-
do pagant deu per cent, y que procehiren se-
gons los principis dalt refferits, y la observança
que fins poch temps ha és estada en lo present
Principat ni la moderna pot obstar, dato et non
concesso que y sia, per no tenir les circunstàncias
que volen las constitucions per a derrogar o in-
terpretar ellas mismas, // 246v // quant més que
la pretesa observança de la exacció del deu per
cent de las robas de contrabando, a més de no
poder constar de aquella antes de l’any 1640,
antes bé, haver justificat lo consistori de dit
temps a vostra excel·lència lo contrari, després,
emperò, de reduïda la present ciutat a la obe-
diència de sa magestat, Déu lo guarde, ja és 
estada per los deputats antecessors nostres con-
tradida, havent presentat al Real Consell infor-
mació necessària per la justificació de dita con-
trafacció, instant la revocació de aquella. Com
resulta de dos cartas escrites per los tunch dipu-
tats als 28 de agost de 1655 y primer de juliol,
1656, al rey, nostre senyor, que gose de glòria,
instant-li lo reparo de la contrafacció. Y axí,
quant dit vot o consell no fos calificat ab la for-
ma se ha referit se pot crèurer que tal vegada
tingueren rahons més urgents, puix la major
part de ell, com són los magnífichs doctors Pere
Antoni Serra, Joan Bautista Pastor, Lluís Ferrer,
Aleix Tristany y Francesch Vidal y Roca són es-
tats y són respective del Consell de sa magestat
en lo real de Catalunya, ab la calificació de doc-
trina y experiència en sa professió, y particular-
ment lo maneig y notícia dels negocis del Gene-
ral, havent en dita casa ocupat molts anys los
officis de assessors y advocat fiscal.

No menos resta justificada la pretensió del con-
sistori en quant al nou vectigal que pretén, aser-
ca de fer-se pagar los officials de la capitania al-
gunas quantitats per assistir a la desembarcació
y estimació de las robas y mercaderias de con-
trabando, perquè suposen la llicència y permis-
sió ab cridas públicas de entrar robas de // 247r
// contrabando. Y considerat que la exacció de
deu per cent contrafà a la constitució 20, títol
«De vectigal» y altres, y també a la observança
fins al any 1640, com resulta de la informació a
vostra excel·lència presentada juntament ab lo
procés, y la que és estada seguida després, és es-
tada contradida. De aquí és que los dits officials

391

[ 1671 ]



de la capitania general, per los dits fets, cobrant
qualsevols quantitats exhigeran nous vectigals y
contrafan a ditas constitucions, com en lo cas
que dits officials hagen de entrevenir a la rego-
nexensa de robas y mercaderias, no havent-hi
permissió pública de entrar-las a fi de averiguar
si han caigut en commís o no, és cert y de dret y
la pràtica observa que dits officials han de ser
pagats del resultant del preu de la cosa commis-
sada.

Y en quant al que vostra excel·lència se ha servit
significar-nos, que lo rèbrer informaçions per
los casos sobredits era estat excedir los límits de
nostre jurisdicció, dient a vostra excel·lència
que los deputats, segons lo capítol 14 de les
Corts de 1413, en lo llibre dels Quatre Senyals,
foli 25, tenen obligació de opposar-se ab raho-
naments, requestas y suplicacions sempre que se
fa alguna cosa o enancament contra en deroga-
ció y prejudici de las constitucions, que en tal
cas los deputats, axí generals com locals, si vist
los serà que lo fet sie de molta arduïtat, y també
per la constitució «Lo fruit», 8, títol «De obser-
var», tenen facultat de opposar-se a constrafac-
cions, se fasan a las constitucions y de prosse-
guir llurs instàncias fins a tant sien de fetas y
conservades. Y per la constitució «Poch val-
dria», 11, del mateix títol, en la qual, explicant
lo modo de la prova de la contrafacció y com se
ha de acudir al reparo de ella, en lo vers, que co-
mença «Las ditas cosas», està disposat que se //
247v // haja de fer fe al official que haurà contra-
fet en què e perquè haurà contrafet. Y per lo ca-
pítol 5 de las Corts del any 1599 està disposat
que, certificats los deputats y oÿdors de la con-
trafacció, hajan de fer las diligèncias conve-
nients. De què manifestament se veu que, ha-
vent-se de certificar los deputats, y del què
restan certificats tenir de donar fe als officials
que han contrafet perquè revoquen, és força
que hajen de rèbrer informacions ab testimonis
citats y curats, per a què la autoritat del magis-
trat com lo del General de Catalunya de fàcil
no·s moga a representar fets contra constitu-
cions sens tenir-los averiguats y poder fer fe de
ells.

Y lleva tota difficultat en esta matèria de rèbrer
informacions tant y iurant los testimonis és que
desde antiquíssim temps y de tant que no hi·a
descontents, encontrari, los deputats, en cas de
contrafaccions, instant lo procurador fiscal lo
reparo de alguna contrafacció per qualsevol ma-
tèria, encara que de fet de la capitania general y
soldats o altre gent stipendiada, antes de exir de
ella per son síndich primer en la present casa se
han rebut informacions o se ha enviat a rèbrer-
las per diferents pars de Catalunya y sos comp-
tats, allà a hont ha aparegut convenir, a tant los
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testimonis y iurant-los. Y assí és tant freqüent
com casos de contrafaccions se han offert, los
quals no se referexen a vostra excel·lència per
ésser certs y scusar una prolixa relació de
aquells. En virtut de las quals informacions in-
numerables vegades se són judicialment y fora
//248r // judici terminades y declarades respecti-
ve ditas contrafaccions. Y després de restituït lo
Principat a la deguda obediènçia de sa magestat
no menos lo consistori ha continuat en la forma
sobredita, citant y jurant los testimonis rèbrer
informacions en casos de contrafaccions y en al-
gunas de ells subseguint-se la real aprobació de
sa magestat. En aquexa conformitat, als 3 de ju-
liol, 1655, sa magestat, que gosa de glòria,
manà escríurer a nostres antecessors que li do-
nassen avís quals eran los excessos de cabos y
soldats, quins soldats y a hont se havian come-
sos. Y los deputats, ab carta del primer de juliol,
1656, enviaren las informacions a sa magestat
sobre dits excessos. Als 25 de agost, 1653, es-
sent advocat fiscal lo magnífich doctor Joan Ba-
tista Pastor y assessors los magnífichs doctor
Pere Anthoni Serra y doctor Par, se reberen in-
formacions instant lo procurador fiscal citant y
jurant los testimonis sobre la contrafacció pre-
tesa per la exacció de deu per cent, sens que lo
orde o real carta de sa magestat, que gosa de
glòria, la qual vostra excel·lència se serveix inti-
nuar en las respostas fetas, lleve de facultat y
preheminència al consistori de rèbrer ditas in-
formacions, per moltas rahonts, y entre altres
perquè sa magestat en sa real carta solament se
servís dir que falta facultat als deputats per a rè-
brer informacions en manera de excessos de sol-
dats en los allotjaments, lo que no té respecte a
rahons de contrafaccions, sinó en quant dits ex-
cessos tenen respecte los vectigals per directe o
indirecte o altres contrafaccions, en los quals ca-
sos no parla la real carta. Verifica esta veritat
que, essent lloctinent general en lo present
Principat lo mateix excel·lentíssim senyor mar-
quès de Olias y Mortarà, que fou lo mateix //
248v // que féu la quexa a sa magestat de què los
deputats rebessen informacions. Després, prete-
nent los deputats altra contrafacció perquè un
capità de cavalls havia exercit jurisdicció ab un
paysà, envià dit excel·lentíssim lloctinent als
tunch deputats lo auditor del exèrcit al 27 de
desembre, 1659, dient que sa excel·lència desit-
java la observança de las constitucions y que axí
volia saber dels deputats si estava averiguat lo
delicte. Y los dits deputats, als 10 de juny,
1660, ab embaxada, enviaren còpia de la infor-
mació que los deputats havien manat rèbrer en
orde a dita contrafacció, suplicant-li lo reparo
de aquella. La qual informació se rebé instant lo
procurador fiscal, essent son advocat lo magní-
fich doctor Aleix Tristany y assessors los doctors
Domingo Soler y Mas y Vidal. Axí mateix, als

[ 1671 ]



29 de juliol, 1660, se presentà ab embaxada al-
tre informació al mateix excel·lentíssim senyor
marquès de Mortara en orde algunas composi-
cions o nous vectigals que interposava Pau For-
nells. La qual fou rebuda essent advocat fiscal lo
dit magnífich Aleix Tristany y assessors los doc-
tors Domingo Soler y Joffreu. Als 23 de abril
1665, essent advocat fiscal y assessors los mag-
nífichs prior Gelpí, Joseph Ferrer y Joan Carbo-
nell, se rebé altre informació en la forma acostu-
mada, perquè lo auditor del exercici exercia
jurisdicció contra un provincial. Als 15 del ma-
teix mes y any, essent advocat fiscal lo mateix,
assessors los magnífichs Francesch Vidal y Roca
y Joan Jofreu, // 249r // se rebé altre informació
per haver posat en galera, ab seducció, a alguns
naturals. Als 15 del mes de agost del mateix any
se rebé altre informació, essent advocat fiscal lo
dit Gelpí y assessors los magnífichs doctors Vi-
dal y Roca y Joan Sabater, perquè se detenian
en galera alguns forçats acabat lo temps de sa
penitència. Als 31 de agost, 1666, en virtut de
provisió feta per lo magnífich Vicens Sabater,
assessor, se rebé informació per una contrafac-
ció de què un governador del senyor marquès
de Camarassa, essent aragonès, exercia jurisdic-
ció en Catalunya ab los vassalls de dit excel·len-
tíssim marquès. Las quals informaçions són en
lo dietari de 1665, foli entre 134 y 135.

Ab los quals exemplars y altres que no són en
casos de exacció de drets del General resta justi-
ficada la observança de rèbrer informaçions, ci-
tant y jurant testimonis en tot temps, sens con-
trovèrsia alguna sciència de sa magestat y sos
ministres superiors, lo que se ha iudicat tant ne-
cessari que altrament seria infructuosa la facul-
tat y en tots casos necessitat de instar los reposts
de contrafaccions, pus ab los procehiments que
presenta lo síndich del General se declaran
aquellas.»

Ab la còpia de un vot aserca de què la exacció
del deu per cent de la lley de contrabando és
contra lo disposat en la constitució 20, títol
«De vectigals», que axí mateix és assí cusit y sig-
nat de lletra C, y del thenor següent:

«Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de // 249v // comptes
del General de Catalunya als assessors, advocat
fiscal y doctors infrascrits aserca si lo concedir sa
altesa llicència per a portar al present Principat y
comptats robas y mercaderias de contrabando
pagant deu per cent de dret és nou vectigal y
per consegüent prohibit per las generals consti-
tucions, capítols y actes de Cort, privilegis, usos

y costums del present Principat y comptats,
attès que per orde del sereníssim senyor don
Joan de Àustria, fill, lloctinent y capità general
en lo present Principat y comptats per sa mages-
tat, que Déu guarde, són estat publicades crides
ab les quals se ha prohibit lo comers ab lo regne
de França, generalment mana que no·s pugan
portar en lo present Principat y comptats robas
y mercaderias de terras enemigas del rey, nostre
senyor, sots pena de comís aquellas y altres pe-
nas a sa altesa ben vistas, y attès que consta que
dins de la publicació de ditas cridas y prohibició
de comers és estat servit dit senyor don Joan de
concedir moltas llicèncias per a portar ditas ro-
bas y mercaderias de terras enemigas, pagant
deu per cent del valor d’ellas, y per aquest
temps y a exacció del dit deu per cent, y attès
que per la constitució 20 y altres del títol «De
vectigals», per lo capítol 2 del General de las
Corts del any 1547, està statuhit y ordenat que
al capità general no li sia lícit ni permès per si ni
per ministres alguns, directa o indirectament,
palesament o amagadament, qualsevol motiu o
potestat imposar, exhigir ni fer exhigir algun
vectigal o imposició ni contribució, la qual pa-
raula, imposició, en dita constitució 20, posada
a generalíssima y encara que la paraula vectigal
sia paraula general de nou és tant com la dicció
imposició, de hont se segueix que diu dispen-
sant-se la prohibició del comers ab ditas crides
prohibit pagant deu per cent és imposició
prohibida per ditas generals constitucions, les
quals ho han així declarat en cas que ab exacció
de peccúnia se ha dispensat en lo que estava //
250r // prohibit, perquè lo senyor don Jaume
Segon, en lo capítol 10 de la segona Cort de
Barcelona, celebrada any 1299, que és la cons-
titució 6, del títol «De vectigals», declara no
poder-se donar llicència a algú per diners de
tràurer de Catalunya las mercaderias en dita
constitució expressades prohibidas tràurer, lo
que després confirma lo senyor rey en lo capítol
8 de las Corts de Gerona, any 1321, que és lo
capítol 9 del dit títol «De vectigals», declarant-
se ab esta forma ésser imposició y vectigal lo
concedir llicència ab diners de fer una cosa al-
trament prohibida y no permesa, lo que també
ho declarà lo Consell Real als 20 de febrer,
1555, en lo fet de la suplicació donada per lo
síndich del General acerca si havent-se publicat
cridas per lo marquès de Tarifa, lloctinent y ca-
pità general, contenint que tots los francesos
haguessen de pèndrer guiatge dit bollatí pagant
certa quantitat, se declarà per lo dit Real Con-
sell ésser dita contribució y vectigal dita dels bo-
llatins prohibir-la als capitans generals y a sos
ministres per dita constitució 20, títol «De vec-
tigals», y per ço fou conclòs que en nom del
lloctinent general los dits procehiments fets
com a capità general y per sos ministres sobre la
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dita nova imposició, contribució y exacció, ha-
vent-o de revocar per la observança de la dita
constitució. Per ço, són de vot y parer que la
dita exacció, imposició y vectigal de exhigir lo
deu per cent per la concessió de las llicènsias
que lo dit sereníssim senyor don Joan de Àustria
dóna com a capità general per aportar al present
Principat y comptats robas y mercaderias de
contrabando és contra la disposició de dita
constitució 20 y altres aplicables, y axí deven los
senyors deputats axir al reparo de la dita contra-
facció de la dita constitució ab lo medi que dita
constitució 20 ordena.

Vidit Serra, assessor. Boffill, consulens. Tristany,
consulens. Vidal y Roca, consulens. Vidit, Par,
assessor. Mir, consulens. Ferrer, consulens. Vidit
Pastor, fisci advocatus.»

250v Los quals papers, segons relació del dit senyor
deputat real, rebé sa excel·lència ab molt agra-
do, dient que manarie vèurer aquells y que en
tot lo que fos possible desitjave donar gust al
consistori.

En aquest mateix dia ses senyories són baxats a
la Llotja de la mar de la present ciutat per acabar
de arrendar los drets del General y bolla de Bar-
celona y altres drets que no estaven arrendats. Y
feren de arrendament dels drets del General de
Catalunya per temps de tres anys, que comensa-
ran a córrer lo primer dia del mes de juliol pri-
mervinent y acabarà al darrer de juny del any
1674, a Francesch Teixidor, paller, ciutedà de
Barcelona, per preu de vint-y-tres mília lliures
per quiscun any, de tretas sinch-centas lliures de
axau per una vegada tant solament.

En aquest mateix die Francesch Cotxet y Soler
Ferran, notari públich de Manresa, deputat lo-
cal de dita ciutat y estació de Manresa, com de
sa procura consta en poder de Isidoro Terrat,
notari públich de dita ciutat de Manresa, al pri-
mer del corrent mes de juny, de la qual fa fe dit
notari, la qual és assí cusida, signada de lletra D,
en dit nom ha renunciat en mà y poder de ses
senyories lo offici de diputat local de dita ciutat
y estació de Manresa pure y líberament. E ses
senyories han acceptat la dita renunciació si y en
quant per capítols y actes de Cort los és lícit y
permès. Essent presents per testimonis lo reve-
rent Valentí Serra, prevere, y mossèn Ramon
Gerona, en quiscun dret doctor, ciutedà honrat
de Barcelona.

251r Dijous, a XI. En aquest dia ses senyories són ba-
xats a la Llotja de la mar de la present ciutat a ef-
fecte de arrendar la bolla de Barcelona y altres
drets que no estaven arrendats.
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Disapte, a XIII. En aquest dia ses senyories són
baxats a la Llotja de la mar de la present ciutat
per a arrendar la bolla de Barcelona y altres
drets que no estaven arrendats. En aquest ma-
teix dia lo excel·lentíssim senyor lloctinent y ca-
pità general de sa magestat // 251v // en lo pre-
sent Principat, per medi de Balthasar Oriol y
Merçer, scrivà de manament, fonch reportat un
paper en lo consistori de ses senyories en res-
posta del què per medi del senyor deputat real
enviaren ses senyories a dit excel·lentíssim se-
nyor en jornada de 9 del corrent mes de juny,
que és cusit en lo corrent dietari en dita jornada
de 9 de juny. Y axí mateix ses senyories me han
ordenat a mi, Joan Argila, scrivà major del Ge-
neral, cusís en lo present dietari lo dit paper per
sa excel·lència enviat lo dia de vuy. Lo qual és
assí cusit, signat de lletra E, y del thenor se-
güent:

«Responenta sa excel·lència un paper que li és
estat donat per part de vostra senyoria, que co-
mensa: «Als 11 del corrent mes», y acabe: «se
declaren aquí», diu que, assentada per constant,
com o és, la proposició que pot sa magestat,
que Déu guarde, prohibir lo comers ab los ene-
michs de la real corona y que prohibint dit co-
mers té facultat de donar llicència o per comer-
siar ab ells, com o confessa vostra senyoria en
aquest últim paper, en lo versícol que comensa:
«Que en Catalunya», y se ha fundat ab moltes
constitucions en lo primer paper donat en res-
posta per sa excel·lència, és sert que pot fer totes
las lleys que li apar en matèria de contrabando y
posar en ellas qualsevols condicions y pactes,
encara que sie pagar deu per cent, sens que en
assò obsten las rahons que es pondera. Ni obté
la Generalitat de la constitució 20, «De vecti-
gals», perquè ella no·s llitg paraula en matèria
de contrabando ni de permís de comersiar ab
los enemichs pagant certa cosa, y per a què lo
cas del contrabando sie contra la constitució 20,
«De vectigals», ere necessari que la dita consti-
tució previngués aquest cas del contrabando y
comersi // 252r // ab los enemichs. Y aquest cas
no·l prevé ni·n parla paraula, com tantpoch no·l
prevé lo vot dels assessors y doctors consulents
del any 1654, encara que aleshores y ere la guer-
ra actual ab França, però lo dit vot no·n parla
paraula. Ni tampoch té lloch la rèplica que·s fa
del exemplar dels bollatins dels francesos del
any 1555 per què, a més que no consta de la
manera que deu constar, que aleshores y hagués
guerra en Catalunya entre la magestat cesàrea
del senyor emperador Carlos quint y lo rey
christianíssim de França, no és aplicable dits
exemplars dels bollatins del any 1555 perquè
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aquells francesos a qui se volien fer pagar certa
cosa, com o refereix Miquel Ferrer, encara que
fossan francesos havitavan en Catalunya y per
consegüent se reputavan com amichs. Y axí, que
molt que aleshores se declaràs contrafacció per
la imposició dels bollatins, però en lo cas de
contrabando los que van a comersiar en terras
de enemichs o comersian ab ells encara que ha-
biten en Catalunya o en altre qualsevol regne de
sa magestat són enemichs, per rahó de què se
han de tenir per enemichs los que trafiquen y
negocian ab los enemichs del rey, nostre senyor,
de tal manera que són reos de leza magestat y
les robes y mercaderias cauen en comís. Y axí,
que molt que per esta condonació o gràcia del
comís de les robes de contrabando se ajuste la
gràcia a deu per cent, y que no vulla ajustar-se
ab aquest pacte y estar subjecte a aquesta ley y
que no vaja a comersiar ab los enemichs ni por-
tar robes de contrabando a aquest Principat. A
més, de què en lo cas dels bollatins dels frances-
sos del any 1535 y hagué discrepància en los
vots, y encara que en aquell cas prevalgué la
contrafacció, però refereix lo mateix Miquel
Ferrer que // 252v // lo canceller fonch de con-
trari vot y que Miquel Tarça y Guinart, doctor
de la Real Audiència, foren duptosos, ab què no
passa tant de pla com se suposa la contrafacció.
Menos relleve lo que pondera encontrari ab lo
mateix llevat de Miquel Ferrer, que diu és lo ar-
gument del capítol 381 de la tercera part de las
observanças, que imposició, vectigal o altra càr-
rega de pagar alguna cosa no pot lo capità gene-
ral imposar-la als francesos que·s troban en Ca-
talunya ab pretexta de quiscún, encara que sie
en temps de guerra, volent de aquí inferir que la
constitució 20, «De vectigals», en què·s funda
la contrafacció dels latins parla també en cas de
guerra. Perquè, a més que altres res, no·y havia
guerra, y encara que·y la·y agués, aquells france-
sos eran amichs. Se respon que axò és argu-
ment, y a tot rigor seria una ampliació que por-
tassen los pràtichs en aquella constitució, però
de aquí no se segueix que sia contrafacció en cas
de contrabando ni lo pagar certa cosa per co-
mensar ab los enemichs, pues la constitució ref-
ferida literal mentiona, diu y és cert y constant
que la contrafacció de las constitucions per a
què se puga oposar deu ésser clara, literal, direc-
ta, formal, manifesta e inndubitable, perquè
com los diputats an de fer fe al ministre que·s
pretén que à contrafet als usatges, constitucions
y capítols de Cort y de l’altra part lo ministre
hage de haver contrafacció a certa sciència, si los
usatges, constitucions y capítols de Cort que se
pretendrà haver-se contrafet no són clars, for-
mals, los directes, manifets y indubitats, com
podan los diputats fer fer // 253r // de ells y que
lo ministre hage contrafet de certa sciència lo
que en tant veritat, que si los usatges, constitu-

cions y capítols de Cort no prevenen expressa-
ment lo cas en què·s pretendrà haver-se contra-
vingut no té lloch lo judici de contrafacció. De
tal manera que si la contravensió fos turbida o
duptosa, que per a poder-se alegar fos necessà-
ria dient·o, y fossen necessaris arguments encara
que fos per ampliació que referissen los doctors
pràtichs no pot vostra senyoria a oposar-se a
ella, pues aleshores més són mèrits de justícia
que de contrafacció, y la constitució 20, «De
vectigals», com se ha dit, no parla paraula de cas
de contrabando ni comers ab los enemichs. De
a hont reste respost al exemplar del any 1619 y
altres que vostra senyoria reffereix en son paper
que no són en lo dit cas de contrabando, com és
lo que·s tracte y lo demés que en dit paper se
reffereix. Tot és arguments y conseqüèncias que
no se apliquen ni se admeten en matèria de con-
trafaccions. Ni tampoch obté la limitació que
vol donar a la regla, que·s qui pot permètrer una
cosa li és lícit posar la condició que li apar. Que
no té lloch quant la condició altrament és de
dret prohibida, perquè no obstant lo que diu
vostra senyoria en son paper en lo versícol se-
cundo, perquè la condició és cert, clar y indubi-
tat, que no és prohibit de dret lo cas present de
què·s tracte en matèria de contrabando, pues
això no és vectigal ni imposició, sinó una con-
donació y gràcia del comís de les robes de con-
trabando, que essent aquest cas perdudes y cai-
gudes en comís se·ls fa la gràcia ab los deu per
cent. Y la llicència de entrar no és absoluta, que
aleshores entraria lo fet absolutament comer-
sial. Però la licència no és absoluta sinó in via //
253v // pacti gravosa als provincials, que podent-
los comisar totes les robes se·ls fa la gràcia ab los
deu per cent. Y finalment no obté la ponderació
que·s fa a la constitució sis, títol «De vectigals»,
perquè a ella ja està respost en lo primer paper
de resposta de sa excel·lència sens que obste lo
que novament pendrà vostra senyoria ab son
paper, en lo versícol «Sens que», y en lo vers,
que comensa: «Perquè està», perquè és contra
lo literal de la matexa constitució 6, «De vecti-
gals», que no parla de aquest. Y lo demés són
ponderacions y arguments que no tenen en
matèria de contrafacció. Y tot lo refferit té lloch
també respecte de la paga dels estimadors de les
robes de contrabando, per no haver·i constitu-
ció que dispose lo contrari. Per lo que se veu
manifestament ab quant poca rahó los assessors
y doctors consulents en lo any 1654 digueren
ser contrafacció de deu per cent del contraban-
do, y que vostra senyoria no pot preténdrer en
est cas contrafacció per no haverla·y alguna. En
la resposta del primer paper fou dit per sa ex-
cel·lència que, en cas de contrafacció, no pot
vostra senyoria rèbrer informació per a assegu-
rar del fet y deliberar si ha de exir o no al reparo
de la causa, y que reben-la à excedit vostra se-
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nyoria los límits de sa jurisdicció. Y lo paper que
ara s’és donat a sa excel·lència, per part de vos-
tra senyoria, a part desde lo versícol y en quant
fins al fi, vol provar vostra senyoria que no ha
excedit los límits de sa jurisdicció rebent infor-
mació en los casos de contrafacció fundant en
algunas constitucions, capítols de Cort, rahons
y observança antigua y moderna. Esta matexa
pretensió tingueren los predecessors de vostra
senyoria // 254r // del any 1656 o principi de
1657, fundant-lo en lo mateix. Y lo senyor mar-
quès de Mortara, predecessor de sa excel·lència
en estos càrrechs, manà al advocat fiscal patri-
monial digués son sentit. Al qual, ab consulta
de 10 de febrer, 1657, para que las ditas consti-
tucions, capítols de Cort, rahons y observança
no donan títol, perquè en cas de contrafacció
puga vostra senyoria procehir a rèbrer informa-
cions y respongués ab ella a tots los funaments
que era contrari se ponderan. Primerament, di-
gué que la constitució del senyor rey don Fer-
nando, de la Cort de Barcelona del any 1413,
que·s en lo llibre dels Quatre Senyals, capítol
14, número 4, versícol «Y si era cas», y la consti-
tució de la senyora reyna donya Maria, de la
Cort de Barcelona del any 1422, que és la cons-
titució 8, que comensa: «Lo fruyt de las lleys»,
títol «De observar constitucions», que són con-
formes, sols disposan que los diputats, axí gene-
rals com locals, si·ls pareixerà pugan oposar-se a
la contrafacció de constitució per medi de supli-
cacions, rahonaments, protestacions y appel·la-
cions ab què digue que en ellas no·y ha paraula
en què se dóne facultat de rèbrer informació per
a deliberar si és contrafacció o no, ni las paraulas
de ditas constitucions, ibi: «Si ben vist los serà
los concedeix semblant facultat, perquè aque-
lles sols donen àrbitre als deputats per a opo-
sar-se personalment a la contrafacció ab suplica-
cions, appel·lacions» etcètera, com clar y distin-
tament se veu de la lectura de les dites dos cons-
titucions. Y consultant les matexes paraulas lo
pràtich Mieres sols diu que importan àrbitre
dels diputats si les provisions y mandatos dels
officials són contra constitució, y anyadeix lo
mateix autor que los deputats no tenen en assò
jurisdicció contensiosa, ab què clarament supo-
sa que no pot vostra senyoria rèbrer informació
de testimonis, la qual és acte que no·s pot exer-
cir son jurisdicció. // 254v // A més, de què las
paraules, si ben vist los serà, se an de enténdrer
regulant-les ab les paraules del capítol 5 del nou
redrés del General de les Corts del any 1599, y
de la constitució 45 de les Corts del mateix any,
com més avall se dirà. Segonament, digué lo ad-
vocat fiscal que no és rellevant la constitució del
senyor rey don Fernando, de la Cort de Bar-
celona del any 1481, que és la constitució 11,
que comense: «Poch valdria», versícol «En si las
ditas cosas», títol «De observar constitucions»,

396

perquè la dita constitució diu axí: «E feta fee a
ells dels dits usatges, constitucions, capítols, ac-
tes de Cort, privilegis, usos y costums designats
en què y perquè an fet contra los dits usatges,
constitucions» etcètera, de manera que la fee
que se ha de fer al official que haurà contrafet
no ha de ser fee del fet sinó fie de las constitu-
cions y usatges ab la pressió de la causa de con-
trafacció. Y que axí ho entengués a la Real Au-
diència en lo any 1639 en la declaració que
reffereix Fontanella, quant y més que la infor-
mació que sobre lo fet reben los deputats no fa
fee ni prova alguna ni la pot fer, donchs, la dita
constitució en virtut de dites paraules. E feta fee
no dóna facultat a vostra senyoria per a rèbrer-
la. Tercerament, digué lo dit advocat fiscal que
no obstant lo títol 5 del nou redrés del General
de les Corts de 1599, lo qual diu axí: «Que
sempre y quant se offerirà contrafacció de cons-
titució, usatges, privilegis, capítols y actes de
Cort y seran interpretats los diputats y ohidors
de dita contrafacció, tant a instànçia de les //
255r // universitats, com de particulars, certifi-
cats los dits deputats y ohidors de dita contra-
facció ab suplicació firmada per la part, o en son
nom per qualsevol persona, hagen de fer las di-
ligèncias convenients», etcètera. De manera
que la paraula «certificats» no comprèn infor-
mació, perquè diu certificats los diputats ab su-
plicació de la part se han ya de oposar a la con-
trafacció, y assò és conforme a la constitució 9
títol «De observar constitucions», versícol «E
los deputats», iunt lo que reffereix lo doctor
Gabriel Barart. Y és molt ponderable per a tota
esta intel·ligència la constitució 45 de les Corts
del any 1599, en aquelles paraules, ibi: «Que
sempre que se’n tendrà de les quals evident-
ment se veu que los deputats, per a què se pu-
gan oposar a la contrafacció, basta sols que en-
tengan que·y ha contrafacció, sens que sie
necessària informació ni suplicació de la part».
En quart lloch, a la rahó que vostra senyoria diu
que los diputats, antes de aixir a la deffensa de
les constitucions, se han de assegurar si se ha
contrafet a ellas, y que assò no·u poden fer sens
precehir procés informatiu perquè no·s digue
que·s mouen de fàcils contra lo official que en-
tenen haver contrafet, respongué lo advocat fis-
cal patrimonial que esta rahó és sols colorada, y
que de les refferides constitucions no·s pot tràu-
rer esta conseqüència, particularment perquè
ningú podia dir que mouen los diputats de fàcil
si seran interpel·lats ab suplicació de la part,
puix tenen constitucions que axí ho declaran,
com és lo capítol 5 del nou redrés del General
de les Corts del any 1599, y la constitució 9, tí-
tol «De observar constitucions». Y si no·y ha
instància de part de vostra senyoria sindich, per
medi del qual, tenint notícia de la contrafacció,
pot vostra senyoria oposar-se // 255v // per ob-

[ 1671 ]



servança de las constitucions, com o insinúa la
ponderada constitució 45 del any 1599, ab què
aquest color no done ni pot donar títol a vostra
senyoria per a procehir a rèbrer informació, que
és acte jurisdiccional, sens que obte lo que ales-
hores se dèia per los predecessors de vostra se-
nyoria, que en lo proçés informatiu que fan los
diputats no usen de jurisdicció alguna, perquè
respongue lo dit advocat fiscal ser aquest obliga
insubsistent, pues en lo procés informatiu se re-
bés testimonis ab jurament y assò ningú o pot
fer sens tenir jurisdicció. Y no tenint-la vostra
senyoria, en aquest cas no pot fer proçés infor-
matiu. En quint lloch, se ponderaven en aquella
ocassió per los predecessors de vostra senyoria
dos exemplars de haver rebut informació en los
casos de pretesa contrafacció, lo un del any
1619, firmat de dotse juristes que allí nomena-
ven, y lo altre de temps del senyor don Joan de
Àustria, essent lloctinent de sa magestat en
aquest Principat. A estos exemplars respongué
lo advocat fiscal que no sufragavan a vostra se-
nyoria no lo del any 1619, perquè tractant-se
matèria de jurisdicció, com és rèbrer testimonis
ab jurament, assistint lo dret a sa magestat y re-
sistint vehentment a vostra senyoria no pot vos-
tra senyoria obtenir en sa pretenció si nó es
monstrant títol o possessió immemmorial, com
o ensenyan infinits doctors que reffereixen Por-
tio, Cutello, Càrcer, Solorzano, Matheu y Ses-
sa, que parle dels diputats de son litigi. Y encara
que alguns pràtichs digan que en Catalunya se
dóna manant // 256r // en lo mer y mitx imperi
per trenta anys, però assò se ha de enténdrer en
lo que tenen territori, com són los barons, se-
gons la constitució primera y segona, títol «De
violència y restitució de despullats», però no en
los llochs reals, com ho note Mieres, ni en los
que no tenen territori, com ho adverteix Oliba.
Y vostra senyoria, en los casos que té jurisdicció,
és real, y no té territori, com per dos vegades se
ha declarat en lo real senat de Catalunya. A més,
que des del any 1619 fins en lo any 1657 en què
lo fiscal segueix à llevats dotse anys de les turba-
cions. Des de 1640 fins 1652 sols discorregue-
ren vint-y-sinch anys, ab què ni en lo article de
manutenció podria vostra senyoria obtenir,
quant y més en la causa de proprietat. Y lo que
lleva tota difficultat és un lloch del pràtich Mie-
res, en què diu que la manutenció que conce-
deix en Catalunya en lo mer y mitx imperi per la
possessió de trenta anys se ha de enténdrer de
trenta anys antes de la Cort del any 1283, en
què foren fetes dites constitucions primera y se-
gona «De violència y restitució de dispullats», y
què en la possessió ocupave després de aquell
any no·y pot haver possessori sobre jurisdicció
sinó és que·s mostre títol. Ab altre exemplar del
temps del senyor don Joan respongué lo advo-
cat fiscal que tampoch no sufragave als prede-

cessors de vostra senyoria, perquè en aquell cas
tingueren los diputats de sa magestat orda per
aquest effecte. Y en què molts que en aquell cas,
tenint facultat de sa magestat, poguessen rèbrer
informació, però la llicència particular de lesho-
res no pot exténdrer a altres cassos. Y és de ad-
vertir que nostres pràtichs, com Mieres, Ripoll,
Berart y Fontanella, que tracten dels remeys
que podrien fer los deputats //256v // quant en-
tenessen que·y ha contrafacció, citant las mate-
xas constitucions y capítols de Cort dalt reffe-
rits, no parlen paraula de procés informatiu.
Sols Fontanella, en un lloch, diu que los dipu-
tats no se opposan a la contrafacció de constitu-
ció sinó que primer los assessors hagen declarat
ser·o. Però assò no conclou que lo proçés infor-
matiu, puix pot oposar-se vostra senyoria a la
contrafacció ab la interpel·lació o suplicació de
part o per a ver·o antes a sa vostra senyoria. Esta
consulta que féu lo advocat fiscal patrimonial
per lo marquès de Mortara, aleshores lloctinent
general del present Principat, fonch enviada a sa
magestat, que gose de glòria. Vista la qual, ab sa
real carta despetxada per lo Consell Supremo de
Aragó, manà als predecessors de vostra senyoria
que no rebesen informacions en los casos de
contrafacció. Y encara que vostra senyoria diga
que aquest real orde de sa magestat fou dit sols
en matèria de excessos de soldats en los allotja-
ments, però lo dupte requerit sobre la contra-
facció que aleshores los diputats pretenian, fun-
dada en las matexas constitucions y capítols de
Cort que ara, y havent declarat sa magestat en
aquell cas, que vostra senyoria no podia rèbrer
informació, ab motiu que no·y ha constitució
que sufregàs, precissament se ha de dir que sa
magestat generalment ordena y declara que
vostra senyoria no pot rèbrer informació en cas
de contrafacció. Y a la ocasió que sa excel·lència
sperava que vostra senyoria respondria dient //
257r // que no havia tingut notícia de aquest real
orde, persevera vostra senyoria en insistir a ell,
volent-li donar les intel·ligències totes molt
contraries a la mersè de sa magestat y contra lo
que en dit orde té mannat, de a hont se segueix
que los exemplars més moderns que vostra se-
nyoria reffereix en son paper, des del Verniol,
verifica esta veritat ab los següents, fins a la fi,
no són de consideraçió alguna, perquè, a més
de las rahons refferides respecte del exemplar
del any 1619 que se aplican a estos exemplars
moderns, se respon que los ministres reals a qui
toca la principal deffensa d’esta regalia no han
tingut notícia de los processos informatius que
se haurian oposats a ells, com fonch fet lo any
1657, y també perquè, en cas pogués constar
d’esta notícia y fos de ministres deputats per las
defensas de las regalias, no poden estos prejudi-
car a sa magestat, perquè segons la més verda-
dera opinió dels doctors la sciència dels officials
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no danya ni pot danyar al senyor y lo que lleva
tota difficultat, havent manat sa magestat y de-
clarat que vostra senyoria no pot rèbrer infor-
mació, no poden los ministres reals de qualsevol
autoritat y preheminència que sien tol·lerar,
consentir ni permètrer que vostra senyoria rebia
informació de testimonis mirats en cas de con-
trafacció. Y axí se veu que las constitucions, ca-
pítols de Cort, rahons y observança que vostra
senyoria reffereix en son paper no li dóna títol
per a procehir a pèndrer informació en cas de
contrafacció.»

257v Dilluns, a XV. En aquest die ses senyories baxa-
ren a la Llotja de la mar de la present ciutat a ef-
fecte de arrendar la bolla de Barcelona y altres
drets que no estavan arrendats.

Dimecres, a XVII. En aquest die ses senyories ba-
xaren en la Llotja de la mar de la present ciutat a
effecte de arrendar la bolla de Barcelona y altres
drets que no estavan arrendats.

258r Divendres, a XVIIII. En aquest die, absent lo se-
nyor oÿdor real, ses senyories són baxats en la
Llotja de la mar de la present ciutat a effecte de
arrendar la bolla de Barcelona y altres drets que
no estaven arrendats. Y feren arrendament de la
bolla de Barcelona per preu de trenta-sinch mí-
lia lliures per quiscun any a Hierònym Porró,
baster, ciutedà de Barcelona, havent offert a qui
se posarà en dita de ditas trenta-sinch mília lliu-
res, mil lliures de axaus, per una vegada tant so-
lament, havent antes promesas altras mil lliures
a qui se posàs en dita de trenta-quatre mília lliu-
res. Y axí mateix han fet arrendament del dret
de monedas, cullidor tant en la present ciutat de
Barcelona com també del què entrarà y exirà en
las demés ciutats, vilas y llochs del present Prin-
cipat, a Hierònym Jaumar, peraire, ciutedà de
Barcelona, per preu de mil y cent lliures per
quiscun any, ab promesa de cent lliures de
axaus, havent promès antes a qui se posàs en
dita de nou-centes lliures, sinquanta lliures de
axaus, y a qui se posàs en dita de nou-centes sin-
quanta lliures altres sinquanta lliures de axaus, y
a qui se posàs en dita de // 258v // mil lliures al-
tres sinquanta lliures de axaus, tots per una ve-
gada tant solament.

Dilluns, a XXII. En aquest die Pau Ferrer, merca-
der, a las sinch horas y mitja de la tarde, consti-
tuhit personalment en la sala del consistori de la
present casa de la Diputació en presència de ses
senyories, present jo Joseph Sauleda, vice et loco
de Joan Argila, scrivà major del General de Ca-
talunya, y presents per testimonis Joseph
Blanch y Joseph Cortès, verguers de ses senyo-
ries, digué llegís a ses senyories una súplica
que·m entregà, y llegida, que llevàs acte de la
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presentata de // 259r // aquella. La qual súplica
prenguí y legí a ses senyories, qui respongueren
que se tocàs oblata al peu de la dita súplica, re-
metent-la als magnífichs assessors per a què fes-
sen relació en scrits sobre las cosas contengudas
en ella, presents per testimonis los sobredits. La
qual súplica ab la oblata, relació en scrits y vot
de assessors y consulents aplicats sobre dita
matèria, per ser grave, són assí cusits, signats de
lletra A y del thenor següent:

«Molta il·lustre senyor. Pau Feu, mercader, of-
fereix a vostra senyoria quiscun any ab les
col·lectes de les bolles de Catalunya juntes, que
són vint, que vostra senyoria las té arrendades
per quoranta-dos mília lliures per any, offereix
queranta-tres mília lliures, ab què li prenga la
dita fins a set horas de la tarda del dia present,
que comptam a 22 de juny, altrament se’n apar-
ta. Lo offici, etcètera. Altissimus. Pau Feu, en
causa pròpia.

Oblata XXII junii MDCLXXI. In consistorio, hora
quinta et dimidia post meridiem, et domini de-
putati, intervenientibus dominis auditoribus
computorum, comisserunt predicta magnificis
assessoribus generalis qui super suplicatis debite
provideant et relacionem faciant in scriptis si
dicta dita de iure est admitenda. Joannes Argila,
scriva maioris Generalis Catalonie.»

«Lob doctor Anton Vilaplana, assessor del Ge-
neral, y lo doctor Francesch // 259v // Campde-
rrós, advocat fiscal del dit General, no havent
trobat al doctor Olaguer Montserrat, altre dels
assessors del General, diuen y fan relació a vos-
tra senyoria que las bollas foranas vuy estan lliu-
radas per quoranta-dos mília lliures lo any, y
que segons lo contengut en la present suplica-
ció se offerexen mil lliures més quiscun any, y
per quant, segons un pacte contengut en la tab-
ba del arrendament, essent ja lliurat sinó és offe-
rint dita considerable. E com, per averiguar si la
dita de ditas mil lliures o més és considerable o
no, hagut respecte al preu de dit arrendament,
sie cosa difícil y que requereix major assiento
que la de una hora y mitja, majorment, attesos
los exemplars de la present casa segons los quals
se diu haver-se tornat alguns arrendaments al
subhast offerint algunes occasions la sisena part
més del preu, altres la dotsena, ab què no·i ha
regla certa en aquesta matèria, los quals exem-
plars se han de vèurer y examinar y mirar diffe-
rents autors per a vèurer lo que disposa lo dret
sobre dita matèria, si la dita de mil lliures més lo
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any és considerable o no, hagut respecte al preu
del arrendament, y per ser la matèria de la gra-
vedat que se diu, diuen a vostra senyoria sie ser-
vit nomenar consulents encontinent, offerint a
vostra senyoria no llevar mà ni scusar treball
algú fins a tant se han presa resolució. Campde-
rros, advocatus fisci Generalis. Vilaplana, asses-
sor.»

260r «Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya als assessors y advocat fiscal y doc-
tors infrascrits aserca de una suplicació donada
per Pau Feu, mercader, offerint donar en las bo-
llas foranas de Catalunya mil lliures cada any
més del què estan arrendadas, ab què se li pren-
gué la dita fins a set horas de la tarda del die que
donà dita suplicació, que fou aïr dilluns, als 22
del present y corrent mes de juny, vista la dita
suplicació, vista la decretació de aquella, de la
qual resulta que dita suplicació fou donada a las
sinch horas y mitja de la tarda, vistos differents
exemplars de la present casa, y assenyaladament
un vot dels magnífichs assessors y advocat fiscal
de aquella fet al peu de una suplicació donada
als 22 de juny, 1662, als tunch molt il·lustres se-
nyors deputats, lo qual se troba continuat en lo
llibre de Deliberacions, trienni 1659, foli entre
318 y 319, ab lo qual se·ls oferia en un arrenda-
ment de una bolla la dotsena part més del preu
del arrendament, per lo qual antecedentment
ere estat y fonch aconsellat que fos admesa dita
nova dita, eciam lliurat lo arrendament, vist al-
tre exemplar als 30 de juny y 2 de juliol del any
1663, lo qual és en lo dietari, trienni 1662, del
qual resulta que no obstant que lo dret del Ge-
neral fou lliurat per 14.000 lliures fou aquell
tornat al encant per haver oferta altra persona
mil lliures més, atès y considerat que, lliurats los
arrendaments, està acquirit dret a aquell qui à
ofert major dita, de tal manera que per fer lo
contracta pot ser compel·lit a sa observació del
arrendament y de pagar la dita, per lo que se à
iudicat sempre per los doctors en favor de
aquell qui ha obtingut en la licitació, y també
perquè altrament màxime respective de aquells
que semblantment contractan o //260v //donan
ditas en vendas o arrendaments de magistrats
seria inconvenient que ab facilitat se puguessen
admètrer preus o ditas majorment ja per fet y
lliurat lo arrendament sinó és que la dita fos
considerable, atès y considerat que dels exem-
plars sobredits resulta que quant se dóna lloch a
nova dita fonch perquè se oferí la dotsena o ca-
torsena part més de la dita, per la qual antes era
estat lliurat lo arrendament, atès axí mateix y
considerat que la dita oferta per dit Pau Feu no

és considerable respective de la dita se ha lliurat
lo arrendament, com havent-se lliurat per
42.000 lliures quiscun any y offerint-se 10.000
quiscun any ve sols a aumentar la dita en una
part de las quaranta-dos per las quals se ha lliu-
rat lo arrendament, per ço, són de vot y parer
que dits molt il·lustres senyors deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Catalunya no
tenen obligació, y que per ser autoritat de la
casa no és convenient, admètrer la dita de
10.000 lliures, per ésser tènua y no considerable
respective de las 42.000 lliures. Y axís ho sentan
en Barcelona, a 23 de juny, 1671. Salvo, et cete-
ra. Montserrat, assessor. Campderros, advocatus
fisci Generalis. Vilaplana, assessor. Valencia,
consulens. Molins, consulens.

Dimars, a XXIIII. En aquest dia Pau Feu, merca-
der, constituhit personalment en //261r //la sala
del consistori de la present casa de la Diputació
en presència de ses senyories, present jo Joseph
Sauleda, vice et loco de Joan Argila, scrivà major
del General de Catalunya, y presents per testi-
monis Joseph Cortès y Jaume Casas, verguers
de ses senyories, digué llegís a ses senyories una
súplica que m’entregà, y llegida, que llevàs acte
de la presentata de aquella. La qual súplica
prenguí y llegí a ses senyories, qui respongueren
que se tocàs oblata al peu de dita súplica, reme-
tent-la als magnífichs assessors per a què fessen
relació en scrits sobre lo contengut en aquella,
presents per testimonis los sobredits. La qual
súplica ab la oblata, relació y vot de assessors y
consulents aplicats sobre dita matèria, per ser
grave, són assí cusits, signats de lletra B y del
thenor següent:

«Molta il·lustre senyor. Lo dia de aïr Pau Feu,
mercader, ciutedà de Barcelona, offerí a vostra
senyoria, ab les bolles y col·lectes de tota Cata-
lunya, per any 43.000 lliures, que són 10.000
lliures al mes per any, que vostra senyoria no les
té lliurades. Lo qual fet cometé als assessors de
la present casa y consulents, los quals han decla-
rat no era dita considerable y que per dit effecte
no·s devia admètrer. E com la dita dita sia dita
considerable, per quant la ciutat de Barcelona
sent un comú que tampoch no pot tornar nin-
gun arrendament lliurat al subhast fiscal sinó és
ab dita considerable en las tabbas dels arrenda-
ments, à esplicat la dita considerable en 3.000
lliures, reservant-se, per ço, facultat de poder
tornar al subhast sempre que se offerís la dita
dita de 3.000 lliures, essent un arrendament
que quiscun any se’n trauen cent mília lliures,
poch més o menos. Per ço, y altrament, a vostra
senyoria suplica sie de son remey manar subhas-
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tar altra vegada dites bolles y acceptar a esta part
la dita offerta de 1.000 lliures per any, que són
3.000 lliures per tot lo trienni, offerint que, si se
tornan al subhast //261v //encara s·i dóna major
cantitat fins a la quantitat de 4.000 lliures per
dits tres anys, les quals 4.000 lliures de present
offereix, tornant-se emperò al subhast per tot lo
dia de avuy y lliurant-se lo endemà de sant Joan,
atès ve a redundar dita oferta en gran benefici
del General y de no acceptar-la en gran dany,
com ho spera del bon zel y bona administració
de vostra senyoria, que·u farà, y no volrrà
permètrer dit dany a la Generalitat, suplicant a
vostra senyoria que de la presentació de la pre-
sent súplica ab inserta de aquella ne mane llevar
acte per lo scrivà major de vostra senyoria. Lo
offici, etcètera. Altissimus et cetera. Costa.

Oblata XXIII junii MDCLXXI. In consistorio, circa
hora undecima ante meridiem, et domini depu-
tati, intervenientibus dominis auditoribus com-
putorum, comisserunt predicta magnificis asses-
soribus generalis qui super suplicatis relacionem
faciant in scriptis. Ioannes Argila, scriva maioris
Generalis Catalonie.»

«Losa assessors y advocat fiscal infrascrits diuen
y refferexen a vostra senyoria que la matèria és
grave y attès que, sobre lo matex fet fonch servit
vostra senyoria nomenar consulents en lo dia de
aïr, sia vostra senyoria servit nomenar-ne per a
declarar sobre lo contengut en la present súpli-
ca, per a acertar, com desitjen, aconcellar a vos-
tra senyoria lo fahedor sobre dit fet. Montserrat,
assessor. Campderros, advocatus fisci Generalis.
Vilaplana, assessor.»

«Los assessors, advocat fiscal y doctors infras-
crits consultats diuen //262r // a vostra senyoria
que estan y perseveran en lo vot fet lo die pre-
sent, no obstant la supplicació sobredita, per
quant lo exemplar que han trobat de admissió
de nova dita, després de lliurat lo arrendament y
fet lo acte, és en cas que lo nou liurador offeria
la catorzena part més de la quantitat per la qual
se havia lliurat lo arrendament, però que admè-
trer nou licitador ab las circunstàncias que en lo
present cas, que solament offereix de quoranta-
dos parts, una o poch més, no se pot dir dita
considerable, tant per lo que comunament se
observa, segons refereixan los doctors, com
també perquè seria contra la autoritat de la pre-
sent casa per una quantitat no considerable res-
pecte del preu del arrendament, la qual se té de
atténdrer, apartar-se vostra senyoria del què fins
avuy se troba en esta casa més dispensat, lo que
cediria en notable dany de la Generalitat, pus
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molts, ab speransa que després de lliurat lo
arrendament sercan admeses a nova dita, ab una
quorantadozena part o circumcirca, dexarian de
donar dita. Y lo quea, vostra senyoria, en admè-
trer la present dita, perdria lo General los trien-
nis vinents no trobant ditas competents, ab spe-
ransa que després de lliurat lo arrendament
podrian ésser novament admesos a offerir ditas
mòdicas, las quals consideracions las han adme-
sas expressament los doctors en lo cas present y
altres consemblants. Y axí ho sentim en Barce-
lona, als 23 de juny, 1671.

Montserrat assessor. Valençia, consulens. Vila-
plana, assessor. Molins, consulens. Campderros,
advocatus fisci Generalis.»

En aquest mateix dia se és partit de la present
ciutat lo il·lustre senyor don Bernat de Ayme-
rich y Cruÿlles, deputat militar, que se’n // 262v
// anave fora de aquella a effers seus propis.

Dimecres, a XXIIII. En aquest dia ha fet relació a
ses senyories lo il·lustre senyor oÿdor militar
com essent-se conferit en lo palàcio del ex-
cel·lentíssim senyor lloctinent de sa magestat en
lo present Principat lo dia de 22 del corrent mes
de juny, a effecte de donar-li una carta de sa ma-
gestat, còpia de la qual és assí cusida, signada de
lletra M, y del thenor següent:

«Lab reyna governadora.

Ilustre duque de Sessa y de Baena, primo, mi lu-
garteniente y capitán general. Los dipputados y
oydores de quentas del General de esse Principado
me representan, en la carta de que os remito co-
pia, que están en costumbre, antes y después del
año de quarenta, de usar en los auctos públicos
que refieren de unas insignias carmesines a modo
de bandas, y en ellas un escudo con las armas del
General y que offreciéndose ir a hablaros en cosas
de la Generalidad los prevenísteys no fuessen con
ellas, suplicándome mande lo puedan continuar
o que de nuevo se lo conceda por gracia. Y porque
antes de tomar resoluçión quiero saber lo que hay
y se os ofrece en ello me lo aviseréys, informándoos
de lo que antes y después de las alteraciones se haya
stilado y lo que también os pareziera en esta súpli-
ca para que, entendido, mande lo que fuere servi-
do. Dada en Madrid, a XI de junio MDCLXXI. Yo,
la reyna.

Don Didacus de Sada, secretarius. Al virrey de
Cataluña.»
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E que dit excel·lentíssim senyor havia fet de res-
posta que en quant li fos possible obrarie //263r
// en favor el consistori.

Dijous, a XXV. En aquest die Barthomeu Angla-
da, celler, ciutedà de Barcelona, guarda ordinà-
ria de la Bolla del General de la present ciutat,
ha renunciat lo dit offici de guarda ordinària en
mà y poder de ses senyories y en favor de Bar-
thomeu Minguel, jove candaler de cera, ciutedà
de Barcelona, per ésser altre dels officis antichs y
dels que·s poden vèndrer y alienar. E ses senyo-
ries han respost que admetian la dita renuncia-
ció si y en quant per capítols y actes de Cort los
és lícit y permès. Essent presents per testimonis:
Jaume Cases y Joseph Cortès, verguers de ses
senyories.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari la còpia de una carta de la reyna, nostra se-
nyora, la qual és signada de lletra H y del thenor
següent:

«Laa reyna governadora.

Ilustre duque de Sessa y de Baena, primo, mi lu-
garteniente y capitán general. En atención a la
fineza con que prosedió en el real servicio Domin-
go Negrell de Orri y lo que padezió en prisiones de
hierro y en su hazienda, mandó scrivir el rey, mi
señor, que haya gloria, en 17 de febrero de 1661, al
marquès de Olías y Mortara, y también en 12 de
julio de 1664, tubieren la mano en los diputados
que entonzes eran para que le diesen espera para
la satisfacción y paga de lo que deve a la Dipputa-
zión por la hazienda que su subrino Juan Pablo
Negrell possehía en Caldes de Monbuy. Y los dipu-
tados acordaron en 8 de octubre del dicho año de
64 que no tratase de la materia en obsequio de que
los mande. Aora he entendido que los dipputados
presentes tratan de molestarle por esta deuda y me
supplica mande no se les haga por las consideracio-
nes referidas y por la descomodidad en que se ha-
lla. Y antes de tomar resoluzión he querido man-
daros que informándoos de lo que en ella huviere
me aviséys de lo que halláredes junto //263v // con
vuestro pareçer. Y entretantos los diputados insta-
ren en alguna execuçión contra él y su hasienda
trendréys la mano en que no innoven hasta que
con vista de vuestro informe tome jo la resoluçión
que convenga. Dada en Madrid, a XXI de febrero
MDCLXXI. Yo la reyna.

Vidit Dux, thesaurarius generalis. Vidit don Pe-
trus Villacampa, regens. Vidit Hernandez ab
Heredia, regens. Vidit, Marchio de Castellnovo.

Vidit, Exea, regens. Vidit, don Joseph de Boxa-
dors. Don Didacus de Sada.»

Divendres, a XXVI. En aquest dia, constituhit
personalment Joan Argila, scrivà major del Ge-
neral de Catalunya, en presència de Francisco
Cortès, notari públich de Barcelona, y Joan Ba-
dia, scrivent, testimonis per est effecte cridats,
instant Joseph Blanch, altre dels verguers del
consistori dels molt il·lustres senyors deputats,
en presència de don Francisco Vila, servint lo
offici de regent los comptes, per don Joan Gui-
nart obtenint aquell, personalment trobat en la
casa de sa pròpia habitació, scituada en lo carrer
de Besea de la present ciutat, lo qual Joseph
Blanch ha arrestat lo dit don Francisco Vila en
ditas sas casas per orde de ses senyories, ma-
nant-li tinga dit arrest sots pena de mil lliures en
cas de rompiment, al General aplicadoras, de las
quals cosas me requereix ne lleve acte.

En aquest mateix dia fonch presentada una su-
plicació en lo consistori de ses senyories per part
de Ramon Costa, mercader, ab la qual offereix
tres mília lliures més per lo arrendament dels
drets del General. E ses senyories remeteren
aquella als magnífichs assessors per a què fessen
//264r //relació en scrits incontinent sobre lo en
aquella contengut. La qual súplica ab la oblata y
relació firmada de dits magnífichs assessors y
advocat fiscal és assí cusida, signada de lletra C,
y del thenor següent:

«Molta il·lustre senyor. A notícia de Ramon
Costa, mercader, ciutedà de Barcelona, ha per-
vingut de què los drets del General de Catalun-
ya, axí los que se exhigesen en la present ciutat
com en tot lo Principat, se serian arrendats per
vint-y-tres mília lliures per quiscun any, relle-
nats los axaus que vostra senyoria oferí donar. Y
com lo dit Costa desitja ésser arrendatari de
aquells y mirar per lo útil y benefici de la Gene-
ralitat, per tant y altrament, offereix dir sobre
del dit arrendament per lo discurs dels tres anys
tres mília lliures, suplicant sia del servey de vos-
tra senyoria manar al corredor que li acceptia y
prenga la dita oferta, la qual no pot escusar-se
de admetra per ser quantitat considerable y en
evident y conegut benefici de la Generalitat.
Oferint-se, axí mateix, dit Costa, en cumplir
tots los pactes de la tabba en virtut de la qual
s’és encantat lo dit arrendament, y que en tot
cas, per a què en lo sdevenidor conste de la dita
oferta, suplica sie tocada la oblata en la present
suplicació, continuant-la en lo dietari aquella
per a què se’n puga haver la rahó qual de dret se
deu y pot haver, lo que spera de la rectitut ab

401

[ 1671 ]

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
262v i 263r del trienni 1668-1671.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
263v i 264r del trienni 1668-1671.



què vostra senyoria sempre ha procehit. Officio,
et cetera. Altissimus, et cetera. Bru et de Olzina.

Oblata XXVI junii MDCLXXI. In consistorio, et ce-
tera, et domini deputati, intervenientibus domi-
nis auditoribus computorum, comiserunt predic-
ta magnificis assessoribus Catalonie qui super
supplicacionis relacionem // 264v // faciunt in
scriptis incontinenti. Joannes Argila, scriva
maioris Generalis Catalonie.»

«Losa assessors y advocat fiscal del General in-
frascrits fan relació a vostra senyoria que la ma-
tèria és grave y necessitan de consulents, y que
vostra senyoria sia servit nomenar-ne per a què
puguen aconsellar a vostra senyoria lo que·s deu
obrar. Montserrat, assessor. Campderros, assessor.
Vilaplana, assessor.»

Diumenge, a XVIIII. En aquest die Joseph Cor-
tès, altre dels verguers de ses senyories, és anat
per orde del consistori en casa de don Francisco
Vila, servint lo offici de regent los comptes del
General, a effecte de alsar-li lo arrest per part de
ses senyories per lo dia de 26 del corrent. En
aquest mateix dia, Ramon Costa, mercader,
constituït personalment en la sala del consistori
de la present casa de la Diputació, en presència
de ses senyories, present jo, Joseph Sauleda, vice
et loco de Joan Argila, scrivà major del General,
y presents per testimonis Joseph Cortès y Hya-
cintho Morató, verguers del consistori, digué
llegís a ses senyories una súplica que me entregà
y llegida //265r // que llevàs acte de la presenta-
ta de aquella, la qual súplica prenguí y llegí. E
ses senyories respongueren que se tocàs oblata
al peu de la dita súpplica, remetent-la als magní-
fichs assessors y doctors consulents aplicats per
a aconsellar a ses senyories sobre la altre súplica
presentada per dit Costa lo dia de 26 del cor-
rent asserca la offerta de mil lliures cada any,
més lo arrendament dels drets del General, que
són tres mília lliures ab tot lo trienni. Presents
per testimonis los sobredits, la qual súplica, jun-
tament ab la oblata, és assí cusida, signada de
lletra D y del thenor següent:

«Moltb il·lustre senyor. A notícia de Ramon
Costa, mercader, ciutedà de Barcelona, ha per-
vingut de què vostra senyoria hauria lliurat lo
arrendament de las bollas foranas del present
Principat per temps de tres anys, comensans
aquells a córrer al primer de juliol pròxim vi-
nent, per preu de quoranta-dos mília lliures per
quiscun any, lo qual arrendament ha entès se és
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fet ab pacte y condició que si dintre sis dies des-
prés de haver presa possessió de aquell lo arren-
datari o abans se trobàs dita considerable major
de la offerta per dit arrendatari, que pogués vos-
tra senyoria acceptar aquella y tornar altre vega-
da al subhast lo dit arrendament. Y com, molt
il·lustre senyor, lo dit Ramon Costa desitje
arrendar los dits drets de la bolla forana, per
tant y altrament, en execució del sobredit, offe-
reix donar dita en y sobre del dit arrendament
sinch mília lliures més, moneda barcelonesa, per
tot lo dit arrendament, la qual dita súplica sie
manada acceptar per lo corredor ordinari y a
aquell ésser ordenat que encante lo dit arrenda-
ment, dient per dita de quiscun any quoranta-
tres mil sis-centes sexanta-sis lliures, tretse sous
y quatre, offerint-se dit Costa en cumplir tot lo
contengut en la tabba de dit arrendament. La
qual oferta fa y fer entenia que sie durador per
tot lo die de Sant Pere pròxim vinent y només
havant, la qual offerta deu vostra senyoria ser-
vir-se de admètrer, atteses ditas molt com és de
vèurer // 265v // y és notori y conegut benefici
de la Generalitat y de sos acrehedors, no sols
perquè ab dita offerta restaran lluhidas dos-cen-
tas sinquanta lliures en penció y sinch mília lliu-
res en preu, sinó també que, donant lloch a la
dita obligació, se posà dit arrendament en estat
de poder resultar encara molt major benefici a la
Generalitat, incitant-se per rahó de aquella a
dir-hi altres majors quantitats, suplicant final-
ment de què la present petició y offerta sie con-
tinuada en lo dietari de vostra senyoria per a
què en tot temps conste de la utilitat y benefici
que de aquella ne ha de reportar la Generalitat.
Y que sie llevat acte de la sobredita offerta, tot
lo que ho spera dit Ramon Costa de la rectitut y
conegut zel ab què vostra senyoria sempre pro-
cehit. Officio, et cetera. Altissimus et cetera. Bru
y de Alzina.

Oblata XXVIIII junii MDCLXXI. In consistorio, et
domini deputati intervenientibus dominis audi-
toribus computorum, comisserunt predicta mag-
nificis assessoribus Generalis Catalonie qui una
cum magnificis Ludovico Valençia, Felice Mo-
lins, Francisco Comas et Torro et Michaelle Gri-
mosachs, doctoribus aplicatis, pro hac et alia su-
plicacione per dictum Raymundum Costa pre-
sentata die XXVI currentis mensis junii, qui super
supplicatis relacionem faciant in scriptis dicta
dita de iure est admetienda nec ne. Ioannes Ar-
gila, scriva maioris Generalis Catalonie.»

En aquest mateix die fonch presentada a ses se-
nyories una supplicació //266r //per part de don
Francisco Montserrat y Vives, lo qual me han
manat ses senyories continuàs y cusís en lo pre-
sent dietari. Com en effecte és assí cusida, signa-
da de lletra H y del thenor següent:
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«Molta il·lustres senyors. Don Francisco Mont-
serrat y Vives, arrendatari del dret del General
de Catalunya y de las bollas foranas per lo trien-
ni vinent que comensarà al primer de juliol del
corrent any, com ha tenint dret y cessió de Jau-
me Sagalà y Francisco Texidor, als quals foren
lliurats dits drets, havent tinguda notícia que
per algunes personas se ha offert alguna nova
dita per Ramon Costa, mercader, per las bollas
foràneas y drets de General, a més dels fona-
ments de dret que asistexen a dit don Francisco
Montserrat per a què no se admeten les dites
ofertes asistexen moltas rahons de política y
convenièncias a vostra senyoria y casa del Gene-
ral. No ha pogut dexar de representar-ho en
scrits a vostra senyoria, per a què ab madura de-
liberació, com acostuma, prenga resolució del
què més convinga, que com se creu y espera
serà a favor de dit don Francisco Montserrat. Y
ab la brevedat del temps se han premeditades les
següents: «És cert e indubitat, en via de dret,
que si bé lo fisch, en les vendes de ses coses, té
cert termini, que los doctors lo asenten de vint
dies, per a què dins aquells puga, iure ordinario,
admètrer nova major dita a diferència de les ciu-
tats y altres comuns, que sols la poden admètrer
beneficio restitutionis in integrum, oferint-se la
sexta part més del primer preu, emperò, passats
los vint dies cessa dit privilegi, iure ordinario, y
estos vint dies no se entenen després de lliurat
lo primer arrendament sinó des del die que·s
comensan de subhastar, de manera que si al
desè die de la subhastació se lliurava lo arrenda-
ment restarien //266v //deu dies, dins dels quals
porie lo fisch admètrer, iure ordinario, major
dita. Però lliurant-se lo últim dia dels vint, o
després de haver-se subhastat major temps, ces-
sa lo privilegi, iure ordinario, y axí se deu entén-
drer los doctors que simpliciter parlan de dit
privilegi, iure ordinario, perquè los qui refere-
xen y al·legan y altres ho explican ab dita con-
formitat y se confirma de la tabba del arrenda-
ment de les bolles foranes, en la qual vostra
senyoria se reserva dret per a admètrer nova dita
considerable, y si ho tingués lo fisch, iure ordi-
nario, no era menester reservar-se y del tot se
corrobora y prova ab resolució presa per les tres
sales del Consell Real de Catalunya als 31 de ju-
liol, 1662, ab la qual fou referida nova dita y of-
ferta al dret de la guerra, essent axí que lo fisch
real fa dit arrendament. Y per consegüent lo pri-
vilegi del fisch que, iure ordinario, pugue
admètrer nova offerta no és simpliciter sinó du-
rant los vint dies, com explican los doctors que
mon stament tractan de dita matèria. Dificultas
també en via de dret, si passats los vint dies pot
lo fisch, iure ordinario, com los menors y iglé-

sies admètrer nova dita y offerta. Y encara que
són molts los doctors que ho negan però altres
li concedexen dit benefici a exemple dels me-
nors, si bé més raro y ab major circunspecció. Y
axí, encara que se seguesque la opinió favorable
a al fisch, deu ser la oferta major en la sisena part
del primer preu del arrendament, com axí co-
munament és assentat entre los doctors, de ma-
nera que, si entre alguns se troba different, ho
serà per rahó de dit //267r // estatut o pragmàti-
ca particular o per concórrer circunstàncias
que·s poden mòurer lo ànimo del jutge, y en tot
cas seran molt singulars y contra la comuna opi-
nió y observansa, segons la qual no se admeten
noves ofertes sinó arriben a la sisena part, com
se conffirma ab la resolució referida de les tres
sales que repel·lí oferta de mil lliures per lo
arrendament de tres anys del dret de guerra,
que era de trenta mília lliures per tot lo trienni,
y encara los altres no eren fets quant se digué la
nova dita, y ab altres exemplars de la ballia y al-
tres arrendaments de fisch sols són admeses di-
tes noves offerint la sisena part més. Les rahons
de conveniència per a què no sie llevat lo arren-
dament a dit don Francisco Montserrat, y en-
contrari, de moltes inconveniències si se adme-
tesen les noves dites y offertes, són manifestes y
notòries, perquè, acostumant-se de arrendar les
bolles foranes col·lecta per col·lecta, se feien
molts fraus y seguien molts danys als arrendata-
ris y per consegüent al General, perquè uns
arrendataris per altres, atenent solament a ses
pròpies comoditats, de fer tant dret com po-
guessen, bollant a menos per evitar dits danys,
se prengue per medi arrendar-les iuntes, ab lo
qual cessen totes negociacions de unes col·lec-
tes per altres. Y ne ha resultat benefici al Gene-
ral en sis mília lliures per quiscun any, havent-se
arrendades en quoranta-dos mília lliures, estant
solament lo trienni passat arrendades en trenta-
sis mília lliuras, que per lo trienni són de vuyt
mília lliures per la Generalitat en benefici, cosa
verdaderament molt considerable y de molta
ponderació. Tot lo que se deu a la diligència y
ànimo de dit don Francisco Montserrat, no ha-
vent-hi ajuda altre persona que en lo temps de
la subhastació donàs // 267v // tanta quantitat,
havent-se feta la subhastació ab tantas diligèn-
cias per vostra senyoria y ab tant llarch temps
major del que·s obligació. Y encara que després
sia exida la persona referida que ha offert major
dita, no és, emperò, per zel y benefici del Gene-
ral y per què crega haver-li de guanyar en lo cor-
rent trienni, sinó solament per fer tiros ab altres
adherents a dit don Francisco de Montserrat 
y no tràurer-lo y aportar-lo per a què en altres
occassions no arrandàs los drets del General y
bolles y axí tenir occassió les tals persones o sos
adherents de arrendar-los a menor preu, con-
forme se arrendaven antes que dit don Francis-
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co Montserrat entengués en dits arrendaments,
de la manera que succehia en los arrendaments
dels drets de la casa de la ciutat, perquè arren-
dant-se los drets del General a rahó de catorse
mília lliures per un trienni los aumentà dit don
Francisco fins en a quinse mília lliures, y en lo
trienni vinent a divuit mil, y lo present fins a
vint-y-tres mil, a més del què ha de pagar als of-
ficials, que tant bé aumenta y fa preu, que arri-
ban ab tot trenta-quatre mil y sinch centes cada
any. Y les bolles de la present ciutat se són au-
mentades en setse mil dos-centes lliures per son
medi, de manera que lo corrent any se són au-
mentats los drets de General y bolla per lo trien-
ni vinent quoranta-tres mil dos-centes lliures.
De hont se veu que, si·s donave lloch a nova
dita, dit don Francisco se retiraria de dir-hi altra
vegada a dits arrendaments, que és lo que volen
les tals persones, y per consegüent resultaria en
gran dany del General, majorment que no sols
// 268r // retrauria la voluntat de dit don Fran-
cisco sinó també a qualsevol persona de consi-
deració sinó tenia seguretat del arrendament.
Per dit don Francisco concorren particulars cir-
cunstàncias, sabent com sab los medis se li són
proposats, per a què no tingués molèstia en dita
matèria, com són si hagués volgut fer-los parti-
cipants en alguna part del arrendament, y últi-
mament si hagués volgut donar dit don Francis-
co cent dobles, conforme si és menester se
donaran personas fidedignes que·u deposaran y
semblants medis en persona de dit don Francis-
co de Montserrat, no sols no havien de aprofitar
per a redimir dita vexació, ans bé són major oc-
cassió de empenyo perquè dit don Francisco, ab
tots los medis de justícia, repel·lesca la contrària
pretenció y obligació. També à dit don Francis-
co fet totes les degudes diligències per a què
tingue effecte són arrendament, considerant
que de la major part de les bolles té fets rearren-
daments, los quals han acceptat altres persones,
ab la bona fe de què no tindrian molèstia y sub-
sistiria dit arrendament principal, demés de te-
nir ja fetes les diligències necessàries per apén-
drer la possessió o quasi, no sols tenint los
deguts despaigs sinó també havent enviat per-
sones, com és necessari per ser les col·lectes
molt remotes y haver-se de pèndrer la possessió
lo últim del corrent més al tocar les oraciones, a
la hora que vulgarment se diu deca y llop, per-
què altrament se oferirien grans gastos que fa-
rien los deputats locals y altres oficials si en dita
hora puntualment no·s prenia la possessió. Y los
danys referits per lo General ho serien en conse-
qüència dels acrehedors de aquell, perquè no
obstant aparegue ésser-los de benefici la dita
oferta, perquè segons se diu estaria pactat en la
concòrdia, havent de pasar entre aquells, em-
però, dita rahó de objecte, podrie subsistir tots
altres //268v // drets y arrendaments no tingues-
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sen tracte successori, com lo censal, perquè si en
lo sdevenidor patexen detriment, com és evi-
dent, han de patir segons censura de qualsevol
prudent judicant y persona experta per defecte
de arrendataris idòneos y per tot personas de
consideració, és clar y manifest que se seguirà
major dany per los acrehedors, per los quals se
ha seguit considerable benefici y aument que
han tingut dits drets de General y bolles per lo
medi de dit don Francisco Montserrat, dient en
aquelles y és en tant veritat que si don Francisco
volgués dexar de enténdrer en arrendament dels
drets de la casa de la Deputació y ciutat se li do-
naria molt considerable interès per algunes per-
sones però en dit don Francisco no·s dóna oïdos
a semblants modos. No pot ésser de considera-
ció contra dit don Francisco y en favor dels con-
traris si·s digués que ab los arrendament que dit
don Francisco ha fets de part de les bolles fora-
nes hi té benefici quant quatre mília lliures per
tot lo trienni, y axí la dita que se ofereix és per
ocasió de la ganància que se spera, y contradir
dit don Francisco és per son interès, perquè que
se respon que les tals persones oferisen les dites
sols a fi y effecte de guanyar en los arrenda-
ments bastant temps han tingut dir-hi y no hau-
rien proposats altres medis a dit don Francisco;
en particular lo de demanar cent dobles, y la
ganància de dites quatre mília lliures no és de
embidiar si·s considera los parills en què tant
mateix està dit don Francisco de pèrdrer si los
arrendataris y ses fiansas facilissen com ordina-
riament //269r // succeeheix, restant axí dit don
Francisco, com resta, sempre obligat al General.
Y és ben coneguda la condició de dit don Fran-
cisco que lo interès de ditas quatre mília lliures,
encara que fossen segures, no·l mouria a fer tan-
tes diligèncias per a sustentar son arrendament,
sinó que lo únich motiu és la reputació y em-
penyo y assistir-li lo dret y justícia. Y de la ma-
teixa manera no serien de consideració alguns
exemplars de la casa de haver-se admesa dita
menor de la sisena part dels preus del arren-
dament, perquè en cas constàs de alguns exem-
plars, a més de què seria de major suma en res-
pecte de tot lo preu o no serà per un arrenda-
ment tant considerable, altrament les parts no·i
contradiren, com és cert no constarà de contra-
dicció o en lo qual cas los exemplars no poden
fer dret ni observança. Finalment, no obstaria
en quant al arrendament de les bolles la reserva
de admètrer dita considerable, perquè aquella
és feta segons pugue vostra senyoria de dret y
stil de la casa. Y axí, essent segons disposició de
dret, se ha de enténdrer oferint-hi la sisena part
y no altrament. Per tot lo que y altrament supli-
ca, dit don Francisco de Montserrat, sia de son
servey repel·lir las preteses noves ofertes y dits,
altrament dit don Francisco se sabí a dret per a
proseguir-lo per via de justícia y de usar de tots
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los medis lícits y permesos per reparo de tots
danys, gastos, interessos y despesas, del que, en
quant menester sia, ab la deguda reverència
protesta a vostra senyoria omni modo meliori. Y
axí mateix suplica a vostra senyoria que mane al
scrivà major de la casa ne lleve acte e sie posat en
scrits // 269v // en la forma acostumada y altra-
ment per tots los effectes y convingan y aprofi-
tar puguen. Officio, et cetera. Altissimus, et cete-
ra. Puig. Escorsell. Morer.

Oblata XXVIIII iunii MDCLXXI. In consistorio,
hora undecima et media ante meridiem, et domi-
ni deputati, intervenientibus dominis auditori-
bus computorum, comisserunt predicta magnifi-
cis assessoribus Generalis Catalonie que cum
Michele Grimosachs, Ludovico Valençia, Francis-
co Comas et Torro et Felice Molins, dictoribus pro
his vocatis qui suplicatis relacionem faciant in
scriptis si dicta dicti admita et nec non. Ioannes
Argila, scriva maioris Generalis Catalonie.»

Dilluns, a XXVIIII. En aquest dia, constituhit
personalment don Francisco Montserrat y Vives
en la sala del consistori de la casa de la Diputa-
ció en presència de ses senyories, present jo Jo-
seph Sauleda, vice et loco de Joan Argila, scrivà
major del General de Catalunya, y presents per
testimonis Joseph Blanch, altre dels verguers
del consistori, y Francesch Toldo, valer, digué
dit Francisco Montserrat llegís a ses senyories
una súplica // 270r // que me entregà, y llegida,
que llevàs acte de la presentata de aquella. La
qual súplica prenguí y llegí a ses senyories, qui
respongueren que se tocàs oblata al peu de
aquella, remetent-la als magnífichs assessors per
a què fessen relaçió en scrits sobre las cosas con-
tengudas en dita súplica, presents per testimo-
nis los sobredits. La qual súplica ab la oblata y
relació en scrits és assí cusida, signada de lletra
E, y del thenor següent:

«Molta il·lustre senyor. Per part de don Francis-
co de Montserrat y Vives se ha presentat a vos-
tra senyoria lo dia present, entre las onse y las
dotse del matí, una suplicació per representar y
manifestar la justícia y rahons que assistexen a
dit don Francisco per a què reste en son favor lo
arrendament que per vostra senyoria se li ha fet
y firmat del dret del General y bollas foranas per
lo trienni vinent que ha de començar al primer
de juliol, y repetir la nova oferta que té es feia
per algunas personas pretenent per vostra se-
nyoria se és comesa dita matèria als magnífichs
assessors, y se són cridats alguns magnífichs
consulents dels advocats de la present ciutat, e si
bé creu dit don Francisco que dits consulents

són persones de satisfacció, y atesa la justícia
que asisteix a dit don Francisco, lo consell que
donaran a vostra senyoria serà en favor de dit
don Francisco. Ab tot, essent la matèria tant
grave y de tant interès y conseqüèncias, y acos-
tuma vostra senyoria en semblants occassions y
encara de menos interès, consideració y conse-
qüència consultar als nobles y magnífichs doc-
tors del Real Consell dels quals és matèria de
justícia sempre se experimenta lo major assert y
resolució y si lo consell dels assessors //270v // y
consulents que vostra senyoria à cridat, lo que
no·s creu, fos contra de dit don Francisco, és
cert que se seguirian molts gastos y amohinos,
perquè dit don Francisco no podrie dexar cosa
de tanta consideració de proseguir-la iudicial-
ment y per tots los medis de dret lícits y perme-
sos, a diferència que, si consultats nobles o
magnífichs doctors aconsellaren que no obstant
las rahons y fonaments de dit don Francisco pot
vostra senyoria admètrer la nova dita, se aquie-
tarie, considerant podent-se fer axí en via de
dret, aconsellant-ho personas no sols en dret
pèritas sinó també experimentadas en judicar y
ministrar a las parts justícia, pesant las cir-
cunstàncias dels fets, usos y matèrias. Per tant y
altrament, sens nota dels magnífichs assessors y
consulents, suplica dit don Francisco a vostra
senyoria sie de son servey consultar dit fet y
matèria ab totas las circunstàncias als nobles y
magnífichs doctors del Real Consell, a aquells y
a quants aparegue per vostra senyoria per lo ma-
jor assert. Y per a què lo gasto per la casa no oc-
casione reparo, no obstant que la matèria no·l
permet, y encara que fos major, ab tot, per a
què se verge que dit don Francisco de Montser-
rat no desitja sinó lo major assert y evitar ocasió
de plets, gastos y enfados, ofereix pagar de son
diner lo gasto que occasionarà la consulta de
dits nobles ho magnífichs doctors del Real
Consell, y estar al què aquells segons las con-
cièncias aconsellaran encara que age pres pos-
sessió y sie dins lo mes de juliol pròxim vinent.
Y en cas que per la dilació la part altre se aparte
per molts dies //271r // se ofereix y promet esta
part estar al que serà declarat, protestant altra-
ment ab la deguda reverència a vostra senyoria
de tots danys, gastos, interessos y despesas de
tot lo que pot protestar omni modo melioritis, y
suplica que vostra senyoria mane al scrivà de la
casa que lleve acte de la present, ho continue
aquella en lo dietari segons lo costum y altra-
ment per los effectes y útils que millor convin-
guen omni modo meliori. Officiio, et cetera. Al-
tissimus, et cetera. Escorsell.

Oblata XXVIIII junii MDCLXXI. In consistorio, et
cetera, et domini deputati, intervenientibus do-
minis auditoribus computorum, comisserunt pre-
dicte magnificis assessoribus Catalonie qui super
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supplicatis relacionem faciant in scriptis. Ioan-
nes Argila, scriva maioris Generalis Catalonie.»

«Losa assessors y advocat fiscal del General in-
frascrits, vist lo contengut en la present suplica-
ció, vista la commisió per vostra senyoria al peu
d’ella feta, attenent que la matèria de què·s trac-
ta en la present suplicació és estada ventil·lada
molts dies en la present casa ab quatre magní-
fichs consulents ab los quals, havent oÿdas las
informacions dels advocats de las dos parts, te-
nint nosaltres la deguda satisfacció de la sciència
y integritat de dits consulents y estar la matèria
per a declarar-se encontinent, y attenent axí ma-
teix que la dita que per part de Ramon Costa of-
ferint sinch mília lliures al arrendament de las
bollas foranas és ab condició de què sia admesa
per com lo dia de vuy, ab què y ha periculam in
mora, //271v // attenent axí mateix que, després
de haver nomenats vostra senyoria consulents
advocats de la plaça, no se és estilat may en la
present casa ab motiu de què los assessors y ad-
vocat fiscal no resten satisfets del sentir y consell
dels magnífichs consulents advocats, anomenar
nobles o magnífichs doctors del Real Consell,
majorment no podent concórrer iunts ab los
magnífichs advocats, attenent finalment que ab
la offerta feta en la present supplicació no resta-
ria y segur lo General en las sinch mil lliures of-
fertas per dit Costa per tot lo dia present, diuen
y fan relació a vostra senyoria que, per las ditas y
altres rahons que per la brevedat del temps no·s
referixen, que no necessitan de nous consu-
lents. Montserrat, assessor. Vilaplana, assessor.
Campderros advocatus fisci Generalis.»

En aquest mateix die, a la tarde, ses senyories
són baxats en la casa del General de la present
casa tot a effecte de subhastar los drets del Ge-
neral y bollas foranas del present Principat, per
haver trobat dita major que la que per la qual
estaven arrendats dits dos drets, inseguint lo vot
dels magnífichs assessors del General y doctors
consulents. Lo qual és assí cusit, signat de lletra
K y del thenor següent:

«Enb lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors // 272r // de comptes
del General de Cataluya als assessors y advocat
fiscal de dit General y doctors consulents infras-
crits aserca lo contengut en dos suplicacions
presentades a ses senyories per Ramon Costa,
mercader, ciutedà de Barcelona, contenint, en
effecte, per la presentada a 26 del present y cor-
rent mes y any, que offeria per lo arrendament
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dels drets del General de tota Catalunya mil
lliures més per quiscun any de las vint-y-tres mí-
lia lliures per las quals dits drets del General
eran estats arrendats, suplicant que attesa dita
oferta fos aquella acceptada, y per consegüent
tornat dit arrendament al públich subhast no
obstant que fos estat dit arrendament antece-
dentment lliurat per la dita quantitat de vint-y-
tres mília lliures quiscun any. Y la altra suplica-
ció, donada per lo mateix, offereix sinch mília
lliures per lo arrendament de las bollas foranas
de tota Catalunya, que repartides ditas sinch
mília lliures per quiscun any, dels tres per los
quals són estades arrendades ditas bollas, ve a
importar quiscun any mil sis-centes sexanta-y-
sis lliures, tretse sous y quatre, que aiuntades ab
les quoranta-dos mília lliures quiscun any per
las quals eran estades lliurades fan la summa de
quoranta-tres mília sis-centes sexanta-sis lliures,
tretse sous y quatre quiscun any, suplicant axí
mateix que attesa dita major dita fos acceptada
aquella y tornat no menos dit arrendament de
las bollas foranas al encant. Vistas las ditas supli-
cacions, vistas las tabbas de dits arrendaments,
vistos los actes de dits arrendaments, ço és, lo
del dret del General als 10 del present y corrent
més y any y lo de las bollas foranas de 8 de //
272v // dit mes y any, vista la opposició o contra-
dicció feta per part de don Francisco de Mont-
serrat y Vives ab sa suplicació presentada lo dia
de vuy com a cessionari de Jaume Sagalà y Fran-
cesch Texidor, als quals foren lliurats dits drets
de General y Bolla per las ditas quantitats de
vint-y-tres mília lliures y de quoranta-dos mília
lliures respective quiscun any, ab la qual repre-
senta al molt il·lustre consistori que no admeta
dita offerta per las rahons en dita suplicació
contengudes; vista una deliberació feta per los
senyors deputats als 22 de setembre, 1638, vista
altra deliberació de 16 de octubre del mateix
any, vist un vot dels magnífichs assessors y ad-
vocat fiscal de la present casa al peu de una su-
plicació donada als 22 de juny, 1662, als tunch
molt il·lustres senyor deputats, insertada en lo
llibre de Deliberacions, trienni 1659, foli entre
318 y 319, vist lo dietari, trienni 1662, en jor-
nadas de 30 de juny, 1663 y 2 de juliol del ma-
teix any, vist altre exemplar al peu de una supli-
cació continuada en lo llibre de Deliberacions,
trienni 1665, sots jornada de 4 de juliol, 1668,
foli entre 384 y 385, vist lo capítol sinch de la
concòrdia firmada entra los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors y los acrehedors del
General als 5 de agost, 1670, vistos dos vots
continuats en dietari, trienni corrent, lo un en
jornada de 22 de juny y lo altre als 23 del mateix
mes 1671, vist lo de vèurer, etcètera, attès y
considerat que lo fisch, en los contractes tem-
porals que fa // 273r // precehint subhastació,
encara que ab la subhastació se hajen observats
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tots los requisits de dret, conforme en la sub-
hastació dels arrendaments sobredits han entre-
vingut després de admesa la última dita y lliura-
da la hacta fiscal al més donant y firmat lo acte
puga admètrer major dita per lo privilegi fiscal y
special en lo fisch, Fontanals, devi. sig. nº 11 et
16, attès, axí mateix, y considerat, que la facul-
tat de admètrer novas ditas per lo fisch és ab
molta differència, perquè en lo cas que lliurada
la hacta fiscal y firmat lo acte del arrendament
dins lo temps de vint dies per privilegi fiscal pot
admètrer un nou licitador ab què la dita sia con-
siderable, la qual se arbitra y aparegue no és
considerable en las offertas fetes als 22 y 23 de
juny, 1671, ab los vots fets en ditas jornadas, y
en lo present cas per si, y tingut respecte a las
cantitats dels dos arrendaments respective, se
consideren conciderables, Marinis, Resolucione
ver. 147 in fine capie Latro decis 158 lib. 2 et con-
sult. 5 nº 23, ubi «In aliquibus senatibus ita fuis-
se declaratum restatur», atès axí mateix y consi-
derat que, segons lo estil de la present casa en
los arrendaments del dret del General y bolla, se
ha acostumat admètrer novas ditas després de
lliurada la hacta fiscal y firmats los actes dels
arrendaments, encara que les dites fossen me-
nos de la sisena part per la qual se havian lliurat
los arrendaments, puix se han admesas ditas en
varias occasions després de ser fet lo contracte,
las quals solament contenien la dosena, catorse-
na // 273v // y divuytena part de las ditas per las
quals eran estats lliurats dits arrendaments, com
resulta de la deliberació feta per lo molt il·lustre
consistori als 22 de setembre, 1638, y de altra
deliberació feta als 16 de octubre del mateix
any, y de un vot dels magnífichs assessors y ad-
vocat fiscal de la present casa al peu de una sup-
plicació donada als 22 de juny, 1662, als tunch
molt il·lustres senyors deputats, insertada en lo
llibre de las Deliberacions, trienni 1659, foli en-
tre 318 y 319, y del què està continuat en lo
dietari, trienni 1662, en jornada de 30 de juny,
1663, y 2 de juliol del mateix any, y també de
altre vot al peu de una suplicació continuada en
lo llibre de Deliberacions, trienni 1665, en jor-
nada de 4 de juliol, 1668, foli entre 384 y 385,
attès axí mateix y considerat lo estat tan necessi-
tat de la present casa, lo qual ha mogut als acre-
hedors a firmar una concòrdia ab lo General per
los preus y pencions dels censals, ab què en
admètrer las ditas sobreditas se tracta de interès
dels acrehedors, particularment havent destinat
en lo acte de la concòrdia dotse mília lliures per
a lluicions, y pagats los gastos ordinaris y extra-
ordinaris de la present casa la demés quantitat
que sobraria, per ço y altrament, són de vot y
parer que lo molt il·lustre consistori deu admè-
trer las ditas offertas per Ramon Costa, ço és, de
tres mília lliures la una, per los arrendaments //
274r // dels drets del General, y de sinch mília

lliures la altra per lo arrendament de las bollas
foranas, que totas juntas importan vuit mília
lliures per tres anys y dos mil sis-centes sexanta-
sis lliures, tretse sous y quatre per quiscun any.
Y en virtut de la admissió de dita nova offerta
ésser tornats dits arrendaments de General y
bollas al públich subhast. Y axí ho sentim, en
Barcelona, a vint-y-nou de juny, mil sis-cents
setanta-hu.

Montserrat, assessor. Vilaplana, assessor. Camp-
derros, advocatus fisci Generalis. Valencia, con-
sulens. Comes, consulens. Grymosachs, consulens.
Molins, consulens.»

Dimars, a XXX. En aquest die és estada presenta-
da una suplicació en lo consistori de ses senyo-
ries per part de don Francisco Montserrat y Vi-
ves, la qual me han ordenat ses senyories a mi y
continuàs en lo present dietari a mi, scrivà ma-
jor del General, que és signada de lletra F y del
thenor següent:

«Molta il·lustre senyor. Lo dia de aïr, que comp-
tàvem als 29 del corrent, tenint notícia don
Francisco de Montserrat y Vives que·y havia al-
guna persona o personas que oferien nova dita
en lo arrendament del dret del General y bollas
foranas, representa a vostra senyoria moltes ra-
hons y fonaments per a què no fos // 274v //
admesa la nova dita y per major acert suplica ab
altre suplicació que·s consulta a nobles o mag-
nífichs doctors del Real Consell ab les offertes
en dita supplicació contengudes, a totes les
quals se fa relació si et in quantum, et cetera. E
com no obstant dites suplicacions y rahons en
aquelles contengudes y assistir-li, com se creu,
tot fonament de dret y de justícia y sens haver
consultats ningún noble o magnífichs doctors
del Real Consell hage vingut a notícia de dit
don Francisco que lo arrendament o dret del
General y bolles foranes se seria tornat al pú-
blich encant, y si aquell se lliurave seria causar
molt gran preiudici a dit don Francisco y gastos
en sustentar plets y molèstias, havent major-
ment enviat per a pèndrer possessió fora ciutat
la virtut de les possessòries de vostra senyoria, y
havent-se-li de donar lo dia de vuy en la present
ciutat dit dret de General per vostra senyoria,
per tant y altrament, estant y perseverant en lo
deduït y representat en les referides suplicacions
y offertes ab aquelles fetes y prejudici de les pro-
testes en dites suplicacions contengudes, suplica
sia lliurat a nous licitadors en particular no ofe-
rint la sisena part de dit arrendament, ans bé sia
manat als officials a qui specte que donen y en-
treguen a dit don Francisco la possessió seu qua-
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si del dit dret de General de la present ciutat lo
dia present en la hora acostumada, que vulgar-
ment se diu dega y llog y en aquella lo conser-
ven y mantingan, y per dit effecte ésser fets y
despedits los deguts //275r // manaments y des-
paigs en la forma acostumada, protestant altra-
ment ab la deguda reverència de la esmena de
tots danys, gastos, interessos y despeses y de tot
lo demés lícit y permès protestar, salvant-se tots
los drets y accions omni modo meliori, et cetera.
Y axí mateix suplica que sia manat al scrivà de la
present casa que lleve acte de la presentació de
la present o aquella continue en lo dietari en la
forma acostumada, per los fins y effectes que
millor convinga. Altissimus, et cetera. Graells.
Puig. Escorsell.

Oblata, XXX iunii MDCLXXI. In consistorio, et ce-
tera, et domini deputati, intervenientibus domi-
nis auditoribus computorum, comisserunt predic-
ta magnificis assessoribus Catalonia, qui super
supplicatis relacionem faciam in scriptis. Joannes
Argila, scriva maioris Generalis Catalonie.»

«Losa assessors del General infrascrits diuen y
fan relació a vostra senyoria que, havent vist lo
contengut en la present suplicació y la commis-
sió al peu de aquella feta, que poden y deuen
vostra senyoria prosseguir lo arrendament tant
del General com de las bollas foranas de Cata-
lunya y lliurar aquells al més donant, y donadas
firmas y fetas las cosas necessàrias, segons obser-
vança de la present casa, donar possessió de
aquelles als qui seran lliurats, conforma // 275v
// més llargament se diu en lo vot que feren en
lo dia de aïr juntament ab los magnífichs consu-
lents. Montserrat, assessor. Vilaplana, assessor.»

En aquest mateix dia, absent lo senyor deputat
militar, són baxats a la Llotja del mar de la pre-
sent ciutat a effecte de subhastar los drets del
General del present principat de Catalunya y
bollas foranas de aquell, per haver trobat dita
major que la que per la qual estaven arrendats
dits dos drets. Y han fet arrendament, ço és, dels
drets del General a Sebastià Cathalà, fuster, ciu-
tedà de Barcelona, com a més donant en lo en-
cant públich per preu de vint-y-quatre mília y
deu lliures per quiscun any. Y en drets de plom
y sagell de cera de totas las bollas foranas de Ca-
talunya, per preu de quoranta-tres mil sis-centes
setanta lliures per any, a Miquel Boix, blanquer,
ciutedà de Barcelona, com ha més donant en lo
encant públich.

En aquest mateix die, a la tarde, és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor de-
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putat militar, que ere anat fora la present ciutat
a affers seus propis.

En aquest mateix dia, és estada presentada una
súplica a ses senyories per part de don Francisco
Montserrat y Vives, la qual me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari, juntament ab la
oblata // 276r // y relació en scrits dels magní-
fichs assessors al peu de aquella, que és signada
de lletra G y del thenor següent:

«Molta il·lustres senyor. A notícia de don Fran-
cisco de Montserrat y Vives à previngut que, no
obstant lo que fins assí se ha representat a vostra
senyoria per a què no admetés novas ditas en lo
arrendament del dret del General de Catalunya
fet per vostra senyoria a favor de Francesch Te-
xidor, paller, del qual té llarga y bastant declara-
ció, recognició y cessió dit don Francisco, com
consta ab acte rebut en poder de Bonaventura
Vila, notari públich de Barcelona, y que no·s
lliurassen segona vegada dits drets del General,
ab tot se haurie admesa nova dita y segona ve-
gada lliurat lo arrendament de dit dret del Ge-
neral. E si bé crega dit don Francisco que dit se-
gon arrendament no se és pogut fer en prejudici
del primer, no havent concoregut los requisits
necessaris que són menester per lliurar-se sego-
na vegada un arrendament particularment, atès
lo estat del primer arrendament, emperò, en tot
cas, competeix a dit don Francisco lo dret y fa-
cultat de fadigar lo dit arrendament, per ser axí
segons disposició de dret comú, stil y observan-
sa. Per tant y altrament, sens emperò prejudici
algun de la pretensió de dit don Francisco de no
haver pogut tenir lloch la nova admisió de dita
licitació y nova addicció, y altrament sens preju-
dici de tots sos drets y accions competents en
força del primer arrendament, declaració, re-
cognisió y cessió referida omni meliori modo et
cetera, volent en tot cas usar de dret y facultat
de fadigar, suplica ab ditas salvetats que sie de
son servey fer-li y firmar-li nou acte //276v // de
arrendament per lo preu mateix que vostra se-
nyoria vuy en dia lo ha lliurat, y per dit effecte
ésser fets los deguts manaments ho despatgs en
la forma acostumada, y manat posar en posessió
ho quasi en la hora acostumada de dit dret del
General, y posat en ella y mantenir-lo y conser-
var-lo en la dita posessió ab tota la major seguri-
tat sua en la forma acostumada, oferint firmar
los deguts actes y donar las acostumadas fer-
mansas per lo preu del modo y manera que tin-
ga obligació y segons lo dret de la casa, y fer y
cumplir lo demés que per sa part se dega, per-
què tinga son degut efecte la dita fadiga ab las
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sobreditas salvetats y protestas, protestant altra-
ment ab la deguda reverençia de la smena de
tots anys gastos, interessos y despesas y de tot lo
demés útil y convenient de protestar, suplicant
axí mateix sie manat al scrivà de la casa que lleve
acte de la present y ho continue en lo dietari en
la forma acostumada y segons estil per los effec-
tes que millor convinguen omni modo meliori.
Altissimus, et cetera. Escorsell.

Oblata XXX iunii MDCLXXI. In consistorio, hora
septima post meridiem, et domini deputati, in-
tervinientibus dominis auditoribus computorum,
comisserunt pro dicta magnificis assessoribus Ge-
neralis Catalonia qui super supradictis relacio-
nem faciant in scriptis. Ioannis Argila, scriva
maioris Generalis Catalonie.»

«Losa assessors y advocat fiscal del General in-
frascrits, vist lo // 277r // contengut en lo pre-
sent suplicació, vista la commissió al peu d’ella
feta, attenent que lo sobredit arrendament del
General de Catalunya fonch primerament lliu-
rat a Francesch Teixidor, peller de la present
ciutat de Barcelona, als 10 del corrent mes y
any, y que dit Teixidor à cedit dit arrendament
en favor de don Francisco Montserrat y Vives,
constant en primer lloch a vostra senyoria de
dita cessió, diuen y fan relació a vostra senyoria
que no obstant que lo dia de vuy és estat lliurat
novament per preu de vint-y-quatre mília deu
lliures, que dit don Francisco Montserrat pot
usar de fadiga y vostra senyoria fer-li nou acte
de arrendament ab obligació de dit don Fran-
cisco Montserrat y sas fiansas per la dita cantitat
quiscun any ab la forma acostumada, admetent,
emperò, la present súplica y protestas en quant
lo procurador fiscal las dega admètrer y no al-
trament. Monserrat, assessor. Vilaplana, assessor.
Campderros, advocatus fisci Generalis.»

Y encontinent ses senyories donaren orde a Jo-
seph Blanch, altre dels verguers del consistori,
per a què anàs a sercar alguns dels arrendataris
dels drets del General per saber si volien fer ma-
jor dits en dit arrendament. E lo dit Blanch ha
fet relació no ne havia trobat ningú, ja que Jo-
seph Quintana li havie dit los estave sercant per
donar-los dita notícia.

En aquest mateix die han fet arrendament a ses
senyories a don Francisco Montserrat y Vives,
usant de fadiga ab las salvetats y protestas //277v
// contengudes en la més propdalt dita súplica,
com atenent regonexensa y cognició de bona fe
de Francesch Teixidor, paller, arrendatari dels
drets del General, com consta ab acte rebut en

poder de Bonaventura Vila, notari públich de
Barcelona, a 22 del corrent mes de juny, per
preu de vint-y-quatre mil y deu lliures per quis-
cun any, que per subhastació feta en favor de
Sebastià Català, fuster, ciutedà de Barcelona, li
és estat lliurat lo dit arrendament lo die de vuy
per lo dit preu de vint-y-quatre mil y deu lliures.

En aquest mateix die ses senyories, consistorial-
ment, ab insígnies y verguers, ab masas altas,
acompanyats dels magnífichs assessors, advocat
fiscal y altres officials del General, són baxats a la
casa del General de la present ciutat a efecte de
pèndrer possessió de la bolla de Barcelona. Y
se·ls ha restituït lo següent: Primo, una tanalla
per posar pua a las robas. Ítem, altre tanalla per
arrencar ploms. Ítem, un encuny de guarda de
desota y altre de demun, ab son martell. Ítem,
una bolsa per fer las passadas. Ítem, una clau del
taulell. Ítem, altre clau del piló. Ítem, altre clau
del armari. Ítem, un encuny de paga. Ítem, al
calaix del piló y ha un martell y tres famellas y
dos //278r //manifests. Ítem un encuny de rams
y altre de guarda. Ítem duas claus de la receptu-
ria de la bolla. Ítem lo credenser dels draps dóna
una clau. Ítem, altre clau del credenser de las se-
das. Ítem, lo piló de la tanalla, ab son encuny y
martell. E consequutivament fonch donada
possessió per ses senyories de dita bolla a Hierò-
nym Porró, baster, ciutedà de Barcelona, arren-
datari de ditas bollas, y li entregaren tots lo so-
bredit, lo qual ho prengué y rebé en custòdia.
Essent presents per testimonis lo reverent Va-
lentí Serra, prevere, Hierònym Major y Sala y
Miquel Figueres, menor, ciutedans de Barcelo-
na.

E seguidament fou donada possessió per ses se-
nyories a don Francisco Montserrat y Vives dels
drets del General. Essent presents per testimo-
nis los sobredits Valentí Serra, prevere, Hierò-
nym Major y Miquel Figueres, menor.

278v Juliol MDCLXXI.

Divendres, a III. En aquest die ses senyories, ab-
sent lo senyor oÿdor militar, són baxats en la
Llotja de la mar de la present ciutat per a arren-
dar los drets de çafrans que encara no estavan
arrendats y fer arrendament de aquells a Gabriel
Mas, paller, per preu de setanta lliures per quis-
cun any, ab deu lliures axaus per una vegada
tantsolament.

En aquest mateix die me han ordenat a mi, scri-
và major del General, cusís en lo present dietari
una suplicació presentada a ses senyories per
part del albaraner de la bolla de la col·lecta de la
present ciutat, en orde a la pretensió que dit al-
baraner té de ser anomenat, per rahó de son of-
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fici, per a firmar los albarans estampats ab las ar-
mas del General que de nou han manat ses se-
nyories fer per evitar fraus, com més llargament
ab dita suplicació és de vèurer. La qual és assí
cusida, signada de lletra A.a

279r Dilluns, a VI. En aquest die lo doctor Jaume
Solà, present en lo consistori de ses senyories,
com a procurador de Gabriel Brunés, negociant
de la vila de Caldes de Monbuy, bisbat de Bar-
celona, altre dels taulers del General de dita vila
de Caldes de Monbuy, com de sa procura cons-
ta en poder de Joseph Puig y Bosom, notari pú-
blich de dita vila, a 3 del corrent mes de juliol,
que és assí cusida, signada de lletra B, ha renun-
ciat lo dit offici en mà y poder de ses senyories y
en favor de Joan Cassanya, negociant de dita
vila, per ser altre dels officis antichs que·s poden
vèndrer y alienar. E ses senyories han respost
admetian dita renunciació si y en quant per ca-
pítols y actes de Cort los és lícit y permès. Pre-
sents per //279v // testimonis Joan Rey y Joseph
Sauleda.

En aquest meteix dia ses senyories me han orde-
nat a mi, scrivà major del General de Catalunya,
cusís y continuàs en lo present dietari un vot
dels magnífichs assessors y advocat fiscal del Ge-
neral en orde a la forma se ha de tenir per a las
lluicions dels censals que fa lo General en virtut
de la concòrdia ab sos acrehedors censalistas, lo
qual és signat de lletra C.

En aquest mateix dia lo reverent Hermenegildo
Mas Vidal, clerge, en Barcelona residint, procu-
rador per las cosas devall scritas, constituït y or-
denat del magnífich Joseph de Navel y Eril, ciu-
tedà honrat de Barcelona, com de sa procura
consta en poder de Hierònym Galí, notari pú-
blich de Barcelona, lo die present, la qual és assí
cusida, signada de lletra E, en dit nom, consti-
tuït personalment en lo consistori de ses senyo-
ries, ha jurat en mà y poder de ses senyories que
lo dit Joseph de Navel, son principal, havent fet
las degudas diligèncias per a trobar los actes de
las creacions dels censals que és estat extret en la
extracció pròxim passada de 13 de abril no ha
trobat aquells, ab promesa que sempre y quant
son principal trobarà los sobredits actes los en-
tregarà als molt il·lustres senyors deputats.

En aquest mateix dia és estada presentada una
suplicació a ses senyories per part de don Fran-
cisco Montserrat y Vives, la qual // 280r // me
han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
juntament ab la oblata y relació en scrits dels
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magnífichs assessors y advocat fiscal del General
y present casa de la Diputació continuada al peu
de aquella, la qual súplica ab lo dalt dit és signa-
da de lletra F y del thenor següent:

«Molta il·lustre senyor. A notícia de don Fran-
cisco de Montserrat y Vives ha pervingut que,
no obstant lo que se representa per sa part a
vostra senyoria per a què no admetés nova dita
en lo arrendament de las bollas foranas fet y lliu-
rat ha Jaume Sagalà, perayre, del qual té dit don
Francisco llarga y bastant declaració, recognició
y cessió, conforme apar ab acte rebut en poder
de Bonaventura Vila, notari públich de Barcelo-
na, y que no·s lliurassen segona vegada dues bo-
lles foràneas, ab tot se seria admesa nova dita y
segona vegada lliurat lo dit arrendament de di-
tas bollas foràneas. E com si bé crega dit don
Francisco que dit segon arrendament no se és
pogut fer en periudici del primer, per no
concórrer los requisits necessaris per a poder-se
lliurar nova vegada un arrendament, emperò,
en tot cas competeix, ha dit don Francisco, lo
dret y facultat de fadiga preu per preu de dit
arrendament, segons disposició de dret comú y
per parte exprés continuat en la tabba de dit
arrendament. Per tant y altrament, sens emperó
preiudici algú de la pretensió de dit Francisco
de no haver pogut tenir lloch la nova admissió
de ditas licitació y nova addició, y altrament
sens preiudici de tots sos drets y accions compe-
tents en forsa del primer arrendament, declara-
ció, recognició y cessió, // 280v // referits omni
meliori modo, volent en tot cas usar de dret y fa-
cultat de fadiga, suplica ab ditas salvetats que sia
de son servey fer-li y firmar-li nou acte de arren-
dament per lo preu mateix que vostra senyoria,
als 30 de juny proppassat, lo ha lliurat, y per dit
effecte ésser fets los deguts manaments o des-
paigs en la forma acostumada y manat posar en
posessió o quasi de ditas bollas foràneas, sens
emperó preiudici de la possessió que en forsa de
primer arrendament represa de ditas bollas forà-
neas, y mantenir-lo en la dita posessió y conser-
var-lo ab tota major seguretat sua en la forma
acostumada, oferint firmar novament los deguts
actes y donar les acostumades fermanses per lo
preu del modo y manera que tingue obligació y
segons lo estil de la casa, y fer y cumplir lo de-
més que per sa part dega, per a què tingue son
degut effecte la dita fadiga ab les sobreditas sal-
vetats, protestant, ab la deguda reverència, de la
smena de tots danys, gastos y interessos y des-
pesas y de tot lo demés útil y convenient de pro-
testar. Suplicar-li lo mateix sia manat al scrivà de
la casa lleve acte y de la present continue aquella
en lo dietari ab la forma acostumada y segons
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estil per los effectes que millor convingan omni
modo meliori. Officio, et cetera. Signum Altissi-
mus Escorsell.

Oblata VI julii MDCLXXI. In consistorio, et cetera,
hora //281r //undecima ante meridiem, et domi-
ni deputati, intervenientibus dominis auditori-
bus computorum, comisserunt predicta magnifi-
cis assessoribus Generalis Catalonia, qui super
suplicatis incontinenti relacionem faciant in
scriptis. Ioannes Argila, scriva maior Generalis
Catalonia.»

«Losa assessors infrascrits, vista la present supli-
cació y lo contengut en ella, vista la comissió al
peu d’ella feta, diuen y fan relació a vostra se-
nyoria que, constant en primer lloch de la cessió
en ella mensionada, pot y deu vostra senyoria
donar la fadega al noble don Francisco Mont-
serrat y Vivas, fer y fermar lo acte del arrenda-
ment, obligant-se novament las fiansas per tota
la cantitat que fonch lliurat lo arrendament de
las bollas foranas a Miquel Boix, blanquer de la
present ciutat, als 30 de juny pròxim passat, y
en virtut de dit nou acte despedir-li possessò-
rias, insertant en ellas que se li done possessió,
narrant en lo acte que lo molt il·lustre consisto-
ri li à admès la suplicació present y lo en ella
contengut en quant lo procurador fiscal la dega
admètrer y no altrament, y que dit don Francis-
co Montserrat, o son procurador, haja de pèn-
drer possessió novament en virtut de dit acte,
admetent, emperò, la present suplicació y fadiga
demanada ab les protestas en quant lo procura-
dor fiscal las dega admètrer y no altrament.
Montserrat, assessor. Vilaplana, assessor.

En aquest mateix dia Jaume Casas, altre dels
verguers en lo // 281v // consistori, és anat per
orde de ses senyories a dir a don Francisco
Montserrat y Vives que los magnífichs assessors
del General havien fet la relaçió al peu de la sú-
plica per dit Montserrat a ses senyories presen-
tada lo dia de vuy en orde a usar de fadiga en lo
arrendament de les bollas foranas del present
Principat. Y axí, que digués si volie usar de dita
fadiga. A què ha respost dit don Francisco
Montserrat y Vives que volia usar de ella. Y
aquesta és la relació que dit Jaume Casas ha fet.

Dimars, a VII. En aquest die micer Olaguer Hie-
rònym Simboni, constituït personalment en lo
consistori de ses senyories, ha jurat en mà y po-
der del senyor deputat eclessiàstich com havent
fet totas las diligèncias possibles per a sercar lo
acte de aquell censal de penció sinc lliures que
lo General lo feye tots anys de 31 de juliol, que

fou extret en la extracció de 13 de abril pròxim
passat en virtut de la concòrdia, no havie pogut
trobar los sobredit acte de creació de dits cen-
sals.

Dimecres, a VIII. En aquest die lo magnífich Isi-
doro Pi, doctor en drets, ciutedà de Barcelona,
constituhit personalment en lo consistori de ses
senyories com a procurador de la senyora Ma-
riàngela Ferrer y Pagès, consta de la procura en
poder de Jaumet Borràs, notari públich de Bar-
celona, a 3 del present y del corrent mes, en vir-
tut de la qual és assí cusidaa //282r // de lletra B,
en dit nom ha jurat, en mà y poder de ses senyo-
ries, que dita Mariàngela Ferrer y Bages, havent
fetas las degudas diligèncias, no ha trobat títol
algú fahent per lo censal per los dits il·lustres se-
nyors deputats, lluint de penció sinch lliures,
dotse sous y sis, en virtut de la extracció feta a
13 de abril proppassat dels acrehedors censalis-
tas en virtut de la concòrdia, no ha trobat nin-
gun de dits títols.

En aquest mateix die Hierònym Novell, don-
sell, en Barcelona domiciliat, ha jurat en mà y
poder de ses senyories com, havent fetas las de-
gudas diligèncias per a trobar lo acte de la crea-
ció de aquell censal de penció mil sous que lo
General lo feya tots anys en lo mes de setembre,
que fou extret en la extracció a 13 de abril prò-
xim passat en virtut de la concòrdia, y no ha po-
gut trobar la creació de dit censal ni demés títols
fahents per rahó de dit censal.

Dijous, a VIIII. En aquest die mossèn Hugo de
Santjoan y Alsina, donsell, constituhit personal-
ment en lo consistori de ses senyories, ha jurat
en mà y poder del il·lustre senyor deputat ecle-
siàstich com, havent fet totas las diligèncias po-
sibles en sercar los actes de la creació de aquells
dos censals, lo un de sinquanta sous, onse di-
ners y pujesa y lo altre de cent y un sou de di-
ners y pujesa, que tots anys rebia sobre lo Gene-
ral a 21 de juliol, no ha trobat ninguns de dits
actes de creació de dit censal y demés necessaris.

282v Disapte, a XI. En aquest die Francesch Llaonart,
notari, síndich procurador y actor de la fidelíssi-
ma y exemplar ciutat de Tortosa, consta sa pro-
cura en poder de Rafel Bueno, notari públich
de Tortosa, a 26 de janer, 1663, constituhit
personalment en lo consistori de ses senyories,
ha jurat en mà y poder de ses senyories com, ha-
vent fet las diligèncias posibles en sercar los ac-
tes de la creació de aquells tres censals que los
procuradors de la dita ciutat de Tortosa rebian
en nom de procurador sobre lo General de Ca-
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talunya, extrets a 13 de abril proppassat, y no ha
pogut trobar ningun de dits actes.

En aquest mateix die lo noble don Francisco
Sunyer, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories, ha jurat en mà y poder de ses
senyories com, havent fet las diligèncias posi-
bles en tots los actes de la creació de aquell cen-
sal rebia sobre lo General de Catalunya, extret a
13 de abril proppassat, no ha pogut trobar al-
gun de dits actes de creació de dit censal.

En aquest mateix die Joan Ginesta, negociant,
procurador // 283r // del General de Vilafranca
de Penadès, ha renunciat lo dit ofici de procura-
dor fiscal en mà y poder de ses senyories. E ses
senyories han admesa la dita renunciació si y en
quant per actes y capítols de Cort los és lícit y
permès. Presents per testimonis Francisco Mar-
tí, notari y burgès de dita vila, y Joseph Cortès,
altre dels verguers de ses senyories.

Dimars, a XIIII. En aquest die don Joan Olmera
y Molí, constituït personalment en lo consistori
de ses senyories, ha jurat en mà y poder de ses
senyories com, havent fetas las degudas diligèn-
cias per a trobar lo acte de la creació de aquest
censal de dos mil y dos-cents sous que tots anys
rebia sobre lo General en lo mes de octubre, en
què fou //283v //extret a 13 de abril proppassat,
y no ha pogut trobar aquells.

En aquest mateix die Hierònym Xammar y
Munyós ha jurat axí mateix, en mà y poder de
ses senyories, com havent feta las degudas di-
ligèncias per a trobar lo acte de la creació de
aquell censal, de penció mil y dos-cents sous,
que tots anys rebia sobre lo General en lo mes
de abril, en què·s estat extret a 13 de abril prop-
passat, y no ha pogut trobar aquells.

En aquest mateix dia lo doctor Joseph Bas ha
fet relació en lo consistori de ses senyories, mit-
jensant jurament, com la malaltia del magnífich
Erasma de Lana y Fontanet havia durat fins en
jornada de 25 de juny proppassat.

En aquest mateix dia, a la tarde, per medi del
doctor Cardona, servint lo offici de síndich del
General, fonch reportat al excel·lentíssim se-
nyor lloctinent y capità general de sa magestat
en lo present Principat un memorial de subiec-
tes de tres llochs vaccants, ço és, un lloch de di-
putat militar noble per la vagueria de Gerona y
sots-vegueria de Besalú, per mort de don Martí
Joffre de Rocabertí, fins a tant y hage hereu o
successor llegítim de la casa y títol de Bescomp-
te de Rocabertí, y l’altre de diputat real de la ve-
gueria de Barcelona, per mor de Melchior Ma-
resch, y lo altre de oÿdor real de la vegueria de
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Barcelona, que vacca per munta de mestre
Pal·ladio Juncarde, oÿdor a deputat, lo qual me-
morial és assí cusit, signat de lletra A.a

284r Dimecres, a XV de juliol. En aquest die, estant
ses senyories magnífichs assessors, advocat fiscal
y testimonis de tots los tres estaments ecclesiàs-
tich, militar y real en lo acte de la extracció de
insiculadors dels llochs vaccants de deputats y
oÿdors de comptes per la extracció de pròxim
fahedora a 22 del corrent mes de juliol, com és
acostumat per lo trienni que comensarà lo pri-
mer dia del mes de agost pròxim vinent en ha-
vant, y havent de habilitar la persona de mossèn
Christòfol Lledó, ciutedà honrat de Barcelona,
per a concórrer a la dita extracció de insicula-
dor, lo procurador fiscal del General li ha posa-
da exequució dient non potest, quia est coadiutor
magistri racionalis. E encontinent Pau Torner,
clergue, en Barcelona residint, com ha procura-
dor de dit Christòphol Lledó, consta de sa pro-
cura en poder de Miquel Fontcuberta, notari
públich de Barcelona, la qual és assí cusida, sig-
nada de lletra A, lo dia present, ha dit no podie
competir-li dita excepció per no ésser dit Chris-
tòfol Lledó official real sinó de baró, per ésser
coadjutor extraordinari, conforme dels despaigs
de què ha fet ostenció constave, y que protesta-
ve de dita inhabilitació a los magnífichs asses-
sors a ses senyories, que sempra se li havia acos-
tumat posar la dita excepció als dits coadjutors
ordinaris y extraordinaris de mestre racional
formalment la dita protesta si et in quantum et
non alias. De las quals cosas me ha requirit lo
dit Torner en dit nom a mi, Joan Argila, scrivà
major del General de Catalunya, llevàs lo pre-
sent acte. Presents, // 284v // a més dels sobre-
dits, per testimonis, lo regent Valentí Serra y
Barthomeu Roig.

En aquest mateix die, essent estat extret en insi-
culador per lo bras militar lo molt il·lustre se-
nyor don Pedro Magarola, present, conceller
segon, en orde segon de la present ciutat, arri-
bant en la present casa de la Diputació, lo qual
venia vestit consularment, ab lo verguer devant,
molt ben acompanyat, fonch rebut per los se-
nyors oÿdors militar y real, ab verguers y massas
devant, fins al cap de la scala. Y al entrar a la sala
dels reys aguardaven los demés senyors consis-
torials. Y tots junts se’n entraren dins la sala del
consistori, a hont se trobaven als senyors insicu-
ladors. Y després, trobant-se junts los senyors
de la Novena en dita sala del consistori, per lo
pronto enviaren a dir al il·lustre consistori dels
senyors deputats y oÿdors que per quant lo se-
nyor don Pedro de Magarola, altre dits insicula-
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dors extrets per lo bras militar, conseller segon
de la present ciutat, pretenia precehir a la dita
Novena a sentar-se, parlar y votar lo primer de
tots, y prenent la dita Novena y en particular los
tres ecclesiàstichs, y axí que ses senyories fosen
servits mirar la matèria perquè no·s fes preiudici
algú. Y encontinent ses senyories enviaren a ser-
car los assessors y advocat fiscal de la present
casa, donant-los notícia del dupte propposat
per dita Novena. Y que vehesen lo fahedor //
285r // al cas. Y los dos assessors y advocat fiscal
respongueren que la matèria ere grave, fossen
servits ses senyories anomenar consulents per-
què junts puguessen millor y ab major asserta
consellar a ses senyories. Y los dits senyors de-
putats anomenaren per consulents al doctor
Lluís Valencià y al doctor Francesch Concas y
Torró.

Dijous, a XVI. En aquest die, entre las nou y las
deu del matí, los magnífichs assessors y advocat
fiscal de la present casa y doctors consulents fe-
ren relació verbo a ses senyories que en lo dupte
consultat per los dits senyors de la Novena so-
bre la dita precedència del dit senyor don Pedro
Magarola, conseller segon, una molta difficultat
sobre la declaració d’ell, y que ponderavan al-
guns inconvenients per qualsevol cosa que de-
clarassen. Axí, que aconsellassen a ses senyories
fossen servits aplicar alguns medis grans per a
què la dita dificultat se ajustàs y encontinent los
dits senyors diputats, per medi del senyor depu-
tat real, attenent que era molt matí y no podia
participar dita competència a sa excel·lència, la
participassen al molt reverent senyor canceller,
donar-li notícia del dit dupte y de tot lo demés
necessari, per a què sa senyoria restàs ben decla-
rat de la matèria i·ls donàs algun expedient per
lo ajust d’ella. Com en effecte, dits deputats en-
continent se conferiren a dit senyor canceller, lo
qual stimave las notícias li donave desijant lo
bon assert y que tindria a bé que ses senyories
ab sa embaxada donassen las mateixas notícias al
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa Magestat en lo present principat de Cata-
lunya.

Y axí mateix dits senyors deputats en lo mateix
temps enviaren una // 285v // embaxada, ab la
forma acostumada, als senyors consellers de la
present ciutat, dient-los lo sentiment gran que
tenian de la differència en què·s trobaven los se-
nyors de la Novena sobre la precedència del se-
nyor don Pedro Magarola, conseller segon, ja
per la bona conformitat y servicio que sempre
han procurat tenir entre las dos casas, fent-ne la
deguda stimació conforme han pogut ses se-
nyories conèxer, rebent a dit senyor conseller
segon ab la cortesia acostumada, com també
per los inconvenients que consideran en la dila-

ció de la insiculació, suplicant a ses senyories
fossen servits vèurer lo expedient més suau per a
què dit dupte reste allenat y se puga prosseguir
a la dita insiculació ab tota conformitat, pau y
quietut. Y per dita embaxada anomenaren, per
lo bras militar, al doctor Lluís Valencià, y per lo
bras real al doctor Francesch Comes y Torró. Y
havent tornat dit senyor deputat real la resposta
que havia feta lo senyor canceller, resolgueren
ses senyories que lo senyor deputat real anàs ab
embaxada a sa excel·lència per a donar notícia y
suplicar-li lo mateix que al senyor canceller. Y
encontinent donaren orde al síndich de la pre-
sent casa anàs a sa excel·lència a effecte de de-
manar hora per dita embaxada. Y sa excel·lència
ha assenyalat hora per las sinch de la tarda. Y a
les onse horas del matí, poch més o manco, los
senyors consellers tornaren la resposta ab altre
embaxada als senyors // 286r // deputats per lo
doctor Joan Joffreu y lo doctor Pau Llunell, los
quals, de part de dita ciutat, digueren a ses se-
nyories que los molt il·lustres senyors consellers
estaven molt contents vehent que ses senyories
mediaven la competència de la precedència que
de son bon zel y atençió speraven, que dita ciu-
tat restaria ab sa auctoritat y que no perdria cosa
tocant a las preheminençias de aquella.

Y aprés, a las quatre horas y mitja de la tarda,
havent presentat ses senyories que los molt
il·lustres senyors consellers estranyaven de què
lo senyor deputat real anàs a sa excel·lència a co-
municar-li la competència dalt dita sens haver-
los-ne participat cosa alguna, sent axí veritat
que ses senyories havien donat orde als dits doc-
tor Valençià y doctor Comes y Torra o partici-
passen als dits senyors consellers, que dit senyor
deputat real havia de anar, com és dit, a sa ex-
cel·lència, y los dits embaxadors se haguessen
olvidat de participar-ho, han ordenat que
mossèn Erasma de Lana y Fontanet, donsell, y
mossèn Joan Argil, ciutedà honrat, anassan,
com en effecte són anats, a dits senyors conse-
llers per a participar a ses senyories com a les
sinch horas de la matexa tarda tenia hora lo dit
senyor deputat real per a anar a parlar ab sa ex-
cel·lència per lo effecte dalt dit, y que lo no ha-
ver-lo participat a dits senyors concellers de
matí no era estat per falta de ses senyories sinó
per descuyt de dits embaxadors, com se confir-
ma, puis antes de enviar de matí a dits senyors
consellers dit recaudo ses senyories ja o digue-
ren al molt il·lustre senyor don Pedro Magarola,
conseller segon, qui se trobave en la present
casa de la Diputació. E poch aprés, essent tor-
nats dit Erasma de Lana y Joan Argila en la pre-
sent casa de la Diputació, han fet relació en lo
consistori de // 286v // ses senyories que dits
molt il·lustres senyors consellers havien fet de
resposta que estaven certs obrarian en lo cas que
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de present se ventila en orde a la precedència
entre los senyors de la Novena en concurs de
consellers de la present ciutat ab la conformitat
y correspondència que los dos consistoris de
Diputació y com sempre han tingut, procurant
que la ciutat no restés preiudicada en ninguna
de las prerrogativas, tant aserca lo present cas de
precedèncias com en altres qualsevol que po-
gués offerir-se-li.

Tornat que fonch lo molt il·lustre senyor depu-
tat real al consistori de ses senyories ha fet rela-
ció que lo excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general de sa magestat en lo present Prin-
cipat, al recaudo que per medi del dit deputat
real per part del consistori li ere estat reportat,
donant-li notícia dels sobredits debats que te-
nien los senyors de la Novena sobre precedèn-
cies en concurs de conseller de la present ciutat,
havie fet de resposta sa excel·lència que estima-
ve molt al consistori li hagués participat dit fet y
que procuraria encontinent que se juntassen
sinch magnífichs doctors de la Real Audiència
ab lo molt reverent canceller per a què vessen lo
que sobre dit fet se devie obrar per major bene-
fici y quietut de la ciutat y senyors de la Novena.

Divendres, a XVII. En aquest die, per medi del
síndich de la present ciutat de //287r // Barcelo-
na, fonch reportat un paper contenint la resolu-
ció del savi Consell de Cent sobre la pretensió
de la presedència del conseller segon de la dita
ciutat en la junta de la Novena dels insiculadors.
Lo qual paper és assí cusit, signat de lletra M, y
del thenor següent:

«Molta il·lustre senyor. En lo savi Consell de
Cent de la present ciutat de Barcelona tingut y
celebrat en lo lloch y forma acostumats lo die
present, als 17 de juliol, 1671, fonch deliberat
lo que·s conté en la resolució que és del thenor
següent: «Que attès y considerat la iustificació
té la present ciutat en la pretensió de la pre-
cedència del senyor conceller segon en la iunta
de la insiculació de la casa de la Diputació, ohi-
das las rahons dels magnífichs advocats de la
present casa y los pràtichs catalans que scrihuen
sobre la matèria de las prerrogativas dels molt
il·lustres senyors concellers de la present ciutat,
y los exemplars succehits en semblants y altres
casos, que lo molt il·lustre senyor conseller
quint reportà al molt il·lustre y reverent senyor
canceller, la resolució del present Consell, con-
tenint que no pot lo present Consell posar en
compromís en manera alguna cosa tant justifi-
cada com és en lo cas present, ans bé, està en re-
solució de no apartar-se un punt de esta preten-
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sió, que és de què lo senyor conceller segon haje
de precehir als demés senyors de la iunta de insi-
culació attès no·s trobe en aquella senyor bisbe,
que per rahó de la dignitat episcopal deuria pre-
cehir-lo, y que per medi del síndich de la 
present ciutat se fasse enténdrer la present deli-
beració als molt il·lustres senyors diputats, re-
presentant-los que spera lo present Consell que
serà servit sa senyoria se pose en execució la insi-
culació fahedora precehint en ella lo senyor
conseller segon, com en las demés ocassions se
ha practicat y observat.»

En aquest mateix die, per medi de Joseph Sau-
leda, vice et loco del // 287v // síndich del Gene-
ral, que estava occupat per afers de la present
casa, fonch reportat un recaudo als molt il·lus-
tres senyors consellers de la present ciutat parti-
cipant-los la deliberació per ses senyories presa
lo die de vuy de anomenar sinch nobles y mag-
nífichs doctors del Real Consell y regent la Real
Cancellaria per a què, juntament ab los magní-
fichs assessors y advocat fiscal de la present casa,
declarassen sobre la pretensió de la precedència
del conseller segon de dita ciutat en la junta de
la Novena dels insiculadors. E poch aprés, tor-
nat que fonch lo dit Sauleda, féu relació en lo
consistori de ses senyories que los dits senyors
concellers havian stimat molt la merçè que ses
senyories los havia fet, en particular per los de la
sobredita deliberació, y que los dits concellers
farian lo mateix en donar rahó a ses senyories, lo
que anirian obrant sobre dit fet.

E seguidament, per medi del síndich del Gene-
ral, per orde de ses senyories, foren convidats
los nobles y magnífichs regent la Real Cancella-
ria, doctor don Miquel Cortiada, doctor Joseph
Aleny, doctor Joan Batista Pastor, doctor Aleix
Tristany y doctor Joseph Balaguer, per a què,
inseguint la deliberació per ses senyories presa
lo die de vuy junt ab los magnífichs assessors y
advocat fiscal ordinari de la present casa, decla-
rar a qui toca la presedènçia entre los senyors de
la Novena en lo acte de la insiculació de pròxim
fahedora, si al senyor conceller segon de la pre-
sent ciutat, altre dels extrets per loa //288r //sta-
ment militar, o a las personas del estament ec-
clesiàstich, y lo que deu obrar lo consistori, feta
dita declaració, contra aquells qui no voldran
seguir lo declarat en aquella y en cas que vol-
guéssen anar-sen per no assistir en dit acte y en
quinas cadiras han de sèurer. Los quals nobles y
magnífichs doctors dalt dits arribaren en la pre-
sent casa a las vuyt horas de la nit y stigueren
junts ab los dits magnífichs assessors y advocat
fiscal en lo aposento a hont fan sa residència or-
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dinària en la present casa fins a las dotse horas
tocadas de la matexa nit, a hont foren infor-
mats, per part de la present ciutat, per medi de
son síndich, aserca las rahons que esisteren a la
ciutat en orde a la dalt dita presedència. Y axí
mateix foren informats per part dels senyors de
la Novena del stament ecclesiàstich, per medi
dels magnífichs doctors Lluís Valencià, Fran-
cesch Salom y Carlos Costa, aserca sa pretensió.
Y com fos tant tart dexaren la resolució per a lo
die següent, disapte, a las nou horas de la mati-
nada.

En aquest mateix die, per medi de Anthon Reart,
scrivà de manament y secretari de la provínçia,
fonch reportada a ses senyories la insiculació
dels llochs vaccants de diputats y oÿdors de
comptes com en aquella se conté, que·s assí cu-
sida, signada de lletra A. Y axí mateix dels llochs
vaccants dels officis, lo qual és signat de lletra B.
Y un decret del excel·lentíssim lloctinent en
orde a què no sie insiculat un subiecte en asses-
sor encara que vingués anomenat per sa mages-
tat, lo qual era signat de lletra C.

288v Disapte, a XVIII. En aquest die, a las nou horas
de la matinada, vingué lo síndich de la ciutat en
la present casa ab un recaudo de part dels se-
nyors consellers, dient a ses senyories que per
averiguació del acte de la insiculació general feta
en lo any 1654 tenia en la present casa de la Di-
putació los senyors prior Jalpí y don Francisco
Sala, que foren en dita insiculació anomenats
per sa magestat insiculadors y habilitadors, jun-
tament ab lo conseller en cap de la present ciu-
tat de Barcelona, y també Joan Móra, cavaller
promovedor que fonch en dita insiculació gene-
ral. Y que fosen ses senyories servits de manar
pèndrer ditxos dels sobredits en presència del
consistori. Y encontinent entrà en ell lo dit prior
Jalpí, y després de haver jurat en mà y poder del
senyor diputat ecclesiàstich que diria la veritat
sobre dit fet, estant lo scrivà major, que estava
present, llegí la difficultat que·y havie sobre la
veritat aserca la precedènçia, lloch y cadira que
tingué lo dit senyor conseller en la dita insicula-
ció y demés actes. Estant en assò los senyors de
la Novena envià un recaudo als senyors dipu-
tats, dient hi representant-los que ses senyories
prosseguian en pèndrer los ditxos de dits. E ses
senyories, vinguts per part de la ciutat ab lo sín-
dich de aquella, que seria en gran dany y preiu-
dici de la auctoritat y fe que fan los dietaris y de-
més llibres del arxiu de la present casa, perquè
qualsevol difficultat en portar testimonis que
digan encontrari dela //289r //que se troba con-
tinuat en dits llibres se hauria de cassar y
anul·lar, lo que seria en preiudisi gran de la Ge-

neralitat. Y cas que se prengan los ditxos de di-
tas personas no sia ab jurament, sinó que digan
que testifican en bona fe y que no reste conti-
nuat en part alguna.

E ses senyories enviaren a sercar encontinent als
magnífichs assessors y advocat fiscal de la pre-
sent casa, als quals proposaren lo recaudo de
dits senyors de la Novena. Y dits magnífichs as-
sessors respongueren que lo dit acte de las ditas
deposicions o ditxos no era preiudicial en ma-
nera alguna a la present casa, per quant lo pèn-
drer dits ditxos és ocasionat per rahó de què en
lo llibre de la Ànima, ha ont està continuat lo
dit acte de insiculació general tractant de las
presedèncias, sols diu que los senyors ecclesiàs-
tichs stigueren assentats en lo lloch més prehe-
minent, y que los militars y reals protestaren de
què dits senyors ecclesiàstichs no havian de estar
sentats consequutivament sinó interpol·lada-
ment. Y axí que, en quant a la precedència y as-
siento de dit conseller, no se llitg ni·s fa menció
alguna, ab què fou omís dit cas per lo scrivà ma-
jor. Y al·legant lo síndich de la present ciutat
com dit senyor conceller estava assentat després
del il·lustríssim bisbe don Ramon de Sanmenat,
precehint als demés ecclesiàstichs, per averigua-
ció de la veritat sobre dita presidència, com a
omís per lo dit scrivà major, sens preiudici de la
fe y legalitat de tot lo contengut en los llibres
del arxiu de la present casa, poden ses senyories
prosseguir en los ditxos de las ditas tres perso-
nas, per ésser acte preter declaracionem seu na-
rracionem actus et non contra, com se troba en
un exemplar en lo //289v //any 1644 sobre con-
semblant difficultat. Com en effecte és estat
proseguit en la recepció de dits tres testimonis,
y en particular en la del dit molt reverent senyor
fra Joseph Jalpí y Julià, en quiscun dret doctor,
prior de Nostra Senyora de Moyà, el qual, com
està dit, ha ja prestat el jurament en mà y poder
del dit senyor deputat ecclesiàstich, lo ditxo del
qual és com se segueix:

«Que el testimoni se recorda molt bé com sa
magestat, que sia en santa glòria, féu lo real de-
cret de las insiculacions generals de las sis tallat,
però segurament en surt abans o després dels
tres staments de Principat y comptats, en què
són lo número de sinch-cents vint-y-sinch, y per
haver vist moltes vegades lo dit real decret, que
és a 23 de janer, 1654, dada en la real casa del
Pardo. Y fonch sa magestat servit enviar-lo a son
lloctinent y capità general de dits Principat y
comptats, que ere lo sereníssim senyor don
Joan de Àustria, son fill. E vingut lo die de 24
de febrer del mateix any 1654 foren convidades
les nou personas dels tres staments anomenades
per sa magestat que a les tres horas acudissen en
casa de la Diputació per orde de sa altesa, entre
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las quals és una ell, testimoni. Axí que los tres
ecclessiàstichs foren: lo il·lustríssim senyor don
Ramon de Semmanat, bisbe de Vich, elet de
Barcelona, lo doctor Miquel Joan Osona, cabis-
col y canonge de la dita Santa Iglésia de Barce-
lona, y ell, testimoni, com a prior predit. Y per
lo bras militar foren: don Francisco Sala, don
Joan Marymon y Ramon del Paz. Y per lo bras
real foren: Joseph Móra, ciutedà honrat de Bar-
celona y aleshores conceller en cap de Barcelo-
na, y lo doctor Narcís Mir // 290r // y lo doctor
mestre Dimas Hyacintho Vileta. Y a les dites
tres hores acudís ell, testimoni, en la casa de la
Diputació, y axí mateix tots los demés desobre
anometats, a hont trobaren lo molt il·lustre
consistori dels senyors deputats y ohidors en la
sala del mateix consistori, sota del dosser, per
son orde. Y axí, en forma de mitja lluna, se as-
sentà dita Novena. Y en aqueix particular no se
recorda ell, testimoni, en la forma que se assen-
taren los staments. Sols, emperó, que los se-
nyors deputats daren la precedència sota del
dosser al senyor bisbe. E poch aprés arribà lo
magnífich Rafel Vilosa, doctor del Real Consell,
per orde de sa altesa, y ab lo real decret en las
mans. Al qual doctor Vilosa se donà cadira aprés
del consistori, e vingueran ab ell Jaume Salamó,
secretari de la provínçia, juntament ab Sebastià
Costa, aleshores regent lo offici de secretari y
scrivà major de la present casa. Per boca de dit
magnífich doctor Vilosa fonch explicat lo que
contenia lo decret, de la qual entrega se llevà
acte per los dits dos secretaris simul stipulants. Y
rebuda dita insiculació y decret per mans del
molt il·lustre senyor Pau del Rossó, aleshoras
deputat ecclesiàstich, se’n tornaren dit senyor
doctor Vilosa y Jaume Salamó. Y per ser ia tart
no se comensà. Y en lo endemà, dia de sant
Mathias, se comensà lo acte, prestant primer lo
acte de jurament y ohint sentència de excomu-
nicació, com se acostuma. E avans de assentar-
se feren les protestes acostumades dels dos esta-
ments militar y real, pretenent que havian de
estar interpol·lats y no consequutius. Y en testi-
moni·s féu altre protesta particular al dit cabis-
col, pretenent la precedència després del //290v
// bisbe. Y abans de dit cabiscol, però en efecte,
posa-se ab cadira de vellut al cap de la taula ab
sa campanilla de plata ab son jurament lo dit se-
nyor bisbe. E axí, tant lo dit cabiscol com ell,
testimoni, no entengueren separar-se del costat
del senyor bisbe y estat ecclesiàstich. Però ab
tot, dit senyor conseller en cap se assentà al can-
tó de la taula, a la mà dreta de dit senyor bisbe,
ab una cadira que li apar que no ere de vallut, y
a la altra part, a la mà squerra, se assentà dit se-
nyor cabiscol. Y després, a la mà dreta de dit se-
nyor conseller, estava ell, testimoni, y devant de
ell, testimoni, don Francisco Sala, y los demés
per son orde, precehint los militars als reals. Y
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en quant al clòurer lo acte de dita insiculació
no·s recorda perfetament com estaven assentats,
però se recorda que en lo acte de la habilitació,
com també de la extracció que·s féu a 26 de
mars de dit any 1654, estigueren interpol·lats.»

Encontinent entrà en lo consistori de ses senyo-
ries lo noble don Francesch Sala, en Barcelona
populat, altre dels dits tres testimonis desobre
anomenats, a effecte de pèndrer-li la posessió.
Lo qual jurà, en mà y poder del dit senyor de-
putat ecclesiàstich, a Nostre Senyor Déu y als
seus sancts quatre Evangelis, de dir la veritat so-
bre lo contengut y proposat lo dia present per
part de dit síndich de la present ciutat aserca la
precedència, lloch y cadira que tingué lo senyor
conseller en cap de la present ciutat en la insicu-
lació general, com desobre està dit. Lo ditxo del
qual fou rebut en la forma següent:

«Que lo que ell, testimoni, sab y pot dir, que
ell, testimoni, fou anomenat //291r //per sa ma-
gestat, que santa glòria possehesca, en altre de
las nou personas per a fer la insiculació general
dels tres estaments ecclessiàstich, militar y real
de diputats y oÿdors de comptes. Y com a tal
fou convidat per a fer la dita insiculació per les
tres horas de la tarda, que fou lo primer dilluns
de Quaresma del any 1654, a hont assistí ell,
testimoni, juntamment ab los demés senyors de
la Novena. Y que posats en lo acte de la insicula-
ció se posà en lo cap de la dita taula, a la testera,
lo il·lustríssim senyor bisbe de Vich don Ramon
de Sanmenat, elet de Barcelona. Y al costat de
dit senyor bisbe, a la mà dreta, lo senyor Joseph
Móra, ciutedà honrat de Barcelona y conseller
en cap, aleshores, de la present ciutat. Y los dos
assentats ab cadiras de vallut, y a mà squerra de
dit senyor bisbe lo cabiscol y canonge Miquel
Joan Osona, y al costat de dit senyor conceller
en cap lo senyor prior Jalpí, al costat de dit se-
nyor cabiscol Osona ell, testimoni, deposant
com a cap del bras militar. Y consequutivament
per orde de tots los demés, primer los militars y
després los reals, assentats tots ab cadiras de va-
queta. Y al clòurer lo acte de dita insiculació se-
gueren tres presidents, ço és, lo senyor bisbe, lo
dit senyor conseller y ell, testimoni, com a presi-
dents de dits tres brassos. Y arribats en lo acte
de la habilitació los senyors deputats posaren en
ple sota del dosser, posant-se los senyors depu-
tats en forma de bordó al dit senyor bisbe don
Ramon de Sammenat, y luego, en son costat y
sota la gotera y a mà dreta de dit senyor bisbe,
lo dit senyor conceller en cap. Y los dos estavan
assentats ab cadiras de vallut, y al costat y a mà
dreta de dit senyor conseller estava ell, testimo-
ni, y axí tots los demés consequutivament //
291v // y per son orde, assentats ab cadiras de va-
queta de mascòvia. Y en quant al dia que apor-
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taren lo decret y en quant qui lo portà y del
modo de assentà qui·l portà no se’n recorda ple-
nament.»

E seguidament fou rebut lo ditxo del dit Joan
Móra, donsell, en Barcelona populat, lo qual
jurà, en mà y poder de dit senyor deputat eccle-
siàstich, a Nostre Senyor y als seus sants quatre
Evangelis, estant lo dit senyor deputat ecclesiàs-
tich y demés senyors deputats y oÿdors consis-
torialment, en la forma següent: «Que lo que
sab y pot dir és que en lo any 1654, en virtut de
real decret de sa magestat, se féu la insiculació
general per los llochs de deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya. Y foren ano-
menades nou personas per sa magestat per a fer
la insiculació, que foren, ço és, per lo bras ec-
clessiàstich, lo il·lustríssim senyor don Ramon
de Sanmenat, bisbe de Vich y elet de Barcelona,
lo senyor cabiscol Miquel Joan Osona y lo se-
nyor prior Joseph Jalpí; per lo stament militar:
lo senyor don Francisco Sala, don Joan de
Marymon y don Ramon del Paza; y per lo bras
real: Joseph Móra, ciutedà honrat y conseller
alesores en cap de la present ciutat, pare de ell,
testimoni, lo doctor micer Narcís Mir y lo doc-
tor Dimas Vileta. Los quals se ajuntaren en la
present casa y en lo aposiento del consistori, y
per no trobar-se a la occassió que·s diu vingué
lo senyor doctor Rafel Vilosa a aportar lo real
decret // 292r // dintre consistori. Per quant lo
promovedor que ell, testimoni, se trobava ele-
git, no entrà en aquella ocassió en lo consistori
de la Novena, no veu ab lo modo se assentaren.
Però immediatament després y tots los demés
dies estigueren dits senyors per a fer dita insicu-
lació y demés que foren passats de trenta dies
veu sempre ell, testimoni, que los dits senyors
insiculadors stigueren assentats en la forma se-
güent, ço és: al cap de la taula llarga lo dit se-
nyor bisbe de Vich y elet de Barcelona, y des-
prés immediatament en lo millor lloch lo dit
conseller Joseph Móra, pare de ell, testimoni,
assentat ab sa cadira de vallut com lo senyor bis-
be, que és a la mà dreta, al costat de la taula de
dit senyor bisbe; y a la altra part, de la mà squer-
ra del senyor bisbe, al costat de la taula, lo se-
nyor cabiscol Osona, lo dit senyor don Francis-
co Sala y axí los demés consequutivament,
precehint los militars als reals. Y los demés so-
bredits estaven assentats ab cadira de vaqueta. Y
al clòurer lo acte de la insiculació veu ell, testi-
moni, que se assentaren ab la forma acostuma-
da, precehint als dos demés ecclesiàstichs, mili-
tars y reals lo dit Joseph Móra, pare de ell,
testimoni. Y que en quant al votar per la insicu-
lació, per no tocar-li, no·n veu qui votava pri-
mer. Y que no·s recorda que·y hagués contra-
dicció alguna en orde als assientos y votar, ni
menos en lo acte de la habilitació, per quant ell,

testimoni, havia acabat en funcció. Y tot los so-
bredits ho diu //292v // per haver·o vist, per tro-
bar-se aleshores com està dit promovedor de
dita insiculació. Y com a tal reportava las emba-
xadas al senyor don Joan a les ocasions que se
oferien.»

En aquest mateix die, poch aprés, vingué lo sín-
dich de la ciutat per lo effecte sobredit. Arriba-
ren en la present casa de la Diputació los nobles
y magnífichs regent la Real Cancellaria y doc-
tors de la Real Audiència dalt mensionats, a ef-
fecte de declarar lo sobredit dubte de precedèn-
cia entre los senyors de la Novena del estament
ecclesiàstich y lo senyor conceller segon de la
present ciutat. Y fonch declarat dit dubte en la
forma y manera que ab lo vot se conté, lo qual
me ha ordenat ses senyories a mi, scrivà major
del General, cusís y continuàs en lo present die-
tari. Lo qual és signat de lletra E y és del thenor
següent:

«Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyor deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als magnífichs y noble regent la
Real Cancellaria y doctors de la Real Audiència,
assessors y advocat fiscal de la present carta baix
firmats, sobre a qui toca precehir entre los se-
nyors de la junta de la Novena en lo acte de la
insiculació de pròxim fahedora, si lo senyor
conseller segon, don Pedro Magarola, altre dels
extrets per lo estament militar, o les persones
del stament ecclesiàstich, y en quines cadiras
han de estar assentats dits senyors de la iunta de
la // 293r // Novena dels insiculadors, y lo que
deu obrar lo consistori feta la declaració contra
aquells que se’n voldran anar per no assistir en
dit acte de insiculació y no volran seguir lo de-
clarat sobre dita precedència, vistos los exem-
plars de 15 de maig, 1648, y de 15 de maig,
1649, que·s llig en lo llibre de Deliberacions,
trienni 1643, vist lo exemplar de 24 de febrer,
1654, que està en la còpia del llibre de la Àni-
ma, vista la relació continguda en lo dietari cor-
rent, vistos altres exemplars de 18 de juliol y 19
del mateix 1644 y lo que en ell se refereix del
any 1634, ohits los advocats de las personas de
la Novena del estament acclessiàstich y vista la
certifficatòria presentada per lo síndich de la
ciutat de Barcelona, vist lo de vèurer, attenent
que del exemplar de 15 de maig, 1648, que està
en lo llibre de Deliberacions del trienni 1647,
foli 215 ab los següents, consta que per a la ex-
tracció de insiculadors aleshores fahedora sorte-
ja, entre altres, per lo estament real, mestre
Lluís Móra, y que volent-se assentar en ses cadi-
res per a executar lo que tocave a son càrrech los
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tres senyors ecclesiàstichs de la dita Novena de
insiculadors feren protesta que no·ls restàs ni
pogués causar preiudici algú lo seure·s, parlar y
votar en primer lloch dit mestre Lluís Móra,
conseller segon de la present ciutat de Barcelo-
na, que entre altres ere estat extret y assistia en
los actes de dita Novena com a real, attenent
també que del exemplar de 15 de maig, 1649,
que·s llitg en lo llibre de Deliberacions //293v //
del dit trienni 1647, foli 513, pàgina 2 ab las se-
güents, consta que en la extracció de insicula-
dors aleshores fahedora sortejaren, entre altres,
per lo estament ecclesiàstich, fra don Francisco
de Monpalau, abat de Banyoles, y per lo esta-
ment militar Geroni de Gàver, y que essent
constituïts los dit nou senyors insiculadors ex-
trets en la sala del consistori se assentaren en ses
cadires, y en la primera estigué lo dit Geroni
Gàver, y presidí en esta Novena, per ser leshores
conseller en cap de la present ciutat, y en dit
exemplar, respecte de la presedència entre dit
abat don Francisco Monpalau y demés eccle-
siàstichs y lo dit Geroni de Gàver, conseller en
cap, no·s llig en ell protesta alguna, y encara,
que en la insiculació de 24 de febrer, 1654,
que·s llitg en la còpia del llibre de Ànima, dos
fulls abans del fòlio primer, se digué que las per-
sonas ecclesiàsticas de dita Novena dels insicula-
dors se assentaren en més preheminent lloch,
suposant ab axò que ditas personas ecclesiàsti-
cas se assentaren primer que lo dit Joseph Móra,
lashoras conseller en cap de la ciutat de Barcelo-
na, nomenat insiculador per sa magestat per lo
bras real, attès, emperò que de la informació
vuy rebuda, que comptam als 18 de juliol,
1671, insertada en lo dietari corrent, consta que
lo dit Joseph Móra, lashoras conseller en cap de
dita ciutat, se assentà en la dita Novena després
del // 294r // molt il·lustre y reverendíssim se-
nyor don Ramon de Sammenat, bisbe de Vich y
elet de Barcelona, altre dels insiculadors per lo
stament ecclesiàstich, precehint y assentant-se al
cantó de la taula a mà dreta primer que lo doc-
tor Miquel Joan Osona, cabiscol y canonge de
la Santa Iglésia de Barcelona, lo qual estava as-
sentat a la mà esquerra de dit reverendíssim se-
nyor bisbe, y després a la mà dreta de dit senyor
conseller en cap estave assentat lo doctor fra Jo-
seph de Jalpí y Julià, prior de santa Maria de
Moyà, los quals eren de la Novena de dita insi-
culació per lo estament ecclesiàstich, a la qual
informació se ha de estar com a declarativa que
és de dita insiculació, que·s llig en lo llibre de
Ànima, y ésser lo dit prior fra Joseph Jalpí y Ju-
lià y don Francisco Sala, lashoras de la dita No-
vena, de insiculadors, y Juan Móra, leshoras
promovedor de dita insiculació, los quals han
testificat en dita informació, attenent semblant-
ment que en la extracció de habilitadors de 18
de juliol, 1644, sortejà, entre altres, Francisco
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Ros, leshores conseller quart de la dita ciutat,
per lo estament real, y fra don Gispert Amat,
abat de Sant Pere de Galligans, altre dels del es-
tament ecclesiàstich, havent tinguda controvèr-
sia sobre la precedència entre dit conseller quart
y las personas de dit estament ecclesiàstich de
dita Novena de habilitadors, inseguint una in-
formació rebuda de altre cas semblant de la No-
vena de habilitació de 10 de juny, 1634, sobre
la precedència de dit Joseph Móra, aleshores
conceller de la ciutat de Barcelona, se declarà
que dit Francesch Ros, conceller quart, prece-
hís, com precehí, a totes les demés persones ec-
clesiàstiques, militars // 294v // y reals de dita
Novena, per ço, són de vot y parer que, en lo
acte de insiculació de pròxim fahedora, lo dit
senyor don Pedro Magarola, conseller segon de
la dita ciutat de Barcelona, altre dels extrets insi-
culadors per lo estament militar, ha y deu pre-
cehir y presideix a les persones del estament ec-
clesiàstich de dita Novena de insiculadors. En
quant, emperò, al dupte en quinas cadiras se
han de assentar ditas nou personas de la Novena
de insiculadors, attès que del exemplar de la ha-
bilitació de 18 de juliol, 1644, en què sortejà dit
Francesch Ros en habilitador per lo estament
real, consta que dit Francesch Ros, conseller
quart de dita ciutat, se assentà en una cadira de
vellut que estava previnguda al cap de la ala de
les demés altres cadiras de vaqueta de Mascòvia
que estaven axí mateix posades per als demés se-
nyors de dita Novena de habilitadors, y entrats
en consistori, trobant assentat dit conceller
quart en la dita cadira de vallut al cap de la ala,
representaren les sis personas del estament ec-
clesiàstich y militar que ja fos entenia los tocava
la precedència y votar primers en lo dit acte que
lo dit conseller quart, emperò, per les conve-
niències que·s consideraven de la necessitat pú-
blica y ésser tan gran la brevedat del temps que
no donave lloch a allarchs alguns, tol·leraren,
per leshores, la continuació de la prosecució de
son dret que pretenian tenir, per salvetat del
qual //295r // protestaren que no sols fes preiu-
dici ni se tragués en conseqüència ni exemplar
en preiudici llur, y tornaren a protestar de salve-
tat de sos drets. Y encara que lo dit doctor fra
Joseph de Jalpí y Julià diga en sa disposició que
en la dita insiculació de 24 de febrer, 1654,
que·l dit Joseph Móra, leshores conseller en
cap, altre de la Novena dels insiculadors per lo
bras real, li apar que la cadira en què se assentà
no ere de vellut, emperò attès consta de les de-
posicions dels dits don Francisco Sala y Juan
Móra que lo dit conseller en cap, Joseph Móra,
se assentà en cadira de vallut, com lo dit reve-
rendíssim senyor bisbe de Barcelona y les demés
personas de la Novena de insiculadors estaven
assentades en cadiras de vaqueta, y lo mateix re-
sulta de la certificatòria sobremensionada dona-
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da per lo síndich de dita ciutat, de la qual fa fe
Francesch Llunell, notari públich de Barcelona
y scrivà racional de la casa de dita ciutat, per ço,
són de vot y parer que lo dit senyor don Pedro
Magarola, conseller segon de la present ciutat,
ha y deu assentar-se en lo acte de la insiculació
fahedora en cadira de vallut y les demés perso-
nes de la Novena se han de assentar en cadiras
de vaqueta. Y en respecte del què deu obrar lo
consistori, feta la dita declaració contra los se-
nyors insiculadors que se’n voldran anar per no
asistir en dit acte de insiculació y no voldran se-
guir lo declarat sobre dita precedència, attenent
que // 295v // en matèria de precedèncias ha y
deu estar-se a la costum y observança, en con-
formitat de la qual se fan ditas declaracions, ate-
nent també a la brevedad del temps que·y ha
desde vuy al die de la extracció de diputats y oÿ-
dors, que no donen lloch a allarchs, per ço, són
de vot y parer que dits molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors fasen llegir per lo scrivà major
de la present casa a les dites personas del esta-
ment ecclesiàstich de la Novena dels insicula-
dors y a les demés dels estaments militar y real la
present declaració y vot sobre la dita precedèn-
cia y assiento, y si alguna o algunes de les dites
nou personas de la Novena de insiculadors se’n
voldran anar per no asistir en dit acte de insicu-
lació y no voldran estar y seguir la declaració so-
bre dita precedència y assiento, que aleshores
dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors en-
continent li ajan y degan fer extracció de altres
tantes persones dels estaments que no voldran
asistir, pretestant-los primer que lo gasto que·s
farà en dita extracció lo han de pagar las perso-
nas que no voldran asistir en dit acte de insicula-
ció, y se faran debitors en lo llibre de Vàlues, y
com a tals debitors se faran inhàbils per a poder
concórrer y ser extretsa // 296r // per las demés
extraccions que se han de fer de diputats y oÿ-
dors y altres que se han de fer fins que hajan pa-
gada dita quantitat, entès, emperò, que ditas
personas de la Novena pugan fer las protestas
que li aparexerà.

Don Michael de Cortiada. Doctor Josephus Rull,
regens. Doctor Joseph Aleny. Doctor Joseph Bala-
guer. Doctor Joannes Baptista Pastor. Doctor
Aleix Tristany. Montserrat, assessor. Campde-
rros, advocatus fisci Generalis. Comes, assessor.»

Diumenge, a XVIIII. En aquest dia, a les onse
horas de la matinada, fonch reportada a ses se-
nyories una súplica, de part dels senyors de la
Novena, per a què ses senyories fossen servits
enviar aquella per medi del síndich del General
al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità ge-

neral, que és en orde a la excepció per dits se-
nyors de la Novena opposada contra don Ber-
nardino de Marimon, suplicant ab ella fos sa ex-
cel·lència servit tenir a bé aprovar y abonar per
legítima la excepció contra dit Marimon. La
qual súplica me han ordenat a mi, scrivà major,
cusís en lo present dietari. Còpia de la qual és
assí cusida, signada de lletra E.

E encontinent ses senyories, per medi del doc-
tor Pere Cardona, subrogat en lo offici de sín-
dich del General, han enviat la dita súplica al ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent y capità general,
y per no haver tingut lloch dit síndich de parlar-
li la no entregada al capità de la guarda per a
què //296v // la donàs a sa excel·lència, que serie
a las dotse horas del migdie, segons la relació
per dit síndich a ses senyories feta.

En aquest mateix die, a la tarda, per medi del
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, fonch reportat al excel·lentíssim se-
nyor lloctinent y capità general de sa magestat
en lo present principat de Catalunya un memo-
rial de subiectes de un lloch de oÿdor militar de
la vegueria de Urgell, que vacca per munta de
don Guillem de Josa, de oÿdor a diputat noble.
La qual és assí cusida, signada de lletra F.

Dilluns, a XX. En aquest die, a les vuyt hores de
la matinada, per medi del síndich del General,
fonch reportat al excel·lentíssim senyor llocti-
nent y capità general de sa magestat en lo pre-
sent Principat dos memorials de subiectes, ço
és, lo un de un lloch de diputat noble de la ve-
gueria de Gerona y sots-vegueria de Besalú, que
vacca per mort del excel·lentíssim senyor comp-
te de Empúries, don Lluís Folch de Cardona y
Aragón, fins a tant y hage hereu y successor lle-
gítim de la casa y títol del comptat de Empúries,
y lo altre de deputat militar noble de la vegueria
de Cervera, que vacca per mort del excel·lentís-
sim senyor duch de Cardona y Aragón fins hage
hereu y successor llegítim de la casa y títol del
ducat de Cardona. Las quals són assí cusidas,
signades de lletras G y H.

En aquest mateix die, a les quatre horas de la
tarda, per medi del síndich del General, fonc re-
portat al excel·lentíssim senyor llochtinent ge-
neral dea //297r // sa magestat en lo principat de
Cathalunya un memorial de subiectes per lo
lloch de oÿdor real de Gerona, que vacca per
haver-se provat que ere militar don Gerònim
Belloch. La qual és assí cusida, signada de lletra
J. Juntament ab una súplica donant notícia a sa
excel·lència de alguns impediments que tenen
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alguns subiectes per ésser insiculats, com més
llargament en dita suplica és de vèurer, que és
assí cusida, signada de lletra K.

En aquest mateix die, havent ses senyories tin-
gut notícia que don Miquel Çalbà y de Vallgor-
nera, del Consell de sa magestat en lo Supremo
de Aragó, era arribat en la present ciutat venint
de la de Mallorca, a hont era estat virrey, li han
enviada la benvinguda per medi de don Joan
Amat y Hierònym Xammar. Los quals, tornats
que són estat en la present casa, han fet relació
en lo consistori de ses senyories que dit don Mi-
quel Çalbà havia fet estimació de la merçè que
ses senyories li feien, offerint-se en tot lo que
fos del servey del consistori.

En aquest mateix die reberen de ses senyories
un decret del excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general per medi de Anthon Ricart, scrivà
de manament y secretari de la província, dient y
manant que proposasen ses senyories subiectes
per un lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona, en lo qual venia insiculat en la insi-
culació de sa magestat mossèn Pere Miravall
com a mossèn, essent dit Miravall noble y per
consegüent no poder ésser insiculat en dit lloch.
Lo qual decret y proposició de subiectes per ses
senyories feta són assí cusits, signats de lletras A
y B. Y axí mateix, ses senyories me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís en lo pre-
sent dietari diversos decrets enviats per dit ex-
cel·lentíssim senyor lloctinent y capità general,
que són en orde a diferents persones ensicula-
des en diputats y oÿdors de comptes que no vin-
guessen en la insiculació //297v // general y dels
que vingueren que han hagut menester decret.
Los quals decrets són signats de número 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9.

Dimars, a XXI. En aquest die, a las dos horas de
la matinada, y hagué brassos en la present casa
per fer extracció de nou habilitadors, tres de
cada estament, ço és, ecclessiàstichs, militars y
reals, conforme disposició de capítols de Cort,
per habilitar las personas que poden ser insicu-
lats deputats y oÿdors de comptes. Y serviren de
brassos los testimonis que foren los següents, ço
és, per lo estament ecclessiàstich, los senyors:
doctor Sagimon Sala, cabiscol y canonge de la
Seu de Barcelona, don Joseph de Camporrells,
ardiaca de Andorra y canonge de Urgell, don
Francisco Torrelles y Paguera. Per lo estament
militar, los senyors: micer Gerònim Xammar,
mossèn Joan de Pallarès, mossèn Thomàs de
Pallarès. Per lo estament real, los senyors: doc-
tor micer Gaspar Orient y Torres, mestre Pau
Fuster, mestre Jaume Boneu.

En aquest mateix die ses senyories feren extrac-
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ció de nou persones,a // 298r // tres de cada es-
tament, ecclesiàstich, militar y real, en habilita-
dors. Co és, per lo estament ecclesiàstich, los
senyors: fra Joseph Sastre y Prats, abat de Sant
Pau del Camp y de la Portella, doctor Pere Ba-
net, atxer, canonge de la Seu de la present ciu-
tat, lo canonge Joseph Llinàs, de la Seu de
Vich. Per lo estament militar, los senyors: don
Pedro Planella, mossèn Joan Batista Vedruna,
donsell, mossèn Maurici de Lloreda, cavaller.
Per lo estament real, los senyors: mossèn Joan
Palmarola, mossèn Maurici de Lloreda, ciutedà
honrat de Barcelona, mossèn Jaume Huguet.
Los quals senyors habilitadors, després de haver
feta la sòlita y acostumada protesta los militars
y reals en lo modo de assentar-se, oyeren
sentència de excomunicació, que és de thenor
següent:

«Nos, Iohannes Baptista Vila, Dominus Deum
canonicus Sancta Sedis Barchinona officialis et
vicarius generalis pro illustrissimo et reverendis-
simo domino Barchinonensis episcopo, monemus
vos illustris dominos fratrem Josephum Sastre et
Prats, abbatem Sancti Pauli del Camp et de la
Portella, doctorem Petrum Benedictum Atxer,
canonicum Sancta Ecclessia Barchinone, et Josep-
hum // 298v // Llinas, canonicum Sancta Eccles-
sia Vicensi, pro estamento ecclessiastico, domp-
num Petrum Planella, Joannem Baptistam
Vedrunam, domicellum, Barchinona domicilia-
tum, et Mauricium de Lloreda, militem, pro es-
tamento militari, Joannem Palmarola, utrius-
que iuris doctor, Hyacincthum Lloreda, civem
honoratum Barchinona, et Iacobum Huguet,
medecina doctorem, pro estamento regali, habili-
tatores sorte extractos quantus in habilitacione
facienda de personis insiculatis deputatis et audi-
toribus computorum pro extraccione faciendum
die 22 currentis mensis iulii, bene et legaliter in
habeatis secundum Deum et conciencias vestras et
per maiori tuicione et securitate iuramentis per
vos nunch de presenti prestiti cuiditis excomuni-
cacionis sentenciam quam in vos et quem libet
vestrum contrafacientem seu contrafacientes tri-
na canonica monicione premissa fecimus et pro-
mulgamus in his scriptis.»

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari una súplica, y relació en scrits
al peu de aquella, per a què ses senyories fassen
extracció de insiculadors, attès que, essent en lo
acte de la habilitació que de present se està fent
en la present casa, han tingut notícia que vagava
un lloch de diputat militar de la vegueria de
Barcelona, com més llargament és de vèurer en
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dita suplica, la quala // 299r // és signada de lle-
tra A.

En aquest mateix dia, a les set horas de la tarda,
per medi del síndich del General, fonch reportat
al excel·lentíssim senyor llochtinent general de
sa magestat en lo present Principat un memorial
de subiectes per lo sobredit lloch vagant de de-
putat militar de la vegueria de Barcelona, que
vacca per mort de mossèn Thomàs Malla. Y axí
mateix fonch tramès a dit excel·lentíssim senyor
altre memorial de subiectes per un lloch vaccant
de oÿdor militar de Barcelona, que vacca per
munta de mossèn Diego Despalau, com més
llargament en dits dos memorials és de vèurer,
los quals són assí cusits, signats de lletra B, C.

En aquest mateix die, per medi de fra Joseph
Sastre y Prats, abat de Sant Pau, y don Pedro
Planella, habilitadors de la habilitació dels
llochs vaccants que de present se està fent en la
present casa, fonch reportat al excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general de sa mages-
tat en lo present Principat un memorial de las
personas exclosas o inhabilitadas per las causas
en cada una de las expressadas. Còpia del qual
ses senyories me han manat a mi, scrivà major
del General, cusís en lo present dietari, la qual
és signada de lletra D.

Dimecres, a XXII. En aquest die, per medi del
síndich del General, enviaren ses senyories una
súplica al molt reverent senyor canceller estant
las tres salas juntas en sa casa, en orde a la excep-
ció opposada per lo procurador fiscal del Gene-
ral a don Bernardino de Marimon en lo lloch de
diputat militar //299v // noble. Còpia de la qual
és assí cusida, signada de lletra L.

En aquest mateix die lo reverent pare fra Narcís
Bocenilles, monjo del monestir y convent de
Sant Geroni de la Murtra, com ha procurador
general de dit convent, consta de la procura en
poder de Pere Pau Vives, notari públich de Bar-
celona, a 13 de juny proppassat, constituhit per-
sonalment en lo consistori de ses senyories, ha
jurat en mà y poder de ses senyories que, com
havent fetas las diligèncias posibles per a trobar
lo acte de la creació de un censal, de pensió sis
lliures, que tots anys dit convent rebia sobre dit
General en lo mes de juliol, lo qual fonch extret
a 13 de abril proppassat, y que no havia pogut
trobar aquell.

En aquest mateix die, per medi de dit Anthon
Reart, scrivà de manament y secretari de provín-
cia, foren reportats a ses senyories dos decrets

en orde a la insiculació per un lloch de diputat
militar de la vegueria de Barcelona que se ha
trobat vacar després de ésser feta la insiculació
de 15 del corrent mes per mort de mossèn
Thomàs Malla, ço és, lo un per la insiculació de
dit lloch y lo altre per la inseculació de altre
lloch de oÿdor militar que vaccave per munta
del deputat insiculat, com en dits decrets és de
vèurer, que són assí cusits signats de número 10
y 11.

En aquest mateix dia, per medi de Anthon Reart,
scrivàa // 300r // de manament, reberen ses se-
nyories, de part del excel·lentíssim lloctinent
general, lo decret fahent en orde als subiectes
que han de ser inhabilitats. Lo qual és assí cusit,
signat de lletra E.

En aquest mateix die, entre las sis y las set horas
de la tarda, fonch feta extracció de diputats y
oÿdors de comptes del General del principat de
Cathalunya segons forma del capítol de extrac-
cions. En què foren testimonis los següents, ço
és: per lo estament ecclesiàstich, los senyors:
don Joseph de Camporrells, ardiaca de Andorra
y canonge de la Seu de Urgell, doctor Sagimon
Sala, cabiscol y canonge de la Seu de Barcelona,
don Francisco Torrellas y Paguera, canonge de
Tortosa. Per lo estament militar, los senyors:
don Lluís Camporrells, don Joan Despalau, Jo-
seph Sanjust y Pagès. Per lo estament real, los
senyors: Honofre Llobet y Vilaseca, Miquel Ri-
ber, lo doctor Balthasar Oprient y Torres. Y axí,
en la sòlita y acostumada forma, foren extrets //
300v // los següents: Deputat ecclesiàstich: don
Joseph de Camporrells, ardiaca de Andorra y
canonge de la Seu de Urgell. Deputat militar:
mossèn Francisco de Vilallonga, de la vila de
Cervera. Deputat Real: mossèn Llàtzer Talarn,
ciutedà honrat de Barcelona, en la ciutat de
Tortosa populat. Oÿdor ecclesiàstich: lo doctor
Francisco Ferrer, canonge de la Santa Iglésia de
Lleyda. Oÿdor militar: mossèn Lluís Canter y
d’Oms. Oÿdor real: mossèn Joseph Thomàs, de
la ciutat de Tortosa.b

301r Divendres, a XXIIII. En aquest die, per medi del
doctor Pere Cardona, subrrogat en lo offici de
síndich del General, per orde de ses senyories
fonch reportada una súplica al excel·lentíssim
senyor lloctinent y capità general en orde a un
decret enviat per sa excel·lència al consistori, en
què manà que no insiculasen a la bolsa de asses-
sor. La qual súplica és assí cusida, signada de lle-
tra B. Y axí mateix li reportà la còpia del decret
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ab què lo excel·lentíssim senyor marquès de
Castellrodrigo, essent lloctinent de sa magestat,
desinsiculà a altre subiecte.

Diumenge, a XXV. En aquest die lo doctor Pere
Cardona, subrrogat en lo offici de síndich del
General, ha fet relació a ses senyories com, es-
sent anat, per orde del consistori, a sa excel·lèn-
cia, per a saber la resposta de la súplica que lo
dia de divendres proppassat li havie portada, y
havent demanat lloch per a parlar a sa excel·lèn-
cia, li digué lo capità de la guarda que sa ex-
cel·lència deye digués dit síndich al consistori //
301v // que anassen a parlar a dit excel·lentíssim
senyor lo endemà los senyors deputat militar
iunt ab altre consistorial.

Dilluns, a XXVII. En aquest dia los senyors depu-
tat militar y oÿdor real anaren al palàcio del ex-
cel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
en conformitat del què sa excel·lència digué al
síndich del General lo dia de ahir. Y no tingue-
ren lloch de poder parlar-li, y lo capità de la
guàrdia los digué, de part de sa excel·lència, que
tornassen lo endemà, dimars, a las quatre horas
de la tarda.

Dimars, a XXVIII. En aquest dia lo doctor Lluís
Valençià y Joseph Sauleda, constituïts personal-
ment en lo consistori de ses senyories, present
jo, Joan Argila, scrivà major del General de Ca-
talunya, y presents per testimonis Jacintho
Borràs, notari públich de Barcelona, y Jacintho
Morató, tapiçer, ciutedans de Barcelona, con-
venen y en bona fe prometen a ses senyories que
per tot lo mes de agost primervinent donasan
acabar lo que·ls falta fer del resumen y summari
del trienni corrent 1671 y rúbrica de dit trienni,
per lo que ne obligan sas personas y béns y de
quiscú d’ells assoles, com ha deutes fiscals y reals,
renunciant a son propi for submetent-se al for
dels molt il·lustres senyors deputats, conforme
lo stil del scrivà major // 302r // del General de
Catalunya y ab jurament. Present per testimonis
los sobredits.

Dimecres, a XXVIIII. En aquest dia los senyors
deputat militar y oÿdor real han fet relació en lo
consistori de ses senyories com, essent-se con-
ferits en lo palàcio del excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general de sa magestat en lo
present Principat, a effecte de saber de sa ex-
cel·lència la resposta de la súplica que per medi
del síndich del General li fonch reportada lo dia
de 24 del corrent, com per sa excel·lència fonch
ordenat, que los havie ensenyat y fet llegir un
original decret de sa magestat, que Déu guarde,
en virtut del qual li dóna ple poder y facultat a
dit excel·lentíssim senyor lloctinent, qual sa ma-
gestat la té, per a desinsicular qualsevols perso-
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nes de la casa de la Diputació en qualsevol
temps y per qualsevols rahons a sa excel·lència
ben vistes, ab particular poder per a dit effecte
de desinsicular, y que no obstant que com ha
lloctinent podie axí mateix fer·o, com també
podie haver·o fet lo excel·lentíssim marquès de
Castellrodrigo, son antecessor, quant desinsi-
culà altre subjecte de las bolsas de la present
casa, y que tampoch necessitave de ensenyar lo
sobredit decret al consistori, però que·u feye
per ensenyar son modo de procehir en lo go-
vern y fer·o enténdrer al consistori.

En aquest mateix die me han donat a mi, scrivà
major del //302v // General, un vot dels magní-
fichs assessors ordinaris del General y present
casa de la Diputació aserca de la extracció de as-
sessor de la present casa com és acostumat, sens
scríurer ni embussar un subiecte en la dita bossa
de assessors, en virtut de decret del excel·lentís-
sim senyor lloctinent de sa magestat en lo pre-
sent Principat, com en dit vot més llargament és
de vèurer. Lo qual és assí cusit, signat de lletra
A. Y axí, encontinent, ses senyories consistorial-
ment, en la sala dels reys de la present casa, han
feta extracció de assessor en la forma acostuma-
da per acabament del doctor Joseph Gomar. Y
fonch extret lo doctor don Rafel Moxó, al qual
fonch opposada excepció per lo procurador fis-
cal del General dient non potest quia est assessor
gerentis vices generalis gubernatoris presentis
principatus Cathalonie.

E ses senyories, per medi del síndich del Gene-
ral, enviaren un recaudo al molt reverent cance-
ller per a saber se tenie orde del excel·lentíssim
senyor lloctinent de sa magestat en lo present
Principat de què poguessen ses senyories, en cas
isqués algun subjecte que tingués impediment,
passar a extracció de altre. E lo dit molt reverent
canceller respongué, segons relació de dit sín-
dich, que no tenie orde de sa excel·lència, però
que no reparassen ses senyories en fer extracció
fins a què hisqués subjecte qui no tingués impe-
diment.

Y ses senyories feren altre extracció en la forma
acostumadaa // 303r // y fonch extret lo doctor
Gabriel Balasch, de Urgell. Al qual, per lo mag-
nífich racional de la present casa, fonch posada
exsepció dient non potest quia est debitor com ha
altre de las fermansas del arrendament de la Seu
de Urgell, trienni 1668, en la quantitat de cent
sinquanta lliures, segons en lo llibre de Vàlues
apar. E després se ha trobat en la va-y-ve que no
estava encara regulat ésser pagada dita quanti-
tat.
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Dijous, a XXX. En aquest die lo doctor en medi-
cina Onofre Monsalvo, constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, mitjensant ju-
rament ha fet relació a ses senyories com lo doc-
tor Joan Argila està detingut en sa casa de ma-
laltia ab febra, que no pot acudir a la obligació
de son offici.

En aquest mateix die Pere Pau Amat, mercader,
ciutedà de Barcelona, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories, que ha jurat en
mà y poder de ses senyories que, com havent fet
las diligèncias possibles per a trobar lo acte de la
creació de un censal, de penció deu lliures, que
tots anys ell rebia sobre dit General en lo mes de
janer, lo qual fonch extret a 13 de abril proppas-
sat, y que no havia pogut trobar aquell.

En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, foren // 303v // reportats per orde de
ses senyories uns memorials de subjectes per las
deputacions locals de Tarragona, Tortosa, Lley-
da, Gerona y Puigcerdà al excel·lentíssim senyor

lloctinent de sa magestat en lo present Princi-
pat. Las quals són assí cusidas, signadas de nú-
meros 1, 2, 3, 4 y 5.

Divendres, a XXXI. En aquest die lo il·lustre se-
nyor oÿdor militar és baxat a la Llotja de la mar
de la present ciutat y s’és conferit en la casa del
General y en lo aposento del receptor dels fraus
per vèurer en ell si y havia fraus. Y se han trobats
los següents: Primo, sexanta-sis onsas fil de pla-
ta y or fi, ab dotse rodets encamarat, après de
casa Catharina Bosch y diu és de Martí Piles.
Ítem, sinquanta pessas xamellots de Flandes,
part de fins y part de comuns, y nou canas, qua-
tre palms xamellots dits comuns, deu pessas de
escot negres, apresos en casa de Anthoni Garri-
ga, paler. Ítem, dos canas, sinch palms estamen-
ya parda, trenta-y-sinch palms stamenya negre
escotina, apresa de Francesch Ferran, sastre.
Ítem, una cana y quatre palms stamenya parda
de montanya apresa de casa Atanasi Gurri.
Ítem, vint-y-una dobla de or en spècie ya ... pes-
sas de vuyt y un real de dos.b

423

[ 1671 ]

a. a continuació un espai en blanc d’uns 25 mms.
b. a continuació cinc memorials transcrits a l’Apèndix 5, pàg.
1464.



1r Jhesus. Maria. Joseph.

Agost

Disapte, al primer de agost M[DCLXXI]. En
aquest die entre las nou y deu horas [...] la pre-
sent casa de la Diputació los senyors deputats
[se jun]taren en consistori, y se posaren allí a fer
[...]y onse horas, també de la matinada, vingue-
ren [...] Joseph Thomàs, cuitedà honrat de Bar-
celona en la ciu[tat... domici]liat, Lluís Canter y
d’Oms, donsell, Francisco Ferrer, canonge [de
la Santa Iglé]sia de Lleyda, oÿdors de comptes
del General de Catalunya, Llàtçer Talarn, ciu-
tedà honrat de Barcelona en la ciutat de Torto-
sa populat, don Francisco de Vilallonga, don-
sell, deputats del dit General, absent lo senyor
don Joseph de Camporrells, ardiaca de Andorra
y canonge de la Santa Iglésia de Urgell, qui no
pugué venir a mirar per causa de indisposició y
malaltia, novament extrets a 22 de juliol pròxim
passat per lo trienni que·s comensa lo dia pre-
sent; venint ells tots molt ben acompanyats, y
se’n entraren en lo consistori vell dit del triern
fent orasió axí com venia a la capella petita, que
estava molt ben parada. Y aprés que los senyors
deputats y oïdors vells tingueren notícia que los
nous estaven junts, los //1v // isqueren del con-
sistori los senyors deputats y oÿdors vells ab los
verguers ab massas devant, y a la que foren de-
vant del consistori se posaren ab la forma se-
güent, ço és, lo deputat militar vell se posà a la
mà dreta del senyor deputat militar nou, y lo se-
nyor deputat real vell a la mà dreta del [seny]or
deputat real nou, y axí mateix, los senyors oÿ-
dors ecclesiàstich militar y real nous, excepto,
com és dit, lo senyor deputat ecclesiàstich, que
[...] com és dit, per estar desganat. Y en esta
forma partiren de [...] dit consistori vell ab los
porters y massas devant acompanyats [...] per-
sonas de tots estaments y axís anaren en la dita
capella [...] Santa Eulària de la Seu de la present
ciutat, y allí ohiren missa, y aprés de ohida mis-
sa, se’n tornaren a la present casa tots los consis-
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torials vells y nous, y se’n entraren en la sala
gran de Sant Jordi, anant los vells a la mà es-
querra y los nous a la mà dreta, asentant-se los
senyors deputats y oÿdors nous per son orde a la
mà dreta de la taula llarga que estava parada en
lo mig de dita sala ab lo missal en lo cap de la
taula, y los senyors deputats y oÿdors vells a la
mà squerra de la dita taula y lo molt reverent se-
nyor Joan Batista Vila, official y vicari general
del il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de
Barcelona, y lo senyor Joseph Reguer y Baillo,
regent la vegueria de Barcelona, al cap de la tau-
la, envers la iglésia de Sant Jaume, ço és, lo vica-
ri general a la mà dreta, y lo vaguer a mà squerra
y lo scrivà major del General al cantó de dita
taula, entre lo senyor deputat militar nou, per
no haver jurat lo senyor deputat ecclesiàstich
per causa de sa indisposició, y regent la vegue-
ria, publicant y llegint allí lo acte de jurament. Y
// 2r // oÿda sentència de excomunicació, los
llaichs prestant sagrat homenatge acostumat en
mà y poder del regent la vegueria Barcelona, y
acabat totalment lo dit jurament ab la forma
demu[...], los senyors deputats y oÿdors vells,
aprés de haver-los donades las [...] archiu, se
despediren dels nous precedint moltas co[...]
entraren en lo consistori asentant-se quiscú
d’ells [...] los predecessors havian acostumat, y
al cap de [...], tractades algunas cosas, se’n ana-
ren en sas casas [...] cavallers y officials del Ge-
neral, com tenen acos[tumat].

Diumenge, a II. En aquest die ses senyories, ab-
sent lo senyor deputat ecclesiàstich que no havia
encara jurat per causa de sa indisposició, ab ver-
guers ab massas altas acompanyats dels officials
de la present casa, anaren a sa excel·lència y li re-
presentaren lo quant agraïts staven de què sa
magestat hagués inssiculat a ses personas en de-
putats y oÿdors del General de Catalunya tenint
y representant-los per fahels y lleals vassalls seus,
honra que la precian molt, y que la sort que
Nostre Senyor era estat servir donar-los desitja-
ven tenir-la per major assert del servey de sa ma-
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gestat y benefici de aquest Principat. Y sa ex-
cel·lència respongué serviria a sa magestat las
demostracions de agrahiment que li representa-
ven. E tornats que foren a la present casa, segui-
dament, havent obtinguda primer hora, ab la
matexa forma ab verguers ab massas altas de-
vant, acompanyats de dits officials, anaren a visi-
tar al il·lustríssim // 2v // y reverendíssim bisbe
de Barcelona, y arribats a sa presència en son
palàcio, los rebé ab molta cortesia y luego se
despediren ab moltas reverènçias y sa il·lustríssi-
ma los acompanyà fins al cap de la scala, e ses se-
nyories se’n anaren en la present casa.

Dilluns, a III. En aquets die se·s absent lo senyor
deputat ecclesiàstich, que encara no havia jurat
per causa de sa indisposició. A las quatre horas
de la tarda se féu extracció de visitadors ab la for-
ma acostumada, sí y conforme disposa lo capítol
primer del nou redrés del General de las Corts
1599, en lo hort sota els tarongers a hont és los
sortidors, en presència de nou testimonis que
foren los següents. Per lo estament ecclesiàstich,
los senyors: doctor Vicens Prexens, ardiaca y ca-
nonge de Tortosa, doctor Diego Morer, ardiaca
de Cerdanya y canonge de Urgell, don Galceran
de Vilallonga, del orde de Sant Joan. Per lo esta-
ment militar, los senyors: don Francisco Junyent
y Pons; doctor Balthaçar Sans; don Enrrich Des-
callar. Per lo estament real los senyors: doctor
Gismundo Boffill, //3r //doctor Ignasi Ximeniz
y Codina, doctor Francisco Fornaguera. Los
quals testimonis asentats, ço és, en primer lloch
los ecclesiàstichs y després los militars y reals. Y
los militars y reals [...] protesta ordinària. E en-
continent, en presènçia [...] per lo scrivà major
del General, llegit lo dit capítol ab alta veu. E lle-
git aquell encontinent fou feta dita extracció en
forma que se sol fer de deputats y oÿdors [...] en
visitadors del General de Catalunya los [...]. Per
lo estament ecclesiàstich, los senyors: doctor Es-
teve Mercadal, ardiaca y canonge de la Santa
Iglésia de Vich, lo il·lustríssim y reverendíssim
senyor bisbe de Gerona, doctor Joseph Valls, ar-
diaca y canonge de Tarragona. Per lo estament
militar, los senyors: Rafael Capsir y Sans, de la
ciutat de Tortosa, don Joseph De Lanuça,
compte de Plasènçia, mossèn Pere Fises, cava-
ller. Per lo estament real, los senyors: mossèn
Joseph Cerdà y Maduxer, mossèn Llorens Puig,
mossèn Ignasi Duran.

3v E axí mateix, seguidament se féu estracció de las
novas bolsas de assessor, advocat fiscal, ajudant
de assessor, ajudant de advocat fiscal, scrivà ma-
jor y sos ajudants y procurador fiscal de la visita
del General del principat de Catalunya confor-
me lo orde y decret de sa magestat. En què fo-
ren extrets per los officis dal mensionats per la
visita los següents, ço és, per assessor de dita vi-

sita, lo doctor Juan Batista Ruffach, de Bala-
guer. Feta la extracció de assessor de dita visita,
se proseguí en fer extracció de advocat fiscal per
dita visita, y fonch extret lo doctor don Joan
Batista Cortiada y li fou posada excepció per lo
procurador fiscal del General dient non potest
quia non habet qualitates requisitas per capitula
curiarum. E seguidament, se féu extracció de
ajudant de assessor per dita visita y fonch extret
lo doctor Joan Batista Capdevila y Arro. Y axí
mateix, se féu extracció de ajudant advocat fis-
cal per dita visita y fonch extret lo doctor
mossèn Joseph Ferrer y li fou posada excepció
per lo procurador fiscal del General dient non
potest quia est de Regio Concilio. // 4r // E més,
se féu extracció de scrivà major de la dita visita y
fonch extret Ramon Mas, notari. E axí mateix,
se féu extracció de dos ajudants de scrivà major
la dita visita y foren extrets: Joan Casanoves,
notari de Lleyda, Jaume Sahones, notari causí-
dich, ciutedà de Barcelona. E finalment se féu
extracció de procurador [...] visita y fonch ex-
tret mossèn Francisco [Puigdesalit] y Malla.

Dijous, a VI. En aquest die lo molt il·lustríssim
senyor don Joseph de Camporrells, ardiaca de
Andorra y canonge de la Santa Iglésia de Urgell,
arribà en la present casa de la Diputació entre las
onse horas de la matinada acompanyat de eccle-
siàstichs capitulars y cavallers, y al cap de la scala
lo anaren a rèbrer los magnífichs assessors y ad-
vocat fiscal, y lo acompanyaren al consistoriet, y
al cap de un rato lo acompanyaren al consistori,
y allí assentat en la cadira de vallut en lo mig del
doser, en lo lloch a hont se acustuma assentar lo
deputat ecclesiàstich, y prestà lo jurament acos-
tumat y ohí sentència de excomunicació.

Dimecres, a VII. En aquest die ha faltat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor de-
putat ecclesiàstich per causa de sa indisposició.
En aquest mateix die, per medi del doctor Pere
Cardona, subrrogat en lo offici de síndich del
General, fonch reportat un paper al excel·lentís-
sim senyor llochtinent y capità general de sa
magestat en lo present Principat per orde de ses
senyories en orde a differentes excepcions y im-
pediments opposats per lo procurador fiscal del
General a les personas extretas per advocat fiscal
y son ajudant de la visita fahedora a 16 del cor-
rent mes, suplicant a sa excel·lència ab dit paper
sie servit resòldrer que aquellas procehexen,
com més llargament en dit paper és de vèurer,
còpia del qual és assí escrit signat de lletra Aa.

5r Disapte, a VIII. En aquest die lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del Gene-
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ral, ha fet relació a ses senyories com havent
portat lo die de ahir per orde de ses senyories lo
paper en orde a las excepcions opposades per lo
procurador fiscal del General al advocat fiscal y
son ajudant de la visita al excelentísim senyor
llochtinent de sa magestat en lo present Princi-
pat, havie fet de resposta que mirarie dit paper.
En aquest mateix die ses senyories feren nomi-
nació de alguns oficis macànichs de la present
casa, que són los següents. Primo, per sastre,
mestre Martí Stela; per courer, Joan Ginestar;
per argenter, Joseph Ros, argenter; per corder,
Joan Sans, corder; per ferrer, Cosme Domè-
nech; per mestre de cases, Pere Pau Ferrer; per
fuster, Isidro Alcabo; per candeler de cera,
Francesch Janer; per llibrater, Rafela Castello-
na, donsella; per pintor, Miquel Martorell; per
manyà, Joseph Corretger; per boter, Francesch
Llopis; per bastaix del General, Joan Bonu; per
daguer, Agustí Llobet; per sparter, Jacintho
Bernada; per capser, Fransesch Tragó; // 5v //
per armer major, mestre Anthoni Ramon; per
bastaix de la Bolla, Jaume Cabajes, sabater; per
valer, ço és, de les veles, Andreu Calverró, teixi-
dor de lli; per estamper, Catharina Matheuat,
viuda; per vidrier, Joseph Partegàs; per hortulà,
Joseph Llimargas.

6r Dimarts, a XI. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusir en lo present
dietari una carta del egregi compte de Plasença
ab la qual se escusa de acceptar lo offici de visi-
tador en què fou extret, com més llargament en
dita carta és de vèurer, la qual és signada de lle-
tra Ba. En aquest mateix dia, constituït perso-
nalment en lo consistori de ses senyories mos-
sèn Francesch Alòs, mercader de la present
ciutat de Barcelona, com ha procurador de Jo-
seph Torreda, mercader de la vila de Cherta,
tauler y cullidor del General de la dita vila de
Cherta; consta de sa procura en poder de Jo-
seph Anthoni Folquer, notari públich de la dita
vila de Cherta, a 9 del mes de juliol pròxim pas-
sat, la qual és assí cusida signada de lletra Cb, en
dit nom ha renunciat lo dit offici de tauler y cu-
llidor en mà y poder de ses senyories pure et li-
bere. E ses senyories han respost admetien aque-
lla si en quant per capítols de Cort los és lícit i
permès. Essent presents per testimoni Aleix
Amorós, studiant en theologia, y Joseph
Blanch, verguer del consistori.

Dimecres, a XII. En aquest dia se·s partit de la
present ciutat lo il·lustríssim senyor deputat mi-
litar per la vila de Cervera per negocis seus pro-
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pis. En aquest dia, per medi del síndich del Ge-
neral, fonch reportada una súplica al molt reve-
rendíssim canceller per a sa excel·lència junta-
ment ab dos privilegis de officials reals; lo hu de
Llorens Puig, extret novament en altre dels visi-
tadors per lo stament real, y lo altre de Ramon
Mas, //6v //extret en lo offici de scrivà major de
la visita, suplicant a sa excel·lència ab dita súpli-
ca sia servit resòldrer que procehexen las excep-
cions de officials reals als sobredits Llorens Puig
y Ramon Mas, las quals súplica y privilegis so-
bredits són assí cusits signats de número 1, 2,
3a, y dit molt reverendíssim canceller ha fet de
resposta que posaria en molt bona gana en mà
de sa excel·lència la sobredita súplica y privile-
gis.

Divendres, a XIIII. En aquest dia ses senyories
me han ordenat a mi, scrivà major del General,
cusir y continuar en lo present dietari un vot
dels magnífichs assessors ab lo qual declaran
que deuen ses senyories exir al reparo de diver-
sas contrafaccions per continuar diversos offi-
cials reals del present Principat sos officis havent
molt temps que han acabat son trienni, com en
dit vot més llargament és de vèurer, lo qual és
assí cusit signat de lletra A y del thenor següent:

«Enb lo fet consultat per los molts il·lustríssims
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya als assessors y advocat fiscal del dit
General infrascrits aserca de una suplicació a ses
senyories presentada per lo // 7r // síndich de la
ciutat de Manresa contenint en effecte que Jau-
me Llisach, ciutedà honrat de Barcelona, à més
de deu anys continuats que exerceix lo offici de
veguer de dita ciutat y juntament [...]governa-
dor de las baronias del reverendíssim bisbe de
Vich, suplicant [...] sien servits exir al reparo de
ditas contrafaccions. Vista la omissió y provissió
al peu de aquella feta; vista altra súplica al dit
molt il·lustre consistori presentada per part del
procurador fiscal del General dient en ella que
Jaume Guitart, veguer de Gerona, Joseph An-
gelet, sotsveguer de Vich, lo doctor misser Gas-
par Pérez, assessor del veguer y sotsveguer de
dita ciutat de una, y Joseph de Berenguer, ve-
guer de Balaguer, continuan dits officis respec-
tivament, essent axí que à molts anys han acabat
son triennis, concloent axí mateix se isque al re-
paro de ditas contrafaccions; vista la commisió y
provisió feta al peu de dita suplicació; vista altra
suplicació per lo sobredit procurador fiscal del
General presentada ab 7 del corrent mes y any;
vist lo sindicat fet per la ciutat de Manresa en fa-
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vor de Francisco Xiquet, notari causídich, ciu-
tadà de Barcelona; vistas las informacions sobre
dit fet rebudas tant a instància de dit síndich de
Manresa com del dit procurador fiscal del Ge-
neral; vistas las constitusions 1 y 2 títol «Que
officis temporals no sian continuats». Y en
quant a ser dit Llisach governador anomenat
per lo reverendíssim bisbe de Vich; vistas las
constitucions «Alguna» 9 y la «Sansim» 15, tí-
tol «De cosas prohibides als officials»; vist final-
ment lo que s’havia de vèurer. //7v // Attès que
de las informaçions rebudas a instància del so-
bredit Xiquet en dit nom consta que Jaume Lli-
sach à més de deu anys contínuos exerçeix lo of-
fici de veguer de la ciutat de Manresa, y que vuy
porta la vara de veguer. Attès, així mateix, que
de ditas informaçions consta que dit Jaume Li-
sach à alguns anys té lo offici de governador dels
llochs y baronias de la Mensa Episcopal de Vich,
anomenat per exercir aquell per lo reverendís-
sim bisbe de dita ciutat de Vich, en nom del
qual exerceix jurisdicció en ditas baronias. Attès
que de las informacions rebudas instant lo pro-
curador fiscal del General à constat que Joseph
Angelet à deu o dotse anys contínuos que és
sotsveguer de la ciutat de Vich y serveix dit offi-
ci. Attès consta de les mateixas informacions
que lo doctor misser Gaspar Péres à tres triennis
que exerceix lo offici de assessor y jutge ordina-
ri del veguer y sotsveguer de la ciutat de Vich ab
intermissió de alguns dos anys tant solament.
Attès, semblanment, que de ditas informacions
consta que Jaume Guitart à més de deu anys
contínuos que exerçeix, serveix o governa lo of-
fici de veguer de la ciutat de Gerona y que vuy
en dia encara obté aquell. Attès que de ditas in-
formacions rebudas instant lo procurador fiscal
del General à constat que Joseph de Berenguer
à catorse anys, poch més o menos, que és ve-
guer de la ciutat de Balaguer. Attès que ditas
constitucions 1 y 2, títol «Que officis temporals
no sian continuats» // 8r // disposan y expressa-
ment ordenan que los officials reals temporals
no pugan continuar llurs officis, sinó que finit lo
trienni per al qual foren provehits, hajan de ces-
sar del exercici de aquells encara que ditas cons-
titucions «Alguna» 9 y «Sancsim» 15, títol «De
cosas prohibidas», ordenan y manan que los of-
ficials reals no pugan tenir officis de prelat ni re-
ligiós ni de altra persona. Aquestas y altres cosas
attesas, són de vot y parer que per ésser Jaume
Llisach veguer de la ciutat de Manresa per tants
anys continuats, se contrafà a ditas constitu-
cions 1 y 2, títol «Que officis temporals no sian
continuats»; y per ésser governador de las baro-
nias del reverendíssim bisbe de Vich contrafà a
ditas constitucions «Alguna» 9 y «Sancsim» 15,
títol «De cosas prohibidas als officials»; y per la
continuació de dit Jaume Guitart per molts anys
del offici de veguer de la ciutat de Gerona; de

Joseph Angelet de sotsveguer de la ciutat de
Vich; de misser Gaspar Pérez de assessor y jutge
de dita ciutat de Vich; y finalment, de Joseph de
Berenguer de veguer de la ciutat de Balaguer, se
à contrafet a ditas constitucions 1 y 2, títol
«Que officis temporals no sian continuats» y al-
tres aplicables, y que los senyors deputats y oÿ-
dors per las obligacions de sos officis deuen exir
al reparo de ditas contrafaccions ab los medis en
la present casa acostumats. Montserrat, asses-
sor, Campderrós, advocat fiscal del General, Vi-
laplana, assessor.»

Diumenge, a XII. En aquest dia és vingut en lo
consistori de ses senyories lo il·lustríssim senyor
don Joseph de Camporells, deputat ecclesiàs-
tich. En aquest mateix dia, per medi del síndich
del General, fonch reportat un recaudo per
orde de ses senyoriesa al molt reverendíssim
canceller, que tenia las tres salas juntas en sa
casa per a declarar, al que se judicave si las ex-
cepcions oposades per lo procurador fiscal del
General als extrets en advocat fiscal y son aju-
dant de la visita, que són lo noble don Joan Ba-
tista Cortiada y lo magnífich Joseph Ferrer,
doctor de la Real Audiència, per las causas y ra-
hons contengudes en la súplica que dit síndich
oposà al excel·lentíssim senyor llochtinent en
jornada de 7 del corrent, y axí mateix, si pro-
cehien las excepcions per lo procuador fiscal del
General opposades a mossèn Llorens Puig, ex-
tret en altre dels visitadors per lo estament real,
per ésser offical real, y Ramon Mas, notari, ex-
tret en scrivà major de dita visita. E lo dit molt
reverendíssim cançeller ha fet resposta, segons
la relació per //9r //dit síndich feta en lo consis-
tori de ses senyories, que en quant a la excepció
per lo procurador fiscal del General opposada a
mossèn Llorens Puig, extret en altre dels visita-
dors reals, procedia dita excepció y que podien
ses senyories passar a extracció de altre subjecte
en lloch seu, y en quant a las excepcions oppo-
sades als advocat fiscal y son ajudant y scrivà
major de dita visita, que no se havia presa enca-
ra resolució. En aquest mateix die, entre las
sinch y las sis de la tarda, vingueren en la pre-
sent casa de la Diputació los senyors visitadors
per prestar son jurament conforme disposició
de capítols de Cort, ajuntaren-se en lo consisto-
ri vell, que vuy és lo aposento que fan sa re-
sidència los magnífics assessors y advocat fiscal
de la present casa, y estant los senyors deputats
y oÿdors en la sala dels Reys de aquella, los ma-
naren avisar per a què ses mersès vingueren en la
dita sala dels Reys a prestar son jurament y oyr
sentència de exomunicació, y arribats que foren
dits senyors visitadors, absents emperò lo il·lus-
tríssim y reverendíssim senyor bisbe de Gerona,
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lo doctor Joseph Valls, ardiaca y canonge de la
Santa Iglésia de Tarragona, del estament eccle-
siàstich, lo egregi don Joseph de Lanuça, comp-
te de Plasènsia, del stament militar, y mossèn
Llorens Puig, per haver procehit la exepció que
li fonch oposada per lo procurador fiscal del Ge-
neral, del stament real, y se assentaren los dits
senyors visitados en uns banchs de vellut car-
messí que per dit effecte havien posats en dita
sala en presència dels molt il·lustres senyors de-
puats y oÿdors de comptes, lo senyor deputat
militar absent de la present ciutat, //9v // quiscú
d’ells per son orde, ço és, primer lo ecclesiàs-
tich, després los militars, y volent-se asentar los
dos reals, qui eran mossèn Ignasi Duran, ciu-
tedà honrat de Gerona, y mossèn Joseph Cerdà,
també ciutedà honrat de la matexa ciutat, se ini-
cià un debat aserca qual dels dos havia de prece-
dir, essent tots, com és dit, ciutadans honrats de
Gerona y los dos de una matexa edat, o que ab
dificultat se pugués conèixer si no és ensenyant
los bautismes. E com lo dit mossèn Joseph
Çerdà se fos asentat inmediatament després dels
visitadors militars, digué dit mossèn Ignasi Du-
ran que ensenyaria son bautisme y que fes lo
mateix lo dit mossèn Joseph Cerdà per a saber
qual dels dos havia de precehir, y com no ap-
portassen los sobredits sos bautismes, digué lo
sobredit mossèn Ignasi Duran que se assentave
dexant-se precehir del dit Cerdà ab protesta que
en cas constàs tenir més edat, no pugués ésser
tret en conseqüència la precedènçia del present
acte, y axí mateix protestaren los militars y reals
en rahó dels assessors que en nigun temps puga
ser tret en conseqüència del present acte. Y en-
continent, los dits senyors visitadors juraren en
mà y poder del molt il·lustríssim senyor deputat
ecclesiàstich en la sòlita y acostumada forma y
oÿren sentència de excomunicació que·ls és es-
tada promulgada del thenor següent: «Nos, Jo-
annes Baptista Vila, decretorum doctoris, cano-
nicus Sanctae Sedis Barcinone, in speritualibus et
temporalibus et vicarius generalis pro illustrissi-
mo et reverendissimo domino Barcinonensis epis-
copo, monemus vos admodum illustres dominos
doctorem Stephanum Mercadal, archidiaconum
et canonicum Sedis Vicensis, Raphaellem Capar,
domicellum // 10r // in civitate Dertuse domici-
liatum, Petrum Fises, minorem, militem in pre-
sentis civitatem populatum, Josephum Cerda et
Ignasium Duran, cives honoratos, extractos in vi-
sitatores Generalis principatus Cathaloniae pro
triennio proxime dimisso hic presentes pro primo,
secundo, tertio et peremptorio terminis et moni-
tionibus quatenus bene et legaliter vos habeatis in
vestro officio seu munere visitatorum quovis amo-
re, rancore postpositis sed solum Deum et consien-
tias vestras intuendo et pro his auditis excomuni-
cationis sententiam quam in vos et quemlibet
vestrum contrafacientem seu contrafacientes tri-
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na, canonica, monitione praemissa ferimus et
promulgamus in his scriptis». E seguidament
fonch feta extracció de jutge dels processos en
la matexa forma que solen fer las demés extrac-
cions conforme disposició del dit capítol primer
del nou redrés, y com no·y hagués sinó un visi-
tador per lo estament eclesiàstich, li tocà ser jut-
ge de processos sens fer extracció, y per los sta-
ments militar y real foren extrets los següents.
Per lo stament ecclesiàstich, com dit és, tocà al
doctor Esteve Mercadal. Per lo stament militar
fou extret mossèn Pere Frises, menor. Per lo
stament real mossèn Joseph Cerdà. De totas las
quals cosas és estat llevat acte per mi, Joseph
Sauleda, //10v // subrrogat en lo offici de scrivà
major, a instància de ses senyories y de dits se-
nyors visitadors. Essent presents per testimoni
Jaume Casas y Joseph Cortès, verguers del con-
sistori de ses senyories.

Dilluns, a XVII. En aquest dia lo doctor en me-
decina Francesch Mas, mitjensant jurament, ha
fet relació en lo consistori de ses senyories com
lo doctor Isidoro Pi, ajudant comú de racional
y regent los comptes, estava en lo llit detingut
de malaltia corporal de una febreta contínua
imposibilitat de poder acudir a la obligació de
son offici. En aquest mateix die, a las sinch ho-
ras de la tarda, se féu extracció de altres dels vi-
sitadors de tots los tres staments ecclesiàstich,
militar y real, ço és, ecclesiàstich per no haver
acceptat lo il·lustríssim y reverendíssim senyor
bisbe de Gerona lo dit càrrech de visitador que
era estat extret, y altre per no haver acudit al
jurament que prestaven los demés senyors visi-
tadors lo die de 16 del corrent mes, lo ardiaca y
canonge de Tarragona, lo doctor Joseph Valls,
conforme disposició de capítols de Cort, y per
lo stament militar, per no haver acceptat lo
egregi don Joseph de Lanuça, compte de
Plasènçia, y per lo stament real, per no haver
pogut obtenir lo dit càrrech en què era estat ex-
tret mossèn Llorens Puig per ser llochtinents
de balle general de la estació de Gerona, y ser-
viren de testimonis, ço és, per lo estament ec-
clesiàstich, los senyors: Hierònym Francolí, ca-
nonge de la Seu de la present ciutat, lo doctor
Diego Morer, ardiaca y canonge de la Seu de
Urgell, don Francisco Torrellas y Çaguera, ca-
nonge de Tortosa. // 11r // Per lo estament mi-
litar, los senyors don Lluís Camporrells,
mossèn Ramon Castillo, don Enrich Descallar.
Per lo estament real, los senyors mossèn Ra-
mon Romeu, ciutedà honrat de Barcelona,
mossèn Pere Orient, ciutedà honrat de Barce-
lona en la ciutat de Tortosa populat, misser
Lluís Roger. Encontinent, ses senyories feren
fer redolins de cera en la forma acostumada, y
fets, se féu extracció de altres visitadors, per no
haver acceptat los sobredits, y altre no haver
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comparegut, y altre no haver pogut obtenir dit
càrrech. En lloch dels sobredits foren extrets,
ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors:
mossèn Joseph Llinàs, canonge de la Seu de
Vich, fra Joseph Sastre y Prats, abat de Sant
Pau del Camp. Per lo estament militar, lo se-
nyor don Joseph Ferré y Granollachs. Per lo es-
tament real, lo senyor mossèn Gabriel Cots.

11v Dimecres, a XVIIII. En aquest dia a les onse ho-
ras de la matinada, volent ses senyories fer ex-
tracció de advocat fiscal de la visita en lloch del
doctor don Juan Batista Cortiada y de ajudant
de advocat fiscal de dita visita en lloch del mag-
nífich Joseph Ferrer, doctor de la Real Au-
diènçia, per haver procehit la excepció opposa-
da als sobredits per lo procurador fiscal del
General, foren extrets en los sobredits respecti-
ve officis en jornada de 3 del corrent, com apar
amb lo decret del excel·lentísim senyor llochti-
nent y capità general de sa magnífica magestat,
que Déu guarde, en lo present Principat, lo qual
és assí cussit signat de lletra Ea. Y volent fer axí
mateix de fer extracció de ajudant de scrivà ma-
jor de dita visita en lloch de Joan Casanoves, per
no haver acudit en la present casa lo die de 16 a
prestar son jurament com tenie obligació, feren
posar los banchs de vallut carmesí a la sala dels
Reys de la present casa en lo modo y forma que
se féu quant fou lo jurament dels senyors visita-
dors, y encontinent, per medi del síndich del
General feren avisar als senyors visitadors, que
estaven junts al quarto de la sala de Sant Jordi
en lo aposiento a hont se acostuma tenir lo con-
sistori de la visita, dient dit síndich de part de
ses senyories si eren servits de venir asistir al acte
de la dita extracció de advocat fiscal, ajudant de
advocat fiscal y ajudant de scrivà major de la vi-
sita. E los dits senyors visitadors vingueren en-
continent, ço és, quatre de ells, los tres proces-
sals acompanyats dels assessors, son ajudant y
ajudant de scrivà major de la visita, y al entrar
dits senyors visitadors en la sala dels Reys, is-
queren ses senyories de la sala del consitori junt
ab los magnífichs assessors del General, y junts
se assentaren en lo modo y forma que lo dia del
jurament, y consecutivament, los //12r //dits as-
sessor, visitadors y son ajudant de la visita, fent-
se encontinent la sobredita extracció, y foren
extrets, ço és, en advocat fiscal lo doctor
mossèn Melchior Vallès, y per ajudant de advo-
cat fiscal fou extret lo doctor mossèn Bonaven-
tura Braçó, y per ajudant de scrivà major de la
visita fou extret lo dit Joan Casanoves. Y acaba-
da dita funcció se despediren fent-se las degu-
das cortesias, y dits senyors deputats en son
consistori y dits senyors se’n tornaren en lo seu.

Divendres, a XXI. En aquest die a la matinada
arribaren en lo consistori de ses senyories lo
il·lustre fra Joseph Sastre y Prats, abat de Sant
Pau del Camp, de la present ciutat, y don Jo-
seph Terré y Granollachs, novament extrets en
altres dels visitadors per lo bras ecclesiàstich y
militar en lloch y per no haver acudit en lo
temps prefigit per capítols de Cort lo il·lustrís-
sim y reverendíssim senyor bisbe de //12v // Ge-
rona y lo egregi don Joseph de Lanuça, compte
de Plasència, y presents en lo consistori, han
prestat lo sòlit jurament acostumat juntament
en mà y poder de ses senyories y oït sentència de
excomuicació que·ls és estada promulgada del
thenor següent: «Nos, Joannes Baptista Vila, de-
cretorum doctoris, canonicus Sanctae Sedis Bar-
cinone, in spiritualibus et temporalibus et vica-
rius generalis pro illustrissimo et reverendissimo
domino Barcinonensis episcopo, monemus vos ad-
modum illustrem dominum fratrem Josephum
Sastre et Prat, abbatem Sancti Pauli del Camp,
presentis civitatis Barcinone, dompnum Jose-
phum Terre et Granollachs, personas juxta for-
mam capituli primi novae reformacionis extrac-
tos in visitatores Generalis principatus Cathalonie
pro triennio proxime dimisso hic presentes pro pri-
mo, secundo, tertio et peremptorio terminis et mo-
nitionibus quatenus bene et legaliter vos habeatis
in vestro officio seu munere visitatorum quovis
amore, rancore postpositis sed solum Deum et con-
sientias vestras intuendo et pro his auditis exco-
municationis sententiam quam in vos et quemli-
bet vestrum contrafacientem seu contrafacientes
trina, canonica, monitione praemissa ferimus et
promulgamus in his scriptis». De totas las quals
cosas és estat llevat acte per mi, Joseph Sauleda,
subrrogat en lo offici de scrivà major del Gene-
ral, a instància de ses senyories y dits senyors vi-
sitadors. Essent presents per testimonis Jaume
Casas y Joseph Cortès, verguers del consitori.

Dissapte, a XXI. En aquest dia, constituhit per-
sonalment en lo consitori de ses senyories lo
doctor Gismundo Boffill, ciutedà honrat de
Barcelona, ha jurat en mà y //13r //poder de ses
senyories com havent fetas las diligènçias posi-
bles per a trobar lo acte del censal de pensió
onse lliures, tretse sous y quatre diners que
quiscun any rebia sobre lo General de Catalu-
nya en lo mes de octubre en què fou extret als
13 de abril pròxim pasat, no li ha estat posible
trobar aquell.

13v Dimecres, a XXVI. En aquest die a la matinada
arribà en lo consistori de ses senyories lo canon-
ge de la santa Església de Vich, Joseph Llinàs,
novament extret en altre dels visitadors per lo
bras ecclesiàstich en lloch y per no haver acudit
en lo temps profegit per capítols de Cort lo
il·lustríssim y reverendíssim bisbe de Gerona, y
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present en consistori, ha prestat lo sòlit y acos-
tumat jurament en mà y poder de ses senyories
y oý sentència de excomunicació que li fonch
promulgada del thenor següent: «Nos, Francis-
cus de Amigant, decretorum doctoris, canonicus
Sedis Barcinone, offitialis et vicarius genera-
lis pro admodum illustrissimo et reverendissimo
domino Barcinonense episcopo, monemus te, Jose-
phum Llinas, canonicum Sedis Vicensis, perso-
nam iuxta formam capituli primi novae refor-
macionis extractam in visitatorem Generalis
principatus Cathaloniae pro triennio proxime
dimisso hic presentem pro primo, secundo, tertio
et peremptorio terminis et monitionibus quatenus
bene et legaliter te habeas in tuo offitio seu mune-
re visitatorum quovis amore, rancore postpositis
sed solum Deum et consientiam tuam intuendo et
pro his auditis excomunicationis sententiam
quam inte contrafacientem trina, canonica mo-
nitione praemissa ferimus et promulgamus in his
scriptis». En aquest mateix die ses senyories, en-
tre las deu y onse horas de la matinada, absent
de la present ciutat lo senyor deputat militar, en
la sala del Reys y en presènçia dels molt il·lustres
senyors visitadors, com és acostumat, feren ex-
tracció de ajudant de scrivà major de la visita, en
lloch y per no haver acceptat Joan Casanoves,
notari de la ciutat de Lleyda estret en segona //
14r // vegada en dit offici, y fou extret en son
lloch Joan Pau Bruniquer, notari públich de
Barcelona.

Disapte, a XXVIIII. En aquest die, present en
consistori de ses senyories mestre Gabriel Cols,
novament extret en altre dels visitadors per lo
bras real en lloch y per no haver pogut obtenir
dit càrrech mossèn Llorens Puig per ésser estat
official real, ha prestat lo solit y acostumat jura-
ment en mà y poder de ses senyories y ha oït
sentència de excominicació, que li és estada
promulgada del thenor següent: «Nos, Joannes
Baptista Vila, decretorum doctoris, canonicus
Sancte Sedis Barcinone officialis // 14v // et vica-
rius generalis pro admodum illustrissimo et reve-
rendissimo domino Barcinonensis episcopo, mone-
mus te Gabriellem Cols, medetina doctorem,
personam juxta formam capituli primi novae re-
formationis extractum in visitatoruem Generalis
principatum Cathalonie pro triennio proxime
dimisso hic presentem pro primo, secundo, tertio
et peremptorio terminis et monitionibus quatenus
bene et legaliter te habeas in tuo officio seu mune-
re visitatoris quovis amore, rancore postpositis sed
solum Deum et consientias tuam intuendo et pro
his auditis excomunicationis sententiam quam
in te contrafacientem seu contrafacientem trina,
canonica, monitione praemissa ferimus et pro-
mulgamus in his scriptis». En aquest mateix die
me han ordenat se senyories a mi, scrivà major
del General, cusir y continuar en lo present die-
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tari la còpia de una carta de la reyna, nostra se-
nyora, que Déu guarde, al excel·lentíssim se-
nyor llochtinent de sa magestat en lo present
principat de Catalunya en orde a la exempció de
allotjament de soldats que tenen los taulers y re-
ceptors del General, la qual és signada de lletra
A y del thenor següent:

«Laa reyna governadora. Ilustre duque de Sesa y
Baena, primo, mi lugarteniente y capitán gene-
ral, en nombre de los diputados del General de
esse Principado y condados se me ha representado
el memorial y carta, que va copia con ésta, en que
refieren que los tablajeros y receptores de sus dere-
chos de tiempo inmemorial están en possessión de
no tener en sus casas aloxamientos de soldados,
por parar en su poder las mercadurias y dinero
que por sus derechos se causa y el inconveniente y
riesgo de su custodia, suplicándome por éstos y los
demás motivos que representan, mande por estos
officiales sean mantenidos en la possesión //15v //
de no tener aloxamientos de soldados. Y antes de
tomar resoluzión en esta súplica, ha pareçido en-
cargar y mandaros que informándoos de lo que
representan, y si es assí que han estado en posses-
sión de no tener aloxamientos estos officiales, y la
causa por qué aora no se continua esta exemp-
ción, me avisareis de lo que halláredes y se ofreçie-
ra y pareçiere en esta materia, para que entendi-
do mande lo que convenga. Dattus en Madrid, a
XV de agosto MDCLXXI. Yo la reyna. Don Didacus
de Sada, secretarius. Al virrey de Cathalunya.
Copia.»

En aquest mateix die mossèn Joan de Rialp,
com ha procurador de Theresa Rialp, sa mare,
consta de sa procura en poder de Francesch Al-
samora, notari públich de la vila de Anglasola, a
27 del present y corrent mes de agost, ha jurat
en mà y poder de ses senyories com havent fet
las degudas diligèncias dita Theresa Rialp, sa
mare, per a sercar les actes primiarus de aquells
dos censals en què és estada extreta en la extrac-
ció de 13 de abril pròxim passat, no havia trobat
ningú de aquells.

Dilluns, a XXXI. En aquest dia lo síndich del Ge-
neral ha fet relació en lo consistori de ses senyo-
ries con havent reportat una carta de sa mages-
tat, que Déu guarde, per orde de ses senyories
al excel·lentíssim llochtinent y capità general, la
qual havia rebut sota plech de la del agent, cò-
pia de la qual està continuada en lo present die-
tari en jornada del 29 del corrent, havia fet de
resposta dit excel·lentíssim senyor que mirarie
aquella.
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Dimarts, al primer de setembre
MDCLXXI.

En aquest die lo doctor en medecina Pau Fus-
ter, mitjensant jurament, ha feta relaçió en lo
consistori de ses senyories com la malatia del
doctor Diego Figuerola, advocat fiscal del Ge-
neral, continua de manera que no pot acudir a
la obligació de son offici.

Dijous, a III. En aquest die, a las onse horas de la
matinada, ses senyories, absent lo senyor depu-
tat militar de la present ciutat, en la sala dels
Reys de la present casa ab asistència dels senyors
visitadors y assessor de dita visita, per no //16r //
haver acudit en lo temps prefigit per capítols de
Cort lo doctor Melchior Vellès, de la ciutat de
Lleyda, y lo doctor Bonaventura Braçó, extrets
en dits officis de advocat fiscal y son ajudant en
jornada de 19 de agost pròxim passat, y foren
extrets, ço és, en advocat fiscal, en lloch de dit
Melchior Vellès, lo doctor don Joan Batista
Cortiada, al qual fonch posada excepció per lo
procurador fiscal del General dient non potest
quia non habet qualitates per capitula curiarum,
la qual excepció semblantment fonch opposada
al dit doctor Cortiada per lo dit procurador fis-
cal en la extracció de 3 de agost proppassat y
procehí dita excepció en virtut de decret del ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent de sa magestat
en lo present Principat, que és assí cusit en lo
present dietari en la dita jornada de 19 de agost,
ya seguidament feren extracció de altre subjecte
per al dit càrrech de advocat fiscal de la dita visi-
ta y fonch extret lo doctor Juan Batista Rufach,
assessor de dita visita, present en dita extacció,
lo qual no acceptà, y encontinent, se passà a ex-
tracció de altre subjecte y fonch extret en advo-
cat fiscal lo magnífich Joan Carbonell, doctor de
la Real Audiènçia, al qual fonch posada excepció
per lo dit procurador fiscal dient non potest quia
est de Regio Consilio. E ses senyories per medi
del síndich del General enviaren recaudo al molt
reverent canceller per a donar-li rahó de la dita
extracció de advocat fiscal en favor del dit doc-
tor Joan Carbonell per a què sa senyoria fos ser-
vit fer-los entèndrer si havian de acudir al dit ex-
cel·lentíssim senyor llochtient, y en lo entretant
feren extracció de advocat fiscal y fonch extret lo
doctor Valentí Puig. E feta que fonch dita ex-
tracció, tornà lo síndich del General, // 16v // y
feta relació a ses senyories en presènçia dels dits
senyors visitadors dient que lo senyor canceller
havia fet de resposta que podian ses senyories
pasar a extracció de altre subjecte en lloch del dit
doctor Joan Carbonell, per proçehir la excepció
opposada per lo proccurador fiscal del General y

que no tenian que enviar recaudo a sa excel·lèn-
cia per dit effecte, en concideració de la qual res-
posta passaren a execució de altre subjecte per
advocat fiscal de dita visita, y fonch extret en
lloch del dit doctor Joan Carbonell lo doctor
Francisco Escorsell. De totas las quals cosas
fonch llevat lo present acte.

Diumenge, a XIII. En aquest dia me han ordenat
ses senyories cusir en lo present dietari un vot
dels magnífichs assessors ordinaris y advocat fis-
cal de la present casa aserca la captura de diver-
sos provincials fets per lo compte de la Mon-
cloa, governador de la plasa de Puigcerdà, ab lo
qual vot declaren haver-se contrafet expressa-
ment a la constitució 7, títol «De // 18r // offici
de alcayts y capitans», y que deuen ses senyories
exir al reparo de las ditas constitucions generals
de Cathalunya, capítols del nou redrés, usos,
costums y stil de la present casa, com més llar-
gament en dit vot és de vèurer, que és assí cusit
signat de lletra A y del thenor següent:

«Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes als assessors
y advocat fiscal del General infrascrits sobre lo
contengut en una suplicació donada per Joseph
Planes, notari, ciutedà de la ciutat de Barcelona,
com ha procurador substitut de Joseph Prada,
doctor en quiscun dret de la vila de Puigcerdà,
procurador que ab poder de substituir de Ema-
nuel Prada, son germà, doctor també en quis-
cun dret de la dita vila de Puigcerdà, la qual sú-
plica fou presentada al molt il·lustre consistori
junta ab dita procura y un memorial signat de
lletra A ab catorse números als 26 de agost prò-
xim passat, contenint en ell diversas capturas y
procehiments que lo compte de Moncloa, go-
vernador de dita plaça de Puigcerdà, ha fet con-
tra diferents particulars y provincials de la dita
vila de Puigcerdà y altres circumvehines, y entre
altres, la captura que féu a 23 de juny pròxim
passat de las personas del dit doctor Emanuel
Prada y doctor Jacinto Cornet, que actualment
se troban presos per orde de dit governador
sens tenir jurisdicció alguna, tant per rahó de las
personas com per rahó de algun delicte hagues-
sen comès, no sols los dits Prada y Cornet, però
també las demés contengudes en dit memorial;
duptan sas senyories si ab las ditas capturas y
procehiments lo dit compte de Moncloa, go-
vernador predit, ha contrafet al disposar a las
generals constitucions del present principat de
Cathalunya et signanter a la constituciób «Sta-
tuïm» 7, títol «De offici de alcayts y capitans» y
altres aplicables. Vista la dita // 18v // suplicació
y commissió al peu de ella y opposició feta per
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lo procurador fiscal del General aderint-se al
contengut en dita suplicació; vista la dita substi-
tució de procurador; vist dit memorial signat de
lletra A ab catorse números; vistos los proçehi-
ments a instància del procurador fiscal del Ge-
neral y del procurador de dit Emanuel Prada so-
bre lo contengut en dita suplicació y memorial
fets en lo consistori y casa de la Diputació de-
vant dits assessors; vista la constitució «Esta-
tuhim» 7, títol «De offici de alcayts, capitans»,
etcètera; vist lo que se havia de vèurer. Attès
que de la dita informació legítimament consta
que dit governador tingué pres a Hyacintho dos
mesos en la tanassa y després lo tragué per des-
terro de dita plasa per deu anys, sens que dit
Puig fos subjecte a sa jurisdicció, per ser provin-
cial y subjecte al veguer. Attès que consta, axí
mateix, que en lo mes de octubre proppassat
dos soldats de cavall prengueren a dos naturals
al pont de Sant Martí, fora dita plasa, y lo dit
governdor ordenà los aportassen al cuerpo de
guardia de la posta. Consta semblantment que
dit governador féu capturar al sotsveguer de
dita vila de Puigcerdà sens causa ni rahó alguna
bastant per a què dit governador pugués conè-
xer de aquell. Consta axí mateix que lo gover-
nador desterrà de la dita vila de Puigcerdà a Jo-
seph Migrat, a sa muller y família, sens tenir
jurisdicció en ells. Consta també que dit gover-
nador en lo mes de mars proppassat ordenà cap-
turar a Francisco Piguellem, apotecari de dita
vila, ab motiu que dit Piguellem tenia uns pa-
pers de un beneficiat de la iglésia parrochial de
la vila de Bellver, a qui presta tots anys una pen-
ció de deu scuts. Consta semblantment que als
28 de mars proppassat // 19r // per orde de dit
governador capturaren la persona de Cosme
Ortet, notari de dita vila, restant pres algun
temps en la tanassa, y en ella manà no se li donàs
per sustenció sinó pa y aigua. Consta també que
en lo mes de juny proppassat anà dit governa-
dor en la vila de Lívia y en ella capturà a sinch
naturals, los quals aportà en la vila de Puigcerdà
dividint-los lo hu a la tanassa, lo altra a la torre-
ta del portal y los altras tres un a cada cuerpo de
guardia, y la causa per què los prengué fou per-
què un natural tirà ab una arma de foch a altre
català. Consta també que als 25 de juny pròxim
passat, entre las sinch y sis de la matinada, estant
lo veguer de dita vila de Puigcerdà passejant-se
fora de la muralla de dita vila en companyia del
doctor Emanuel Prada y doctor Hyacintho
Cornet, arribà dit compte de la Monclova, go-
vernador de dita plasa, ab companyia de alguns
soldats de cavall, als quals ordenà, sens tenir al-
tras rahons, capturassen al dit Prada y Cornet y
los aportassen a la tanassa, y vuy se troban pre-
sos per son orde en las presons de dita vila de
Puigcerdà. Consta, axí mateix, que dit die de 23
de juny poppassat a la nit dit governador en-
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contrà lo sotsveguer de dita vila que rondava ab
sos fadrins y dit governador féu capturar a hu de
ells y lo desarmà y féu portar pres al cuerpo de
guarda. Attès, axí mateix, que està estatuhit y
ordenat en la constitució 7, títol «De offici de
alcayts y capitans», que los capitans de guerra,
axí particulars com generals, no usen ni usar pu-
guen de jurisdicció alguna, sinó en quant de
dret e per constitució del present principat //19v
// de Cathalunya los és permès; y no consta que
ni de dret comú ni per constitucions pugan dits
capitans de guerra tenir jurisdicció ab los pro-
vincials y naturals de Catalunya, ans bé sia de
dret comú expressament prohibit. Per tant, los
assessors y advocat fiscal infrascrits, són del vot
y parer que ab las ditas capturas y proçehiments
fets per lo dit compte de la Moncloa, governa-
dor de la plasa de Puigcerdà, contra los dits pro-
vincials y habitants de dita vila de Puigcerdà y
altres naturals de Cathalunya se ha contrafet ex-
pressament a la dita constitució 7, títol «De of-
fici de alcayts y capitans» y altres aplicables, y
que deu vostra senyoria exir al reparo de las di-
tas constitucions, y en particular de la constitu-
ció 7, títol «De offici de alcayts y capitans», se-
gons las constitucions generals de Catalunya,
capítols del nou redrés, usos, costums y estil de la
present casa. Montserrat, assessor. Camperrós,
advocat fiscal del General. Balasch, assessor.»

En aquest mateix dia, per medi del síndich del
General, per orde de ses senyories foren repor-
tades al excel·lentísim senyor llochtinent y ca-
pità general de sa magestat en lo present princi-
pat de Cathalunya tres súplicas, la una en orde a
la contrafacció del governador de Puigcerdà,
l’altre per a què los officials reals que segexen
officis de jurisdicció triennal no pugan adminis-
trar los dits officis havent cumplert son trienni,
y l’altre suplicant a dit excel·lentíssim senyor //
20r // llochtinent sia servit manar respòndrer a
una carta de sa magestat, que Déu guarde, ab la
qual ordena que sa excel·lència informe aserca al
prejudici se segueix a la Generalitat de què los
taulers y receptors del General del present Prin-
cipat tinguen allotjament, affavorint la preten-
sió del consistori, com més llargament en ditas
súplicas se conta, que son assí cusidas signadas
de lletras B, C y D y del thenor següent:

B. «Excel·lentíssima senyor. Los deputats del
principat de Cathalunya diuhen y representan a
vostra excel·lència com lo compte de la Mon-
clova, governador de la plaça de Puigcerdà, ha
exercit differents actes de jurisdicció contra los
naturals y provincials habitants en dita vila y al-
tres circumvehines sens tenir los dits plasas
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arrendadas ni ser stipendiaris, y entre altras, cap-
turà a Hyacinto Puig, lo qual tingué pres dos
mesos en la tanassa de dita plassa. Axí mateix,
dos soldats de cavall capturaren dos naturals
fora de dita plasa en lo pont anomenat de Sant
Martí, y dit governador ordenà aportassen
aquells al cuerpo de guarda a hont los tingué de-
tinguts. Semblantment, féu capturar dit gover-
nador al sotsveguer de dita vila sens preceir cau-
sa ni rahó per a conèxer de aquell. De altra part,
desterrà de dita vila de Puigcerdà a Joseph Mi-
grat y a sa muller y família. Y axí mateix, en lo
mes de mars proppassat féu capturar a Fran-
cesch Piguellem, apotecari, ab motiu que lo dit
tenia uns papers de un beneficiat de la parro-
chial iglésia de la vila de Bellver, al qual prestava
tots anys deu scuts. No menos, als 28 de mars
pròxim passat per orde de dit governador fou
capturada la persona de Cosme Ortet, notari de
dita vila de Puigcerdà, lo qual tingué pres en la
tanassa y manà no se // 20v // li donàs per sus-
tenció sinó pa y aigua. Y en lo mes de juny
proppassat dit governador anà en la vila de Lívia
y en ella capturà a sinch naturals, als quals féu
aportar a la vila de Puigcerdà, y la causa de ditas
capturas fou occasionada per quant un català ab
una arma de foch tirà a altre natural. Semblant-
ment, als 23 de juny proppassat, entra las sinch
y las sis de la matinada, estant passejant-se lo ve-
guer de dita vila fora las murallas en companyia
del doctor Emanuel Prada y doctor Hyacintho
Cornet, arribà dit compte de la Monclova, go-
vernador predit, ab companyia de alguns sol-
dats de cavall als quals ordenà capturassen als
dits Prada y Cornet y los féu aportar presos a la
tanassa de dita plassa a hont los tingué presos
molt temps, y vuy en dia estan detinguts per
orde de dit governador en las presons de dita
vila. Y axí mateix, dit dia 23 de juny a la nit dit
governador encontrà lo sotsveguer que rondava
ab sos fadrins y dit governador desarmà a un de
ells y lo féu capturar y ordenà aportassen aquell
al cuerpo de guardia, de tot lo qual consta llegí-
timament al consistori dels deputats. Y com per
generals constitucions de Cathalunya, y en par-
ticular per la constitució 7 del títol «De offici de
alcaits capitans y altra gent de guerra» y altres
aplicables, stiga disposat que lo<s> capitans de
guerra, axí particulars com generals, no usen ni
usar puguen de jurisdicció alguna, sinó en
quant de dret y per constitucions de Cathalunya
los és permès, y no consta que de dret comú ni
per constitucions de Cathalunya pugan dits ca-
pitans de guerra tenir jurisdicció en los provin-
cials y paisans, no essent aquells stipendiats ni
tenir //21r // plasa assentada, antes bé, estiga de
dret expressament prohibit. Per ço, los deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalu-
nya, a qui toca per la obligació de sos officis la
observansa de las generals constitucions y exir al

reparo de aquellas, inseguint lo vot y parer dels
assessors y advocat fiscal de dit General, extraju-
dicialment suplican a vostra excel·lència mane
revocar tots los dits procehiments per dit comp-
te de la Monclova com a governador de la plasa
de Puigcerdà fets, per encontrar aquells a las ge-
nerals constitucions, y en particular, a la consti-
tució 7, títol «De offici de alcaits y capitans».
Manant axí mateix posar en llibertat dits doctor
Emanuel Prada y Hyacinto Cornet, los quals
vuy en dia se troban capturats en las presons de
dita vila per orde de dit governador, a fi y effec-
te que ditas constitucions, y en particular dita
constitució 7, títol «De offici de alcaits», etcète-
ra, sian inviloablement observadas y dit gover-
nador com a contrafactor y violador de ditas
constitucions ésser punit y castigat conforme de
justícia y generals constitucions de Cathalunya
està disposat, ab refecció de tots danys seguits
per rahó de ditas capturas y procehiments con-
tra dits provincials, lo qual rebran de la mà de
vostra excel·lència a singular gràcia y merçè».

«C. Excel·lentíssima senyor. Per generals cons-
titucions de Cathalunya, y en particular per las
constitucions 1 y 2 del títol «Que officis tempo-
rals no sien continuats», està disposat y expres-
sament ordenat que ningú que ha seguit offici
de jurisdictió triennal no puga tenir o adminis-
trar en lo següent // 21v // proptrienni aquell
mateix o altre offici de jurisdicció dins aquella
vegueria o batllia, encara que aja purgat taula y
sia per sentència absolt. Y axí mateix, està dispo-
sat per generals constitucions de Cathalunya, y
en particular per la constitució «Alguna» 9 y
«Sancim» 15 del títol «De cosas prohibidas als
officials», que los officials reals no pugan tenir
offici de prelat de religiòs ni de richs hòmens ni
de alguna altra persona. Y com los deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
tingan plena notícia haver-hi en lo present Prin-
cipat molts y differents personas que han exercit
officis de jurisdicció triennals y vuy continuen
aquells, com són Jaume Llisach, ciutadà honrat
de Barcelona, lo offici de veguer de la ciutat de
Manresa per temps de deu anys ho més contí-
nuos, sense haver dexat en tot lo temps la vara,
y ademés de ser official real per tant temps con-
tínuo com està dit, obre lo offici de governador
dels llochs y baronias de la Mensa Episcopal de
Vich. Y de altra part, Joseph Angelet, de la ciu-
tat de Vich, per spay de deu o dotse anys contí-
nuos ha exercit y vuy execerceix lo offici de sots-
veguer de la ciutat de Vich. Y semblantment, lo
doctor Gaspar Pérez ha tres triennis exerceix lo
offici de assessor de veguer y sotsveguer de dita
ciutat ab intermissió sols de molt poch temps.
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No menos, Jaume Guitart, per spay de més de
deu anys contínuos fins vuy exerceix lo offici de
veguer de la ciutat de Gerona. Y axí mateix, Jo-
seph de Berenguer ha tretse o catorse anys con-
tínuos exerceix lo offici de veguer de la ciutat de
Balaguer. Y com, excel·lentíssim senyor, lo so-
bredit encontre directe y expressament a las ge-
nerals constitucions de Cathalunya, y en parti-
cular a las ditas constitucions 1 y 2 del títol
«Que officis temporals no sien continuats», y al-
tres aplicables de las // 22r // generals consti-
tuçions de Cathalunya, y de altra part, lo ser dit
Jaume Llisach veguer de Manresa y governador
dels llochs y baronias de la Mensa Episcopal de
Vich encontra axí mateix ab la constitució «Al-
guna» 9 y «Sancim» 15, títol «De cosas prohibi-
das als officials». Per ço, los diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya, a qui toca
per la obligació de sos officis las observansas de
las generals constitucions y exir al reparo de
aquellas, inseguint lo vot y parer dels assessors
y advocat fiscal del General, extrejudicialment
suplican a vostra excel·lència sia de son servey
manar cessen dits officials en lo exerscici de dits
officis respective, attès que per generals cons-
titucions los és prohibit, y juntament provehir
altres subjectes en los dits officis per a què d’es-
ta manera resten inviolablement observades las
generals constitucions, que ho rebran a particu-
lar merçè de la mà de vostra excel·lència.»

«D. Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya
diuen y representan a vostra excel·lència com als
31 de agost proppassat enviaren lo síndich del
General a vostra excel·lència per a posar en mà
de vostra excel·lència una real carta de sa mages-
tat, que Déu guarde, en la qual ordena que vos-
tra excel·lència informàs son real ànimo sobre lo
contengut en una carta ab la qual havíam supli-
cat a sa magestat que per quant los taulers y re-
ceptors dels drets de la Generalitat de temps im-
memorial estan en possessió de no tenir en sas
casas allotjaments de soldats, per tenir en ellas
las mercadurias dels negociants y diners pro-
cehits dels drets de la Generalitat y portar grans
inconvenients tenir aquells per rahó de la custo-
dia //22v //de ditas mercadurias y diner, per ço,
fos servida manar que estos officials foren man-
tinguts en la possessió de no tenir allotjaments
de soldats, y vostra ecxel·lència fou servit
respòndrer a dit síndich que miraria aquella. Y
com sian contínuos los clamors dels taulers y re-
ceptors que no tenen seguras las robas y merca-
durias per ocasió de dits allotjaments, antes bé,
molts nos han fet entèndrer que renunciarian
sos officis si no han de estar exemps de soldats
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per los perills veuan no·ls falten algunas de ditas
cosas. Per ço, humilment suplican a vostra ex-
cel·lència sia servit manar respòndrer a dita carta
afavorint la pretensió del consistori, que ho re-
bran a singular merçè de la mà de vostra
excel·lència.»

23r Dimecres, a XVI. En aquest die, per medi del
síndich del General fonch reportada al molt re-
verendíssim canceller una súplica per al ex-
cel·lentíssim llochtinent general en orde a la ex-
cepció opposada per lo procurador fiscal al
magnífich Joan Carbonell, doctor de la Real
Audiènçia, per rahó de ésser estat extret en ad-
vocat fiscal de la visita, dient dit procurador fis-
cal non potest quia est de Regio Concilio, supli-
cant a sa excel·lència sia servit declarar procehir
dita excepció, com més llargament en dita súpli-
ca és de vèurer, que és assí cusida signada de
llerta Ea. En aquest mateix die ha fet relació lo
síndich del General com havent reportat al ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent general de sa
magestat en lo present Principat tres súplicas,
que són cusidas en lo present dietari en jornada
de 13 del corrent, havia fet de resposta sa ex-
cel·lència se les miraria. En aquest mateix die
me han ordenat a mi, scrivà major del General,
cusir en lo present dietari una carta de sa mages-
tat, que Déu guarde, datus en Madrit, a 15 de
agost proppassat, la qual és signada de lletra F y
del thenor següent:

F. «Lab reyna governadora. Diputados, he enten-
dido por vuestra carta de primero de este los que
havéis sido extraídos el dia 22 del passado en di-
putados y oydores de quentas del General de esse
Principado, y que quedávades exerciendo estos o-
fficios, y fio, con razón, de vuestra attençión y celo
que no sólo cumpliréys en ellos con vuestras obliga-
ciones al servicyo del rey, mi hijo, sino que tam-
bién miraréis por el beneficio y bien común de esta
provinçia, que yo deseo, y que me mereçeréis las
honras y favores que debéis prometeros de mi gra-
titud. Datus en Madrid, a // 23v // XV de agosto
MDCLXXI. Videt don Melchor de Navarra, Vice-
cancellarius. Videt don Petrus Villcampa, regens.
Videt Marchio de Castellnovo, regens. Videt don
Didacus de la Sada, secretarius. Videt Exea, re-
gens. Videt don Antonio Ferrer, regens. Videt
don Jose de Buxadors, regens.»

Dijous, a XVII. En aquest die Quirse Flor, passa-
maner, official posat per los arrendadors de la
bolla de la present ciutat trienni corrent per a
exercir lo offici de la tanalla de dita bolla, y en
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virtut de un pacte de la tabla de dit arrenda-
ment, ha jurat en mà y poder de ses senyories
que se haurà bé y llealment lo exercici de dit son
offici, y per major servício y seguretat, ha pres-
tat sagrament y homenatge en mà y poder de
Jaume Casas, altre dels vergues de ses senyories.
Present jo, Joseph Sauleda, subrrogat en lo offi-
ci de scrivà major del General de Cathalunya, y
presents per testimoni Joseph Blanch y Joseph
Cortès, verguers de ses senyories. Semblant ju-
rament y sagrament y homenatje ha prestat Pau
Cerdà per lo offici també de la tanalla, també de
dita bolla. Presents per testimonis los sobredits.
Semblant jurament ha pestat Esteve Albareda y
homenatge per rahó del offici de buydar la cre-
densa de las sedas de dita bolla de Barcelona.
Presents per testimonis los tras dits Joseph Cor-
tès y Joseph Blanch. Semblant jurament y sagra-
ment y homenatge ha prestat Hieròny // 24r //
Solanas per rahó del offici de buidar la credensa
dels draps de dita bolla. Presents testimonis los
sobredits. Semblant jurament y sagrament y ho-
menatge és estat presat per Francesch Fonolle-
da, mercader, per rahó del offici de credenser
dels draps de la bolla de la present ciutat, nova-
ment posat per los arrendataris de dita bolla
trienni corrent. Present jo, Joseph Sauleda, sub-
rrogat en lo offici scrivà major del General. Pre-
sents per testimonis los sobredits.

Divendes, a XVIII. En aquest die Jaume Abat,
bastaix de Capsana, Macip de Ribera, bastaix
anomenat per los arrendadors de la bolla de la
present ciutat trienni corrent y en virtut de un
pacte de la tabla de dit arrendament, present en
consistori, ha jurat en mà y poder de ses senyo-
ries que se haurà bé en lo exercici de dit offici de
bastaix, y per major caució y seguretat, ha pres-
tat sagrament y homenatje en mà y poder de Jo-
seph Cortès, altre dels verguers de ses senyories.
Present jo, Joseph Sauleda, subrrogat en lo offii
de scrivà major del General, y presents per testi-
monis lo doctor Isidro Gelabert y misser Joan
Martí Metge, ciutadans de Barcelona. Semblant
jurament és estat prestat per Joseph Cabrera,
mercader ciutadà de Barcelona, y sagrament y
homenatge en mà y poder de Jaume Casas, ver-
guer, per rahó del offici de albaraner de guia de
la bolla de Barcelona, official posat per los
arrendataris de dit arrendament trienni present.
Presents per testimonis Francesch Móra, stu-
diant en theologia, y Joseph Cortès, verguer.
Semblant jurament y sagrament y homenatge
prestat per // 24v // Hierònym Gomis per rahó
del offici de bastaix del General posat per los
arrendadors de dits drets. Presents testimonis
los tras dits Francesch Móra y Joseph Cortès.

25r Dimars, a XXII. En aquest die lo doctor en me-
decina Honofre Monsalvo, mitjensant jura-

ment, ha fet relació en lo consistori de ses se-
nyories com lo doctor Joan Argila, ciutedà hon-
rat de Barcelona y scrivà major del General de
Cathalunya, fins vuy die present no havia estat
en disposició de poder acudir a la servitut de
son offici.

Divendres, a XXV. En aquest die Gabriel Domè-
nech, pagès de la vila de Ulldecona, //25v //pre-
sent en consistori, com ha procurador de Pere
Porta, pagès de la vila de Amposta, bisbat de
Tortosa, tauler de la dita vila de Amposta, cons-
ta de sa procura en poder de Miquel Rayner,
notari públich de dita vila de Amposta, en jor-
nada de 7 del corrent y present mes de setem-
bre, la qual és assí cusida signada de lletra Aa, ha
renunciat pure, libere et simpliceter lo dit offici
de tauler en mà y poder de ses senyories. E ses
senyories han respost acceptar la dita renuncia-
ció, si en quant per capítols de Cort es lícit y
permès. Presents per testimonis Jaume Casas y
Joseph Cortès.

Dilluns, a XXVIII. En aquests dies és estat pre-
sentat en lo consistori de ses senyories per part
// 26r // de Ramon Mas, notari real, un decret
del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general de sa magestat en lo present Principat,
despedit en deguda forma de cancellaria, lo qual
conté un real orde de sa magstat, que Déu guar-
de, ab lo qual declara que la excepció opposada
per lo procurador fiscal del General al dit Ra-
mon Mas, notari, per obtenir lo offici de scrivà
major de la visita, no proceheix, y que no obs-
tant aquella, se li deu admètrer lo jurament per
lo exercici de dit offici de scrivà major de la visi-
ta, com més llargament és de vèurer ab dit de-
cret, que és assí cusit signat de lletra Ab. E ses se-
nyories me han ordenat a mi, Joseph Sauleda,
subrrogat en lo offici de scrivà major del Gene-
ral de Cathalunya, ensenyar lo dit decret als
magnífichs assessors ordinaris y representant fis-
cal de la present casa per a què vessen y regone-
guessen aquell, com en efecte és estat regone-
gut y vist venir en dita deguda forma despedit, y
axí mateix, me han ordenat ses senyories confe-
rir en lo consistori dels molt il·lustres senyors vi-
sitadors, fent-los entèndrer de part de ses se-
nyories lo dit decret per a què posaren en
possessió al dit Ramon Mas, notari, en lo dit of-
fici de scrivà major de la visita, al que han res-
post dits molt il·lustres senyors visitadors obra-
rien sí y de la manera que en dit decret y real
orde de sa magestat se conté, posant al dit Ra-
mon Mas, notari, en possessió del dit offici de
scrivà major de la visita.
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Octubre, MDCLXXI

Dilluns, a V. En aquest die, constituït personal-
ment lo reverendíssim Thomàs Esponda, preve-
re en la Seu de Lleyda beneficiat, com ha procu-
rador de Joseph Bayona, mercader de dita
ciutat, portaler del portal del Pont de la mateixa
ciutat, consta de sa procura en poder de
Thomàs Capdevila, notari públich de Lleyda, a
30 de setembre proppassat, la qual és assí cusida
signada de lletra Aa, ha renunciat lo dit offici de
portaler del portal del Pont de dita ciutat de
Lleyda pure et libere. E ses senyories han admesa
dita renunciació sí y en quant per capítols y ac-
tes de Cort los és lícit y permès. Essent presents
per testimonis Joseph Blanch y Joseph Cortès,
verguers de ses senyories.

27v Divendres, a VIIII. En aquest die és vingut en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre don Fran-
cisco de Vilallonga, deputat militar del General
de Cathalunya, lo qual era anat fora la present
ciutat per afers suus propis. En aquest mateix
dia, per medi del síndich del General, per orde
de ses senyories foren reportades al excel·lentís-
sim senyor llochtinent y capità general de sa
magestat en lo present principat de Cathalunya
tres súplicas, la una en orde a la contrafacció del
governador de Puigcerdà, l’altre per a què los
officials reals que regexen officis de jurisdictió
triennal no pugan administrar los dits officis ha-
vent cumplert son trienni, y l’altre suplicant a
dit excel·lentíssim //28r // senyor llochtinent sia
servit manar respòndrer a una carta de sa ma-
gestat, que Déu guarde, ab la qual ordena que
sa excel·lència informe acerca al perjudici se se-
gueix a la Generalitat de què los taulers y recep-
tors del General del present Principat tinguen
allotjament de soldats, affavorint la pretensió
del consistori, com més llargament en ditas sú-
plicas se conté, que són assí cusidas signadas de
lletras A, B y C y delthenor següent:

«Segona embaxada. Excel·lentíssimb senyor. Ab
altra embaxada per part dels deputats del Gene-
ral de Cathalunya enviada a vostra excel·lència
als 13 del corrent mes de setembre, se repre-
sentà com lo compte de la Monclova, governa-
dor de la plassa de Puigcerdà, ha exercit diffe-
rents actes de jurisdicció contra los naturals y
provincials habitants en dita vila de Puigcerdà y
altras circumvehinas, sens tenir los dits plassas
assentadas ni ser stipendiats, y entre altres, cap-
turà a Hyacintho Puig, lo qual tingué pres dos
mesos en la tanassa de dita plassa. Axí mateix,
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dos soldats de cavall capturaren dos naturals
fora de dita plassa en lo pont anomenat de Sant
Martí, y dit governador ordenà aportassen
aquells al cuerpo de guardia, a hont los tingué
detinguts. Semblantment, féu capturar dit go-
vernador al sotsveguer de dita vila sens precehir
causa ni rahó per conèxer de aquell. De altra
part, desterrà de dita vila de Puigcerdà a Joseph
Migrat y a sa muller y família, y axí mateix, en lo
mes de mars proppassat, féu capturar a Fran-
cesch Piguillem, apotecari, ab motiu que lo dit
tenia uns papers de un beneficiat de la parro-
chial iglésia de la vila de Bellver al qual prestava
tots anys deu scuts. No menos, als 28 de mars
pròxim //28v // passat, per orde de dit governa-
dor fou capturada la persona de Cosme Ortet,
notari de dita vila de Puigcerdà, lo qual tingué
pres en la tanassa y manà no se li donàs per sus-
tento sinó pa y aigua. Y en lo mes de juny pro-
passat dit governador anà en la vila de Llívia y
en ella capturà a sinch naturals, los quals féu
aportar a la vila de Puigcerdà, y la causa de ditas
capturas fou occasionada per quant ab una arma
de foch tirà un català a altre natural. Semblant-
ment, als 23 de juny proppasat, entre las sinch y
sis de la matinada, estant passejant-se lo veguer
de dita vila fora las murallas en companyia del
doctor Emanuel Prada y doctor Hyacintho
Cornet, arribà dit compte de la Monclova, go-
vernador predit, ab companyia de alguns sol-
dats de cavall als quals ordenà capturassen als
dits Prada y Cornet, y los féu aportar presos a la
tanassa de dita plassa a hont los tingué presos, y
vuy estan detinguts per orde de dit governador
en las presons de dita vila. I axí mateix, dit dia
de 23 de juny a la nit, dit governador encontrà
lo sotsveguer que rondava ab sos fadrins, y dit
governador desarmà a un de ells y lo féu cap-
turar y ordenà aportassen aquell al cuerpo de
guardia, de tot lo qual consta llargament al
consistori dels deputats. Y com per generals
constitucions de Cathalunya, y en particular per
la constitució 7 del títol «De offici de alcayts,
capitans y altres gent de guerra» y altres aplica-
bles, estiga disposat que los capitans de guerra,
axí generals com particulars, no usen ni usar pu-
guen de jurisdictió alguna, sinó en quant de
dret y constitucions de Cathalunya los és
permès, y no consta que de dret comú ni per
constitucions de Cathalunya pugan dits capi-
tans de guerra tenir jurisdicció en los provincials
y paisans, no essent aquells stipendiats ni // 29r
// tenir plasa asentada, ans bé, estiga de dret ex-
pressament prohibit. Per ço, los deputats y oÿ-
dors de comptes suplicaren extrajudicialment a
vostra excel·lència fos de son servey manar revo-
car tots los dits proçehiments per lo dit compte
de la Monclova com a governador de dita plasa
de Puigcerdà fets, per a encontrar aquells a les
generals constituçions de Cathalunya, y en par-
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ticular a la constitució 7 del títol «De offici de
alcayts», manant axí mateix posar en llibertat
dits doctors Emanuel Prada y Hyacintho Cor-
net, los quals vuy en dia per orde de dit gover-
nador se troban detinguts en las càrçers de dita
vila, a fi y effecte que ditas constitucions sian in-
violablement observades, y dit governador com
a violador y contrafactor de aquellas ésser punit
y castigat conforme per generals constitucions
de Cathalunya està disposat, ab refecció de tots
danys seguits per rahó de ditas capturas. Y com
fins lo die present no sie obtingut lo reparo de
dita contrafactió, revocats dits proçehiments y
posats en llibertat dits doctors Emanuel Prada y
Hyacintho Cornet, per ço, per part de dits de-
putats, ab la qual tornan a representar y suplicar
a vostra excel·lència extrajudicialment lo mateix
que ab la dita embaxada representà y suplicà a
vostra excel·lència, que lo reparo de dita contra-
factió y observansa de las generals consti-
tuçions, y en particular de la dita constitució 7
del títol «De offici de alcayts», lo que rebran los
deputats de la mà de vostra excel·lència a singu-
lar gràcia y merçè.»

«Segona embaxada. Excel·lentíssima senyor. Ab
embaxada feta a vostra excel·lència als 13 del
corrent mes se representà a vostra excel·lència
com per generals constitucions de Cathalunya,
y en particular per la //29v //1 y 2 del títol «Que
officis temporals no sian continuats», està dis-
posat y expresament ordenat que ningú que ha
exercit offici de jurisdicció triennal no puga te-
nir o administrar en lo següent proptrienni
aquell mateix o altre officis de jurisdicció dins
aquella vegueria o ballia, encara que hage pur-
gat taula y sia per sentènçia absolt; y axí mateix,
està disposat per generals de Cathalunya, y en
particlar per la constitució «Alguna» 9 y «San-
cim» 15 del títol «De cosas prohibidas als offi-
cials», que los officials reals no pugan tenir offi-
ci de prelat de religiòs ni de rich hom ni de
alguna altra persona. Y com los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya tin-
gan plena notíçia haver-hi en lo present Princi-
pat moltas y differents personas que han exercit
officis de jurisdictió triennal, y vuy continuen
aquells, com són Jaume Llisach, ciutedà honrat
de Barcelona, lo offici de veguer de la ciutat de
Manresa per temps de deu anys o més contí-
nuos, sens haver dexat en tot lo dit temps la
vara, y ademés de ser official real per tant temps
contínuo com està dit, obté lo offici de gover-
nador dels llochs y baronias de la Mensa Episco-
pal de Vich. Y de altra part, Joseph Angelet, de
la ciutat de Vich, per spay de deu o dotse anys
contínuos ha exercit y vuy exerceix lo offici de

sotsveguer de ditaa ciutat de Vich. Y semblant-
ment, lo doctor Gaspar Pérez ha tres triennis
exerceix lo offici de assessor del veguer y sotsve-
guer de dita ciutat ab intermissió sols de molt
poch temps. No menos, Jaume Guitart per spay
de més de deu anys contínuos fins vuy exerceix
lo offici de veguer de la ciutat de Gerona. Y axí
mateix, Joseph //30r //de Berenguer ha tretse o
catorse anys contínuos exerceix lo offici de ve-
guer de la ciutat de Balaguer. Y com, excel·len-
tíssim senyor, lo sobredit encontra directe y ex-
pressament a les generals constitucions de
Cathalunya, y en particular a las ditas constitu-
cinos 1 y 2 del títol «Que officis temporals no
sian continuats» y altres aplicables, y de altra
part, lo ser dit Jaume Llisach veguer de Manresa
y governador dels llochs y baronias de la Mensa
Episcopal de Vich, encontra axí mateix ab la
constitució «Alguna» 9 y «Sancim» 15, títol
«De cosas prohibidas als officials», suplicaren a
vostra excel·lència los diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya, a qui toca
per la obligació de sos officis la observança de
las generals constitucions y exir al reparo de
aquellas, inseguint lo vot y parer dels assessors y
advocat fiscal del General, fos de son servey or-
denar cessassen dits officials en lo exercici de sos
officis respective y juntament provehir altres
subjectes en dits officis. Y com fins vuy no se
hage conegut lo suplicat, per ço, ab esta segona
embaxada los dits deputats y oÿdors extrajudi-
cialment suplican a vostra excel·lència lo mateix
que ab dita primera embaxada tenen suplicat
per a què d’esta manera resten inviolablement
observades las generals constitucions, lo que re-
bran de la mà de vostra excel·lència a singular
gràçia y merçè».

«Segona embaxada. Excel·lentíssimb senyor. Als
13 del pesent y corrent mes de setembre se
donà una embaxada extrejudicialment a vostra
excel·lència per part dels deputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació en la qual se
representava a vostra excel·lència com als 32 de
agost proppassat per lo síndich del General se
posà // 30v // en mà de vostra excel·lència una
real carta de sa magestat, que Déu guarde, en la
qual ordenava que vostra excel·lència informàs
son real ànimo sobre lo contengut en una carta,
ab la qual suplicàvem a sa magestat que per
quant los taulers y receptors dels drets de la Ge-
neralitat de temps immemorial estan en posses-
sió de no tenir en sas casas allotjaments de sol-
dats, per tenir en ellas las mercaderias dels
negociants y diner proçehents dels drets de la
Generalitat, y portar grans inconvenients tenir
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aquells per rahó de la custodia de ditas merca-
derias y diner, fos servida manar que estos offi-
cials foren mantinguts en la possessió de no te-
nir allotjaments de soldats, al que vostra
excel·lència fou servit respòndrer al dit síndich
que miraria aquella. Y com sian contínuos los
clamors dels taulers y receptors que no tenan se-
guras las robas y mercaderias pera ocasió de dits
allotjaments, antes bé, molts nos han fet entèn-
drer que renunciarian sos officis si no han de es-
tar exempts de soldats, per los perills tenen no·ls
falten algunas de ditas cosas. Per ço, humilment
los deputat y oÿdors de comptes tornan a supli-
car a vostra excel·lència sia de son servey res-
pòndrer a dita real carta afavorint la pretensió
del consistori, lo que rebran de la mà de vostra
excel·lència a singular gràçia y merçè.»

31r Dilluns, a XII. En aquest dia lo doctor en mede-
cina Francesch Mas, mitjensant jurament, ha fet
relació en lo consistori de ses senyories com lo
doctor Isidoro Pi, ajudant de regent los comp-
tes de la present casa, vuy en dia està ja abte y ab
disposició de poder regir dit son offici per tro-
bar-se ab salut entera. E ses senyories me han
ordenat a mi, scrivà major del General, fes nota
al peu de la present relació que no entenia haver
de pagar doble salari al subrrogat de dit doctor
Isidoro Pi per rahó de dita malatia, com antes
de sobrevenir-li aquella servís lo dit son ofici per
subrrogat ab un sol salari.

Dimars, a XIII. En aquest die, constituït perso-
nalment don Francisco Sans y de Puig en lo
consistori de ses senyories, y en presènçia de mi,
scrivà major del General de Cathalunya, ha jurat
en mà y poder de ses senyories que havent fetas
las degudas diligèncias en trobar lo acte de
aquell censal en què és estat extret en la extrac-
ció de 13 de abril pròxim pasat que rebia sobre
lo General de Cathalunya, de penció vint-y-
vuyt lliures, deu sous, y no és posible trobar
aquell.

31v Dijous, a XV. En aquest die a la tarda ses senyo-
ries, consitorialment ab verguers y massas
acompanyats de un assessor y advocat fiscal y de
altres officials del General y present casa de la
Diputació, anaren y se conferiren a la Mare de
las Fonts del General, com és acostumat, per a
regonèixer si se necessitave de fer obras en ellas,
y vistas y regonegudas aquelles, se’n tornaren
ab lo mateix acompanyament fins a la present
casa de la Diputació.

32r Dilluns, a XVIIII. Per quant Jaumeb Barraquer,
corredor de orella, y Jaume Llobarres, merca-
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der, y altres officials del tribunal de la capitania
general, anant per orde de dit tribunal per diffe-
rents parts de Cathalunya per averiguar los fraus
són fets y se fan als drets de dita capitania, als 12
del corrent mes, entre las quatre o sinch horas
de la tarde, se conferiren en la casa del General
de la vila de Llansà, a hont veren y miraren los
llibres que lo tauler de dita vila tenia, en los
quals estaven assentats y continuats los partits
de las robas y mercaderias que se manifestan en
dita casa del General, y dits llibres se’n aporta-
ren de la dita casa dits officials fins a la present
ciutat, los quals entregaren al tribunal de la dita
capitania, y havent vist lo dit tribunal de la dita
capitania que los dits llibres no devian ésser ex-
trets de la dita casa per los officals, sinó que sols
podien y devien dits officials pèndrer las notas
dels partits que pretenien ý podie haver frau als
drets de dita capitania, per lo prejudici que·s pot
conciderar a la jurisdicció de la Generalitat, y axí
mateix excedit l’orde que tenian de dit tribunal
y no devent-lo fer. Però per reintegrar qualse-
vols procehiments fets a la dita Generalitat con-
tra las constitucoins, privilegis, usos y costums
de dita casa, y per què // 32v // aquells resten
il·lesos, constituïts personalment los magnífichs
doctor don Bonaventura Tristany, assessor més
antich, y com a tal exercint lo offici de advocat
fiscal, y Domingo Verdier, assessor axí mateix
de dita capitania, en nom de dit tribunal tro-
bant-se en lo consistori dels molt il·lustres se-
nyors deputats retitueixen los dits llibres a ses
senyories y per lo prejudici que de dita appre-
hensió se ha pogut fer a la Generalitat, cassan,
revocan y anul·lan, no sols la dita aprehensió de
dits llibres, però també qualsevols altres preju-
dicials hajen fet los dits officials a la Generalitat,
tots los quals volen haver revocats. Y per quant
los mateixos officals, o altres en son nom, se’n
han portat de la dita casa del General de la vila
de Llansà duas caixas de cera ab títol que ere la
dita cera de contrabando, y ésser caigudas en
frau, per lo prejudici que se pot haver fet a la
Generalitat de haver-se’n aportat de la dita casa
del General ditas dos caixas, per reintegrar la
jursidctió y preheminència del General, ab la
mateixa conformitat los sobredits magnifichs
don Bonaventura Tristany y Domingo Verdier,
en dits respective noms, cassan, revocan y
anul·lan la dita apprehensió de ditas dos caixas
de cera, prometent que immediatament se tor-
naran ditas caxas de cera en la mateixa casa del
General de la vila de Llansà, o del tauler d’ont
són estades extretas, o en la casa del General de
la present ciutat, llevant-ne acte de la entrega de
aquellas, prenent-ne acte de dita restitució a fi y
efecte que totas las sobreditas cosas sien per no
fetas en prejudici de dita Generalitat. Y los molt
il·lustres senyors deputats acceptan la dita resti-
tució y revocació donant-se per satisfets com si
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y de la matexa manera // 33r // que dits actes
prejudicials no sian estats may fets. Requirens, et
cetera.

Testes sunt Marcus Brufau, philosophia studens et
Jacobus Cases, virgarius dominorum deputato-
rum.»

Dimars, a XX. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputat real y oÿdors militar són anats
ab embaxada per orde de ses senyories al ex-
cel·lentíssim senyor llocthinent de sa magestat y
li han dit com lo consistori havia tingut notícia
que de orde de sa excel·lència los alguaçils reals
y veguers de la vegueria del present Principata

havian enbargat los grans havian topat en poder
dels naturals de dit present Principiat y donat
orde no venguessen aquells si no és als asentis-
tes del rey, nostre senyor, y se li representà que
era contra la cosntitució terçera de las Corts de
l’any 1599 que parla del líbero comers, y que
per lo consegüent, sa excel·lència fos servit ma-
nar donar orde que generalment se puguessen
tràurer del present Principat. E sa excel·lència
respongué que los officials refferits havian exce-
dit, que la orde sols era embergassen los grans
tenia don Francisco Montserrat comprats en
poder de sos factors, y que donaria orde se de-
sembargassen los demés per a què líberament se
puguessen vèndrer y que la treta de fora regne
faria rèbrer informació dels grans hý havia en lo
país y carestia d’ells, y constant de la falta en la
forma acostumada faria fer cridas per a què
aquells no·s puguessen tràurer, ajustant-se en
tot lo que disposan las cosntitucions del present
Principat.

33v Dimecres, a XXI. En aquest die a les quatre horas
de la tarde és vingut en la present casa de la Di-
putació lo molt il·lustre don Miquel Salvà y de
Vallgornera, del consell de sa magestat en lo Su-
premo de Aragó, a effecte de despedir-se de ses
senyories. Fonch rebut per los senyors oÿdors
militar y real, magnífichs assessors, advocat fis-
cal y altres officials de la present casa ab verguers
ab massas altas al cap de la scala de aquella; re-
beren-lo los demés senyors consistorials a la sala
dels Reys; entraren-se’n tots a la sala del consis-
tori, anant devant los dits magnífichs assessors y
demés officials, y després los demés senyors
consistorials, anant al mitx dels senyors depu-
tats ecclesiàstich y militar lo dit senyor don Mi-
quel Salvà. Y després de haver-se fet las degudes
cortesies, digué dit senyor don Miquel que se
partie per la cort de sa magestat a hont estarie
per a acudir a tot lo que fos útil y benefici de la
Generalitat, a què respongueren ses senyories
per orga del dit deputat ecclesiàstich estimaven

la merçè y que axí mateix acudirie lo consistori
en quant pogués y fos en servey de dit senyor
don Miquel Salvà. Y fetes estas cortesies, se alsa-
ren acompanyant tot lo consistori, assessors y
demés officials y verguers ab massas altas al dit
don Miquel Salvà fins al cap de la scala de la pre-
sent casa, a hont se despediren; y havent-lo de
acompanyar los magnífichs assessors y officials
fins al replà de aquella, com és acostumat, com
dit senyor don Miquel anàs a la sala de Sant
Joan per a despedir-se del bras militar, lo acom-
panyaren fins a la porta de dita sala.

34r Disapte, a XXIV. En aquest die ha feta relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo dia de 22 del present mes
anà per orde de ses senyories en casa del molt
reverent canceller a effecte de instar-li de part
de ses senyories la declaració de la contrafacció
dels reals de vuyt y plata obrada de la galera de
Gènova, y lo molt reverent canceller respongué
que lo dia antecedent havia tingut tres salas per
lo dit negoci, y que lo disapte primervinent les
tornaria a juntar per dit effecte.

34v Dilluns, a XXVI. En aquest die és estat presentat
un privilegi de doctor del Real Consell de la ter-
cera sala despedit en favor del magnífich doctor
Miquel Calderó, lo qual privilegi és estat per
orde de ses senyories regonegut per los magní-
fichs assessors ordinaris y advocat fiscal de la
present casa de la Diputació y vist venir en dita
deguda forma despedit com en registre. En
aquest mateix die, per medi del síndich del Ge-
neral, per orde de ses senyories foren reportades
al excel·lentíssim senyor llochthinent y capità
general de sa magestat en lo present principat
de Cathalunya tres súplicas, la una en orde a la
contrafacció del governador de Puigcerdà, l’al-
tre per a què los officials reals que regexen offi-
cis de jurisdicció triennal no pugan administrar
los dits officis havent cumplert son trienni, y
l’altre suplicant a dit excel·lentíssim senyor sia
servit manar respòndrer a una carta de sa ma-
gestat ab la qual ordena que sa excel·lència in-
forme aserca al perjudici se segueix a la Genera-
litat de què los taulers y receptors del General
del present Principat tinguen allotjament de
soldats affavorint la prestensió del consistori,
com més llargament en ditas súplicas se conté,
que són assí cussides signades de lletra A, B y C
y del thenor següent:

A. «Terçera embaxada. Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oïdors de comptes del General
de Cathalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència com als 13 de setembre proppassat y
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als 10 de octubre del corrent mes, ab dos emba-
xadas se representà a vostra excel·lència com lo
compte de la Moncloa, governador de la plaça
de Puigcerdà, ha exercit differents actes de ju-
risdictió contra los naturals y provincials habi-
tants en la vila de Puigcerdà y altres circumvehi-
nes, sens tenir los dits plasas assentades //35r //
ni ser stipendiats, y (entre) altres capturà a Hya-
cintho Puig, lo qual tingué pres en la tanassa de
dita plaça. Axí mateix, dos soldats de cavall cap-
turaren dos naturals fora dita plaça en lo pont
anomenat de Sant Martí y dit governador or-
denà aportassen aquells al cuerpo de guradia a
hont los tingué detinguts. E samblantment, féu
capturar dit governador al sotsveguer de dita
vila sens precehir causa ni rahó per conèxer de
aquell. De altra part, desterrà de dita vila de
Puigcerdà a Joseph Migrat y a sa muller y famí-
lia. Y axí mateix, en lo mes de mars proppassat
féu capturar a Francesch Piguillem, apothacari,
ab motiu que lo dit tenia uns papers de un be-
neficiat de la parrochial iglésia de Bellver, al
qual prestava tots anys deu scuts. No menos, als
28 de mars pròxim passat per orde de dit gover-
nador fonch capturada la persona de Cosme
Ortet, notari de dita vila de Puigcerdà, lo qual
tingué pres en la tanassa y manà no se li donàs
per sustento sinó pa y aigua. Y en lo mes de juny
pròxim passat, dit governador anà en la vila de
Llívia y en ella capturà sinch naturals, los quals
féu aportar en la vila de Puigcerdà, y la causa de
ditas capturas fou ocasionada per quant un ca-
talà ab una arma de foch tirà a altre natural.
Semblantment, a 23 de juny proppassat, entra
las sinch y sis de la matinada, estant passejant-se
lo veguer de dita vila fora los murs ab compa-
nyia del doctor Emanuel Prada y doctor Hyacin-
tho Cornet, arribà dit compte de la Monclova,
governador predit, en companyia de alguns sol-
dats de cavall als quals ordenà capturassen als
dits Prada y Cornet i·ls féu aportar presos a la
tanassa de dita plaça, a hont los tingué presos y
vuy estan detinguts per orde de // 35v // dit go-
vernador en las pressons de dita vila. Y axí ma-
teix, dit dia de 23 de juny a la nit, dit governa-
dor encontrà lo sotsveguer que rondava ab ses
fadrins y dit governador desarmà a un de ells y
lo féu capturar y ordenà aportassen aquell al
cuerpo de guardia, de tot lo qual consta plena-
ment al consistori dels deputats. Y com per ge-
nerals constitucions de Cathalunya, y en parti-
cular per la constitució 7, títol «De alcayts y
capitans» y altres aplicables, stiga disposat que
los capitans de guerra, axí particulars con gene-
rals, no usen ni usar puguen de jurisdictió algu-
na, sinó en quant de dret y per constitucions de
Cathalunya los és permès, y no consta que de
dret comú ni per constitucions de Cathalunya
pugan dits capitans de guerra tenir jurisdicció
en los provincials y paisans, no essent aquells
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stipendiats ni tenint aquells plaça assentada, ans
bé, stiga de dret expressament prohibit. Per ço,
per parts de dits deputats y oÿdors de comptes,
ab esta terçera embaxada extrejudicialment tor-
nan a suplicar a vostra excel·lència per lo reparo
de dita contrafacció y observança de las generals
constitucions, y en particular de la dita constitu-
ció 7, títol «De alcayts» y altres aplicables, lo
que rebran los deputats a singular gràçia y mer-
çè de la ma de vostra excel·lència.»

«Tercera embaxada. Excel·lentíssima senyor. Ab
dos embaxadas fetas a vostra excel·lència per part
dels deputats y oÿdors de comptes del general de
Cathalunya, la primera a 13 de setembre pròxim
passat y la segona a 10 del corrent mes de //36r //
octubre, se ha representat a vostra excel·lència
com per constitucions generals de Cathalunya, y
en particular per la primera y segona «Que officis
temporals no sian continuats», està disposat y
expressament ordenat que ningú que haja residit
offici de jurisdicció triennal no pugue tenir o ad-
ministrar en lo següent proptrienni aquell ma-
teix o altre offici de jurisdicció dins de aquella ve-
gueria o ballia, encara que hagués purgat taula y
sia per sentència absolt. Y axí mateix, està dispo-
sat per las generals constitucions de Cathalunya,
y en particular per la constitució «Alguna» 9 y
«Sansim» 15 del títol «De cosas prohibidas als
officals», que los officials reals no puguen obte-
nir offici de prelat de religiosos, de rich hom ni
de alguna altra persona. Y com los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya tin-
gan plena notícia haver-í en lo present Principat
moltas y differents personas que han exercit offi-
cis de jurisdicció triennal y vuy continuen
aquells; com són Jaume Llisach lo offici de ve-
guer de la ciutat de Manresa per temps de deu o
més anys contínuos sens haver dexat en tot lo dit
temps la vara, y a més de ser official real per tant
temps contínuo, com està dit, obté offici de go-
vernador dels llochs o baronies de la ciutat de
Vich, per spay de deu o dotze anys contínuos ha
exercit y vuy exerceix lo offici de sotsveguer de
dita ciutat de Vich. Y semblantment, lo doctor
Gaspar Pérez á tres triennis exerceix lo offici de
assessor de vueguer y sotsveguer de dita ciutat ab
intermissió sols de molt poch temps. No menos,
Jaume Guitart per spay de deu anys contínuos y
//36v //vuy exerceix lo offici de veguer de la ciu-
tat de Gerona. Y axí mateix, Joseph de Beren-
guer ha tretse o catorse anys contínuos exerçeix
lo offici de veguer de la ciutat de Balaguer. Y
com, excel·lentíssim senyor, lo sobredit encon-
tra directe y expressament a las generals constitu-
cions de Cathalunya, y en particular a las ditas
constitucions 1 y 2 del títol «Que officis tempo-
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rals no sian continuats» y altres aplicables, y de
altra part, lo ser Jaume Llisach veguer de Manre-
sa, governador dels llochs y baronias de la Mensa
Episcopal de Vich, encontra axí mateix ab la
constitució «Alguna» 9 y «Sansim» 15 del títol
«De cosas prohibidas als officials», per ço, ab esta
tersera embaxada los deputats y oÿdors del Ge-
neral tornan a suplicar extrejudicialment a vostra
excel·lència lo mateix que ab ditas dos embaxa-
das tenan suplicat, per a què d’esta manera resten
observades inviolablement las generals constitu-
cions de Cathalunya, lo que rebran a singular
merçè de la mà de vostra excel·lència.»

«Tercera embaxada. Excel·lentíssima senyor. A
13 de setembre pròxim passat y als 10 del cor-
rent mes de octubre, los deputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació ab dos emba-
xadas representaren a vostra excel·lència com als
31 de agost proppassat per lo síndich del Gene-
ral se posà en mà de vostra excel·lència una real
carta de sa magestat, que Déu guarde, en la qual
ordenava que vostra excel·lència informàs son
real ànimo sobre lo contingut en una carta ab la
qual suplicàvam a sa magestat que per // 37r //
quant los taulers y receptors dels drets de la Ge-
neralitat de temps immemorial estaven en pos-
sessió de no tenir en sas casas allotjament de sol-
dats, per tenir en ellas las mercaderias dels
negociants y diners procheïts dels drets de la Ge-
neralitat y portar grans inconvenients tenir
aquells per rahó de la custòdia de ditas mercade-
rias y diner, fos servida manar que dits officials
foren mantinguts en la possessió de no tenir
allotjament de soldats, a la que vostra excel·lèn-
cia fou servit respòndrer al dit síndich que mira-
ria aquella, y com són tan contínuos los clamors
dels taulers y receptors, per no tenir seguras ro-
bas, mercaderias y diner per ocasió dels dits allo-
jaments, y molts nos hajan fet entèndrer renun-
ciaran dits officis si no gaudexen de tal exempció
per los perills sobredits y ser molt tenasos los sa-
laris, per lo que seria molt factible restaríem sens
servitut de dits officis no gaudint de dita exemp-
ció, lo que redundaria en notable dany de la Ge-
neralitat. Per ço, los deputats y oÿdors de comp-
tes tornan a suplicar a vostra excel·lència sia de
son servey respòndrer a dita real carta affavorint
la pretensió del consistori, lo que speran del zel
aporta vostra excel·lència a est Principat conse-
guir, lo que rebran a singular gràçia y merçè de
la mà de vostra excel·lència.»

37v Dijous, a XXIX. En aquest die se·s partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor deputat militar
per afers seus propis.

Divendres, a XXX. En aquest dia Joseph Paÿssa,
notari real causídich de la present ciutat, com a
procurador de la reverent abadessa y convent de
Santa Maria de Hierusalem de la present ciutat,
consta de sa procura en poder de Jaume Rondó,
notari de Barcelona, a 10 de febrer 1669, ha ju-
rat en mà y poder de ses senyories com havent
fet las diligèncias posibles per trobar los actes de
aquells censals que dita abadessa y convent re-
bia tots anys sobre lo General de Cathalunya en
què fou extreta a sort de redolí lo dia 13 de abril
pròxim passat, no ha pogut trobar dits actes.

38r Disapte, a XXXI. En aquest die Joseph Iglèsias,
corredor públich y jurat del General de Catha-
lunya, ciutadà de Barcelona, ha fet relació en lo
consistori de ses senyories com havent encantat
y subhastat per spay de trenta dies o més totas
aquellas casas que foren de Magí Florensa,
quòndam, debitor al General, y vuy té lo dit
General per sos crèdits en la plasa del Rey de la
present ciutat cituades ab sis portals obrints, no
ha cobrat en aquellas major dita de mil lliures.

Nohembre, MDCLXXI

39r Dilluns, a IX. En aquest dia és vingut en la pre-
sent casa de la Diputaçió lo compte de la Mon-
clova, governador de la plaça de Puigcerdà; fou
rebut per los magnífichs assessors, scrivà major y
altres officials del General y present casa de la
Diputació fins al replà de la escala de aquella, y
per los senyors oÿdors militar y real ab verguers y
massas fins a la porta de la sala dels Reys, que ix
al terraplè dels tarongers, y per los demés se-
nyors consistorials fins fora lo concell de la sala
del consistori, y entrant-se’n junts en lo consis-
tori, se assentaren sota lo docer, estant assentat
dit compte de la Monclova en mix dels senyors
deputats ecclesiàstich y real, per estar absent de
la present ciutat lo senyor deputat militar, y di-
gué que havia tingut notícia que ses senyories
tenien quexa de alguns procehiments que estant
en la vila de Puigcerdà havia obrat contra las ge-
nerals constitucions, que desitjarie saber quins
eren per a poder donar plena satisfacció al con-
sistori y revocar aquells si ere menester. E ses se-
nyories, per orga del senyor deputat ecclesiàs-
tich, respongueren fent estimació del bon gel
que tenia en las cosas del Principat y que farien
entèndrer a sa senyoria los càrrechs que //39v //
li eren estats acomulats, y després de las degudas
cortesias se alsaren, y fonch acompanyat com ere
vingut, ço és, per los senyors deputats fins a la
porta a hont lo reberen, y per los senyors oÿdors
militar y real fins a la dita porta de la sala dels
Reys que·l reberen, però devien acompanyar-lo
al tornar-se’n fins al cap de la scala segons los
exemplars, y per los magnífichs assessors, scrivà
major y officials fins al replà de la scala.
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Dimars, a X. En aquest die, a les deu horas de la
matinada, Joseph Catà y Bertran, ciutedà hon-
rat de Barcelona, subrrogat en lo offici de pro-
curador fiscal del General, en companya de Jo-
seph Sauleda, subrrogat en lo offici scrivà major
del General de Cathalunya y present casa de la
Diputació, de orde de ses senyories se·s conferit
en la cort del veguer de la present ciutat, a hont
tingué notícia se trobave Sagimon Miujavila,
notari apostòlich real, ciutedà de Barcelona, a
effecte de presentar-li una requesta, la qual és
assí cusida signada de lletra Aa, b, com en effecte
li fonch llegida y presentada, y juntament se li
donà còpia comprovada ab son original. Essent
presents per testimonis Jaume Mallol, pagès de
Sant Hipòlit, bisbat de Vich, y Pau Torner, cler-
gue ciutedà de Barcelona. E lo dit Sagimon
Miujavila ha respost que està prompte y apare-
llat per a donar còpia autèntica dels actas se li
demanen y que lo haver rebut aquells fou per
orde del excel·lentíssim llochtinent y capità ge-
neral en lo present Principat, però que antes de
entregar-los ne vol donar part a dit excel·lentís-
sim senyor per temor de ser castigat. Essent pre-
sents //40r // per testimonis los sobredits Mallol
y Torner. En aquest mateix dia ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo die de ahir per orde de ses
senyories à dit al molt reverent canceller que per
quant ses senyories havien entès que la declara-
ció de la contrafactió dels reals de vuyt de la ga-
lera de Gènova se estava concluent, en cas que
per a la declaració en favor de la casa hi hagués
alguns dubtes o difficultats que no fossen trac-
tats en los memorials que se havien fet per part
de la casa en orde a dita contrafacció, estimarian
fos servit sa senyoria manar avisar per poder fer
anar a informar per la satisfactió de aquells, al
què lo molt reverent canceller és estat servit
respòndrer que no volia que la casa gastàs, que
no hi havia per què fer-se informacions, que a
ser-í, ja sa senyoria los hauria avisats.

Dimecres, a XI. En aquest die lo senyor deputat
real, de orde del il·lustre consistori, se·s conferit
ab lo excel·lentíssim senyor llochthinent y ca-
pità general de sa magestat en lo present Princi-
pat, obtinguda primer hora per medi del síndich
del General, com és acostumat, per a represen-
tar-li de part de ses senyories com tenint notícia
que los veguers y demés officals reals del Princi-
pat havien fet apprehensions de molta cantitat
de grans de don Francisco Montserrat y Vives
sense haver pagat aquells sobre haver-los entre-
gat a don Joan Guinart o a sos factors, y que era
contra la 4 y 5 constitució del títol «De violèn-

442

cies y despullament», y que axí manàs sa ex-
cel·lència restituir dits grans en spècie o pagar lo
valor de ells. Respongué sa excel·lència que en-
cara que ere veritat que //40v // dits grans se ha-
vien entregat com està dit, perquè don Francis-
co Montserrat ere estat assentista de sa magestat
y que se crehia restaria devent cantitat de grans
de sos assientos y que per ço no entenia haver
fet contrafacció, però que sens embargo, faria
que al dit don Francisco Montserrat se li resti-
tuïssen los grans se havien entregats als no as-
sentistes en spècie o que se li pagassen aquells,
que axí o estava tractant ab lo dit don Francisco
Montserrat

Dijous, a XII. En aquest dia és tornat en lo con-
sistori de ses senyories lo il·lustre senyor depu-
tat militar.

Divendres, a XIII. En aquest die Joan Bonaven-
tura Ferrer de Gualbes, donsell, ha jurat en mà y
poder de ses senyories com havent fet les di-
ligències per a sercar los actes de aquell censal
de pensió setse lliures, tretse sous y quatre di-
ners que rebia sobre lo General de Cathalunya
que fou extret als 13 de abril proppassat, no ha
pogut trobar aquell. Semblant jurament ha
prestat la senyora Francesca Bofrer y Çafora e o
per ella com a son procurador lo doctor en drets
Salvador Móra y Bofrer, consta de sa procura en
poder de Emanuel Texidor, notari real col·le-
giat, ciutedà de Barcelona, a 11 del present y
corrent mes de nohembre per altre //41r // cen-
sal de pensió trenta sous que la dita senyora
Francesca Bofrer rebia sobre lo General de Ca-
thalunya en què fonch extreta als 13 de abril
proppassat.

Disapte, a XIV. En aquest dia me han ordenat a
mi, scrivà major, cusir en lo present dietari un
paper de sa excel·lència en resposta del que per
ses senyories fonch representat a sa excel·lència
a 13 de setembre y 9 de octubre proppassat so-
bre la continuació de alguns officials reals trien-
nals després de haver finit sos triennis, lo qual és
assí cusit signat de lletra Aa.

41v Dimarts, a XVII. En aquest die lo pare Bonaven-
tura Ginestar, del orde de Sant Domingo, com
a procurador del convent de Santa Catharina de
la present ciutat de Barcelona, ha jurat en mà y
poder de ses senyories com havent fetas las di-
ligèncias possibles en trobar los actes de aquell
censal que dit convent rebia sobre lo General de
Cathalunya en lo setembre, penció vint lliures,
en què fonch extret als 13 de abril propassat, no
ha pogut trobar aquells.

[ 1671 ]

a. a continuació una requesta transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1471.
b. a continuació ratllada una linea d’uns 60 mms.

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1472.



Dijous, a XIX. En aquest die se·s partit de la pre-
sent ciutat lo il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich
a affers propis.

42r Dilluns, a XXIII. En aquest die ses senyories, ab-
sent lo senyor oÿdor ecclesiàstich de la present
ciutat, són baxats en la casa del General de la
present ciutat y se són conferits en lo aposento
dels fraus de aquella per a vèurer los fraus ý ha-
via en aquell, y se han trobat los següents:

Primo, sinch pessas taradas cruas, són de Fran-
cesch Pinyana, corredor de orella, estan en cau-
sa de suplicació, y dos anbollos.

Ítem, una pessa vayera de Bernat Elies, perayre,
ciutedà de Barcelona, està en causa de suplica-
ció.

Ítem, dotse rodets de or y plata apresos de casa
Catharina Bachs, los quals diu són de pilas, es-
tan en causa de suplicació.

Ítem, vint-y-una dobla en spècie y sis reals de
vuyt, entre los quals n·í ha un de fals y dos do-
bles curtas, apresos a un françès, //42v // està en
causa de suplicació.

Ítem, sinquanta-vuyt pessas xamellots de Flan-
des diversos colors, y dos pessas scot negre,
après tot de casa Antoni Garriga, paller, està en
causa de suplicació.

Ítem, un llit de anafaya verda, après de casa Vi-
cens Calafí, taverner, està en causa de suplica-
ció.

Ítem, una pessa cap-y-cua de setse paulino,
après del molí de Castella, dit d’en Barba, se diu
és de Jaume Albareda, perayre, ciutedà de Bar-
celona.

Ítem, unas faldilles de Càdis color canyella de
Maria Portiu, viuda revenedora.

Ítem, una cana y mitja de mitja llana, après de
casa Ramon Sala, tintorer.

Ítem, una capa de borata, unas faldillas de cor-
dellats verts ropilla de escotina negre, un gipó y
mànegas de cordellats vermells, un palm tafatà
negre, una camisola y mànegas de cordellats
vermelles, dos gallarusas, tot lo qual se·s après
de casa Maria Poca, viu a la plasa del Oli.

Dimars, a XXIV. En aquest die lo síndich del Ge-
neral, per orde de ses senyories, en virtut de de-
liberació ha reportat una súplica al excel·lentís-
sim senyor llochthinent de sa magestat en lo
present Principat, representant-li los inconve-

nients de haver de pagar als visitadors en virtut
de decret de sa excel·lència dos mília lliures per
compte de correu y de manut, com en dita sú-
plica més llargament és de vèurer, la qual és assí
cusida // 43r // signada de lletra A y del thenor
següent:

«Excel·lentíssima senyor: Fou servit vostra ex-
cel·lència en lo despax de 18 del corrent manar
als diputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Cathalunya en Barce-
lona residints, que real y efectivament lliuren
dos mília lliures moneda Barcelona als visitadors
per compte de gasto de correu y menut, a més
de les mil lliures tenen ja lliurades, per ocasió
del que los visitadors han representat a vostra
excel·lència no ser quantitat suficient les mil
lliuras que per orde de sa magestat, que Déu
guarde, a 14 juliol 1668, ab son real decret fir-
mat en forma de cancelleria, fou servit disposar
per lo gasto de correu y menut per la visita,
dient y al·legant que dites mil lliures que tenen
ja rebudes són casi totes gastades, y per ço no
poden administrar justícia en los excessos y for-
tyificar les moltes querelles donades en la pre-
sent visita per falta de diner, havent de restar per
esta causa sens ésser visitats molta part dels tau-
lers, diputats locals y llibres, essent dita quanti-
tat de mil lliures tant tènua y mòdica per estos
effectes com sien en major de tres-centes en nú-
mero les persones que deuen ésser visitades en
quiscun trienni, y per ço haver de fer moltes y
varies crides, fortificar processos y enviar a diffe-
rents vilas y llochs, com també haver de impri-
mir differents llibres de càrrechs y obligacions
tenen los diputats y oÿdors. Representa a vostra
execl·lència lo síndich, en nom dels diputats y
oïdors, que la reina, nostra senyora, en son real
decret mensionat, fou servida assenyalar las di-
tas mil lliures per lo gasto de correu y menut,
declarant ésser sa real voluntat que occurrint al-
gun cas innopinat en alguna visita de manera
que se ves ab evidènçia que si no se consumia
major //43r // summa se faltarie a la administra-
ció de la justícia, restàn per esta via sens degut
càstich los delictes, en est cas se puga represen-
tar a sa magestat o a son llochthinent per a què
puga dispensar si ho tindrà per convenient en
què se gaste major quantitat, y que havent-se
posat lo dit real decret en execució en la última
visita en lo any 1668 per lo trienn 1665, no se
ha pogut experimentar sinó una visita, y no en
dos com han representat los visitadors a vostra
excel·lència, ni en la visita pasada restaren que-
reles algunes sens fortificar-se de les quals se tin-
ga notícia. Y axí mateix, se respresenta a vostra
excel·lència que en lo trienni passat no ha suc-
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cehit cas algú inopinable, o per lo menos que de
ell se tinga notícia, y havent discorregut més de
dos mesos, que sols resta menos de un mes per a
fortificar quereles, en lo qual temps no han aca-
bat de gastar las mil lliures, no com los visita-
dors representan, resta poch temps per consu-
mir en los dits effectes dos mília lliures més de
les asenyalades per sa ral magestat, que Déu
guarde, que tingué atendència y sabé que eran
major en número de tres-centes les persones
que en cada trienni se havian de visitar, y tingué
ab què bastarian las mil lliures no succehint al-
gun cas inopinable, conforme no ha succehit,
majorment que fet balans de les pecúnies que la
Generalitat se trobà, à deliberat lo consistori pa-
gar als acrehedors censalistes les quantitats que
la facultat del diner abastara, que serà a compte
de les pençions que deu discorregudes des del
any 1652, que fou la principal notícia que la
reyna nostra senyora, que Déu guarde, prengué
per a moderar los excessius gastos en què les vi-
sites se feya; y és cert que havent //44r // de do-
nar dos mília lliures que vostra excel·lència és
servit manar donar en son decret, restaran los
diputats y oÿdors imposibilitats de pagar als
acrehedors censalistas y faltarian en part del
cumpliment de la concòrdia que ab los dits
acrehedors té firmada. Estas y altres rahons que
dexen considerar en la quantitat tant gran de
dos mília lliures, se respresenta a vostra ex-
cel·lència per a què aquelles conciderades mane
vostra excel·lència lo que fore al major servey de
sa magestat, que Déu guarde, en administració
de justícia y utilitat de la casa, que·u rebrà a sin-
gular gràçia y merçè de la grandesa de vostra ex-
cel·lència.»

En aquest mateix dia, per medi del doctor Fran-
cisco de Amigant, canonge de la Seu de la pre-
sent ciutat de Barcelona, fonch representat un
paper a ses senyories del molt il·lustre senyor
compte de la Moncloba que és en descàrrech
dels càrrechs se fan a dit compte a intància del
síndich de la vila de Puigcerdà, com més llarga-
ment en dit paper és de vèurer, que és assí cusit
signat de lletra Ea.

Dimecres, a XXV. En aquest die ha fet relació lo
síndich del General en lo consistori de ses se-
nyories com havent representat de part de ses
senyories lo die de ahir la súplica al excel·lentís-
sim senyor llochthinent de sa magestat en lo
present Principat en orde a las dos mília lliures
que demanave lo consistori dels molt il·lustres
senyors visitadors en virtut de decret, havie res-
post dit excel·lentíssim senyor que miraria dita
visita súplica.
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Dijous, a XXVI. En aquest die lo magnífich Mau-
rici Reclà y Gallart, en quiscun dret doctor, //
44v // ciutadà honrat de Barcelona, com ha pro-
curador y sýndich legítimament constituhit y
ordenat dels administradors de las distribucions
quotidianas de la Seu de Manresa, consta de la
procura y sindicat ab altre rebut en poder de Isi-
dori Tarrats, notari de Manresa, a 12 de juliol
pròxim passat, en dit nom ha jurat en mà y po-
der de ses senyories com dits sos principals han
fet les degudes diligències per a trobar los actes
de aquell censal de pensió divuyt lliures que re-
bia sobre lo General de Cathalunya en què fo-
ren extretes als 13 de abril pròxim passat, no
han pogut trobar aquells. En aquest mateix dia
don Francisco Vila, subrrogat en lo offici de re-
gent los comptes, ha entregat a ses senyories lo
compte del que ha pesat lo ferro vell que se és
entregat a Cosme Domènech, manyà, per a la
fàbrica de la andana de balcons que ses senyo-
ries han deliberat fer en la casa del General de la
persent ciutat, juntament ab la rebuda de dit
Cosme Domènech al peu de dit compte, que
són trenta-sinch quintars y una arroba y dotse
lliures, com en dit compte és de vèurer, lo qual
és assí cusit signat de lletra Ba.

Divendres, a XXVII. En aquest die lo doctor Pere
Cardona, subrrogat en lo offici de síndich del
General, per orde de ses senyories ha reportat
una súplica al excel·lentíssim senyor capità ge-
neral de sa magestat en lo present Principat de
Cathaluunya suplicant ab ella fos servit revocar
uns ordes per sa excel·lència donats a differents
veguers, balles y altres ministres de justícia de
què segrestassen // 45r // differents partides de
grans que lo noble don Francisco Montserrat y
Vives tenie en differents ports del present Prin-
cipat y manat revocar als dits officials reals que
havian executats aquells, com més llargament
en dita súplica se conté, lo qual és assí cusida
signada de lletra A y del thenor següent:

A. 2ª lo veguer de... «Excel·lentíssimb senyor.
Los diputats del principat de Cathalunya y
comptats diuen y representan a vostra excel·lèn-
cia com per orde de vostra excel·lència lo ve-
guer de Vilafranca de Penedès, lo veguer de
Vich, Bonifaci March, cònsol en cap de Olot,
portant la vara de llochthinent de veguer, y Do-
mingo Jordana, sotsveguer de Puigcerdà, an
manat entregar, y senyaladament lo veguer de
Barcelona, tres mil vint-y-dos quarteras y set
quartans, part de ordi y part de çivada, que en
differents puestos de la vegueria tenia per sí y
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per sos factors don Francisco Montserrat y Vi-
ves, sens cognició de causa ni sens ésser estat ci-
tat ni oït dit don Francisco Montserrat, à manat
entegar, y de fet se són entregades, a don Joan
Guinart, a Pau Feu y altres en nom de aquells.
Lo veguer de Vilafranca inseguint lo orde de
vostra excel·lència à mantat entregar a Magí
Macià, factor de dit don Joan Guinart, quatre-
centes quarteras de grans grossos que Pere Fer-
rer, pagès de Sant Saturní, tenia comprades per
orde de dit don Francisco de Montserrat, y axí
mateix, sens ésser estat citat aquell y sens pro-
cehir conexement de causa alguna, Bonifaci
March, cònsol en cap de la vila de Olot, portant
vara del llochthinent de veguer de Camprodon,
inseguint la orde per vostra excel·lència donat, à
manat a Benet Plana que tots los grans tenia de
dit don Francisco Montserrat los denunciés y
entregàs a dit don Guinart o //45v // a qui ordi-
naria, com de fet denunçià y regonegué a dispo-
sició de don Joan Guinart quatre-centes quo-
ranta quarteras de grans. Anton Fontanelles,
regent la vegueria y bailia de Vich, per orde axí
mateix de vostra excel·lència, manà a Joseph
Puig-robí, mercader de Vich, y a Jaume Coma-
mala entregassen, com de fet entregà lo dit
Puig-robí, vuyt-centes vint-y-sinch quarteras y
lo dit Comamala cent sexanta quarteras y sis
quartans a Joseph Perer, factor de don Joan
Guinart, sens preçehir axí mateix citació alguna
a dit don Francisco Montserrat ni cognició de
causa. Lo veguer de la vila de Puigcerdà, Do-
mingo Jordana, inseguint la orde de vostra ex-
cel·lència, manà a Guillem Malla que tots los
grans comprats per orde de don Francisco
Montserat y Vives entregàs y tingués a disposi-
ció de don Joan Guinart, o qui ell ordenaria, y
són dos mil càrregues de blat y mil càrregues
ordi, sens ésser estat citat dit don Francisco
Montserrat ni haver precehit cognició de causa,
ans bé, havent contradit lo dit don Francisco
per sí y per sos factors; tot lo que consta llegíti-
mament al consistori dels diputats. Y com per
generals constitucions de Cathalunya, y en par-
ticular per la constitució 4 y 5 del títol «De
violència y restitució de despullats», stiga statuït
y ordenat que sens cognició de causa de posses-
sió o quasi, no despullarà sa magestat ni sos offi-
cials, y si alguna cosa contra dita forma serà feta,
sien restituïts íntegrament salvant lo dret de la
propietat, per ço, los deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya, a qui per-
tany per la obligació de sos officis la observansa
de generals constitucions y exir al reparo de
aquelles, oveguint lo vot y parer dels asessors y
advocat fiscal de dit General, extrajudicialment
suplican a vostra excel·lència sia de son servey
revocar los dits ordes per vostra excel·lència //
46r //donats, y axí mateix, mane revocar als offi-
cals revoquen les ordes per aquells executats y

reintegrar al dit don Francisco Montserrat en
los sobredits grans, per encontrar aquells a les
generals constitucions de Cathalunya, y en par-
ticular a la dita constitució 4 y 5 títol «De
violència y restitució de despullats»; manant axí
mateix reintegrar los dits y alens grans a dit don
Francisco Montserrat a fi y effecte que dites
constitucions, y en particular la 4 y 5 «De
violència y restitució de despullats», sien invio-
lablement observades y se procehessa segons
justícia y generals constitucions de Cathalunya,
lo que rebran a singular gràcia y merçè de la
grandesa de vostra excel·lència».

En aquest mateix dia Antoni Català, tauler del
General de la vila de Llansà, obtemperant lo orde
per ses senyories a ell enviat per medi del diputat
local de Castelló de Empuries en jornada de 19
del corrent, se·s presentat devant ses senyories.

46v Dimarts, al primer de dezembre MDCLXXI. En
aquest dia lo síndich del General ha fet relació
en lo consistori de ses senyories com havent re-
portat la súplica, de què se fa mensió en jornada
de 27 de novembre propassat, per orde de ses
senyories al excel·lentíssim senyor llochthinent
de sa magestat en lo present Principat, no tin-
gué ocasió de donar-la fins al 30 de dit mes y
que dit excel·lentíssim senyor havie fet de res-
posta se la miraria.

45r Disapte, a V. En aquest die Francesch Raverter,
ciutedà honrat y notari públich de Barcelona,
ha jurat en mà y poder de ses senyories com ha-
vent fet las diligèncias posibles en sercar los ac-
tes de aquell censal de pensió quinse lliures que
tots anys com a pare y llegítim administrador de
la persona y béns de Joan Batista Raverter, son
fill, reb sobre lo Genenral de Cathalunya a 20
de setembre, en lo qual fonch extret a 13 de
abril propassat, y no ha trobat aquells.

Dilluns, a VII. En aquest die lo síndich del Ge-
neral, per orde de ses senyories, ha reportada
una súplica al excel·lentíssim senyor llochthi-
nent de sa magestat, que és segon recaudo, en
orde a la contrafacció per haver differents // 47v
// veguers y altres ministres reals per orde de dit
excel·lentíssim senyor segrestades diverses parti-
des de grans que eren del noble don Francisco
Montserrat y Vives sens cognició de causa, com
més llargament en dita súplica y recaudo çe·s de
vèurer, còpia de la qual és así cusida signada de
lletra B y del thenor següent:

Segon recaudo. B. «Excel·lentíssim senyora.
Los diputats y oÿdors de comptes del General
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de Cathalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència com als 30 de setembre pròxim passat
ab una embaxada se representà a vostra ex-
cel·lència com per orde de vostra excel·lència lo
veguer de Barcelona, lo veguer de Vilafranca del
Penedès, lo veguer de Vich, Bonifaci march,
cònsol en cap de Olot portant la vara de lloch-
thinent de veguer de Camprodon, y Domingo
Jordana, sotsveguer de Puigcerdà, han manat
entregar, y senyaladament lo veguer de Barcelo-
na, tres mil vint-y-dos quarteras y set quartans,
part en ordi part civada, que en differents pues-
tos de la vegueria tenia per sí y per sos factors
don Francisco Montserrat y Vives, sens cogni-
ció de causa ni sens ser estat ni ohit dit don
Francisco Montserrat y Vives, dit veguer ha ma-
nat entregar, y de fet se són entregades, a don
Joan Guinart, a Pau Feu, y a altres en nom de
aquells. Lo veguer de Vilafranca inseguint lo
orde de vostra excel·lència à manat entregar a
Magí Macià, factor de dit don Joan Guinart,
qua- // 48r // tre-centes quarteras de grans gro-
frers que Pere Ferrer, pagès de Sant Sadorní, te-
nia comprades per orde de dit don Francisco de
Montserrat y Vives, y axí mateix, sens ser estat
citat y sens preceheïr cognició de causa, Bonifa-
ci March, cònsol en cap de la vila de Olot, por-
tant la vara de llochtinent de veguer de Cam-
prodon, inseguint lo orde per vostra
excel·lència donat, à manat a Benet Plana que
tots los grans tenia de dit francisco Montserrat
los denunciàs y entegàs a dit don Joan Guinart,
o a qui ordenaria, com de fet denuncià y rego-
negué tenir a disposició de dit don Joan Gui-
nart quatre-centes quoranta quarteras de grans.
Anton Fontanilles, regent de la vegueria y ballia
de Vich, per orde axí mateix de vostra excel·lèn-
cia, manà a Joseph Puig-robí, mercader de
Vich, y a Jaume Comamala entregassen, com de
fet lo dit Puig-robí vuyt-centes vint-y-sinch
quarteras y lo dit Comamala cent sexanta quar-
teras y sis quartans a Joseph Parer, factor de don
Joan Guinart, sens precehir axí mateix citació al
dit don Francisco de Montserrat ni cognició de
causa. Lo veguer de la vila de Puigcerdà, Do-
mingo Jordana, inseguint lo orde de vostra ex-
cel·lència, manà a Guillem Malla que tots los
grans comprats per orde de don Francisco de
Montserrat y Vives entregàs y tingués a disposi-
ció de don Joan Guinart, o a qui ell ordenaria,
que són dos mil càrregas de blat y mil càrregas
ordi sens estar citat de dit don Francisco de
Montserrat ni haver precehit cognició de causa,
ans bé, haver contradit lo dit Francisco per sí y
per sos factors, tot lo que consta llegítimament
al consistori dels diputats. Y com per generals
de Cathalunya, y en particular per la constitució
4 y 5 títol «De violències y restitucions de des-
pullats», estiga constituhit y ordenat que sens
cognició de causa de pocessió aut quasi no des-
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pullarà sa magestat ni sos officials, y si alguna
cosa contra dita forma // 48v // será feta, sian
restituhits íntegrament salvo lo dret de la pro-
pietat. Per ço, los diputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya ab esta segona em-
baxada extrajudicialment tornan a suplicar a
vostra excel·lència lo mateix que ab dita primera
embaxada se ha suplicat a vostra excel·lència per
lo reparo de dita contrafactió y observansa de
las generals constitucions, y en particular de la
dita constitució 4 y 5 títol «De violència y resti-
tució de despullats» y altres aplicables, lo que
rebran los dits deputats a singular gràcia y
merçè de la grandesa de vostrta excel·lència.»

Dimecres, a IX. En aquest dia lo molt reverent
Hyacintho Espot, perayre y canonge del Capí-
tol del monestir de Santa Anna de la present
ciutat, com a archiver que diu ésser del dit molt
reverent Capítol, ha jurat en mà y poder de ses
senyories com havent fet las degudas diligèncias
per trobar los actes de aquell censal de penció
cent-y-vint sous que quiscun any feia lo General
de Cathalunya a dit Capítol al primer de dezem-
bre com a administrados dels aniversaris co-
muns de dita iglésia de Santa Anna, y en dit
nom administrador de la missa quotidiana insti-
tuïda per lo quòndan mossèn Barthomeu Roig,
lo qual fou extet als 13 de abril //49r // propas-
sat, no ha pogut trobar ningun de dits actes. En
aquest mateix dia lo doctor Pere Cardona, ser-
vint lo offici de síndich del General, ha fet rela-
ció en lo consistori de ses senyories com lo die
de set del present mes donà a sa excel·lència per
orde de ses senyories un memorial segon en
orde, que està cusit en lo present dietari en dita
jornada de 7, signat de lletra B, y que sa ex-
cel·lència respongué que no era fàcil lo fer lo
que li suplicava per tenir ordes de sa magestat,
que Déu guarde, en contrari, lo que no obstant
faria tot lo que podria en observança de las
constitucions, com tenia obligació.

Dijous, a X. En aquest die los reverents doctor
Aleix Lloberes, Francesch Domenyo, Bernat Jo-
ver y lo doctor Joan Duran, presviteres benefi-
ciats en la Seu de Barcelona, com ha administra-
dors de la capella y col·legi de Sant Sever en la
Seu de Barcelona, han jurat en mà y poder de ses
senyories com havent fet las degudas diligèncias
en sercar lo acte de la original creació de aquell
censal de pençió quatre lliures, dotse sous, que
rebia sobre lo General de Cathalunya al primer
de octubre lo dit col·legi, lo qual fou extret als 13
de abril proppassat, no han pogut trobar aquell.

Divendres, a XI. En aquest die, havent constat a
ses senyories que Joseph Llimargas no era hor-
tolà, han anomenat en son lloch a Francesch Es-
teve, pagès hortolà.
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49v Disapte, a XII. En aquest die lo doctor Pere Car-
dona, subrrogat en lo offici de síndich del Ge-
neral, per orde de ses senyories ha reportat una
súplica al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general de sa magestat en lo present prin-
cipat de Cathalunya, que és tercer recaudo, su-
plicant fos servit revocar uns ordes per sa
excel·lència donats a diferents veguers, sotsve-
guers, balles y demés ministres de justícia de
què segrestassen diferents partides de grans que
lo noble don Francisco de Montserrat y Vives
tenia en differents parts del present Principat
sens cognició de causa, y manar revocar als dits
officials reals que havien executats aquelles,
com més llargament en la dita súplica se conté,
la qual és así cusida signada de lletra C y del the-
nor següent:

C. Tercera embaxada. «Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuen y representen a vostra ex-
cel·lència com als 7 y 30 de nohembre pròxim
passat ab dos differents embaxadas se representà
a vostra excel·lència com per orde de vostra ex-
cel·lència lo veguer de Barcelona, lo veguer de
Vilafranca del Penedès, lo veguer de Vich, Bo-
nifaci March, cònsol en cap de Olot portant la
vara de llochtinent de vaguer de Camprodon, y
Domingo Jordana, sotsveguer de Puigcerdà,
han manat entregar, y senyaladament lo veguer
de Barcelona, tres mil vint-y-dos quarteras, set
quartans, part de ordi y part de çivada, que en
diferents puestos de la vegueria tenia per sí y per
sos factors don Francisco Montserrat y Vives, y
dit veguer ha manat entregar, y de fet són entre-
gades, a don Joan Guinart, a Pau Feu, y a altres.
// 50r // Lo veguer de Vilafranca, inseguint lo
orde de vostra excel·lència, à manat entregar a
Magí Macià, factor de dit don Joan Guinart,
quatre-centes quarteras de grans que Pere Fer-
rer, pagès de Sant Sadurní, tenia comprades
per orde de dit don Francisco de Montserrat y
Vives. Y axí mateix, sens ser estat citat y sens
precehir cognició de causa, Bonifaci March,
cònsol en cap de la vila de Olot, portant la vara
de llochtinent de vaguer de Camprodon, inse-
guint lo orde per vostra excel·lència donat, à
manat a Pere Plana que tots los grans tenia de
dit don Francisco Montserrat los denunçiàs y
entregàs a dit Joan Guinart o a qui ordenaria,
com de fet denunçià y regonegué tenir a dispo-
sició de dit don Joan Guinart quatre-centes
quoranta quarteras de grans. Anton Fontanilles,
regent la vegueria y ballia de Vich, per orde axí
mateix de vostra excel·lència, manà a Guillem
Malla que tots los grans comprats per orde de
don Francisco de Montserrat y Vives entregàs y

tinguès a disposició de dit don Joan Guinart o a
qui ell ordenaria, que són dos-mil càrregas de
blat y mil càrregas de ordi, sens ser estat citat dit
don Francisco de Montserrat ni haver precehit
cognició de causa, ans bé havent contradit lo dit
don Francisco per sí y ses factores; tot lo que
consta llegítimament al consistori dels diputats.
Y com per generals constitucions de Cathalu-
nya, // 50v // y en particular per la constitució 4
y 5, títol «De violència y restitució de despu-
llats», estiga statuhit y ordenat que sens cogni-
ció de causa de pocessió aut quasi, no despu-
llarà sa magestat ni sos officials, y si alguna cosa
contra dita forma serà feta, sien restituhits ínte-
grament salvant lo dret de la propietat, per ço,
los diputats y oÿdors de comptes del general de
Cathalunya ab esta terçera embaxada extrajudi-
cialment tornan a suplicar a vostra excel·lència
lo mateix que ab dita primera embaxada se ha
suplicat a vostra excel·lència per lo reparo de
dita contrafactió y observansa de las generals
constitucions, y en particular de la dita constitu-
ció 4 y 5 «De violència y restitució de despu-
llats» y altres aplicables, lo que rebran los dits
deputats a singular gràcia y merçè de la grande-
sa de vostra excel·lència.»

51r Dijous, a XVII. En aquest die vingué en lo con-
sistori de ses senyories lo molt il·lustre senyor
don Gaspar Bocanegre Portocarrero de la Vega,
compte de la Monclova; fonch rebut per los
magnífichs assessors, advocat fiscal y altres offi-
cals del General de Cathalunya fins al cap de la
scala de la present casa; per lo senyor oÿdor real
ab verguers y massas altas tot sol, per estar ab-
sent del consistori lo militar, fins a la porta de la
sala dels Reys que ix al terraplè, y per los molt
il·lustres senyors deputats fins fora la porta de la
sala del consistori; y entrats en dita sala del con-
sistori, se asentaren en forma sircular estant as-
sentat dit senyor compte entre lo senyor depu-
tat ecclesiàstich y militar, y després de haver
fetas las degudas cortesias, // 51v // dit senyor
me requerí a mi, scrivà major del General, llevar
lo acte que és así cusit signat de lletra A y del
thenor següent:

«Constituhita personalment lo molt il·lustre se-
nyor don Gaspar Bocanegra Portocarrero de la
Vega, compte de la Moncloba, en presènçia dels
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General del present principat de
Cathalunya, consistorialment trobats en la sala
del consistori de la present casa de la Diputació
y en presènçia dels testimonis devall scrits, dit
senyor compte de la Moncloba me ha requerit a
mi, Joseph Sauleda, subrrogat en lo offici de
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scrivà major del dit General, personalment tro-
bat en lo dit consistori, que llevàs acte de una
revocació de contrafacció de constitucions del
dit present Principat, la qual revocació me en-
tregà en scrit, y yo, Joseph Sauleda, scrivà predit
instant y requerint dit senyor compte, llegí y
publiquí en dit consistori y és del thenor se-
güent: «Haviendo tenido noticia el muy ilustre
señor don Gaspar Bocanegra Portocarrero de la
Vega, conde de la Moncloba, que los muy ilustres
señores diputados y oydores de qüentas del presente
principado de Cathalunya havían dado noticias
extrajudicialmente al excelentísimo señor duque
de Cessa, lugarteniente y capitán general del di-
cho Principado, haziendo carga de differentes ca-
sos y proçedimientos echos por dicho don Gaspar
Bocanegre contra algunos provinçiales naturales
de la villa de Puigcerdán y su veguería en el tiem-
po que dicho don Gaspar Bocanegra ha habido di-
cha plaça como governador de las armas y sus
fronteras del condado de Cerdaña desde ocho de
julio mil seiscientos y setenta hasta el dia de oy,
pretendiendo dichos señores diputados que dichos
procedimientos fueron echos contra //52r // las ge-
nerales constituciones de Catalunya, y en parti-
cular contra la constituçión séptima título «De
officio de alcayts» y otras aplicables, y por consi-
guiente, suplicaron a su excelencia fuesse servido
revocar o mandar revocar dichos casos y procedi-
mientos echos contra dichos provinciales, los qua-
les casos están continuados en memorial que está
entregado al notario infraescrito, que contiene
catorse números y casos, del qual memorial haze
fe dicho notario y va inserto en el presente auto y es
del thenor siguiente:

1.Tingué pres a Hyacintho Puig dit governador
en la tanassa dos messos y després lo tragué ab
desterro de dita plaça deu anys sens ser subjecta
a sa jurisdicció ni menos haver comès delicte per
ser desterrat.

2. En lo mes de octubre proppassat dos soldats
de cavall prengueren a dos paysans al pont de
Sant Martí, que habitan en lo lloch de Ger, los
portaren devant del senyor governador, lo qual
manà que·ls portassen al cuerpo de guardia de la
porta, y dient-li lo senyor veguer fos servit en-
tregar-li dits presos per ser de sa jurisdictió, res-
pongué lo senyor governador a dit veguer molt
àsparament que·s dexàs de axò, que tot lo que
estava baix de la artilleria era de sa jurisdicció,
replicant dit veguer, li tornà dir que no passàs
més havant en aquexa matèria y per ningun cas
los ý volgué entregar.

3. Lo die dels innocents manà a son ajudant dit
senyor governador que digués al sotsveguer se
posàs en la presó de dita vila, com en effecte o
féu, y anant los senyors cònsols de dita vila a dit
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governador a representar-li la admiració causava
tant al comú com al particular dita captura, que
se servís ordenar traure’l de dita presó, los des-
pedí molt àsperament dient-los perquè ells los
havian demanat no·l volia tràurer fins al dia dels
Tres Reys, que ya estava fet lo empenyo.

52v 4. En lo mes de abril 1671, en perjudici de la ju-
risdicció del veguer, ordenà a Joan Lluch Lleal
fes manament, tant de paraula con en scrits, a
militars com a plebeos, essent veritat que dit
Lluch Lleal és home molt ordinari sens ocupar
puesto de jurisdicció real.

5. En lo mes de dezembre 1670 manà a Joseph
Migrat se isqués de la plaça de Puigcerdà, com
en effecte o féu, y passat poch temps manà tràu-
rer sa muller y sa família, essent veritat que és
estat y és dit Migrat fel vassall de sa magestat, y
en tant és veritat, que per víurer baix la obe-
diènçia de son rey, se’n és anat de sa pròpia casa
y ha dexat sa hasienda en la obediènçia de
França en lo lloch dit de Fonpedrosa, terra de
Conflent; se’n vingué a víurer en la dita vila de
Puigcerdà y sent ja hora tarda la expulsió de la
muller de dit Migrat y sa família de dita vila,
volguent-se aquella retirar en una casa que està
cituada molt serca de la tanassa de dita vila, los
amos de aquella no la volgueren recullir dient-li
tenian orde del senyor governador, y vent-se la
dita dona desesperada, com era tart, se’n tornà
vers lo portal de dita vila a provar si la dexarian
entrar, y li respongueren que no podia entrar,
que tenian dita orde, com en effecte no la dexa-
ren entrar. Tot axò manà se fes dit senyor go-
vernador a contemplació del capità Jaume Julià
sens rahó ni causa alguna.

6. En lo mes de mars proppassat, a las deu o
onse horas de la nit, ordenà dit governador a
son ajudant anàs a capturar a Francesch Pigui-
llem, apotecari de dita vila, sent de edat de se-
xanta anys, com en effecte ordenà al capità de la
guarda que no·l dexàs scalfar ni baxar al cuerpo
de guardia, sent veritat que lo temps ere incle-
ment //53r // per lo gran fret que feya, sens ha-
ver-í causa ni rahó de haver fet dita captura, sinó
solament perquè Ramon Vergès, notari, digué a
dit governadora que dit Puiguillem tenia uns
papers de un licenciado que obté benefici en la
vila de Bellver li presta tots anys una pensió de
deu scuts, sent veritat que los portà a dit senyor
governador la senyora de aquells, que viu en la
vila de Llívia, que·s la mare de dit licenciado.

7. Als 28 de Mars proppassat donà orde dit go-
vernador que capturassen a Cosme Hortet, no-
tari de dita vila, y que·l portassen a la tanassa y
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donà orde que no se li donàs menjar sinó pà de
monició y aigua per bèurer, lo féu estar de
aquexa manera trenta-vuyt horas sens menjar ni
bèurer y lo tingué pres vint-y-un dia, y dit Hor-
tet és estat inmune de culpa, com se ha dit.

8. En dit mes de mars dit governador féu captu-
rar a Francisco Labartsa, natural de la vila de
Olesa de Conflent, al qual vuy viu en la vila de
Llívia en la obediènçia de Espanya per ser perse-
guit dels ministres de França per ser bon vassall
de nostre rey, que Déu guarde; al dit tingué
pres serca de un mes en las presons reals de la
vila de Puigcerdà y després lo relexà ab condició
y pretext que havia de servir als pobres del Hos-
pital tant temps com ell voldria.

9. Després de haver lo veguer capturat a Pere
Mallol ab orde de son assessor, lo qual dit Ma-
llol havia perdut lo respecte a dit assessor de go-
vernador, ordenà al dit veguer lo tragués de la
presó, com en effecte lo tingué de tràurer per
evitar algun mal lançe.

10. En lo mes de juny proppassat anà dit gover-
nador a la vilia de Llívia y prengué a captura
sinch paysans, entre los quals s·í trobava misser
Miquel y Hyerònym Prats, de la vila de Vila-
franca de Conflent //53v //naturals, que estaven
retirats en dita vila de Llívia per lo fet dels Ange-
lets, y los aportà a la vila de Puigcerdà y los féu
posar lo un en la tanassa y lo altre a la torreta del
portal y los altres un en cada cuerpo de guardia,
y lo cas per què los prengué fonch perquè un
paysà tirà ab una arma de foc a altre paysà.

11. En lo mes de maig proppassat manà lo dit
governador a son ajudant capturàs a Pere For-
manir, paysà de dita vila, y lo tingué pres cerca
de un mes sens què ni per a què, com se·s vist
del efecte, y després lo manlleutà.

12. Als 23 de juny proppassat, entre las sinch y
las sis de la matinada, estant lo veguer de dita
vila de Puigcerdà passejant-se, un tret de scope-
ta llarga, poch més o menos, fora de la muralla
de dita vila en companyia del doctor Emanuel
Prada y del doctor Hyacintho Cornet en lo
camí que va a Rigolisa, vingué dit governador
de dita plasa de Puigcedà en companyia de ca-
torse o quinse cavalls; sens tenir paraula ni rahó
alguna ab dits, manà a dos soldats de cavall
prenguessen y capturassen als ditsa Prada y Cor-
net y los portassen a la tanassa, a hont fins vuy se
troban presos, y dient lo veguer al dit governa-
dor per què causa o rahó feya tal y que miràs lo
que feya que se·n donaria rahó a superior de go-
vernador, no féu més que girar lo cavall en com-

panya dels demés y se·n tornà dins Puigcerdà
ses tenir més rahons.

13. Dit dia, a la tarda vespra de sant Joan prop-
passat, a las nou horas de la nit, encontrà dit go-
vernador al sotsveguer de dita vila que rondava
ab sos fadrins, dit governador li·n capturà un y
lo desermà y dit // 54r // sotsveguer li digué al-
gunas paraules perquè li capturava dit criat, alsà
la mangala amanassant a dit sotsveguer per dos
o tres vegades y últimament li digué «váyasse en
hora mala».

14. Arribant los cònsols de la vila de Bellver y
síndich de sa batllia a tractar los negocis de la
palla contribuían a la cavalleria de la plaça de
Puigcerdà, dit governador manà los portassen
presos a la tanassa, hont stigueren presos quatre
dies y més sens causa ni rahó.

«Y si bien dicho, don Gaspar Bocanegra ha en-
tendido proceder en dichos casos con probabilidad
pareciéndole poder obrar en ellos como governa-
dor de dicha plaça por razones que le asistían, las
quales ha manifestado en un papel firmado de su
mano al muy ilustre consistorio a los 24 de no-
viembre 1671, y deçeando que en todo y por todo
sean observadas las dichas generales constitucio-
nes, privilegios, capítulos de Corte, usos y costum-
bres del presente Principado, entendiendo tam-
bién en esto esser de grande servicio de ambas
magestades, reconociendo lo contenido en dichas
constituciones de Cathalunya, y en particular la
dicha constitución 7, título «De offici de al-
cayts», etcétera. E hallándose presente delante del
muy ilustre consistorio de dichos señores diputa-
dos, dize y declara en el presente auto tomado por
el scrivano major de la presente casa, que revoca,
casa y anulla todos los dichos procedimientos en
dicho memorial contenidos, y otros qualesquieres
como contrarios a las generales constituciones
deste Principado «et signanter» a la dicha consti-
tución 7, título «De offici de alcaits» y otras apli-
cables, y por revocados, nullos y cassados quiere
sean tenidos y restituido todo en el pristino estado
como si echos no fuessen».

De totas las quals cosas fonch llevat lo present
acte instat y requerit per dit senyor don Gaspar
Bocanegra, compte de //54v //la Moncloba, per
mi, Joseph Sauleda, subrrogat en lo offici de
scrivà major del General de Cathalunya. Essent
presents per testimonis lo doctor Guismundo
Buffill, ciutedà honrat de Barcelona, y lo doctor
Pere Cardona, Joseph Blanch y Joseph Cortès,
verguers del consistori de ses senyories, ciute-
dans de Barcelona. Y poch després se despedí
dit senyor compte de la Moncloba, fonch
acompanyat per los senyors deputats fins a la
primera porta de la sala dels Reys, qui entrà
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exint del consistori per lo senyor oÿdor real fins
al cap de la scala y per dits assessors y demés of-
ficials fins al replà de la scala.

Divendres, a XVIII. En aquest die ses senyories,
absent lo senyor oÿdor ecclesiàstich de la present
ciutat y lo militar del consistori, anaren a fer la re-
gonexensa ordinàrias en las botigas de la present
ciutat y altres parts de aquella per a vèurer si se
cometian fraus al General, la qual feren ses se-
nyories, com és acostumat, ab asistènçia dels of-
ficials infrascrits, ço és, lo senyor deputat eccle-
siàstich, lo senyor Joseph Reguer y de Bailló,
regent la vegueria de Barcelona, lo senyor depu-
tat militar don Damià Torres, lo senyor deputat
real Magí Piferrer, alguazil ordinari de sa mages-
tat, los senyors oÿdors reals Joseph Fortunyo, al-
guazil del senyor governador de Cathalunya.

55v Dijous, a XXIV. En aquest die lo doctor en medi-
cina Joan Alòs, mitjensant jurament, ha fet rela-
ció en lo consistori de ses senyories com Dionís
Magarola, procurador fiscal del General, estave
detingut en lo llit ab febre, per lo que no podia
acudir a fer lo serviciat de dit son offici de pro-
curador fiscal del General.

Incipit annus MDCLXXII.

Gener

56v Diumenge, a III. En aquest die és tornat a la
present ciutat lo il·lustre oÿdor ecclesiàstich.

57r Dimecres, a VI. En aquest die fonch presentada
a ses senyories en llur consistori una súplica per
part de don Joseph Galceran de Pinós, la qual
en virtut de deliberació per part de ses senyories
presa a 3 de mars del corrent, fonch manat a mi,
scrivà major del General, cusir aquella en lo pre-
sent dietari en la present jornada, la qual és sig-
nada de lletra A.a

58v Disapte, a XVI. En aquest dia fonch presentada a
ses senyories en llur consistori una súplica per
part de don Joseph Galceran de Pinós, la qual
en virtut de deliberació per ses senyories presa a
3 de mars del corrent any, fonch manat a mi,
scrivà major del General, cusir aquella en la pre-
sent jornada, la qual és signada de lletra Bb.

Dilluns, a XVIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, Joan Argila, scrivà major del
General de Cathalunya, cusir y continuar en lo
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present dietari un decret del excel·lentíssim
llochtinent y capità general de sa magestat en lo
present principat de Cathalunya en forma de
cancelleria despachat, que és en orde a que sie
insiculat lo doctor Rafel Llampilles en lo lloch
de assessor en què vingué insiculat en la insacu-
lació de 4 de juliol pròxim passat, per no pro-
cehir la exepció que aleshores li obstà per ser
habilitat, com més llargament en dit decret és
de vèurer, que és sigant de lletra A y del thenor
següent:

«Loa duch de Sessa y Baena, compte marquès
de Tàbara, llochtinent y capità general. Nobles
y amats de la real magestat, los diputats y oÿ-
dors de comptes //59v //de la casa de la Diputa-
ció del General de Cathalunya en Barcelona re-
sidiats. Per quant la reyna nostra senyora, que
Déu guarde, en la insaculació que fou servida
fer a 4 de juliol propassat vingué insaculat lo
doctor misser Rafel Llampilles processat en la
bolsa de assessor, y com en aquella ocasió se
trobàs lo dit doctor Rafel Llampilles processat
en la règia cort y pres en les càrçers reals, li obstà
est impediment per poder aleshores ser habili-
tat, y per consegüent, manarem suspèndrer dita
habilitació, y com sa magestat ab son real des-
patx nos haje manat lo insiculem, per tant, inse-
guint dit real orde, vos diem y manam que insi-
culeu al dit doctor Rafel Llampilles en lo lloch
de la bolsa de assessor en què vingué anomenat
per sa magestat, per manera que en havant en
las extraccions se offeriran haver de fer, puga
concórrer igualment com los demés insiculats
en dita bolsa, per ser esta la real voluntat de sa
magestat y nostra. Dattus en Barcelona als XII
de dezembre MDCLXXI. El duque de Sessa y Ba-
ena, conde marquès de Tàbara. Loco+sigilli. Vi-
det don Franciscus de Pons, cancellarius. Antho-
nius Reart. Recepta in curia locumtenentis VII,
foleo CCXII. Vuestra excelencia manda a los di-
putados y oydores de qüentas de la casa de la Di-
putaçión del General de Cathalunya que pongan
en exequción la orden de vuestra excelencia arri-
ba expresada. «

59v Dimars, a XIX. En aquest die lo doctor en mede-
cina Pau Fuster, mitjensant jurament, ha fet de-
claració en lo consistori de ses senyories com
misser Diego Figuerola, advocat fiscal del Ge-
neral de Cathalunya y present casa de la Diputa-
ció, continua ab sa malatia imposibilitat de po-
der acudir a la obligació de son offici.

Dijous, a XXI. En aquest dia lo doctor Pere Car-
dona, servint lo offici de síndich del General, ha
fet relció com als 18 del corrent mes de janer
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per orde de ses senyories se conferí en lo palàcio
del excel·lentíssim llochtinent y capità general
de sa magestat del present Principat a effecte de
instar a dit excel·lentíssim senyor la revocació de
la contrafacció pretenen ses senyories per la
aprehensió dels grans de don Francisco Mont-
serrat y Vives, per quant sa excel·lència havie dit
a dit síndich en dies passats aportar-li lo tercer
recaudo per lo reparo de dita contrafacció, que
no tenia presentat dit tercer recaudo perquè ja
tenie feta la resposta al dos recaudos antece-
dents, la qual enviarie a ses senyories, ab la qual
donaria satisfacció a dita contrafacció, la qual
resposta fins ara no ha enviada, y que dit ex-
cel·lentíssim senyor respongué que prest envia-
rie dita resposta.

60r Disapte, a XXIII. En aquest die, instant Joseph
Catà y Bertran servint lo offici de procurador
fiscal del General, en virtut de deliberació per
ses senyories presa a 21 del corrent mes de ja-
ner, nos som conferits jo, Joan Argila, scrivà
major del General de Cathalunya, en la casa del
noble don Joseph Galceran de Pinos, situada en
lo carrer de la Porta Farrisa de la present ciutat
de Barcelona, al qual allí personalment trobat se
li ha presentat una requesta delthenor següent:

«Béa sap y ignorar no pot, molt il·lustre senyor
don Galceran de Pinós, com en la extractió feta
per los molt il·lustres senyors deputats del trien-
ni pròxim passat als 13 de abril 1671, entre al-
tresb acrehedors censalistas del General que sor-
tejaren a la extracció dels que havian condonat
las pencions, fou vostra senyoria en vint-y-qua-
tre censals que en differents triennis rebia quis-
cun any sobre lo General, y que digueran y es-
crigueran a vostra senyoria en la taula dels
comuns deposits de la present ciutat los preus
de dits vint-y-quatre censals a solta del scrivà
major de la casa de la Diputació, y com entre
dits censals se comprengan dos que antes foren
del noble don Ramon de Torrelles, lo hu de
pensió sis lliures, un sou y deu, que cau a terme
al primer de juny, y lo altre de penció sis lliures,
sinch sous, lo qual cau a terme a // 60v // 29 de
octubre, lo qual don Ramon de Torrelles està
devent al General de Cathalunya la quantitat de
mil quatre-centes sexanta-una lliuras, quatre
sous y set diners, ço és, nou-centes noranta-
quatre lliures, set sous y deu per resta de part al
dit tocant de la fiansa tenia feta a Ferran Oliver,
donsell, arrendador de la bolla de Tarragona
trienni 1578 y las restants quatre-centes sexan-
ta-set lliures, set sous y nou diners per resta de
la part tocan de la fiansa tenia feta a Francisco

Joan de Tamarit, arrendador de la bolla de Tar-
ragona trienni 1581, los quals dos censals, axí
mateix, foren y posehí Francesch de Santcli-
ment, lo qual també és debtor al General en
onse lliures, deu sous y vuyt, per resta de sa part
tocant a pagar per rahó de la fiansa tenia feta a
Jordi Benet de Marimon, receptor, e o sobrecu-
llidor del General la col·lecta de ponent en lo
any 1521, las quals partidas juntas donan sum-
ma de mil quatre-centes setanta-tres lliures, sis
sous y tres dines. Y axí mateix, ha entès que de
altra part restan devent al General differents
personas an tingut y posehit los restants vint-y-
dos censals que vuy en dia té y poseheix vostra
senyoria, als quals, com està dit, és estat extret
en las quantitats de mil quatre-centes vint-y-
quatre lliures, com de tot consta especificada-
ment y per extens de la certificatòria e o relació
per lo magnífich racional de la present casa feta
al molt il·lustre consistori a la qual se fa relació.
Y com en la concòrdia entre los molt il·lustres
deputats de una y los acrehedors censalistas de
part altra, entre altres capítols de aquella, està
disposat que los dèbits que los // 61r // acrehe-
dors censalistas deuran al General, los quals es-
tan continuats en los llibres del racional, sian
compensats ab los preus y propietats dels cen-
sals de dits censalistas debtors, per ço, lo procu-
rador fiscal, desitjant ser satisfet en son crèdit,
requereix y interpel·la a vostra senyoria revolta
al molt il·lustre consistori dels deputats de Ca-
thalunya de aquellas onse mil tres-centes setan-
ta-sinch lliures, dinou sous y nou se li han gira-
des en lluició, quitació y extinsió de dits
vint-y-quatre censals és estat extret en solució y
paga de las sobreditas quantitats devian los an-
tecessors, possessors y amos dels sobredits cen-
sals respective las sobreditas quantitats, que jun-
tas importan dos mil vuyt-cents noranta-set
lliures, sis sous y tres diners, y de altra part, per
la quantitat de cent dotse lliures, tres sous, que
per error foren estades girades a vostra senyoria.
Ademés ab dita partida de onse mil tres-centes
setanta-sinch lliures, dinou sous y nou, ço és,
dotse lliures del preu del censal penció deu lliu-
res, sis sous, pagador al primer de juny, per lo
qual censal li foren girades dos-centes y vint
lliures, no essent lo preu de aquell més que dos-
centes y vuyt lliures, y las restants cent lliures,
tres sous del preu del censal pensió vint-y-dos
lliures, tretse sous y sis, pagadors als set de de-
zembre, per lo qual li foren girades sis-centes
lliures y no tocaven a vostra senyoria per rahó
de dit censal més de quatre-centes noranta-nou
lliures, diset sous, com las restants cent lliures,
tres sous, tocan y spectan als hereus y successors
de mossèn Carlos de Lupià, donsell en Barcelo-
na y vila de Perpinyà domiciliat, com apar ab lo
cabreu de la casa de la Diputació del mes de de-
zembre foli 411, que juntas ditas quantitas im-
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portan tres mil nou lliures, nou sous y set dinés.
De altra part, com vostra senyoria hage condo-
nades al General las penscions dels censals en la
extracció //61v // o sort dels quals condonats ha
sortejat, y haja entès lo procurador fiscal que
vostra senyoria ha fetas differents consignas a
differents personas de quantitats considerables
de les pencions dels censals se li estavem devent,
las quals consignas estan asentades en los llibres
dels capbreus de la Diputació en crèdit de las
personas en favor de las quals foren fetes ditas
consignas, de las ditas consignas no tingué notí-
cia lo procurador fiscal en lo acte de la condona-
ció ni en lo acte de la extracció, per las quals
consignas restaria lo procurador fiscal enormís-
simament, les hi tenien de pagar aquelles per la
desigualtat de las pensions condonades respecte
dels altros foren extrets en dita extractió y po-
dian sortejar. Per ço, lo procurador fiscal, sem-
blantment requereix y interpel·la a vostra se-
nyoria satisfase y pague a Miquel Texidor,
ciutadà honrat de Barcelona, com a e o a son he-
reu part de la consignació li té feta de mil qua-
tre-centes vint-y-vuyt lliures de tots los censals
fins lo any 1652 inclusive li té feta, que encara
no son cobrades.

Ítem, al dit Texidor per altra consigna quatre-
centes setanta-sinch lliures, quinse sous y qua-
tre.

Ítem, al il·lustre canonge Hierònymum Franco-
lí dos mil sinquanta-nou lliures, un sou y qua-
tre. Requerint al notari ne lleve acte, etcètera.
Còpia de la qual se li ha lliurat. E lo dit don Jo-
seph Garlceran de Pinós ha respost que tenia
llegida y presentada dita requesta y que se rete-
nie lo temps de constitució per a respòndrer. De
quibus, et cetera, presentibus pro testibus Fran-
cesch Colom et Jacobo Domingo, de familia dicti
de Pinos.»

62r Dimars, a XXVI. En aquest die lo reverent Isido-
ro Ferrer, prevere, servint lo offici de drasaner
del General, y Pere Pau Ferrer, mestre de cases,
inseguint la deliberació per ses senyories presa a
21 del corrent mes de janer, ha fet relació en lo
consistori de ses senyories com havent regone-
gudes las tauladas de la adrassana de la present
ciutat per estar ben reparades se han fet menes-
ter sinquanta lliures, poch més o menys.

Dimecres, a XXVII. En aquest die lo il·lustre se-
nyor Làtzer Talarn, de present diputat real del
General del principat de Cathalunya, en presèn-
cia de mi, scrivà major del General de Cathalu-
nya, ha fet relació de com lo senyor Pere Orient,
deputat real que fou en lo trienni pròxim passat,
li entregà un memorial dels debtors dels arren-
daments de las bollas foranas de dit trienni per a
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què lo molt il·lustre consistori del trienni cor-
rent tingués notícia de dits debtes y juntament
ab lo testament acostuman fer // 62v // tots los
consistorials a la fi de trienni per a què sem-
blantment tinga notícia de las matèrias de la Ge-
neralitat que estan en obert o se haja de conti-
nuar. En lo que són estats presents per
testimoni Francesch Móra, studiant theologia,
de família de don Joseph Camporrells, vuy de-
putat ecclesiàstich, y Jaume Cases, velluter, altre
dels veguers de ses senyories. En aquest mateix
die, obtemperant la deliberació y mandato de
ses senyories lo die de vuy fets a don Francisco
Vila, servint lo offici de regent los comptes del
General, per don Juan Guinart, obtenint aquell,
don Francisco Vila ha donat compte del inven-
tari de les robes y alajes té en son poder del Ge-
neral per rahó de dit offici de regent los comp-
tes, com més llargament en dit inventari se
conté, que té en son poder lo doctor Gismundo
Boffill, ajudant de la scrivania major del Gene-
ral.

Dijous, a XXVIII. En aquest die lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del Gene-
ral, per orde de ses senyories foren reportades al
excel·lentíssim senyor capità general de sa ma-
gestat en lo present Principat dos súplicas, la
una en orde de què sa excel·lència sia servit
tol·lerar que los provincials del present Princi-
pat pugan vèndrer grans de Catahalunya, y l’al-
tre per a què sia sa excel·lència servit consolar la
Comuna de las universitats del camp y archebis-
bat de Tarragona per certas vexacions que lo
governador de la ciutat y plasa de Tarragona fa a
las universitats, com més llargament en ditas sú-
plicas és de vèurer, que són cusidas signadas de
lletras A y Ba. En aquest mateix die los magní-
fichs assessors y advocat fiscal del General //63r
// han entregat a ses senyories en llur consistori
una súplica del receptor dels fraus de la present
ciutat, ja presentada als senyors deputats ante-
cessors de ses senyories, ab un vot al peu de
aquella continuat aserca las asistèncias que
deuen ses senyories deliberar pagar als officials
reals en las regonexensas que fa dit receptor dels
fraus, la qual súplica me han ordenat ses senyo-
ries a mi, scrivà major del General, cusir en lo
present dietari, que és signada de lletra Cb, y lo
dit vot al peu de aquella continuat del thenor
següent:

Vot. «Losc assessors y advocat fiscal del General,
vista la suplicació donada per lo receptor dels
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fraus de Barcelona; vista la commisió al peu de
ella ordenant ses senyories féssem relació en
scripts; vist lo capítol 16 Corts 1533; vist lo nú-
mero 13, títol «De receptors de les taules», foli
60 de la visita de mir; vist lo capítol 27 de la ta-
bla de la bolla de Barcelona. Attès que dit capí-
tol 16 disposa que los receptors de les bolles
com de les entrades y exides de Barcelona quis-
cun mes hagen de regonèixer lo de la bolla al
que toca la bolla, y los altres lo que toque a les
entrades y exides ans de finir lo mes, y aprés de
finit lo mes, vuyt dies, totes les botigues de dra-
pers, butiguers, sastres y altres qualsevols que·ls
aparega, y que en tot sien presents los officials
del manifest; attès, axí mateix, consta que en la
dita visita de mir se declara que en lloch dels of-
ficials del manifest lo receptor aporte en sa com-
panyia dos o tres guardes, y eixa diu ésser la ob-
servança; attès axí mateix consta que en lo dit
capítol 27 de la tabla de la bolla de Barcelona
que lo arrendatari no dega pagar los assistents
// 63r // dels officials reals per las regonesensas,
sinó aquelles que foran los interesats en dit
arrendament, però no aquelles que per orde
dels senyors deputats sens instànçia dels arren-
dataires se faran. Per ço, dits assessors y advocat
fiscal del General són de sentir que el receptor
de la bolla y general de Barcelona deu fer rego-
nexensas en totas les botigues y altres llochs
dins lo temps prefigit en dit capítol 18 ab
asistència de dos o tres guardes, y cas que no
tinga asistènçia de offical real, si és per orde dels
senyors deputats, deuen ses senyories pagar la
dieta de dit official, y quant fos dita o sentènçia
a instància dels arrendataris, deuen dits arrenda-
taris pagar dita assistència. Montserrat, assessor.
Campderrós, advocat fiscal. Areny, assessor.»

Disapte, a XXX. En aquest die lo doctor Pere Car-
dona, servint lo offici del General, ha fet relació
com lo dia de ahir anà per orde de ses senyories a
sa excel·lència ab un memorial y juntament una
còpia de una súplica donda al molt il·lustre //64r
//consistori per lo síndich de la Comuna de Ta-
rragona, lo qual memorial y súplica són assí cu-
sits en jornada del dia de ahir, signats de lletras A
y Ba. Y sa excel·lència respongué en orde a la cò-
pia de la súplica que s’o miraria ab molt affecte y
donaria lo remey que se li suplica, y en quant al
memorial, respongué que per quant per ocasió
de tantes aiguas deyan alguns no podia haver-i
molta cullita, que li apareixia no era hora encara
de poder alsar lo impediment de la treta de blat
per a què després no vinguès a faltar al Principat,
majorment tement-se guerra esta primavera. En
aquest mateix dia, lo alferez Joseph Arguimbau,
síndich de ciutadella de Menorca, asercà de la

llicència permís y propi ús que ses senyories li han
concedit, com apar ab deliberació en lo llibre de
Deliberacions sots la present jornada, lo qual acte
y obligació y caució çe·s per orde de ses senyories
así cusit y signat de lletra C y del thenor següent:

«Disaptea, a XXX de janer MDCLXXII, Barcelona.
Memorial de las firmansas que dona lo alferez
Joseph Arguimbau, de la ciutadella de Menorca,
per si. Los molt il·lustres senyors deputats ab in-
tervensió dels senyors oÿdors de comptes, inse-
guint un vot de sos magnífichs assessors y advo-
cat fiscal. Fet que lo blat que constarà haurà tret
dit magnífich síndich en dit nom, com per dita
ciutadella de Menorca, deurà major dret de un
diner per lliura de diners, com en lo capítol del
llibre dels quatre-sens als setante, que si se deurà
major dret, que en tal cas ab la sola notificació de
la deliberació per ses senyories feta per dit fet a
effecte de què paguen lo demés que per dit dret
se deurà e o per dit cumpliment de dret la persona
y béns de dits síndich //64v // y fermansas com a
demés fiscals y reals juxta stilum, et cetera fiar lar-
ge los quals se obligan in solidum, et cetera re-
nunciant las ditas fermansas la lley «que primer
sia convingut lo principal» etcètera, y axí mateix,
dit síndich se obliga y promet donar-ne axí ma-
teix las matexes fermanses de com dit blat serà
arribat dita Ciutadella de Menorca per víurer
dels naturals y habitants en dita ciutadella; y que
de dita notificació, responsió fasa constar dins lo
termini de quatre mesos comptadors del dia pre-
sent en havant sots las penas per capítols de Cort
imposades, las quals se obligan de la matexa ma-
nera. Rafel Marçer, mercader, Aleix Ribas, adro-
guer, ciutadans de Barcelona, don Franciscus de
Villalonga y Xammar, don Joseph de Campo-
rrells, Làtzer Talarn. Testes firmarum dictorum
Josephi Arguimbau, presentis, Raphaellis Merçer,
mercatoris, et Alexii Ribes, fideiusorum praedic-
torum qui firmarunt Barcinone dicto die sunt re-
verendus Valentinus Serra, presbiter, et Bartholo-
meus Roig, notarius, Barcinone civis.»

65r Dilluns, al primer de febrer
MDCLXXIII.
En aquest dia, instant Joseph Catà y Bertran,
servint lo offici de procurador fiscal del General
y en virtut de deliberació per ses senyories presa
lo die de vuy, nos som conferits jo, Joan Argila,
scrivà major del General de Cathalunya, en las
casa de Hyerònyma Càrçer y Masó y Rafel Càr-
çer, son fill, situades en lo carrer de Santa Anna
de la present ciutat, als quals personalment tro-
bats dits mare y fill Càrçer se·ls ha presentada
una requesta del thenor següent:
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«Béa saben y ignorar no poden vostres mercès,
senyora Hierònyma Càrçer, viuda relicta de Ra-
fel Càrçer y Bals, com en la extracció feta per los
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya als 13 de abril proppasat de 1671,
entre altres acrehedors censalistes que sorteja-
ren, fou vostra mercè, senyora dona Maria Sans,
en la extracció dels que havian condonat en un
censal de penció vinty-vuyt lliures, deu sous que
acostumava rèbrer a 7 de octubre, y vostra mer-
cè, senyora Hierònyma Càrçer y Rafel Càrcer,
son a fill y hereu de dit Rafel Càrçer, en altre
censal de penció trenta lliures en la extractió
dels que no havian condonat, lo qual cau a ter-
me de 13 de agost, als quals digueren y scrigue-
ren respective en la taula dels comuns depòsits
de la present ciutat los preus dels sobredits cen-
sals a solta del scrivà major de la casa de la Dipu-
tació. Y com lo censal de pensió trenta lliures
són estats extrets, vostra mercè senyors Càrcers,
en lo temps passat haje tingut y possehit fra Mi-
quel Salaverdenya, lo qual entre altres fou fiansa
de fra Miquel de Asentorn, diputat que fou ec-
clesiàstich de la casa de la Diputació en lo trien-
ni 1635, lo qual entre altres, junt //65v // ab los
demés condeputats de dit trienni, per la visita
de aquells fou condempnat en differents quere-
las en la quantitat de mil cent trenta-sinch lliu-
res, deu sous, de les quals segons lo llibre de Và-
lues del trienni 1668, foli 246, consta resta
devent de ditas condemnacions dos-centas quo-
ranta-tres lliures, sis sous y dos diners, lo qual
censal axí mateix tingué y posehí Bernat Sala,
oÿdor real qui fou de la casa de la Diputació en
lo trienni 1623, lo qual junt ab sos condeputats
en la visita de son trienni fou condempnat en
pagar al General de Cathalunya differens quan-
ties specificades ab la relació feta al molt il·lustre
consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathaluya per lo mag-
nífich Erasma de Lana y Fontanet, racional de la
casa de la Diputació, las quals quantitats prenan
suma de dos mil quatre-sentas sexanta-nou lliu-
res, catorse sous, a la solució de las quals està
obligat lo sobredit censal de pensió trenta lliu-
res. De altra part, dit Bernat Sala, oÿdor, tingué
y posehí lo altre censal de pensió vint-y-vuyt
lliures, deu sous, és estada extreta en sort vostra
mercè, senyora dona Maria Sans, lo qual censal
axí mateix està obligat a la paga de la sobredita
quantitat devia dit Bernat Sala al General en
força de les sobreditas condemnacions fetas en
la sobredita visita del trienni 1623, excepte la
quantitat de dos-centas quaranta-tres lliures, sis
sous y dos, per no constar que dit censals de
vint-y-vuyt lliures, deu sous, fos estat de fra Mi-
quel Salvardenya com lo altre del senyor Càrçer
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y Bals, com de dit specíficament conste ab la re-
lació del magnífich racional, al qual se fa relació
dalt mensionada. Y de altra part, tingué //66r //
y posehí dit censal de vint-y-vuyt lliures, deu
sous misser Francesch Sans, òlim, assessor del
Genral, lo qual segons lo llibre de Vàlues trienni
1668, foli 20, resta a dèurer sis lliures per diffe-
rents quantitats li foren girades per la anada féu
com a embaxador en la vila de Perpinyà, lo qual
deute de vostra mercè, dona Maria, per rahó del
sobredit censal suma dos mil dos-centes trenta-
dos lliures, vuyt sous, reservant-se lo pocurador
fiscal del General de Cathalunya las actions li
poden competir tant contra dits Càrçers com
contra dona Maria en la declaració fahedora en
las primeras Cortes se celebraran en forma de
commisió feta en lo darrer de la execusió de la
sentència sobre la querela de número 33 de la
visita de dit trienni 1623 proferida, en la qual
foren condempnats los deputats y oÿdors en pa-
gar en subsidi dels officials de la Deputació, Bo-
lla y General en dita querela anomenats las
quantitats que constaria restar-se a dèurer de
aquellas nou mil quatre-centes setanta-sinch
lliures, sinch sous y dos, foren pagades als dits
officials per satisfació de treballs presos per los
drets de Galeras, lo que fou remès a las Corts se
estaven celebrant en lo any 1626 , y per quant
en ditas Corts no·s prengué resolució sobre dit
fet y aquellas no·s conclogueren, havent-se pro-
posat dubte estos dies atràs per lo magnífich ra-
cional sobredit fet al molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes y
magnífichs assessors, fou per aquells declarat
que per la quantitat de dits censals que estan y
poden estar obligats en cas que dit decret de
execució se tinga de fer en las Corts venideras, y
per quant la concòrdia feren los molt il·lustres
deputats ab los // 66r // acrehedors censalistas,
stiga disposat que sia feta compensasió dels
preus y pensions dels censals seran extrets ab las
quantitats staran devent al General, los que han
tingut y possehit los sobredits censals se lluiran
a fi y effecte sobre lo General son crèdit. Per ço,
lo procurador fiscal del General de Cathalunya
interpel·la y requereix a vostra mercè, dona Ma-
ria Sans y don Francisco Sans y senyoraa Hierò-
nyma Càrçer y senyor Rafel Joan Càrçer, hereu
y successor del senyor Rafel Càrçer y Bals, que
dels preus dels sobredits censals se·ls han girat
en lluició y extincció de aquells revolan la sobre-
dita quantitat de dos mil quatre-centes sexanta-
nou lliures, catorse sous, per extincció, paga y
solució del sobredit deute. Requirens notarium,
et cetera. Còpia de la qual se ha lliurada. E los
dits Hierònyma y Rafel Càrçer, mare y fill res-
pective, han respost que tenian per presentada y
llegida dita requesta y que se retenien lo temps
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de la constitució per a respòndrer. De quibus, et
cetera. Presentibus pro testibus Josepho Vilalba et
Laurencio Mas, magistris.

Semblant requesta és estada presentada a la no-
ble dona Maria y Francisco Sans, mare y fill res-
pective, per mi, dit Joan Argila, scrivà major del
General, instant lo dit Joseph Catà y Bertran,
servint offici de procurador fiscal del General y
en virtut de deliberació per ses senyories presa
lo dia de vuy. Personalment trobats dits mare y
fill Sans en las casas de la pròpia habitació situa-
das en la plaça de Quintana de la present ciutat.
Còpia de la qual se·ls ha lliurada quals dona Ma-
ria y don Francisco Sans, mare y fill, han respost
que tenian per presentada y llegida dita requesta
y que se retenian lo temps de la constitució per
a respòndrer. De quibus, et cetera. Presentibus
pro testibus Joachimo Pujol et Josepho Sanctaca-
na, omnibus de familia dictorum nobilium ma-
tris et filii Sans.

67r Divendres, a V. En aquest die lo reverent Jaume
Areny, en Barcelona residint, com ha procura-
dor del molt il·lustre don Joseph Galceran de
Pinós, consta de sa procura en poder de Lluís
Fontana, notari públich de Barcelona, a 4 del
corrent, en dit nom ha jurat en mà y poder de
ses senyories com havent fet les diligències dit
de Pinós en sercar los actes de las originals crea-
cions de aquells vint-y-quatre censals que fou
extret de don Joseph de Pinós en la extracció
feta a 13 de abril pròxim passat y no ha pogut
trobar sinó tres, que són lo acte de censal preu
de dos mil quatre-centes lliures y pensió dos mil
quatre-cents sous pagadors en lo mes de mars.

Ítem, lo acte de altre censal de preu de dos-cen-
tes lliures y pensió quatre-cents sous pagadors
en lo mes de dezembre.

Ítem, lo acte de altre censal de preu mil dos-
centes lliures y pensió de quoranta-set lliures,
un sou y dos, pagador en lo mes de setembre;
los demés no·ls ha trobats.

Disapte, a VI. En aquest dia lo il·lustre senyor
doctor Francisco Ferrer, canonge de la Santa
Iglésia de Lleyda, oÿdor ecclesiàstich, se·s con-
ferit en la casa del General de la present ciutat a
effecte de regonèixer los fraus se trobaven de
present en dita casa custodiats en lo armari que
per dit effecte té lo receptor dels fraus del Gene-
ral, y se han trobat los devall scrits y següents:

Primo, vint palms, setse pardo apresos a Ama-
dor Sarrovira de Barcelona.

Ítem, dos canas cordellats blanchs y tres cami-
solas de cordellats, la una blanca. Uns gargues-

cos y sis palms de stameny de montanya, après
tot de Joan Serra de Sant Cugat del Vallès.

Ítem, quatre palms de busaca parda apreses a
mestre Xapela, sastre, està en causa de suplica-
ció.

Ítem, una capuxa de not negre sense aforro
apresa a mestre Pere Alamany, sastre.

Ítema, vuyt canes, quatre palms tafatà negre do-
ble, apresa a Bernat Capdevila, velluter.

Ítem, una cana tafatà negre doble, una pessa
taffatà negre doble que tira trenta quatre canas
y dos palms, altra pessa de taffatà negre doble
que tira trenta canas, sinch palms, altre pessa de
taffatà negre doble que tira vint canas, sis palms,
altre pessa de taffatà enrrisat que tira vint-y-nou
canas, sis palms, altre pessa de tafatà entre doble
color marró y vert que tira entre tot vint -y -sis
canas, après a Joan Llorasa, passamaner.

68v Dimars, a XIX. En aquest die lo doctor en mede-
cina Joseph Bas, mitjensant jurament, ha fet re-
lació en lo consistori de ses senyories com lo
doctor Pere Joan Mir, receptor dels salaris dels
magnífichs doctors del Real Consell, de los sala-
ris se reben en la casa de la Diputació, vuy està
en lo llit malalt ab febra contínua des del dia de
Nostre Senyor, que era als 2 del present y cor-
rent mes, imposibilitat de poder acudir a la obli-
gació de son offici.

Dimecres, a X. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, de què als 8 del corrent anà per
orde de ses senyories a sa excel·lència del ex-
cel·lentíssim llochtinent y capità general de sa
magestat en lo present Principat y li digué que
ses senyories no cumplian a la obligació de llurs
officis, no constant que hauran fet per medi de
son síndich lo recado en orde a la contrafacció
dels grans de don Francisco Montserrat, major-
ment no havent sa excel·lència enviada la res-
posta als deputats en //69r // la forma havia dit,
y que axís se servís sa excel·lència de pèndrer dit
terçer recado, que és del thenor següent:

Terçerb recaudo. Set de setembre, Argila, scrivà
major del General de Cathalunya. «Ex-
cel·lentíssimc senyor: Los diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya diuen y re-
presentan a vostra excel·lència com als 30 de
nohembre pròxim passat ab dos differents em-
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baxadas se representà a vostra excel·lència com
per orde de vostra excel·lència lo veguer de Bar-
celona, lo veguer de Vilafranca de Penedès, lo
veguer de Vich, Bonifaci March, cònsol en cap
de Olot portant la vara de llochtinent de veguer
de Camprodon, y Domingo Jordana, sotsve-
guer de Puigcerdà, han manat entegar, y senya-
ladament lo veguer de Barcelona, tres mil vint-
y-dos quarteras, set quartans, part de ordi y part
de civada, que en diferents puestos de la vegue-
ria tenia per sí y per sos factors don Francisco de
Montserrat y Vives sens cognició de causa ni
sens ser estat citat ni ohit dit don Francisco de
Montserrat y Vives, y dit veguer ha manat en-
tregar, y de fet se són entregades a don Joan
Guinart, a Pau Feu y altres en nom de aquells.
Lo veguer de Vilafranca, inseguint lo orde de
vostra excel·lència, à manat entregar a Magí
Macià, factor de dit don Joan Guinart, quatre-
centes quarteras de grans que Pere Ferrer, pagès
de Sant Sadurní, tenia comprades per orde de
dit don Francisco Montserrat y Vives. Y axí ma-
teix, sens ser estat citat y sens precehir cognició
de causa, Bonifaci March, cònsol en cap de la
vila de Olot portant la vara de llochtinent de ve-
guer de Camprodon, inseguint lo orde per vos-
tra excel·lència donat, à manat a Benet Plana
que los grans //69r // tenia de dit don Francisco
Montserrat los denunciàs y entregàs a dit don
Joan Guinart, o a qui ordenaria, com de fet de-
nunçià y regonegué a disposició de dit don Joan
Guinart quatre-centes quoranta quarteras de
grans. Anton Fontanillas, regent la vegueria y
ballia de Vich, per orde mateix de vostra ex-
cel·lència, manà a Joseph Puig-rubí, mercader
de Vich, y Jaume Camamala, entregar, com de
fet lo dit Puig-rubí vuyt-centas vint-y-sinch
quarteras y lo dit Comamala cent sexanta quar-
teras, sis cortans, a Joseph Parés, factor de don
Joan Guinart, sens precehir axí mateix citació ni
cognició de causa a dit don Francisco Montse-
rrat y Vives. Lo veguer de la vila de Puigcerdà,
Domingo Jordana, inseguint lo orde de vostra
excel·lència, manà a Guillem Malla que tots los
grans comprats per orde de don Francisco
Montserrat y Vives entregàs y tingués a disposi-
ció de dit don Joan Guinart o a qui ell ordena-
ria, que són dos mil càrregas de blat y mil de
ordi, sens ser estat citat dit don Francisco de
Montserrat, ni haver precehit cognició de cau-
sa, ans bé havent contradit lo dit don Francisco
per sí y per sos factors; lo que consta llegítima-
ment al consistori dels deputats. Y com per ge-
nerals constitucions de Cathalunya, y en parti-
cular per constitució 4 y 5, títol «De violèncias y
restitució de despullats» estiga statuït y ordenat
que sens cognició de causa de possessió aut
quasi, no despullarà sa magestat ni sos officials,
y si alguna cosa // 70r // contra dita forma serà
feta, sian restituhits íntegrament salvant lo dret

456

de la propietat, per ço, los deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya ab esta
terçera embaxada extrajudicialment tornan a
suplicar a vostra excel·lència lo mateix que ab
dita primera ambaixada se ha representat a vos-
tra excel·lència per lo reparo de dita contrafac-
tió y observança de las generals constitucions, y
en particular de la dita constitució 4 y 5, títol
«De violències y restitució de despullats» y al-
tres aplicables, lo que rebran los dits deputats a
singular gràcia y merçè de la grandesa de vostra
excel·lència.»

70v Dimars, a XVI. En aquest die, ses senyories, per
medi del doctor Pere Cardona, servint lo offici
de síndich del General, han enunciat una súpli-
ca al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general de sa magestat en lo present principat
de Cathalunya en orde al reparo de la contrafac-
ció per los grans apresos de diferents factors de
don Francisco Montserrat y Vives en diversas
parts del present Principat, com més llargament
en dita súplica és de vèurer, que es del thenor
següent:

«Excel·lentíssima senyor: Los diputats y oÿdors
de comptes del Geneal de Cathalunya diuen y
//71r //representan a vostra excel·lència com als
7, 30 de nohembre y 12 de dezembre pròxim
passat ab tres differents embaxadas se repre-
sentà a vostra excel·lència com per orde de vos-
tra excel·lència lo veguer de Barcelona, veguer
de Vilafranca de Penedès, veguer de Vich, Boni-
faci March, cònsol en cap de Olot portant la
vara de veguer de Camprodon, y Domingo Jor-
dana, sotsveguer de Puigcerdà, han manat en-
tregar diverses quarteras de ordi y de civada que
en differents puestos tenia per sí y per sos fac-
tors lo noble don Francisco Montserrat y Vives
sens cognició de causa y sens ésser estat citat ni
oït dit don Francisco Montserrat y Vives; y los
dits veguer, subbeguer y llochtinent de veguer
respective han manat entregar, y de fet se són
entregades dites quantitats de quarteras de ordi
y civada a don Joan Guinart, Pau Feu y altres
factors de aquells, com en dites embaxades indi-
vidualment se ha representat a vostra excel·lèn-
cia suplicant en elles fos servit vostra excel·lèn-
cia revocar y manar revocar dits ordes y
restituhir dites coses en son pristino estat, y
com als 12 de dezembre pròxim passat vostra
excel·lència fos servit respondre als dits depu-
tats, per medi del síndich del General, que no
tenia que representar dit tercer recado per
quant ya tenia feta la resposta als dos recados
antecedents, la qual enviaria a ses senyories do-
nant en ella satisfació de dita contrafactió, y als
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18 de janer pròxim pasat fos servit vostra
excel·lència respondre al dit síndich, qui supli-
cava a vostra excel·lència lo mateix, que prest
enviaria dita resposta, y finalment als 10 del cor-
rent mes de febrer, tornant dit síndich a suplicar
a vostra excel·lència fos servit revocar y manar
revocar dits ordes per lo reparo de la contrafació
y observança de las generals constitucions, y en
particular 4 y 5, del títol «De violències y resti-
tucions de despullats» y altres aplicables, vostra
excel·lència fou servit respondre que pensava
que ja dits deputats tenian dita resposta y que //
71v // no ere menester presentar dit tercer reca-
do, que procuraria en què prompte se enviàs dit
a resposta. Y com lo consistori, per rahó de sos
officis, jurament tenen prestat, sentència de ex-
comunicació tenen oïda, estiguen obligats a
complir lo disposat en las generals constitucions
de Cathalunya, capítols y actes de Cort, usos,
estils, y observansa de la casa, en les quals se’ls
ordena fasen les diligències convenients per lo
reparo de las contrafaccions, que de no fer-o
porien ésser querelats y recidenciats en la visita,
y en la present contrafacció, després de conside-
rada la matèria y qualitat de ella, y haver més de
tres mesos se donaren dits ordes y foren aquells
executats instant lo procurador fiscal lo reparo
de dita contrafacció ab súplica presentada a 16
del corent y ab vot y parer dels assessors y advo-
cat fiscal de la present casa baix de dita súplica
fet, hage resolt lo consistori que la diligènçia
convenient per reparar dita contrafacció ab ef-
fecte ere exir judicialment, tenint per cert que
no cumplirien a la obligació y conciències no
obrant de exa manera, suposat no se havia aban-
sat lo reparo ab los recados extrajudicials fets a
vostra excel·lència per nostre síndich. Per ço, dits
deputats y oÿdors suplican a vostra excel·lència
sia de son servey revocar y manar revocar lo
contengut en dits recados, o tenir a bé que pro-
seescan judicialment en lo modo y forma se
acostumat en altres occasions, lo que speren de
la grandesa de vostra excel·lència»

72r Dimecres, a XVII. En aquest dia lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del Gene-
ral, ha fet relació en lo consistori de ses senyo-
ries com havent presentada al excel·lentíssim se-
nyor llochtinent y capità general de sa magestat
en lo present Principat la súplica continuada en
jornada de ahir, havia fet de resposta dit ex-
cel·lentíssim senyor que se la mirarie.

72v Dilluns, a XXII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major del General, cu-
sir y continuar en lo present dietari una carta del
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità gene-
ral de sa magestat, que Déu guarde, en lo pre-
sent Principat, la qual és signada de lletra E y
del thenor següent:

«Hea visto el memorial de vuestra señoría que me
entregó su síndico y cómo vuestra señoría dice en
él que en 7, 30 de noviembre y 12 de diziembre me
havía representado vuestra señoría que mandare
revocar los embargos de los granos de don Francis-
co Montserrat, diciéndome vuestra señoría que es-
tos procedimientos hechos por los oficiales que vues-
tra señoría mensiona era contra las generales
constituciones. Lo que se me ofreçe deçir a vuestra
señoría, es que mi ánimo ha sido y será siempre no
faltar a constituçión alguna de este Principado,
así por las razones generales de mi puesto, como
por lo mucho que las estimo y deseo observar por
mi persona, ambas recomendaciones para que
vuestra señoría esté muy asegurado de que no fal-
taré a quanto mire a su observancia y cumpli-
miento. Los motivos que á havido para tomar me-
dio en esta materia de don Francisco Montserrat
hasta ahora han sido dos. El primero, como sobre
los precios y averiguar la cantidad de los granos
//73r // haya havido dificultad, no ha sido posible
hasta ahora ponerlo en claro, y puede vuestra se-
ñoría estar cierto de mi voluntad que no se alçará
la mano hasta que esté concluido y que se á aten-
dido a lo que don Francisco Montserrat ha servi-
do, y que atendiendo a esto y a lo que yo le desseo
sus combeniencias, se abreviará todo lo posible, y
que las constituciones de essa cassa quedarán muy
satisfechas y reintegradas conforme su magestad
les hizo merçed y yo las tengo juradas. El segundo
motivo, es que sin faltar a constitución alguna ha
podido esta dilaçión comportar mucho al servicio
de su magestad y desde el primer aviso que tube de
vuestra señoría sobre lo que mirava a yr contra
constituçión hiçe prevenir este embargo y la di-
laçión no ha sido, porque desseo disponerlo de ma-
nera que vuestra señoría experimente el zelo con
que miro las constituciones de este Principado y el
cariño que vuestra señoría me debe. Guarde Dios
a vuestra señoría muchos años. Barcelona, y fe-
brero 18 de 1672. El duque de Sessa y Baena, con-
de marqués de Tábara.»

En aquest mateix dia ha feta relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General per don Miquel Masdovellas, com als
15 del corrent se conferí ab lo noble don Pedro
Amigant, juge de la règia cort, a effecte de dir-li
de part de ses senyories que fos servit relaxar del
arrest en què per son orde estaven Joseph Pi,
teixidor de llana, y Francesch Berenguer, peray-
re, tots de la vila de Artès, per certa rixa havian
los dits tinguda ab Joseph Ferrer, corredor de
orella de la present ciutat, sobre algun fet de-
pendent de la exacció dels drets del General, per
lo que la conexensa de dit fet y dita rixa tocava
al molt il·lustre consistori dels senyors deputats
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y oÿdors en virtut de reals privilergis y obser-
vança; y que en cas lo aparegués //73v // bé rela-
xar als dits del dit arrest, fos servit dir la hora los
relaxaria per a què en punto, o antes, lo molt
il·lustre consistori los pugués de son orde fer
arrestar semblantment; y que havent dit síndich
donat recado al dit noble juge de cort, se li fou
per lo dit respost que dit dia al matí se havia
tractat de la matèria en lo Consell Real Crimi-
nal, y se havia dubtat si la jurisdicció y conexen-
sa de dita rixa tocava al dit molt il·lustre consis-
tori o a la règia cort, y que per quant no se havia
presa resolució en la metèria, y creya que en lo
endemà se tornaria a tractar y rependria dita re-
solució, que dit síndich se conferís lo endemà
ab dit noble jutge de cort després de ser fora de
consell per a què li pugués tornar la resposta. E
après, havent-se conferit dit síndich per orde de
ses senyories lo endemà, que comptàvem als 19
del corrent, ab dit noble don Pedro Amigant,
després de ser fora de consell per dita resposta,
lo dit noble jutge de cort li digué que ell se era
abstingut per certas causas de ser relator de dita
causa y que de aquella ne era relator lo noble
don Hierònym Magarola, jutge de la règia cort;
que la matèria se era tornada a tractar en consell
y que lo dit don Hierónymo Magarola tenia
orde del consell de tornar la resposta, y que axís
dit síndich se conferís ab ell. Y havent-se dit sín-
dich dit dia conferit ab lo dit noble don Hie-
rónymo Magarola de ses senyories, lo dit li res-
pongué que digués a ses senyories dels molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors que lo Con-
sell Real Criminal li havia donat orde digués a
dit síndich quant anàs per dita resposta que di-
gués al molt il·lustre consistori que no era en
manera alguna de intenció de dit Consell Real
llevar la cenexensa de dita rixa al molt il·lustre
consistori ni llevar-li en assò sa //74r // jurisdic-
ció en cas li tocàs, però que·s dubtava si li tocava
o no, y que axís per poder-se dit dubte averi-
guar y decidir, ensenyassen los papers o proçés
de la causa o fet de què dependia de dita rixa en-
tre los dits.

Dimecres, a XIX. En aquest die és estat presentat
en lo consistori de ses senyories un real privilegi
de doctor de la Real Audiència de la tercera sala
despedit en favor del doctor don Hierònym
Codina, lo qual és estat vist y regonegut per los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
y vist venir en deguda forma de cancelleria des-
pedit, com llargament en registre de privilegis
reals.

74v Divendres, a XXVI. En aquest die, ses senyories,
per medi de don Anthon de Camporrells, cava-
ller de la orde de Sant Jaume, y Joseph Quinta-
na, ciutadà honrat de Barcelona, obtinguda pri-
mer hora per medi del síndich del General per a
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las quatre de la tarda, han enviada la benvingu-
da a don Anielo de Gusmán, conde de Linares,
general de la cavalleria strangera del exèrcit del
present Principat, atenent que dit don Anielo
de Gusmán es fill de Grande de Espanya. E poch
après tornats que foren dits Camporrells y
Quintana, ha fet relació en lo consistori de ses
senyories que lo dit Anielo de Gusmán los havie
rebuts fins al cap de la scala ab molt agasajo y
que havie respost al recaudo que estimave la
merçè li feie lo consistori y que en quant pugués
obrar en benefici del Principat o farie ab molt
bona voluntat, y al tornar-se’n dits de Campo-
rrells y Quintana los acompanyà fins al cap de la
scala y baxà dos o tres graons de aquella.

Disapte, a XXVII. En aquest die és estat presentat
en lo consistori de ses senyories un privilegi real
de deputat local de la ciutat y col·lecta de Tor-
tosa datus en Madrit a 13 del corrent, despedit
en favor de Pere Orient, ciutedà honrat de Bar-
celona, en deguda forma de cancelleria, lo qual
privilegi és estat vist y regonegut per los magní-
fichs assessors y advocat fiscal del General ordi-
naris de la present casa de la Diputació y vist ve-
nir en dita deguda forma de cancelleria despedit
com // 75r // en registre. En aquest mateix die
han rebut ses senyories un paper del excel·len-
tíssim senyor llochtinent y capità general de sa
magestat en lo present Principat en orde a con-
cedir propi ús per mil sinch-centas quarteras de
blat, com en dit paper més llargament és de
vèurer, lo qual és assí cusit signat de lletra A y
delthenor següent:

«Su amagestad, Dios la guarde, con dinero que se
sirvió mandar remitir, me ordenó se comprassen
mil quinientas quarteras de trigo en este Princi-
pado para sustento de la gente de guerra de la isla
de Iviza, y haviéndose executado y siendo esta pro-
visión por qüenta de su magestad, será de su real
servicio, como de estimación mía, que vuestra se-
ñoría conceda el propio uso a su magestad. Guar-
de Dios a vuestra señoría muchos años. Barcelona,
a 26 de febrero 1672. El duque de Sessa y Baena,
conde marqués de Tábara. Señores diputados y
oydores del General de Cathalunya.»

En aquest mateix dia, ses senyories, per medi
del doctor Pere Cardona, servint lo offici de sín-
dich del General, han enviat al excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general de sa mages-
tat en lo present Principat un paper de embaxa-
da en resposta al que han rebut de sa excel·lèn-
cia en orde a la concessió del propi de dos mil y
sinch-centas quarteras de blat, lo qual paper de
embaxada és del thenor següent:

[ 1672 ]

a. l’original d’aquest document apareix cusit intercalat entre
els folis 76v i 77r del dietari.



«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya diuen a
vostra excel·lència //75v // en resposta del paper
de 26 del corrent en orde a consedir propi ús de
mil sinch-centas quarteras de blat que per orde
de sa magestat, que Déu guarde, se ha comprat
per a remetra a Ivissa per guarnició de aquella
plaça, e com lo consistori haje entès que esta re-
missió a de córrer per compte de un assentista y
tinga fet arrendament dels drets del General,
havent en dit arrendament transferit y çedit lo
dret de cobrar-lo y exhigir-lo, sí y conforme per
capítols de Cort està ordenat y per pacte en la
tabla contenguts, y los arrendataris de dits
drets, havent entès la petició de dit propi ús, ha-
jen contradit a la concessió de aquell ab motiu
de què de present estan pendent quantitats con-
ciderables per rahó de dit arrendament, particu-
larment per estar per vostra excel·lència impedi-
da la treta de grans, y de concedir estos propis
usos, sens dubte, resultarie gran difficultat en
trobar lo General arrendadors altre rienni, ab
què veu vostra excel·lència lo interès de cessar se
tracta en la concessió del propi ús que vostra ex-
cel·lència és servit demanar, lo qual suspen la
voluntat y desix té est consistori en acudir ab
tota puntualitat a la concessió del dit propi úsa,
offerint-nos promptes quant est interès de ter-
ser cesse, en procurar servir a vostra excel·lència
en tot lo que los capítols de Cort, usos y stils del
General donaran lloch.»

En aquest mateix dia lo doctor Pere Cardona,
servint lo offici de síndich del General, per orde
de ses senyories reportà una súplica // 76r // al
molt il·lustre y reverent canceller en orde a la
contrafactió per haver segrestat en diversas parts
del present Principat diversas quantitats de
grans que eren de don Francisco Montserrat y
Vives per a què dit molt il·lustre y reverent can-
celler habilitàs aquella per a presentar-la a dit
excel·lentíssim senyor llochtinment.

Diumenge, a XXIX. En aquest die, per orde de
ses senyories són anats Erasme de Lana y Fonta-
net, donsell, y Joan Argila, ciutedà honrat de
Barcelona, en casa del senyor don Pedro Este-
van, governador de las armas de la present ciu-
tat de Barcelona, a donar-li la norabona de la
merçè li ha feta sa magestat, que Déu guarde,
anomenant-lo conseller de capa y espasa en lo
Consell Supremo de Aragó, al que féu de res-
posta dit senyor don Pedro Estevan que estima-
va al consistori la merçè li feia, y que gustaria se
offerissen occasions en la cort per a què pugues-
sen experimentar lo affecte ab què sempre havia
desitjat servir est Principat.

76v Divendres, a IV. En aquest die lo doctor en me-
decina Francesch Matas ha fet relació, mitjen-
sant jurament, en lo consistori de ses senyories
com Joseph Cortès, altre dels veguers del con-
sistori, està desganat en lo llit de un achaco en
lo pit, per lo que de present està inhàbil per a
poder acudir a la //77r // servitut de dit son ofi-
ci de veguer. En aquest dia ha feta relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, de què per orde de ses senyories se
és conferit ab lo senyor sagristà y canonge Die-
go Morell y li ha dit de què fos servit dir al molt
il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona en res-
posta de la embaxada que dit molt il·lustre capí-
tol envià en dias passats al molt il·lustre consis-
tori per medi de dit senyor sagristà y del
canonge Francesch Valerí, que ses senyories es-
taven promptes per a tot lo que importàs fer en
orde a la dita embaxada, y que axís significassen
y diguessen lo que havia de fer.

77r Dimars, a XIX. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de sín-
dich, com per orde de ses senyories és anat vuy
al molt reverent canceller a dir-li fos servit en-
tregar-li la súplica que en dias passats dit síndich
per orde de ses senyories li havia aportada per a
què la habilitàs en orde a la contrafacció dels
grans de don Francisco Montserrat y Vives, y el
dit molt reverent canceller li ha respost que en-
cara no la havia habilitada y que antes de habili-
tar-la havia de parlar ab sa excel·lència del se-
nyor llochtinent y capità general. E més per
orde de ses senyories ha instat dit síndich al dit
molt il·lustre reverent canceller dit dia lo des-
patx en la declaració de la firma del dubte de la
contrafacció dels reals de vuyt y plata obrada de
la galera de Gènova, y que lo dit molt reverent
canceller ha respost que esta semana veuria quin
dia podria juntar la semana vinent las tres salas
per dit effecte.

Dijous, a X. En aquest dia ha fet relació lo doc-
tor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com per orde de ses senyories és anat
// 78r // al molt reverent canceller a effecte de
demanar-li la súplica o requesta que en dias pas-
sats li entegà a effecte de què la habilitàs, y lo dit
molt reverent canceller ha respost a dit síndich
que hi tornàs lo dia de demà.

78v Dilluns, a XIV. En aquest dia, conferits en la pre-
sent casa y en lo consistori de ses senyories Jo-
seph Correger, manyà de la present casa, y Jo-
seph Ferreras, ferrer, ciutadans de Barcelona,
experts nomenats per lo effecte avall scrit, han
fet relació mitjensant jurament com havent vi-
surat lo balcó de ferro per ses senyories manat
fer per la casa del General de la present ciutat,
estava conforme lo pactat en lo acte del preu fet
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al dit balcó. En aquest mateix dia ha fet relació
lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de sín-
dich del General, com per orde de ses senyories
és anat lo dia present al molt reverent canceller a
effecte de demanar-li la súplica que en dias atràs
li aportà per a què habilitàs, y lo dit molt reve-
rent canceller li respongué que havia de vèurer a
don Francisco Montserrat per ajustar un cap
que faltava, ab què creya que restaria tot ajustat
y que axí no hi havia per què donar-li dita sú-
plica.

79r Dimecres, a XVI. En aquest die, ses senyories,
per medi del síndich del General, han enviat al
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità gene-
ral de sa magestat, que Déu guarde, en lo pre-
sent Principat una súplica en orde a la contra-
facció feta per los ministres de la capitania
general en la casa del tauler de la vila de Llansà a
12 de octubre pròxim passat y juntament los
papers en dita súplica mensionats, la qual és sig-
nada de lletra A y del thenor següent:

«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya diuen y
representan a vostra excel·lència com als 19 del
mes de octubre de 1671 se conferiren en nostre
tribunal los doctors Bonaventura Tristany, as-
sessor y advocat fiscal de la capitania general, y
Domingo Verdier, altre dels assessors de dita
capitania, referint-nos que Jaume Barraquer,
corredor de orella, Jaume Llobateres, merca-
der, y altres officials de la capitania general se
eren conferits als 12 de octubre 1671 en la casa
del tauler del General de la vila de Llansà, de a
hont se’n havian aportat los llibres del General y
una caxa de cera groga dels magatsems, tot lo
que serà fet sens tenir orde del tribunal de la ca-
pitania general, y que havent vist lo dit tribunal
de la capitania general que los dits llibres no de-
vien ésser extrets de la dita casa per los dits offi-
cials, sinó que sols podien y devien dits officials
pendre las notas dels partits que pretenien ý po-
dia haver frau per la dita capitania per lo preju-
dici que·s pot considerar a la jurisdictió de la
Generalitat, y axí mateix, excedint lo orde que
tenian de dit tribunal. Per estas y altres // 79r //
rahons, los dits doctors Bonaventura Tristany y
Domingo Verdier, assessors y advocat fiscal pre-
dits, constituïts personalment dit die de 19 de
octubre, trobant-se en nostre consistori per
reintegrar qualsevols procehiments fets a la dita
Generalitat contra las constitucions, privilegis,
usos y costums de la present casa y per a què
aquells resten il·lesos, nos restituïren ab acte
pres per lo scrivà major de la dita casa, còpia de
la qual posam en mà de vostra excel·lència, los
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dits llibres y per lo prejudici que de dita apre-
hensió se havia pogut fer a la Generalitat, cassa-
ren, revocaren y anul·laren, no sols la dita apre-
hensió de dits llibres, sinó també qualsevols
altres actes prejudicials haguessen fet los dits of-
ficials a la Generalitat, tots los quals volgueren
haver per revocats. Y axí mateix, prometeren en
dit acte que per quant los mateixos officals, o al-
tres en son nom, se’n havian portat de la dita
casa del General de la vila de Llansà duas caxas
de cera, ab títol que era la dita cera de contra-
bando, y ésser cayguda en frau per lo prejudici
que·s pot haver fet a la Generalitat de haver-se’n
aportat de la dita casa del General ditas dos ca-
xas, per reintegrar la jurisdicció y preheminènsia
del General ab la matexa conformitat, los sobre-
dits doctors Tristany y Verdier, assessors y ad-
vocat fiscal, cassaren, revocaren y anul·laren la
dita apprehensió de ditas dos caxas de cera y
prometeren juntament que immediatament se
tornarian ditas caxas de cera en la matexa casa
del General de la vila de Llançà o del tauler de
hont eren estades exidas o en la casa del General
de la present ciutat, llevant-ne acte de la entrega
de aquellas y prenent-ne acte de dita restitució a
fi y effecte que totas las sobreditas cosas fossen
per no fetas en prejudici // 80r // de la dita Ge-
neralitat, y nosaltres acceptàrem la dita restitu-
ció y revocació. Y si bé lo dit tribunal de la capi-
tania portaren las ditas caxas de cera al General
de la present ciutat, sols fou per pagar los drets
d’ell que devian pagar, y no feren la restitució
de las ditas caxas conforme en dit acte havian
promès y està estil·lat en altres casos semblants
en la present casa, conforme se troba practicat
últimament per lo excel·lentíssim senyor duch
de Osuna, aleshores llochtinent y capità general
del Principat, còpia del acte de dita restitució
posam axí mateix en mà de vostra excel·lència,
ab què se veu manifestament que los dits asses-
sors no han cumplert al contengut en lo dit acte
per ells fet, ni resta la Generalitat reintegrada y
satisfeta en la jurisdictió y preheminència de sos
privilegis, usos y costums, lo que redunda en
gran dany y prejudici del tribunal. Y per aquest
respecte lo procurador fiscal de la present casa
ab sa súplica donada als 8 del corrent mes nos
ha fet instanciar, attès consta de la informació
presa a instància sua de la turbació dels drets de
la Generalitat feta per los dits officials, procehís-
sem contra aquells estimant lo agravi en mil lliu-
res ab lo doble. Y com, excel·lentíssim senyor,
regonegam la obligació nostra per rahó de nos-
tres officis, y per altra part, lo prejudici gran de
la Generalitat y, lo que és més de ponderar, que
de procehir judicialment contra dits officials ne
podrian seguir moltas conseqüèncias de gran
prejudici al Principat, com se dexan ben conci-
derar, y finalment conciderant que en lo noble y
pio ànimo de vostra excel·lència resideig atten-
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sions grans de no fer perjudici algú a las consti-
tucions, capítols de Cort, privilegis, usos y cos-
tums del Principat y particular affecte que té en
ell, conforme en moltes ocasions és estat servit
de paraula y escrits significán-nos-ho, recorrem
per ço a vostra excel·lència humilment // 80v //
suplicant extrajudicialment sie servit manar a
dits assessors y advocat fiscal restituesquen ditas
dos caxas de cera als officials del General de la
present casa residents en la matexa casa, pres-
sent acte ab la forma se’n prengué quant lo ex-
cel·lentíssim senyor duch de Osuna manà resti-
tuir certas robas, y també és acostumat fer, ab
què se cumplirà al promès per dit tribunal de la
capitania general en lo prechalendat acte y la
Generalitat restarà reintegrada, la metèria res-
tarà ajustada, y nosaltres ho rebrem a particular
favor y gràcia, la qual speram de la mà de vostra
excel·lència.»

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com per orde de ses senyories lo die
present és anat al molt reverent canceller a de-
manar-li la súplica que en dias atràs li havia
aportada per a què la habilitàs, y lo dit molt re-
verent canceller li ha respost que anit passada
digué a sa excel·lència que procuràs ab los as-
sentistas en què pagassen, que altrament li sera
forçòs habilitar dita súplica; y que sa excel·lència
havia respost que lo dia de avuy, o demà, envia-
ria a sercar a dits assentistas y los faria un punt
en què pagassen y que havia dit lo molt reverent
canceller que per lo present podia entregar dita
súplica.

Dijous, a XVII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de sín-
dich del General, que lo dia de ahir per orde
de ses senyories se conferí ab lo excel·lentíssim
llochtinent y capità general en lo present Prin-
cipat // 81r // a effecte de entregar-li una súpli-
ca o memorial junt ab los actes, y dir-li de pa-
raula lo que dita súplica y actes contenian, és a
çaber, la súplica que en dias atràs alguns offi-
cials de la capitania general havian fet aprehen-
sió en la vila de Llansà de la casa del General
de dita vila de alguns llibres y dos caxas de
cera, y que havent vingut després en la present
casa de la Diputació lo advocat fiscal y un dels
assessors de dit tribunal de la capitania general
a revocar ab acte dita aprehensió y procehi-
ments contra constitucions, usatges y altres
drets de Cathalunya, prometent restituhir ditas
dos caxas de cera en la dita casa del General de
dita vila de Llansà, o en la casa del General de
la present ciutat y restituhint ja aleshores als
molt il·lustres senyors deputats los llibres ap-
presos, no han observat ni cumplert los dits
advocat fiscal y assessors dita promesa, com

sols hajan restituhit en la casa del General de la
present ciutat las caxas buidas y sens cera, que
per ço fos servit sa excel·lència de provehir de
remey, y los dos dits actes contenian lo un, és a
çaber, la dita revocació feta per dits advocat fis-
cal y assessors, y lo altre, altre acte de revocació
de semblant aprehensió feta per los ministres
de la capitania general en la mateixa vila de
Llansà y de la casa del General de aquella en lo
temps del excel·lentíssim duch de Osuna,
llochtinent y capità general en lo present Prin-
cipat, y de restitució de las cosas aleshores ap-
presas. Y que sa excel·lència ha respost de què
miraria tot lo dit, y procuraria en què los mi-
nistres de la capitania fessen allò que fos vist. E
més, fa relació de què axí mateix de paraula y
de orde de dites ses senyories ha dit al dit ex-
cel·lentíssim llochtinent y capità general de què
en lo consistori de ses senyories se havia pre-
sentada una suplicació per part del col·legi dels
candelers de cera de la present ciutat donant
notícia a ses senyories que los ministres de la
capitania general volian fer pagar a alguns can-
dalers // 81v // de cera lo deu per cent de cera
que·ls havia vingut de França, de la qual spècie
de cera may se havia pagat dit deu per cent, ni
la dita capitania ho havia pretès, y que lo molt
il·lustre consistori creya que sa excel·lència no
tenia notícia de assò, ni de altre fet antecedent,
y que a tenir dita notícia, no ho permetria, y
que lo dit molt il·lustre consistori tindria gust
en què sa excel·lència posàs remey a dits desor-
des de dita capitania, sens que per part de ses
senyories se hagués de arribar cada dia a novas
firmas de debtes sobre contrafaccions y consti-
tucions violadas, y que sa excel·lència ha res-
post a dit síndich que lo fer-se pagar dit deu
per cent als dits candalers de dita cera era molt
vist per quant dita cera no era de la cullida en
França, sinó portada allà de altres parts de con-
trabando, y que per no haver de pagar dit deu
per cent, devian provar dits candalers ser la
cera cullida en França, y que sa excel·lència ho
consultaria ab los assessors del tribunal de dita
capitania y se faria lo de justícia en tot. En
aquest mateix die ses senyories me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusir y conti-
nuar en lo present dietari un vot dels magní-
fichs assessors, advocats fiscal ordinari de la
present casa y un de los doctor consulent apli-
cat aserca lo que deuhen y poden obrar ses se-
nyories en los casos que, presentada una scrip-
tura a un dels senyors presidents de la Real
Audiència per a què habilite aquella a fi y effec-
te de presentar-la al excel·lentíssim senyor
llochtinent general per la firma del dubte de
un vot per lo qual se pretén satisfacció, recusa
habitar-la, com llargament en dit vot és de
vèurer, que és signat de lletra A y del thenor
següent:
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«Jesusa. Maria. Joseph. En lo fet consultat per
los senyors deputats del General de Cathalunya,
// 82r // los assessors y advocat fiscal y doctor
aplicat devall scrits aserca què deven y poden
obrar ses senyories en los casos que, presentada
una scriptura a un dels senyors presidents de la
Real Audiència per a què habilite aquella a fi y
effecte de presentar-la al excel·lentíssim llochti-
nent general preparatòria per a la firma del dub-
te de un fet per lo qual se pretén contrafactió,
recuse habilitar-la; vista las constitucions colo-
cades devall del títol «De observar constitu-
cions» y, asenyaladament, les constitucions 9 y
11 del mateix títol y altres aplicables; vist un vot
insertat en lo dietari trienni 1623 en jornada de
20 de nohembre 1625; vist lo que se havia de
vèurer. Attès y conciderat que segons la obser-
vança, y altrament, a la firma de dubte acostuma
precehir en los demés casos la requesta, y esta
particularment havent-se de presentar en forma
de súplica al excel·lentíssim llochtinent general,
se acostuma semblantment habilitar per un de
dits senyors presidents. Attès y conciderat fer
segons resulta de la constitució 9 de títol «De
observar constitucions», pus per indirecte se
impedeix lo curs disposat per la constitució
«Poch valdria» 11 del mateix títol, per medi del
qual se arriba a firmar lo dubte y a la declaració
de las contrafaccions. Per ço, són de vot y parer
que a vostra senyoria se li ofereixen dos medis
per a obtenir la habilitació de dita scriptura: lo
un, és que pot vostra senyoria extrajudicialment
representar al excel·lentíssim llochtinent gene-
ral com se acostuma en las demés contrafac-
cions de les quals se insta lo reparo extrajudicial-
ment per a què se servesque manar al senyor
president que recusara o differira habilitar la
scriptura que habilite aquella; lo altre medi és
que pot vostra senyoria presentar escriptura al
senyor president que definira o recusera habili-
tar la scriptura que se ha de presentar a sa ex-
cel·lència, //82v // la qual scriptura presentada a
dit senyor president sien en la forma que pre-
senten als presidents en cas que contrafan, la
qual escriptura primerament habilitada per lo
altre senyor president, y recusant o diferint ha-
bilitar-la lo altre senyor president, se fassa la ma-
texa diligència tant en orde al primer com del
segon ab lo decano del consell y axí conseqüti-
vament, essent cert que per algú de los senyors
seguirà vostra senyoria son intent sens que per
dit respecte a vostra senyoria se li impedesca en
lo ínterim los medis extrajudicials que vostra se-
nyoria acostume usar en casos contrafaccions. Y
axí lo senten. Salvo, et cetera. Montserrat, asses-
sor. Valencia, consulens. Campderros, assessor
Fiscal del General. Areny, assessor.
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En aquest mateix die, inseguint lo sobredit vot,
per medi del síndich del General, fonch reporta-
da una súplica al magnífich regent la Real Can-
celleria a fi y effecte de què habilitàs aquella per
a presentar-la ab acte al molt reverent canceller,
la qual súplica és signada de lletra B y del thenor
següent:

«Molta reverent senyor. A 27 del mes de febrer
proppassat los deputats del General de Cathalu-
nya, per medi de son síndich, presentaren una
súplica a vostra senyoria per a què se servís habi-
litar aquella, la qual súplica se havia de presentar
al excel·lentíssim senyor llochtinent general per
a què manàs reparar la contrafacció que en
aquella se suplicave. E com los dits deputats a 4,
a 8, a 10, a 14 y a 16 del corrent y present mes y
any, per //83r // medi del mateix síndich, hagen
suplicat a vostra senyoria se servís habilitar dita
súplica, y no sian estats dichosos de conseguir la
habilitació de aquella, lo que és de gran prejudi-
ci a la casa del General y a les constitucions de
Cathalunya, puix per aqueix medi se dificultaria
lo reparo de las contrafactions, per ço, desitjant
los diputats alcansar ab tot effecte lo reparo de
la contrafactió contenguda en la súplica, per la
habilitació de la qual han suplicat a vostra se-
nyoria differents vegades, de nou suplican a vos-
tra senyoria sia de son servey per la observansa
de les constitucions, habilitar dita súplica acu-
dint a vostra senyoria dits deputats per son
descàrrech, inseguint la forma en semblants ca-
sos acostumada, y no-resmenys, lo suplican se
servesque continuen acte de presentació.»

E poch aprés tornat que fou dit síndich, ha fet
relació a ses senyories com lo dit magnífich re-
gent de la Real Cancelleria havia respost que no
podia habilitar aquella sol, sinó en las sala, y que
demà dematí procuraria enportar-la a ditas salas
o juntar aquellas per a dit effecte, y que després
de mitg die tornàs dit síndich a sercar dita sú-
plica.

Divendres, a XIX. En quest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major del General, cus-
sir en lo present dietari una certificatòria del
doctor en medecina Joan Alòs en orde a la ma-
laltia de Dionís Magarola, procurador fiscal del
General, que encara de present continua, com
en dita certificatòria més llargament és de vèu-
rer, la qual és assí cusida signada de lletra Cb.

83v Dilluns, a XXI. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
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del General, com als 18 del present mes per orde
de ses senyories se conferí ab lo magnífich re-
gent la Real Cancelleria a efecte de vèurer si ha-
via habilitada la súplica o requesta al molt reve-
rent canceller, la qual és cusida en dita jornada, y
que lo dit magnífich regent li respongué que no
tenia per què hablitar dita súplica o requesta, per
quant ja lo molt reverent canceller havia habili-
tada la súplica que se havia de presentar als se-
nyor llochtinent, y que dit síndich se conferís ab
lo molt reverent canceller y la·y entregaria. E
més, fa relació dit síndich com dit die de 18 a las
tres de la tarda, per orde de ses senyories se con-
ferí ab lo molt reverent canceller a fi //84r // de
anar a sercar dita súplica per sa excel·lència, y lo
molt reverent canceller la·y entregà habilitada. E
més, fa relació com lo mateix dia de 18, entre las
quatre y las sinch de la tarda, per orde de ses se-
nyories se conferí dit síndich ab companya del
secretari o scrivà major de la present casa y dos
verguers per testimonis en lo palau del excel·len-
tíssim llochtinent en lo present Principat a effec-
te de presentar-li dita súplica en la forma acostu-
mada, y arribats allí, digué al porter de dit
palàcio avisar a sa excel·lència com los dits esta-
ven allí per dit effecte, y havent dit porter entrat
dit recado, isqué dient que lo patge de guarda li
havia dit que sa excel·lència havia donat orde de
què no se li entràs recado algun per estar ja ab las
cartas de Madrit. E més, fa relació com lo dia de
20 del corrent mes dit síndich se conferí en lo dit
palau per demanar llicència y hora per presentar
a sa excel·lència dita súplica, y havent-ho dit al
porter, després de haver lo dit entrat a sa
excel·lència, isqué responent que per lo dit die
diumenge no podia ser, ni hi havia lloch de pre-
sentar-se, y que en lo endemà dilluns se li dona-
ria la hora. E més, fa relació dit síndich com per
dit effecte se conferí lo die de dilluns 21 del pre-
sent al migdia en lo dit palau de sa excel·lència y
no se li pogué donar la hora perquè encara sa ex-
cel·lència no era llevat. E més, fa relació que dit
die de 21 a la tarda tornà dit síndich al dit palau
per dit effecte, y se li fou respost que tornàs lo
endemà dimecres a les tres horas y mitja de la
tarda, que tindria y se li donaria lloch de presen-
tar dita súplica.

84v Dimecres, a XXII. En aquest die és estada pre-
sentada a ses senyories una relació del doctor en
medecina Joseph Bas de com la malaltia del
doctor Pere Joan Nin, receptor dels salaris me-
nors se reben en la present casa de la Diputació
del General de Cathalunya, ha durat des de 9 de
febrer pròxim passat fins a 4 del corrent mes de
mars, com en dita relació se conté, que·s assí cu-
sida signada de lletra Aa. En aquest mateix dia, a

les sis horas y mitja de la tarda, instant lo síndich
del General, Joan Argila, scrivà major del Gene-
ral de Cathalunya, Anthon Reart, llochtinent de
protonotari del present Principat, juntament ab
dit síndich, se són conferits en lo palàcio del ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa megestat en lo present Principat, y allí ins-
tant dit síndich, fonch presentada la súplicaa ha-
bilitada per lo molt reverent canceller, de què se
fa mensió en jornada de ahir, la qual avall serà
insertada, entregant còpia de aquella a dit ex-
cel·lentíssim senyor, lo qual respongué dient
«que la vería y que se reservava el tiempo de la
constituçión para responder» de la qual presenta-
ta dit Anthon Reart, scrivà de manament, y lo
dit scrivà major, a instància y petició de dit sín-
dich, ne han llevat acte simul stipulants y in soli-
dum cloents. Presents per testimonis Joseph
Blanch, verguer del consistori de ses senyories,
y Hyacintho Moras, tapiser; la qual scriptura és
del thenor següentb:

«Excel·lentíssimc senyor: A notícia dels diputats
del General del present principat de Cathalunya
ha previngut que de orde de vostra excel·lència
lo veguer de Barcelona, lo verguer // 85r // de
Vilafranca del Panadès, vueguer de Vich, Boni-
faci March, cònsol en cap de Olot portant la
vara de veguer de Camprodon, y Domingo Jor-
dana, sotsveguer de Puigcerdà, han manat en-
tregar, y senyaladament lo veguer de Barcelona,
tres mil vint-y-dos quarteras, set quartans, part
de ordi part de çivada, que en differents puestos
en la present vegueria tenia per sí y per sos fac-
tors don Francisco Montserrat y Vives sens cog-
nició de causa, y sens ésser estat citat y oÿt dit
don Francisco de Montserrat y Vives. Y dit ve-
guer ha manat entregar aquellas, y de fet són
entregades, a don Joan Guinart, a Pau Feu, y a
altres en nom de aquells. Lo veguer de Vilafran-
ca, inseguint axí mateix lo orde de vostra
excel·lència, ha manat entregar a Magí Maçià,
factor de dit don Joan Guinart, quatre-centas
quarteras de grans de Pere Farrer, pagès de Sant
Sadurní, tenia conprades per orde de dit don
Francisco de Montserrat y Vives. Bonifaci
March, cònsol en cap de la vila de Olot, portant
la vara de veguer de Camprodon, inseguint axí
mateix lo orde de vostra excel·lència, ha manat a
Benet Plana que tots los grans tenia dit don
Francisco Montserrat los denunciàs y entregàs a
dit don Joan Guinart, o a qui ordenaria, com de
fet denunçià y regonegué tenir a disposició de
dit don Joan Guinart quatre-centes quoranta
quarteras de grans Anthon Fontanellas, regent
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la vegueria y ballia de Vich. Semblantment, per
orde de vostra excel·lència, manà a Joseph Puig-
rubí, mercader de Vich, y a Jaume Comamala
entregassen, com de fet entregaren, ço és, lo dit
Puig-rubí vuyt-centes vint-y-sinch quarteras, y
lo dit Comamala cent sexanta quarteras, y sis
cortans a Joseph Parer, factor de dit Joan Gui-
nart. Lo sotsveguer de Puigcerdà, Domingo
Jordana, axí mateix, per orde de vostra ex-
cel·lència manà a Rafel Serraclara que entregàs a
Guillem Malla, factor de don Joan Guinart, tots
los grans comprats per orde // 85v // de dit don
Francisco Montserrat, ço és, vuyt-centas càrre-
gas de blat y mil càrregas de ordi sens ésser estat
citat dit don Francisco Montserrat y ser estat
despullat de tots los dits partits sens haver pre-
cehit cognició de causa. Y com, excel·lentíssim
senyor, ditas entregas de grans y despullament
de ells en la persona de dit don Francisco de
Montserrat encontra ab las Generals constitu-
cions, y en particular ab la constitució 4 y 5 títol
«De violències y restitució de despullats» y al-
tres aplicables, las quals disposen y ordenan que
sens cognició de causa sa magestat ni sos offi-
cials no despullaran a ningú de sa possessió, o
quasi, de aquellas cosas que tinguessen y posse-
hessan, y si alguna cosa contra dita forma serà
feta, sian restituïts íntegrament salvat lo dret de
la propietat. Y axí, dits procehiments encontran
ab las sobreditas constitucions y ab la constitu-
ció «Poch valdria», dita de la Observança, ab la
qual se dondan per invàlidos los procehiments
contra constitucions. Y havent los deputats y
oydors de comptes, a qui toca per rahó de sos
officis conforme la matexa constitució y altres,
enviat tres recados per medi del síndich supli-
cant fos servit reparar ditas contrafaccions, y fins
vuy no se ha servit vostra excel·lència ab effecte
reparar-los, lo qual ha mogut a dit don Francis-
co de Montserrat a fer instàncias al consistori
que·s prosseguissen las diligèncias necessàrias
per lo reparo de dita contrafactió. Per ço, atte-
nent dits deputats a la dita instància, y altrament
desitjant dits deputats alcansar ab tot effecte lo
reparo de dita contrafactió, per medi de son sín-
dich suplican a vostra excel·lència sia son servey
per observansa de ditas contrafactions revocar y
manar revocar dits despullaments y demés
proçehiments, y per son descàrech, inseguint la
forma en semblants casos acostumada, se servis-
ca // 86r // donar llicènçia se continue acte de
presentació. Oficium notarium, et cetera. Altis-
simus, et cetera. Don Francisco de Pons, cancella-
rius.

La qual suplicació fonch extreta en pública for-
ma per exhibir en lo proçés de la firma del dub-
te per lo síndich del General posat contra la
constitució 4 y 5, títol «De violències y restitu-
ció de despullats», lo qual acte manaren ses se-
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nyories fos cusit en lo present dietari, que és sig-
nat de lletra Ba. En aquest mateix die, instant lo
síndich del General, fonch presentada una re-
questa a don Joseph Bailló, veguer de la present
ciutat, personalment trobat en la casa de sa prò-
pia habitació que té en la plasa de Santa Anna de
la present ciutat, per haver segrestat y manat en-
tregar tres mil vint-y-dos quarteras y set quar-
tans, pert de ordi y part de çivada, que en diffe-
rents puestos de la present vegueria tenia per sí
y per sos factors don Francisco Montserrat y Vi-
ves sens cognició de causa y sens ésser estat citat
y oÿt dit de Montserrat, havent manat entregar
dits grans, y de fet ésser estats entregats, a don
Joan Guinart, a Pau Feu y altres en nom de
aquells, de què fonch levat acte per mi, Joan Ar-
gila, ciutedà honrat de Barcelona, scrivà major
del General de Cathalunya, instant lo dit sín-
dich, lo qual actes és assí cusit signat de lletra
Cb.

86v Dimecres, a XXIII. En aquest die lo il·lustre se-
nyor oÿdor militar és baxat en la Llotja de la
mar de la present ciutat y se és conferit en la casa
del General, en lo aposento dels fraus, per vèu-
rer en aquell si havia frau, y se han trobat los se-
güents.

Primo, trenta-un vanos de diferents colors apre-
sos de casa la senyora March Flasader als flasa-
ders.

Ítem, quoranta-una, tafatà carmesí entre doble
texit y per a texir, après de mestre Gemir, valer,
ciutedà de Barcelona.

Ítem, un plegador ab dotse palms tafatà negre
part texit y part sens texir, après de casa Pau
Madans, valer, ciutedà de Barcelona.

Ítem, un plegador ab quatre o sinch canas tafatà
dobla negre a dos caps per a texir, après de casa
Jaume Feliu, valer, ciutedà de Barcelona.

Dijuous, a XXIV. En aquest die és estada presen-
tada a ses senyories una relació del doctor en
medecina Joseph Matas de com la malaltia de
Joseph Cortès, altre dels veguers de ses senyo-
ries, ha durat des de 5 del present y corrent mes
de mars fins a 22 de dit, tot inclusive, com en
dita relació se conté, que és assí cusida signada
de lletra Dc. En aquest mateix die, instant lo sín-
dich del General, fonch presentada una reques-
ta a Anthon Fontanilles, regent la vegueria de
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Vich, personalment trobat en la casa de la Dipu-
tació de la present ciutat y en la sala dels Reys de
aquella, a las deu horas y mitja de la matinada,
poch //87r // més o manco, per haver, segons se
diu, per orde de sa excel·lència en jornada de 21
de octubre pròxim passat segrestat vuyt-centes
sinquanta quarteras, sis cortans de ordi de una
part, y cent sexanta quarteras, sis cortans de ci-
vada a Joseph Puig-robí y a Jaume Comamala,
ciutedans de dita ciutat, los quals grans eran de
don Francisco Montserrat y Vives, y manar en-
tregar aquells a Joseph Parer, de dita ciutat,
com ha factor de don Joan Guinart, sens cogni-
ció de causa y sens ésser estat citat y oÿt dit de
Montserrat, de què fonch llevat acte per mi,
Joan Argila, ciutedà honrat de Barcelona, scrivà
major del General de Cathalunya, instant lo dit
síndich; lo qual és assí cusit signat de lletra Ea.
En aquest mateix die ses senyories me han orde-
nat a mi, scrivà major del General, cusir en lo
present dietari un vot dels magnífichs assessors
ordinaris y advocat fiscal y doctor consulents en
orde a la contrafacció dels grans appresos a don
Francisco Montserrat y Vives sens cognició de
causa, lo qual és assí signat de lletra F del thenor
següent:

Vot. «Enb lo fet consultat per los senyors depu-
tats y oÿdors de comptes del General de Catha-
lunya aserca si havent-se presentat a instànçia
del síndich del General del present principat de
Cathalunya requesta al excel·lentíssim senyor
duch de Cèssar, llochtinent y capità general del
present principat de Cathalunya, y al veguer de
la present ciutat per lo reparo de la contrafacció
que se ha feta en orde al segrest y entrega de
differents grans que eran de don Francisco de
Montserrat y Vives a don Joan Guinart, a Pau
Feu, // 87v // mercader, y a altres sens cognició
de causa ab orde de sa excel·lència, és necessàri
requestar als demés officials reals que han obrat
en dita contrafacció; y si en cas que sia necessa-
ri requestar-los, si han de fer y presentar a quis-
cun official real tres requestes, o si basta presen-
tar a quiscun una sola requesta; y si per la
representació de ditas requestas als officials re-
als del present Principat que han obrat en dita
aprehensió de grans, si és necessàri que vage lo
síndich del General y el escrivà major de aquell,
o si bastarà que se comete dita presentació de
requestas als officials del General se trobaran en
les col·lectes, ciutats o vilas ha ont són y reside-
xan dits officials reals que han contrafet en ditas
aprehensions. Vista la constitució «Lo fruit de
les Lleys» del títol «De observar constitucions»;

vist lo vot fet per los magnífichs assessor, advo-
cat fiscal y consulents aplicats per los senyors
deputats y oÿdors del General de Cathalunya a
12 de maig 1620 y la carta feta per los senyors
deputats als deputats locals del present princi-
pat de Cathalunya als 26 de maig 1620, y la re-
questa ordenada dit dia en virtut del vot; vista
la constitució 11 «Poch valria» del títol «De
observar constitucions» y tot lo proçés «Prin-
ceps namque»; y vist tot lo demés se havia de
vèurer. Attès y considerat que en dita constitu-
ció està disposat que en cas que per qualsevols
officials reals per via de manaments, proivisions
o qualsevols altres proçehiments se farà alguna
en contra, o en derogació, o en perjudici dels
usatges, constitucions, capítols de Cort, privile-
gis generals e comuns als tres brasos; que // 88r
// deputats de Cathalunya, axí generals com lo-
cals, si vist los serà, que ells personalment hi
sian necessaris se hajan y pugan opposar, per via
de suplicacions, rahonaments, requestes, etcè-
tera, de tal manera que los dits usatges y altres
privilegis sobredits sian observats y defensats.
Attès també consta del vot dalt mensionat que
los magnífichs assessors, advocat fiscal y doc-
tors consulents fou aconcellat que los senyors
deputats y oÿdors del General en las diligèncias
fahedoras en la contrafacció que·s tractava en
dit vot, y que los senyors deputats escrigueren a
tots los deputats reals de tot lo Principat y
comptats que estigueren advertits en vèurer y
procurar saber si algun official real de son dis-
tricte feyen alguns procehiments ab què encon-
trasen directa o indirectament alguna de las
constitucions, capítols de Cort, usatges de Bar-
celona, leys y privilegis generals en lo fet dels
enderrochs, y que en dit cas que contrafesen,
presentasen requesta als officials reals, notifi-
cant-los dita contrafacció la obligació tenia de
no obehir y las penas en què havia incidit y que
entenien procehir contra d’ells ab les penes im-
posades en ditas constitucions, com altrament
ab los medis que li apareixian més convenients
fins fos repostada dita contrafacció, llevant-ne
acte, dexant-li’n còpia al dit official real. Y attès
consta també de la dita carta que los senyors
deputats scrigueren a tots los deputats locals
que fesen y presentassen las requestas necessà-
ries ab lo mode y forma que se aconsella ab dit
vot, y últimament, de la última requesta, que
fou aquella ordenada conforme en lo dit vot
fou aconsellat, y en dit vot fou enviada als de-
putats locals per dit effecte. Per ço, los asses-
sors, advocat fiscal y doctors consulents // 88v
// infrascrits, són de vot y parer que los dits of-
ficials reals, ausents de la present ciutat, han
contrafet en la aprehensió y entrega de dits
grans de dit don Francisco Montserrat, y han
obrat en dita contrafactió de ésser requestats
per a què revoquen dits procehiments fets a las
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constitucions generals de Cathalunya y rein-
tegren les cosas en lo primer estat, a fi y effecte
de incidir aquells en les penes imposades per
las generals constitucions contra los contrafa-
hents; y per dit effecte se·ls presenten las re-
questas necessàrias, y que per la presentació de
aquellas no és necessari se conferesquen y vajen
lo síndich y scrivà major del General a las ciu-
tats, vilas y llochs a hont habitan y resideixen
los officials reals que han contrafet en dits pro-
cehiments, sinó que basta que los senyors de-
putats y oÿdors de comptes del General escri-
guen als deputats locals, y en falta dels deputats
locals, als assessors de la col·lecta ha ont ha-
biten y resideixen los officials reals que han
contrafet y obrat en dita contrafacció, y que·s
presenten requestas als dits officials reals notifi-
cant-los la dita contrafacció, y que revoquen
dits procehiments y reparen y reintegren del tot
la dita contrafacció ab la protesta ordinària de
precheir contra de ells per las penas en què han
incidit, y per lo total reparo de dita contrafac-
ció, oredenant-se per dit effecte las requestas
necessàrias, còpia de las quals se·ls remetrà en la
carta de la constricssió ordenant-los que leven
acte de las requestas y presentacions de aquellas
dexant-ne còpia simple als officials reals en la
forma // 89 r // acostumada. En quant emperò,
al haver-se de presentar tres requestas a quiscun
official, o si basta una requesta, attès y conside-
rat que encara que en dita constitució 11 sola-
ment se disposa que los officials reals que hau-
ran contrafet alguna constitució, usatge, capítol
de Cort, usos y consuetuts de Barcelona, privi-
legis generals del present Principat, per pros-
sehir contra d’ells per lo reparo de la contrafac-
ció que han de ser requests y interpel·lats per a
què revoquen y repasen la dita contrafacció,
sens que se dispose tingan de ser tres las re-
questas y de dret apar que per constitució mo-
ra a un basta sola una interpel·lació o requi-
sició, no obstant lo sobredit ad ulteriorem
cauthelam, són vot y parer los doctors infras-
crits que per a procehir la contrafacció contra
los officials contrafahents se’ls hajan de presen-
tar tres requestas, salvo etcètera. Montserrat,
assessor. Camperrós, advocat fiscal del General.
Areny, assessors. Comes, consulens. Puig, con-
sulens. Costa, consulens.»

89v Dilluns, a XXVIII. En aquest die, instant lo sín-
dich del General, foren presentades segonas re-
questas als magnífichs Joseph Bailló y Reguer,
regent la vegueria de Barcelona, y Anthon Fon-
tanellas, regent la vegueria de Vich, en orde a la
contrafacció per haver segrestat diversas parti-
das de grans de don Francisco Montserrat y Vi-
ves sens cognició de causa, de què fonch llevat
acte per mi, Joan Argila, scrivà major del Gene-
ral de Cathalunya; los quals actes són assí cusits
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signats de lletra G et Ha. En aquest mateix die
ses senyories me han ordenat a mi, scrivà // 90r
// major del General, cusir en lo present dietari
un acte de requesta presentat al magnífich Fran-
cisco de Gallart, veguer de Vilafranca de Pe-
nedès, instant lo deputat local de dita col·lecta
per orde de ses senyories per lo reparo de la dita
contrafactió per los grans apresos a don Francis-
co Montserrat y Vives sens cognició de causa, lo
qual acte és signat de lletra Ib.

Dijous, a XXXI. En aquest die, constituït perso-
nalment en lo consistori de ses senyories lo no-
ble senyor don Anthon de Camporrells, del àbit
de Sant Jaume de la Espasa, en Barcelona popu-
lat, com ha procurador del // 90v // noble don
Lluís de Sabater, embaxador anomenat per ses
senyories en cort de sa magestat, consta de sa
procura un poder de Jacintho Borras, notari pú-
blich de Barcelona, a 26 del corrent mes de
mars, de què fa fe dit notari, que·s assí cusida
signada de lletra Lc, ha jurat que dit don Lluís
Sabater se haurà bé y llealment en tot lo que li
serà encarregat en dita embaxada, sí y conforme
ab las instructions que a part li seran donadas
estarà disposat. En aquest mateix die, per medi
del síndich del General, enviaren ses senyories al
excel·lentíssim senyor virrey las nominacions de
diputats y oÿdors dels officis vuy vaccants. Y axí
mateix, una proposició de subjectes per al offici
de altre dels taulers y receptors del General de la
vila de Puigcerdà que vacca per mort de Fran-
cesch Colom, còpia dels quals papers és assí cu-
sida signadas de lletras M, N, Od.

Divendres, al primer de abril de
MDCLXXII.
En aquest die lo síndich del General ha fet rela-
ció en lo consistori de ses senyories com lo die
de ahir entregà al excel·lentíssim llochtinen de
sa magestat en lo present Principat las insicula-
cions dels llochse vaccants de deputats, oÿdors y
dels officis del General fins vuy vaccants, y axí
mateix, un despaix de propi ús de mil y sinch-
centas quarteras de blat per servey de sa mages-
tat per sustento de la guarnició de la gent de
guerra de la isla de Ivisa, y que sa excel·lència
havia fet de resposta estimava la attensió en la
concessió de dit pròpi ús y que en orde de las //
91r // insaculacions las remetria a sa magestat
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tant prest com li seria posible. En aquest mateix
die, instant lo síndich del General, foren presen-
tades terseras requestas als magnífichs Joseph
Bailló y Reguer, regent la vegueria de Barcelo-
na, y a Anthon Fontanellas, regent la vegueria
de Vich, en orde a la contrafacció per haver se-
grestat diversas partidas de grans de don Fran-
cisco Montserrat y Vives sens cognició de causa,
de què fonch llevat acte per mi, Joan Argila,
scrivà major del General, los quals actes són assí
cusits signats de lletras P y Qa.

Disapte, a II. En aquest die ha fet relació lo doc-
tor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com lo dia de vuy se és conferit per orde
de ses senyories en lo palau del excel·lentíssim
llochtinent y capità general en lo present Princi-
pat a effecte de donar-li un memorial o súplica,
que és assí cusida signada de lletra Rb, y junta-
ment per orde de ses senyories ha dit a sa
excel·lència de paraula lo que dit memorial o sú-
plica contenia. Al que sa excel·lència és estat ser-
vit respòndrer que quant las armas de sa mages-
tat, que Déu guarde, entrasen en lo present
Principat, sa magestat se reservava tot lo que era
de armas y guerra, en lo que se enclohya lo cas
contenia dit memorial o súplica. A més de què lo
home de què·s parla en dita súplica és criat de
don Joseph Agulló, lo qual és capità de cavalls, y
per consegüent, lo dit home per ser criat y de //
91v //la família de dit Agulló, és subjecte al audi-
tor general del exèrcit, y juntament que en
aquest fet tantmateix tocava eixir al Consell Real,
en cas que dit auditor general no hage pogut
conèxer de dita causa, y que no ho havia fet per
entèndrer que dit Marrón ho havia pogut fer.

Dimars, a V. En aquest dia ha fet relació lo doc-
tor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com lo dia de ahir aportà per orde de
ses senyories lo memorial o súplica que és assí
cusida // 92r // y signada de llerta Ac, que és se-
gon recado en orde aquell condempnat per lo
auditor del exèrcit, a sa excel·lència y desprès de
haver-la-y donada respongué sa excel·lència que
se la miraria.

Dimecres, a VI. En aquest die, a les tres horas de
la tarda, los molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya,
consistorialment juntats en la sala dels Reys de
la present casa ab asistència dels magnífichs as-
sessors y advocat fiscal y scrivà major de la pre-
sent casa y testimonis devall scrits, volent posar

en execució lo capitulat en la concòrida feta y
firmada entre los dits molt illustres senyors de-
putats de una, y los acrehedors censalistas de dit
General de part altra, inseguint la deliberació
feta per ses senyories lo die present de fer ex-
tracció per la quantitat de vint-y-quatre mília
lliuresa en lo modo y forma en dita concòrdia
contengut, és a çaber, de dotse milia lliures per
los acrehedors que han condonat las pencions al
dit General, y las restants dotse mília lliures per
los que no han condonat aquellas, y excedint la
quantitat de dotse mília lliures lo condonat per
dits acrehedors condonants, conforme consta
dels actes per lo scrivà major del General rebuts,
han posat en sort de rodolí los dits acrehedors
condonants y són estat extrets les següents:

Primo, donya Ana Gomis Falcó.

Ítem, Ramon Alemany.

Ítem, don Joan Olmera.

92r Ítem, don Joseph Xariana Sena.

Ítem, Jaume Domenchí y Desbarri.

Ítem, don Pedro Montaner.

Ítem, Joan Policarpo Albanell.

Ítem, Francisco Taverner y dona Madrona Ta-
verner.

Ítem, lo doctor Francesch Campderrós.

E seguidament, volent fer extracció de las res-
tants dotsa mília lliures a complement de ditas
vint-y-quatre mília lliures per los acrehedors
que no havian condonat las pencions atrasadas
de sos censals, havent fet primer per cada censal
de dits acrehedors un rodolí en lo modo y for-
ma en dita concòrdia pactat, són estat extrats
los censals següents:

Primo, convent de Pedralbes; juliol, foli 136,
20 lliures

Ítem, convent de la Merçè; juliol, foli 1112; 13
lliures, 4 sous.

Ítem, causa pia de vila; janer, foli 305; 15 lliures.

Ítem, convent de Sant Pere de las Puellas; de-
zembre, foli 290; 2 lliures, 7 sous.

Ítem, dona Isabel Cabrera y Pons; juny, foli
292; 2 lliures, 13 sous, 1 diner.

467

[ 1672 ]

a. a continuació dues requestes transcrites a l’Apèndix 6, pàg.
1490.
b. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 6, pàg.
1492.
c. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 6, pàg.
1492. a. a continuació ratllat per los acrehedors que han condonat.



Ítem, Joseph d’Espuny; maig, foli 719; 50 lliu-
res.

Ítem, Francesca Bofrer y Çafont; octubre, foli
716; 5 lliures, 1 sou, 10 diners.

Ítem, convent de Sant Hierònym de la Murtra;
juny, foli 725; 1 lliura, 11 diners

93r Ítem, successor de misser Bernat Olsina; octu-
bre, foli 433; 52 lliures, 10 sous.

Ítem, Bernat Joan Vives; agost, foli 918; 100
lliures.

Ítem, convent de Hierusalem; agost, foli 784;
24 lliures.

Ítem, convent de Santa Maria del Mar; juliol,
foli 462; 10 lliures, 18 sous, 9 diners.

Ítem, don Anthon de Paguera y Guilla; maig,
foli 643; 7 lliures.

Ítem, Joseph Cerveró e sos successors; juliol,
(foli) 1590; 13 lliures, 6 sous, 8 diners.

Ítem, convent de Carmelitas Descalsos; agost,
foli 1026; 10 lliures.

Ítem, Marianna Mars y Genovès; setembre, foli
378; 5 lliures, 12 sous, 8 diners.

Ítem, causa pia de Jaume Mas; juny, foli 920;
15 lliures.

Ítem, causa pia de Eulària Balla; foli 569; 4 lliu-
res, 1 sous, 9 diners.

Ítem, dona Maria de Guÿlles; maig, foli 569; 30
lliures.

Ítem, aniversaris presbierals de la Seu de Gero-
na; juliol, foli 1094; 70 lliures, 14sous, 8 di-
ners.

Ítem, successors de Madalena Blay Càrçer;
mars, foli 48; 30 lliures.

Ítem, convent de Pedralbes; juliol, foli 250; 2
lliures, 17 sous, 6 diners

93v Ítem, causa pia de Bernat Roig; juny, foli 358; 2
lliures, 2 sous, 9 diners.

Ítem, dona Albinia Camps; agost, foli 401; 15
lliures.

Ítem, Paula Cabanyes; mars, foli 512; 75 lliures.
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Ítem, administradors de la capella de Sant Se-
ver; juliol, foli 1174; 7 lliures, 5 sous, 5 diners.

Dijous, a VII. En aquest dia lo doctor misser Va-
lentí Puig, en Barcelona populat, com a procu-
rador del noble don Galceran de Cordellas, en
nom seu propi y com a patró del col·legi de
Nostra Senyora y Sant Jaume, dit de Cordellas,
en la rambla de la present ciutat, com de sa pro-
cura consta en poder de Joseph Quatrecases,
notari públich de Barcelona, a 6 del corrent, en
dit nom ha comparegut en lo consistori de ses
senyories y ha prestat lo jurament en mà y poder
de ses senyories, en nom de dit son principal,
que havent fetas las degudas diligèncias per tro-
bar los actes fahents per la diffinició de aquell
censal de vint-y-sinch lliures que fonch extret
en la extracció de la lluïció dels censals no con-
donats feta sots jornada de 13 de abril proppas-
sat lo rebia dit col·legi sobre dit General, no ha
trobat ni sab ningú de dits actes si no és tant so-
lament lo acte de la venda que·s féu a don Ale-
xandre de Cordelles, son avi, patró de dit
col·legi, lo qual assereix haver entregat al aju-
dant //94r // comú del racional.

Divendres, a VIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories cusir en lo present dietari un vot
dels magnífichs assessors y advocat fiscal de la
present casa y doctors consulents aserca del se-
grest dels grans apresos a don Francisco Mont-
serrat y Vives, ab lo qual són de parer que los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdor de
comptes poden exir al reparo de dita contrafac-
ció sí y conforme lo ús y costum de la present
casa, lo qual és signat de lletra Aa.

Disapte, a VIIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de sín-
dich, com lo dia de sinch del present mes anà
per orde de ses senyories als molt il·lustres se-
nyors consellers de la present ciutat de Barcelo-
na a effecte de participar-los com ses senyories
havian enviat a la cort de sa magestat al senyor
don Lluís Sabater per embaxador, per algunas
cosas convenients al Principat, y que los ne do-
navan notícia per si ara a dits molt il·lustres se-
nyors concellers se’ls oferia alguna cosa en dita
cort, que ses senyories se’ls offerian per a tot lo
que dit embaxador podria y seria bó, y que los
dits molt il·lustres senyors concellers han res-
post que estimaven en molt a ses senyories la of-
ferta y que quant se oferís ocasió, no dexarian
de valer-se de ses senyories ab dit embaxador.

94v Dimarts, a XII. En aquest dia ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo dia de ahir per orde de ses
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senyories posà en mà de sa excel·lència del
llochtinent y capità general lo memorial o súpli-
ca que és assí cusit signat de lletra Aa y que sa
excel·lència à respost que se’l miraria. En aquest
mateix die me han ordenat a mi, scrivà major
del General, cusir en lo present dietari la relació
feta per lo magnífich racional de la present casa
en jornada de 3 de nohembre 1671 sobre los
censals en los quals sortejà don Joseph Galceran
de Pinós, la qual és assí cusida signada de lletra
Bb.

96r Divendres, a XXII. En aquest die los nobles don
Guillem de Josa y don Hugo de Tamarit són en-
trats en lo consistori de ses senyories a fi y effecte
de presentar una súplica per part del bras militar,
la qual ses senyories remeteren als assessors.

96v Dimars, a XXVI. En aquest dia ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com per orde de ses senyories lo
dia de 24 del corrent aportà y entregà a sa ex-
cel·lència la súplica o memorial segon en orde a
asserca de la contrafacció del segrest dels grans
de don Francisco Montserrat, la qual és assí cu-
sida y signada de lletra Ac, y sa excel·lència res-
pongué la miraria.

Dijous, a XVIII. En aquest dia ha feta relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo dia de ahir per orde de ses
senyories se conferí en dos vaxells genovesos
que·s trobavan en lo moll de la present ciutat a
effecte de tràurer dos minyons que los alferez de
dos companyias que van en dits vaxells havian
aportat en aquells ab algunas trassas, y los tenian
violentats, com en efecte los ne tragué dit sín-
dich, y lo dia de avuy són vinguts los dits a donar
les gràcies a ses senyories del benefici los havia
fet. En aquest mateix die, havent obtinguda pri-
merament hora per medi del // 97r // síndich,
són anats los senyors deputats y hoïdors consis-
torialment ab las massas acompanyats de molts
officials de la present casa entre las tres y las qua-
tre de la tarda a visitar y donar la benvinguda al
excel·lentíssim senyor don ...d de Avalos, mar-
quès de Pescara, en sa casa, lo qual és eixit a re-
bre-los a la porta del aposiento antes a hont han
estat en la visita, no havent-hi de altre immediat
al corredor del cap de la scala, y entrats en dit
aposiento, lo dit excel·lentíssim senyor se és as-
sentat en la cadira de spallas a la porta, donant
las demés cadiras a dits senyors deputats y oÿ-

dors de cara a la porta, a hont axí assentats, lo se-
nyor deputat ecclesiàstich en nom del consistori
ha donat la benvinguda a dit excel·lentíssim se-
nyor y se li ha ofert en tot quant lo consistori po-
gués emplear-se en servir-lo, y dit excel·lentís-
sim senyor ha respost que estimave molt la
honra li havian feta y que folgaria se offerissen
moltes occasions en què pogués servir al molt
il·lustre consistori, y havent-li dit lo senyor de-
putat ecclesiàstich que tenint notícias que sa ex-
cel·lència era casat ab una senyora catalana, filla
de la senyora marquesa de Camarassa, esperava
lo consistori de sa excel·lència en tot temps y
ocasions tot favor; dit excel·lentíssim senyor ha
respost que ell no tenia que mendigar lo ser ca-
talà de la filla de la senyora marquesa, encara que
li era molta honra, per quant ell era decendent
del senyor don Francisco de Avalós, que ere ca-
talà, y després de haver pasades varias rahons de
cortesia y agasajo, dits senyors se són alsats y dit
excel·lentíssim senyor los ha acompanyats fins al
cap de la scala baxant dos graons d’ella y sa famí-
lia fins a la porta.

97v Disapte, a XXX. En aquest mateix die ses senyo-
ries me han ordenat a mi, scrivà major del Ge-
neral, que cusís en lo present dietari dos actes
de requesta presentats al magnífich Francisco
de Gallart, de Vilafranca de Penedès, per lo re-
paro de la contrafacció de la aprehensió dels
grans de don Francisco Montserrat y Vives sens
cognició de causa, a instància del deputat local
de dita vila, y cosit de orde de ses senyories, lo
un signat de lletra Aa y lo altre de lletra Bb; tres
requestas axí mateix presentades de orde de ses
senyories instant lo doctor Pere Màrtir Capde-
vila, assessor ordinari de la Deputació local de
Cerdanya, per reparo de la dita contrafacció a
Domingo Jordana, sotsballe de Puigcredà y
sotsveguer de Cerdanya, las quals són signades
de lletras C, D y Ec. Y axí mateix, altre acte de
protesta a dit Jordana presentat signat de lletra
Fd. Y axí mateix, altres tres requestas presenta-
des a Bonifaci March, doctor en medecina, còn-
sol en cap que era de la vila de Olot, aportant la
vara de llochtinent de veguer de la vegueria de
Camprodon, instant lo deputat local de dita vila
de orde de ses senyories per lo reparo de la so-
bredita contrafactió, las quals són signadas de
lletras G, H y Je.
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Maig, MDCLXXII

Dimecres, a IIII. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor real és baxat a la Llotja de la mar de la
present ciutat y se·s conferit en lo aposento dels
fraus per vèurer lo que·y havia en aquell; se tro-
baren los següents:

Primo, tres pessas de cotoninas y dos trossos de
dita cotonina y vuyt // 98v // canas de tafatà en-
tre doble color blau, après de la botiga de Jo-
seph Matheu Plantí.

Ítem, un plegador ab les pintas y seda ordida,
après de casa de Bartomeu Crosi, valer.

En aquest mateix dia ses senyories me han orde-
nat a mi, scrivà major del General, que cusís en
lo present dietari una súplica presentada en con-
sistori per don Guillem de Josa y don Hugo de
Tamarit per part del bras militar en jornada de
22 del mes de abril pròxim passat junt ab una
còpia de un manament fet per los il·lustres y
molt reverents jutges comissaris y executors
apostòlichs de la bolla de la Santa Crusada a
don Joseph d’en Vega, governador de Cardona,
los quals són signats de lletras A y B y del thenor
següent:

«Molta il·lustre senyor. Lo bras militar del prin-
cipat de Cathalunya y sos comptats diuen que
los reverents jutges, comissaris y executors
apostòlichs de la bulla de la Santa Cruzada han
fet un manament a don Joseph de Vega, gover-
nador de Cardona, a instància del procurador
fiscal de dit tribunal, per què en virtut de sa
obediènçia, y sots pena de dos-cents ducats de
or en cas de contrafacció, comparegués perso-
nalment dins de deu dies en la present ciutat, no
guiat ni assegurat, per a satisfer a unas enquestas
contra dit don Joseph Vega, fulminada altra-
ment com mira procehir contra sa persona y
béns, a execució de dita pena y declaració de
censuras, com de manament a dit de Vega apar,
lo qual se presentà a vostra senyoria. E com en
dit fet se considere que dits comissaris procehe-
xen contra las generals constitucions de Catha-
lunya, privilegis y gràcias al estament militar //
99r // y costums del present Principat, per ésser
los militars de la jurisdicció del senyor rey priva-
tive a tots altres officials, exceptats als veguers y
sotsveguers que tenen esta regalia solament co-
munnicada en las causas civils, constitució 51,
«Negú» 4, títol «De jurisdictió de tots jutges»,
«Usatge dels magnats», títol «De dret de fisch»,
capítol 6, títol «De jurisdictió de tots jutges» en
lo volum 2 de les Constitucions, per no poder-
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se procehir contra los militars ab la sola instàn-
cia del fiscal ex mero officio segons lo privilegi
continuat en lo capítol 3 sots títol «De acusa-
cions» en lo 2 volum de las Constitucions, per
procehir-se ab penas pecuniarias respecte de un
militar contra la constitució «Única», títol «De
béns dels condemnats» en lo segon volum de
las constitucions, y finalment, perquè no consta
que dits comissaris tingan territori concedit, y
quant lo tinguessen per a exercir la jurisdictió
ecclesiàsthica, és inusitat modo de procehir per
jutges ecclesiàsthicas contra personas plebeyas,
quant més contra personas militars, com de dit
manament apar en la forma que està concebut.
Per tant, lo bras militar representa a vostra se-
nyoria lo sobredit en conformitat del que dit
bras acostumat y per lo que interessa sien obser-
vats sos privilegis y prerrogativas, a vostra se-
nyoria suplica mane attèndrer al sobredit y com
contravinga a constitucions, privilegis, usos y
costums, exir al reparo de aquells conforme ha
fins lo die de avuy observat. Oblata XXII aprilis,
MDCLXXII in consistorio, et cetera. Et domini de-
putati, intervenientibus dominis auditoribus
computorum, comisserunt praedicta magnificis
assessoribus Generalis Cathalonie qui verbo vel in
scriptis relationem faciant. Joan Argila, scriva
maioris Generalis Catalonie.»

«Dea part dels il·lustres y molt reverents senyors
don Joseph Corts, ardiaca //99v // de Santa Ma-
ria del Mar de la present ciutat, y Joseph Ga-
llart, en quiscun dret doctor, ardiaca de Llobre-
gat y canonge de la Seu de Barcelona, Jutges
comissaris y questors apostòlichs de la bulla de
la Santa Crusada per auctoritat aposthòlica de-
putats y subdelegats en lo present principat de
Cathalunya y comptats de Rosellò y Cerdanya.
Per exequció de la proivisió feta per dits senyors
comisaris lo dia present al peu de una suplicació
donada per lo devall instant ab thenor del pre-
sent cartell en virtut de santa obediència y sots
pena de dos-cents ducats de or en cas de contra-
facció aplicadors a la expedició de la guerra con-
tra infels y en subsidi de excomunicació major,
se diu y mana a Joseph de Vega, governador de
Cardona, que dins deu dies precisos y peremp-
toris del dia de la presentació del present cartell
a ell fahedora comptadors, comparega perso-
nalment en la present ciutat de Barcelona no
guiat ni assegurat devant dits senyo comissaris
apostòlichs per a satisfer a la requesta contra ell
instant lo procurador fiscal de dita Santa Crusa-
da fulminada, altrament fent lo contrari, lo que
no·s creu, passat die termini serà per dits se-
nyors comissaris apostòlichs procehit contra sa
persona y béns a exequció de dita pena y decla-
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ració de ditas censuras, citant-lo que comparega
personalment per a veure’s declarat ésser incidit
en aquellas y altres, si y segons la justícia, serà
trobat fahedor com a rebelde y inobedient als
manaments de dits senyors comissaris, ínimo
apostòlichs sa absència en res no obstant més
contumàcia exhigint, lo qual cartell se fa a ins-
tància del dever procurador fiscal de dita Santa
Crusada. Datus en Barcelona als onse de de-
zembre del any mil sis-cents setanta-hu. Corts,
subdelegatus apostholicus. Locus si+–gilli. Ga-
llart, SI subdelegatus apostholicus. Scriba Sancte
Crusiate Mathias Marçal, notarius publicus
Barcinone.»

100r Dijous, a V. En aquest dia, per orde de ses se-
nyories, és anat lo doctor Pere Cardona, servint
lo offici de síndich del General, a sa excel·lència
a effecte de aportar-li un memorial en orde als
excessos que·s cometan fora lo portal del Mar
per vèndrer los de las galeras mercaderias sens
pagar dret del General ni Bolla, juntament ab la
còpia de una carta del rey nostre senyor, que
gose de glòria, la qual és en orde a dita matèria,
y se troba continuada en lo dietari trienni 1665
foli entre 18 y 19m, lo qual memorial és assí cu-
sit y signat de lletra A y del thenor següent:

«Excel·lentíssima senyor: Los diputats del Ge-
neral de Cathalunya representan a vostra ex-
cel·lència lo grandíssim dany que resulta als
drets del General y Bolla de vèndrer los de las
galeras mercaderias en gran quantitat fora lo
portal del Mar de la present ciutat, y si bé los of-
ficials del General, per la real grandesa de nos-
tres reys y senyors, tenen facultat de impedir-
ho, però com en dit puesto ordinàriament
acudan soldats y estan serca las galeras, y axí
fora fàcil ocasionar-se algun desorde, per ço, su-
plican a vostra excel·lència se servesca manar
donar assistènçia als officials del General, la qual
sia competent per obviar los fraus se fan al Ge-
neral y drets de què·l privan. Essent esta matèria
que los diputats antecessors ho han reprenentat
a sa magestat, Déu lo guarde, algunas vegades,
perticularment al rey nostre senyor, que gose de
glòria, lo qual ab sa real carta dada en Madrit a 4
de setembre 1665, còpia de la qual resposta en
mà de vostra excel·lència, // 100v // fou servit
attèndrer al què los diputats suplicaven en la
mateixa conformitat que dits deputats a vostra
excel·lència. Per lo que esperant de vostra ex-
cel·lència servirà manar posar en exequció la real
voluntat y orde de sa magestat, que ho rebran a
particular merçè de la mà de vostra excel·lència
com ha tant apasionat al benefici d’est Princi-
pat.

Divendres, a VI. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo dia 29 del passat per orde
de ses senyories aportà y entregà al excel·lentís-
sim llochtinent y capità general lo memorial o
tercera embaxada en orde a la contrafactió dels
segrests dels grans de don Francisco de Mont-
serrat, que és assí cusida y signada de lletra Ba y
que sa excel·lència, prenent dit memorial o sú-
plica, respongué que ja havia enviat a ses senyo-
ries la resposta a las dos embaxadas antecedents
en orde a dit fet. En aquest mateix die ses se-
nyories me han ordenat a mi, scrivà major del
General, cusir en lo present llibre una certifi-
catòria que conté que Gabriel Balanch, altre
dels assessors de la casa de la Diputació, conti-
nua ab los mals y axaques de altre relació feta
sots jornada del primer de janer proppassat, la
qual certificatòria és signada de lletra A b.

101r Dilluns, a VIIII. En aquest die me han ordenat a
mi, scribà major, los senyors deputats cusir en lo
present dietari una supplicació presentada en
consistori de ses senyories per Francesch Lleo-
nart, notari, y Miquel Salvador, la qual és assí
cusida y signada de lletra Bc.

Dimarts, a X. En aquest die ha fet relació lo doc-
tor Pere Cardona, servint lo offici de síndich,
com per orde de ses senyories lo dia de aïr
aportà y entregà al excel·lentíssim llochtinent
general un memorial o súplica, que és cusida en
lo present dietari sots jornada de 9 del corrent,
y una còpia de una carta de sa magestat, que
Déu guarde, cotada en dita súplica, y juntament
li digué de paraula lo contengut en ella, supli-
cant-li de part de ses senyories la prestesa en lo
remey. Y sa excel·lència respongué que miraria
dita súplica y veuria lo que se hauria de fer. E
més, fa relació dit dia dit síndich com lo dia de 6
del corrent // 101v // mes, anà y se conferí per
orde de ses senyories a una de las galeras de Nà-
pols se troban en lo moll de la present ciutat
anomenada de Sant Genaro, a effecte de tràurer
de esta alguns minyons que los officials de dita
galera havian ab algunas trassas aportats a ella,
tenint-los violentats, no dexant-los exir de dita
galera y tornar a ses casas volent fossen soldats,
com en effecte ne tragué que li digueren se’n
volian exir y estaven violentats. E més, fa relació
com lo dia de ahir, havent los officials de dita
galera apresos més miyons y tenint-los en dita
galera violentats, per dit effecte havent-se vin-
gut a quexar ab ses senyories alguns pares o pa-
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réns dels tals minyons, anà dit síndich per orde
de ses senyories altra vegada a dita galera per
trèurer dits minyons, y després de molta con-
trovèrsia ab lo capità de dita galera, ha dit sín-
dich amenassat lo fer represàlias de gent de ditas
galeras, li ha entregats dit capità y ha trets de
dita galera quatre minyons que hi havia en ella
violentats.

102r Disapte, a XIIII. En aquest die són vinguts en lo
consistori de ses senyories Miquel Salvador,
mercader, receptor de la capitania general, Joan
Ossio, alguacil de dita capitania, y Francesch
Lleonart, scrivà major de aquella, a effecte de
fer dits actes de renovació, los quals són assí cu-
sits signats de lletra A y B y del thenor següent:

A. «Constituïtsa personalment Miquel Salva-
dor, mercader, ciutedà de Barcelona, receptor
de la capitania general del present Principat, y
Joan Ossio, alguazil de dita capitania, en pre-
sència dels molt il·lustres senyors deputats y oÿ-
dors de comptes del General de dit principat de
Cathalunya, consistorialment trobats en la sala
del consistori de la present casa de la Diputació
y en presència dels restimonis devall scrits, dit
Salvador y Ossio me han requerit a mi, Joan Ar-
gila, scrivà major del dit General, personalment
trobat en lo dit consistori, que llevàs acte com
los dits Salvador y Ossio volent obehir una de-
claració feta per lo molt il·lustre senyor cance-
ller del present Principat als 10 del present y cor-
rent mes de maig sobre lo dupte firmat per part
y a //102v // instància del síndich del General de
Cathalunya acerca de la contrafacció a las cons-
titucions de Cathalunya per rahó de la aprehen-
sió se féu per los ministres y officials del dit tri-
bunal de la capitania general de aquells
vint-y-un mil sinch-cents y un real de vuyt y al-
tres vasos de plata de la galera Patrona de Gèno-
va governada per lo capità Hypólito Gallo, ab la
qual és estat declarat tenir lloch la contrafactió,
y que lo mandato de comissió , apprehensió y
tots los demés procehiments fets per dita apre-
hensió de dits reals de vuyt y demés subse-
güents, són fets contra las generals constitu-
cions del present Principat y drets de la pàtria, y
per consegüent, haver los dits Salvador y Ossio
y demés ministres de dit tribunal violat y con-
trafet aquelles. Per ço, inseguint la forma de la
constitució «Poch valdria» 11, títol «De obser-
var constitucions», que disposa que feta la de-
claració de la contrafacció, los officials que han
contrafet deuen revocar los actes y prossehi-
ments contra constitucions fets, los dits Salva-
dor y Ossio revocan, cassan y anul·lan tots los
procehiments per ells com ha receptor y alguasil
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extraordinari que aleshores era de dit tribunal
de dita capitania general fets y altres com ha
contraris a las generals constitucions de Catha-
lunya, y en particular, contra la constitució 7, tí-
tol «De offici de alcaits» y altres aplicables y per
revocats, cassats y nul·los volen haver y ser tin-
guts y ser restituït tot en son pristino estat y
com si fets no fosen. De totas las quals cosas los
dits Salvador y Ossio me han requerit llevar lo
present acte, lo qual fonch llevat per mi, dit
Joan Argila, secretari y scrivà major predit. Es-
sent presents per testimonis Francisco Martí,
burgès de Vilafranca en Barcelona populat y
Jaume Casas, altre dels veguers de ses senyo-
ries.»

«B. Ea semblantment, Francesch Lleonart, no-
tari scrivà major de la capitania //103r // general
del present Principat, constituhit personalment
devant dits molt il·lustres senyors deputats y oÿ-
dors de comptes del General de dit Principat,
consistorialment trobats en la sala del consistori
de la present casa de la Diputació y en presènçia
dels testimonis devall scrits, me ha requerit a
mi, Joan Argila, ciutedà honrat de Barcelona y
scrivà major de dit General, personalment tro-
bat en dit consistori, com volent obehir una de-
claració feta per lo molt il·lustre canceller del
present Principat als 4 del present y corrent mes
de maig sobre lo dupte firmat per part y a
instància del síndich del General de Cathalunya
acerca de la contrafactió de las constitucions de
Cathalunya per rahó de la apprehensió se féu
per los ministres y officials del dit tribunal de la
capitania general de aquells vint-y- un mil
sinch-cents-y-un real de vuyt y altres vasos de
plata de la galera Patrona de Gènova governada
per lo capità Hipólito Gallo, ab la qual és estat
declarat tenir lloch la contrafactió, y que lo
mandato de comissió, aprehensió y tots los de-
més procehiments fets en la dita aprehensió de
dits reals de vuyt y demés subsegüents foren fets
contra las generals constitucions del present
Principat y drets de la pàtria, y per consegüent,
haver los ditsb Francisco Lleonart y demés mi-
nistres de dit tribunal violat y contrafet aquelles.
Per ço, inseguint la forma de la constitució
«Poch valdria» 11, títol «De observar constitu-
cions» que disposa que feta la declaració de la
contrafactió, los officials y altres que han con-
trafet deven revocar los actes y procehiments
contra ditas constitucions, lo dit Francisco Lle-
onart revoca, cassa y anul·la lo proçés per ell
com ha scrivà major de dita capitania general fet
sobre dita aprehensió de dits reals de vuyt ab
tots los actes y demés coses depenents y emer-
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gents tant de dit proçès com altrament //103v //
com ha contrari a las generals constitucions de
Cathalunya, y en particular contra la constitució
7, títol «De offici de alcayts» y altres aplicables,
y revocats, cassats y nul·los vol haver y ser tin-
guts dits proçès y procehiments y restituhit tot
en son pristino stat y com si fets no fossen. E
no-resmenys, en presència de dits molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes y thesti-
monis avall scrits, cassa y anul·la y declina totas
las fullas de dit original proçés de una en una.
De totes les quals cosas instat y requerit per dit
Francesch Lleonart fonch llevat lo present acte
per per mi, dit Joan Argila, secretari y scrivà ma-
jor del General. Essent presents per testimonis
Francisco Martí, burguès de Vilafranca de Pe-
nedès, en Barcelona populat, y Jaume Casas, al-
tre dels veguers de ses senyories.»

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com havent entès ses senyories y estant
instats de algunas personas interessadas, de què
los officials de las galeras de Nàpols que se tro-
ban de lo present en lo moll de la present ciutat,
aportavan los minyons que ab algunas trassas
aportavan a las galeras, fent-los allí assentar pla-
sa de soldats y los tenian violentats a la drassana
de la present ciutat, anà per orde de ses senyo-
ries lo dia de 12 del present y corrent mes al se-
nyor don Pedro Estevan, governador de la plas-
sa, per a què fos servit donar orde en què a la
dita drassana lo dexassen vèurer los minyons
que allí tenian y en ella havian aportats de ditas
galeras, y que lo dit governador donà orde al ti-
nent general de què anàs per dit effecte ab com-
panyia de dit síndich en dita drassana, y que ha-
vent anat allí, tingué dos minyons dels //104r //
que se’n volgueren exir. E més, fa relació com
lo dia de aïr, que comptàvem 13 del corrent,
anà per orde de ses senyories dit síndich a una
de las ditas galeras anomenada de Santa There-
sa, a fi y effecte de tràurer de ella axí mateix un
minyó que en ella estava violentat, essent instats
los senyors deputats del pare de dit minyó, y lo
tragué de dita galera. E axí mateix, fa relació
com lo dia de vuy semblantment se·s conferit
dit síndich per orde de ses senyories a una de di-
tas galeras anomenada la Patrona de Nàpols,
per dit effecte de tràurer de ella un minyó que
axí mateix estava en ella, y que le·n ha tret; y axí
mateix és entrat en altras galeras a vèurer si en
ellas s’í trobarian alguns altres minyons que sos
parents tenian notícia eran en ellas y no·ls han
trobats, havent també feta la matexa diligència
en la drassana de la present ciutat. E finalment,
fa relació com per orde de ses senyories se és
conferit dit síndich en lo palàcio del excel·lentís-
sim llochtinent a efecte de dornar-li dos memo-
rials o súplicas, la una aserca de què sa ex-

cel·lència fos servit alsar lo impediment de tràu-
rer blat fora regne, y la altre per a què sa
excel·lència fos servit entregar a ses senyories
dels senyors deputats y oÿdors las insaculacions
per poder fer lo die de demà, que comptàvem
15, segons ordenan los capítols de Cort, la ex-
tracció de insaculadors, y havent fet demanar
per lo porter de palàcio al capità de la guarda de
sa excel·lència lloch per poder donar ditas súpli-
cas o memorials a sa excel·lència, li és estat res-
post que dit capità de la guarda tenia orde de sa
excel·lència de no entrar-li recado algun en di-
vendres ni disapte, y que axí no podia ser avuy
per ser disapte.

104v Dimars, a XVII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de sín-
dich, de què lo die de aïr, que comptàvem a 16,
per orde de ses senyories aportà y entregà al
molt reverent canceller lo proçés de la contra-
facció dels grans de don Francisco Montserrat y
Vives junt ab la suplicació de la firma del dubte
de dita contrafacció. Notaa que esta contrafac-
ció fou declarada a 16 de mars 1674 en favor
del General transumpto de la sentència 21 en lo
dietari del trienni 1680 a 29 de juliol 1683.

Dimecres, a XVIII. En aquest dia me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusir en lo pre-
sent dietari una carta dels jurats de la vila de Ull-
decona, que és signada de lletra A y del thenor
següent:

«Moltb il·lustres diputats: Esta sols és per dir y
fer sabidors a vostres excel·lències lo quant este
poble //105r // de Ulldecona està pobre y mise-
rable y quant carregada està vuy de tan grans
pechos, sent imposible lo poder-los suportat,
pues ja à serca de dos anys que tenim un aloja-
ment tant exorbitat y conturbatiu per esta vila,
puix lo senyor don Luýs de Cardona és qui té
dit alojament y per ser tant gran la família y gas-
to que porta dit senyor nos avem mortificat tots
dits dos anys de donar-li, per estar sa persona
ausent de ella, cent lliures de plata cada mes,
hont esta vila fins avuy à fet los esforços posibles
per a conservar-se, però ara de aquí al devant no
és posible lo poder-o fer per causa de la poca cu-
llita de blat y altres coses que se·ns spera, y lo pi-
jor de tot que este any és que en la nulitat de ai-
gües que an caigut se à negat molta part de blat
y les terres millors no se an pogut sembrar, y de
més a més, se an derrocat y caigut cosa de cent
cases y molta part de les murades, per lo qual la
gent, vent-se acabats de no poder habitar en ses
cases ni poder-les adobar, deixaran la vila, y no
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tant solament ho faran los d’esta vila, però tam-
bé los dels pobles sircumvehins, per no poder
acudir a les obligacions de ses cases y a la paga
del alojament, per estar tan cansats y postrats. Y
no sabent a qui poder millor recórrer y demanar
medi nos encamine en tanta tribulació que vos-
tres senyories, com a amparo y protectors de
este Principat los suplicam ab la veras possibles
de fer-nos merçè de mirar per esta pobra vila y
quin alivio puga tenir, y perdonen vostres se-
nyories d’este enfado y cansansio, suplicant-los
nos vullen manar en allò que vostres senyories
voldran per a què pugen experimentar nostron
gran effecte y voluntat, a qui Nostre Senyor
guarde y a vostres senyories prospere. D’esta
vila de Ulldecona, als 14 de maig 1672. Molt
servidors al manar de vostres senyories. Los ju-
rats de la vila de Ulldecona.»

105v Divendres, a XX. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General de Cathalunya,
cusir en lo present dietari una súplica donada
per lo síndich de la vila dels Prats del Rey, la
qual és assí cusida siganda de lletra B y del the-
nor següent:

«Laa vila dels Prats del Rey y habitants en aque-
lla han estat sempre lleals vassalls de sa mages-
tat, que Déu guarde, y an sempre acudit ab la
puntualitat y ab totas las forças los són estades
posibles al servey del senyor rey tant en las per-
sonas com també en sos béns, tant dels particu-
lars com del comú, de tal manera que sent vuy
de unas cent-y-vint casas habitables entra bonas
y dolentas, y la major part de aquellas molt
temps del any an de anar acaptant, se han impo-
sat sobre la universitat més de 500 lliures de
mals, sens moltes de altres que los particulars se
an aigut de imposar cada cual sobre sos béns per
acudir al dit servey, com és públich y notori, y
altrament, los particulars de dita vila an acudit
en sas personas al servey també de sa magestat
sens que may dita universitat age recusat ni re-
cusa vuy voler fer lo servey de sa magestat en
quant abastian sas forças. E com la dita vila vuy
se vege impossibilitada de poder portar tant
gran càrrega com porta en lo allojament de un
capità ab quatre criats, //106r // set o vuyt caval-
caduras, un farruel y sa muller ab tres o quatre
criaturas grans, ab tres soldats muntats altres,
als quals dona dita vila, ço és, al capità, cada die
ab diner vuyt reals, y per la casa a hont habita
per haver-li de fer sinch llits y altres gastos, dona
dita vila deu sous cada dia; al dit farruel, quatre
sous cada die; y als altres tres soldats fa dita vila
tot lo gasto, axí que ve a gastar dita vila tot lo
gasto cada dia ab dit allotjament molt serca de
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vint reals, sens la pèrdua que fa ab lo pa y lo ordi
se dona per compte de sa magestat, y ports de
anar a sercar aquell; así que se gasta cada mes
dita vila molt més de xixanta lliures per dit allot-
jament. E com la dita universitat vuy se vege is-
lada de suportar un tant excessiu gasto, de tal
manera que los demés particulars estan ab àni-
mo de dexar sas casas; ab què si no se·ls donave
algun alivio restaria la dita vila inhabitada y lo
servey de sa magestat, que Déu guarde, restaria
exaust, lo que la dita universitat y particulars
aquella sentirian en extrem, per quant sempre se
an preciats, y se precian vuy tant en comú com
en particular, ser lleals vassalls y servidors de sa
magestat, com fins assí sia fet y encara ab major
effecte que no ha fet fins así en tot allò que sas
forças abastaran. E com està dit, vuy la dita vila
se tropia ad ultimum vale de tal manera que no
sap com entretenir y dar consuelo als habitants,
y sia vingut lo síndich de dita vila per primera,
segona y terçera vegada a demanar alivio de un
tinent y quatre soldats tenian allotjats la dita vila
ab què per aquells pagava la dita vila, ço és, al ti-
nent vuyt sous //106v // y quatre sous a la casa a
hont habitava, y als dits quatre soldats feia la
dita vila tot lo gasto, y pensant la dita vila tràu-
rer algun alivio del dit tresorer del dit allotja-
ment del tinent y posar-los major allotjament,
com fou del dit capità y de son predecessor de
dita companya, y per no trobar alivio en dit re-
gent la real thresoreria, lo síndich de la dita vila
postrat a la pietat y clemença de vostra senyoria,
com a defensor del present Principat y poblat de
aquells, suplica sia servit procurar un medi, que
la dita vila y particulars de aquella pugan tenir
un alivio de una tant gran càrrega, no entenent
ni fugint la dita vila fer, com dit és, lo servey de
sa magestat, antes bé, de tot bon cor y voluntat
se offerexen fer aquell en tot allò que sas forças
abastaran. Sperant lo alivio de la mà de vostra
senyoria. Officium, et cetera. Altissimus, Pons.»

Disapte, a XXI. En aquest die me han ordenan a
mi, scrivà major del General de Cathalunya,
continuar y insertar en lo present dietari una sú-
plica donada en lo consistori de ses senyories
per part de Pere Vilaseca, notari causídich de la
ciutat de Barcelona, com ha procurador dels
magnífichs doctors Pere de Amigant y Miquel
Calderó, com de sa procura consta en poder de
Bernat Famades, notari públich y del col·legi
dels notaris reals, a 16 de maig 1672, assessor y
advocat fiscal que eran de la capitania // 107r //
general, ab la qual súplica revocan tots los pro-
cehiments fets per dits doctors de Amigant y
Calderó en orde a la contrafactió per rahó de la
qual declara lo dupte en la Real Audiència a
instància del síndich del General sobre lo fet
dels officials de la capitania general en la apre-
hensió dels reals de vuyt y plata obrada feta so-
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bre la galera patrona de la sereníssima república
de Gènova, y axí mateix, ab la dita suplicació en
virtut de dita deliberació estan cusidas y conti-
nuadas dos àpocas firmadas per Gabriel de
Amargós, depositari anomenat per lo molt reve-
rent canceller a favor del magnífich Pere de
Amigant, de vuyt-cents reals de vuyt sots jorna-
da de 4 de maig 1670, y altre de semblant
quantitat a favor del magnífich doctor Miquel
Calderó, sots jornada de 3 de dit mes y any, re-
budas en poder de Balthaçar Oriol, escrivà de
manament, la qual súplica, procura y àpocas són
assí cusidas signadas de lletras A, B, C y D y una
després altre són del thenor següent:

A. «Molta il·lustre senyor: Als 21 de agost 1668
per lo magnífich doctor Pere de Amigant, ales-
hores assessor de la capitania general, y magní-
fich doctor Miquel Calderó, advocat fiscal tam-
bé en dit temps, ab sentència diffinitiva fou
declarat que havia caigut en comís una partida
conciderable de reals de vuyt y de plata obrada,
de la qual pochs dias antes se havia feta aprehen-
sió en la galera patrona de la república de Gèno-
va, governada per lo capità Hipólito Gallo, y la
part de averias que podia espectar als assessors y
ministres de dita capitania general se repartí en-
tre aquells, y havent-se presentat requestas als
dits Amigant y Calderó per a què revocassen //
107v // la dita sentència y procehiments com ha
fets contra constitucions, y firmat dubte per
part del síndich del General y prosseguida la
instància per a què se declaràs sobre dit dubte,
als 23 de juny 1670 se firmà part dels dits de
Amigant y Calderó en la forma acostumada, of-
ferint-se revocar lo que haguessen obrat contra
generals constitucions ab las degudas emperò
protestacions, y per evitar las penas commina-
des en la constitució de la Observança, sobre las
quals firmas de dubte del síndich del General y
demés, als 4 del corrent mes de maig se prengué
resolucio y fonch declarat per lo reverent cance-
ller junctis tribus aulis que la dita sentència, ac-
tes y procehiments antecedents y subseguits
després de dita sentència se havian fet contra lo
disposat en las generals constitucions, y que en
quant als dits de Amigant y Calderó, per motius
y rahons particulars, no proceheix lo judici de
contrafacció. E com la intensió y ànimo dels dits
Amigant y Calderó may sia estat voler violar
constitució alguna, ans bé, si haguessen judi-
ciat, que declarant la sentència sobrecalendada
contrafeyan, no la hagueran declarada, y si antes
de fer-se la declaració del reverent canceller no
haguessen cregut haver procehit segons disposi-
ció de dret comú y municipal, haurian revocats
los procehiments refferits, lo qual dubte no·ls

resta de present a vista de la declaració sobre-
dita. Per tant y altrament, desitjant cumplir
exactament ab la observància de ditas generals
constitucions, sens voler en ningun temps con-
trovertir cosa que conste ab declaració ésser
contra ditas constitucions, declaran y represen-
tan a vostra senyoria que estan promptes a revo-
car dita sentència y demés procehiments que re-
vocar degan ab lo modo y forma que ha vostra
senyoria aparexerà, y segons disposició de ditas
//108r // constitucions, seran tinguts revocar of-
ferir fer llevar acte de dita revocació y des de ara
los revocan y tenen per revocats, en quant dita
revocació té dependència del dits suplicants, y
axí mateix, presentan dos àpochas, de las quals
conste que han restituhit a la part interesada lo
que reberen, y suplica son llegítim procurador
que attès lo sobredit, no se done lloch a pro-
cehiments alguns contra los suplicants. Premisso
vel alio quocunque meliori modo. Officium, et ce-
tera, Altissimus, et cetera. Roma. Oblata XVI
maii MDCLXXII in consistorio. Et domini deputa-
ti intervenientibus dominis auditoribus compu-
torum comisserunt predicta magnifics assessori-
bus Generalis Cathaloniae qui super suplicatis
debite provideant et justitiam administrent. Jo-
annes Argila, scriva maioris Generalis Catalo-
nie.»

« B. Diea decima sexta mensis maii anno a Nati-
vitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesi-
mo secundo, Barchinone. Magnifici et dilecti
cancellario domini Michael Caldero, utriusque
juris et Regie Audientie presentis principatus
Cathalonie tertiaeque aule doctor, et Petrus de
Amigant, utriusque juris doctor, judex Regie
Curie eiusdem Principatus, gratis, et cetera,
constituerunt et ordinaverunt procuratorem eo-
rum et utriusque eorum insolidum certum, et ce-
tera, itaque, et cetera, Petrum Vilasecha, nota-
rium causidicum, civem Barchinone, presentem.
Ad omnes et singulas lutes sive causas tam activas
quam passivas, presentes et appellatorias, tam
motas quam movendas latissime cum amplissi-
mo, solito et assueto litium et causarum cursu fa
// 108v // cultatibus quam ex testis et potestatibus
expressis jurandi de calumpnia, et cetera, cautio-
nes quascunque tam juratorias quam fidejusso-
rias praestandi, et cetera, clama et retroclama
exponendi, et cetera, executiones quascunque ins-
tandi, et cetera, scripturas quascunque quibusvis
personis presentandi, et cetera, et precipue presen-
tandi admodum illustribus dominis deputatis et
auditoribus computorum Generalis Cathaloniae
et aliis ad quos spectet quandam suplicationem
quae incipit: «Molt il·lustre senyor als vint-y-hu
de agost, mil sis-cens sexanta-vuyt, etcètera», et
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finem dat praemisso vel alio quocunque meliori
modo officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Roma. Et de dictis presentationibus si opportuerit
quaecunque instrumenta fieri faciendi, instandi
et requirendi, et cum posse substituendi, et cetera.
Et demum, et cetera, promiserunt ratum habere,
et cetera, et non revocare, et cetera. Testes sunt
Bonaventura Jubert, virgarius Regie Audientie,
et Petrum Viccens, sculptor, civis Barchinone. De
praemissis aliena manu scriptis fidem facit Ber-
nardus Famada, auctoritate regia notarius pu-
blicus et de collegio notariorum regiorum Barchi-
none, hec sua scribens manu.»

«C. Diea tertia mensis maii, anno a Nativitate
Domini millesimo sexcetensimo septuagesimo,
Barchinone. Ego Gabriel de Amargos, civis hono-
ratus Barchinone, uti depositarius per admodum
illustrem dominum Franciscus Bernardus de
Pons, utriusque iuris doctor, abbatem monasterii
et conventus Sancti Petris ville Bisulduni, ordinis
claustralis Divi Benedicti, de concilio // 109r //
suae magestatis eiusque cancellarium in presenti
Cathalonie principatus et comitatibus Rossilionis
et Ceritaniae dicto nomine. Gratis, et cetera,
confiteor et in veritate recognosco vobis magnifico
Michaelli Caldero, utriusque juris doctori, civis
Barchinone, licet absentis, et cetera, quod modo
infrascripto dedistis et solvistis mihi ducentum et
tres duplas auri effectivas et in specie, et tres li-
bras et decem solidos monete Barchinone. Et sunt
pro valore octingentum regalium de octo stimato-
rum ad rationem quatuordecim regalium mone-
te currentis Barchinone quolibet eorum prout
nunch de presenti currunt in presenti civitate
Barchinone. Et sunt pro restitutione concimilium
octingentum regalium de octo per vos receptorum
ex pecuniis apprehensis a tirremi Patrone ge-
nuense dicte capitaneii Hipoliti Gallo. Quam
quidem quantitatem solvistis mihi dicto nomine
proparendo diversis regalibus ordinibus sue ma-
gestatis quorum ultimus est thenoris huiusmodi:
«Al venerable noble y magnífico y amado conseje-
ro don Francisco Bernardo de Pons, abad de Be-
salú y canceller de Cathaluña. La reyna governa-
dora. Venerable noble y magnífico y amado
consejero. Con orden de doze de março passado os
mandó hyziéssedes entregar tres mil y seys cientos
reales de a ocho y todo lo demás que huviessen ser
de las cantidades que se tomaron de la galera de
la república de Génova que se hapressó en esse
puerto de Barcelona a la persona que tuviere legí-
timo poder para cobrarlos, y haviendo entendido
que dudáys del que tiene Jacome Philipe Feliciani
del capitán Hipólito Gallo, a cuyo cargo di las
cantidades, por pareceros que ha de ser con el con-
sentimiento de todos los interessados, y pareçe es
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justo vuestro reparo todavía porque // 109v // en
este caso concurren razones particulares, he re-
suelto y os encargo y mando que dando dicho Jaco-
me Philippe Feliciani fiansa depositaria de los di-
chos tres mil y seys cientos reales de ocho y lo demás
que se ha de restituhir de la apprehenció que se
hizo en dicha galera, se le entreguen con carta de
pago y la fiansa depositaria que hiziere para dar-
los a los interesados sin pedir otros recados algu-
nos, que io lo tengo por bien. Datus en Madird, a
dies y nueve de abril mil seyscientos y sesenta. Yo
la reyna. Videt don Christopones Crespi, vicecan-
cellarius. Videt don Petrus Vilacampa, regens.
Videt don Josephus de Boxados, regens. Don Di-
dacus de Sada, secretarius. Locus sig+illi.» Modus
vero soluciones dictarum ducentum et trium du-
plarum auri, et trium librarum et decem solido-
rum Barchinonensium talis fuit et est quoniam
quas eas habui et recepi per partitam tabulae de
computo novo presentis civitatis Barchinone per
vos mihi factam quam dictam, et cetera. Et ideo
renunciando, et cetera. In testimonium, et cete-
ra, presentem vobis dicto nomine facio apocham,
et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Franciscus
Marti, burgensis Villefranche Poenitensis, dioce-
sis Barchinone, et magnificus Josephus Rovira,
utriusque juris doctor, in civitate Minorise, dio-
cesis Vicensis, populatus. In quorum fidem ego
Balthazar Oriol et Marçer, sacre, catholice et //
110r // regie magestatis mandati scriba eiusque
auctoritate notarius publicus, Barchinonae po-
pulatus, hic me subscribo et meum appono
sig+num.»

«D. Diea quarta mensis maii anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo,
Barchinone. Ego Gabriel de Amargos, civis ho-
noratus Barchinone, uti depositarius nominatus
per admodum illustrem dominum dompnum
Franciscum Bernardum de Pons, utriusque juris
doctorem, abbatem monasterii et conventus
Sancti Petri ville Bisulduni, ordinis claustralis
Divi Benedicti, de concilio sue magestatis eius-
que cancellarium in presenti Cathaloniae prin-
cipatu et comitatibus Rossilionis et Ceritanie
dicto nomine. Gratis, et cetera, confiteor et in
veritate recognosco uobis magnifico Petro de
Amigant, utriusque juris doctori et assessori Ba-
juliae Generalis Cathaloniae, licet absenti, et et-
cera, quod modo infrascripto dedistis et solvistis
mihi ducentum et tres duplas auri effectivas et
in specie, et tres libras et decem solidos monete
Barchinone pro valore octingentum regalium de
octo stimatorum ad rationem quatuordecim re-
galium monete currentis Barchinone quolibet
eorum prout nunc de presenti currunt in presen-
ti civitate Barchinone et sunt pro restitutione
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concimilium octingentum regalium de octo per
vos receptorum ex pecuniis apprehensis a tirremi
Patrona genuense dicte capitanei Hipoliti Gallo
quam quidem quantitatem solvisti mihi dicto
nomine proparendo diversis regalibus ordinibus
sue magestatis quorum ultimus est thenoris se-
quentis: «Al venerable noble, magnífico y amado
consejero don Francisco Bernardo de Pons, abad
de Besalú y canceller de Cathaluña. La reyna
governadora. Venerable, noble y magnífico y
amado consejero. Con orden de dose de março
passado os mandó hyziéssedes entregar tres mil y
seys cientos reales de a ocho y todo lo demás que
huviéssedes de // 110v // las cantidades que se to-
maron de la galera de la república de Génova
que se apressó en esse puerto de Barcelona a la
persona que tuviere legítimo poder para cobrar-
los, y haviendo entendido que dudáys del que tie-
ne Jacome Philipe Feliciani del capitán Ipólito
Gallo, a cuyo cargo dichas cantidades, por pare-
ceros que ha de ser con el consentimiento de todos
los interessados, y pareçe es justo vuestro reparo
todavía, porque en este caso concurren razones
particulares, he resuelto y os encargo y mando
que dando al dicho Jacome Philippe Feliciani
fiansa depositaria de los dichos tres mil y seys
cientos reales de ocho y los demás que se ha de res-
tituhir de la apprehensión que se hizo en dicha
galera, se le entreguen con carta de pago y la
fiansa depositaria que hiziere para darlos a los
interesados sin pedir otros recados algunos, que jo
lo tengo por bien. Datus en Madrid, a diez y nue-
ve de abril mil seyscientos y sesenta.Yo la reyna.
Videt don Christopones Crespi, vicecancellarius.
Videt don Petrus Vilacampa, regens. Videt don
Josephus de Boxado, regens. Don Didacus de
Sada, sacretarius. Locus si+gilli.» Modus vero so-
lutionis dictarum ducentum et trium duplarum
auri et trium librarum et decem solidorum Bar-
chinonensium talis fuit et est quoniam eas habui
et recepi a vobis numerando realiter et de facto
ad meas omnimodas voluntates. Et ideo renun-
ciando, et cetera. In testimonium, et cetera, pre-
sentem vobis dicto nomine facio apocham, et ce-
tera. Actum, et cetera. Testes sunt reverendus
Valentinus Vilaltajuris doctor, // 111v // presbi-
ter in ecclesia parrochiali Beate Marie de Mari
presentis civitatis Barchinone, benefficiatus, et
Josephus Roca, studens Barchinone habitator. In
quorum fidem ego Balthazar Oriol et Marçer,
sacre, catholice et regie magestatis mandati scri-
ba eiusque auctoritate nottarius publicus, Bar-
chinone populatus, hic me subscribo et meum
quoutor appono sig+num.»

Dimecres, a XXV. En aqust dia me han ordenat a
mi, scrivà major, continuar en la present diada
una relació feta per lo magnífich racional de la
present casa que és assí cusida signada de lletra
A, la qual és del thenor següent:

«Molta il·lustre senyor: Ab deliberació per vos-
tra senyoria feta lo dia de ahir, fou ordenat al
baix escrit racional fer relació en scrits a vostra
senyoria del que tocava per sa part a Honofre
Jordà Çasala, diputat militar que fou en lo trien-
ni 1620, de aquellas tres partidas que juntas
prenen summa de mil tres-centas denou lliures
que per los deputatsb de dit trienni foren delibe-
rades pagar a dits senyors deputats y oÿdors y
demés officials de la casa y Generalitat, ço és,
644 lliures, 10 sous que al primer de abril 1621
foren deliberades per la confitura de dits depu-
tats y demés officials per quatre differents occa-
sions anaren a la drasana; 272 lliures que dit dia
foren deliberades per la confitura de dits depu-
tats y officials per lo recibiments y acompanya-
ment del senyor bisbe Sentís, y las restants 402
lliures, 10 sous que als 18 de mars 1622 foren
deliberades per la confitura de dits deputats y
officials per tres anadas feren en dita adrassana
per visurar, banehir y avarar galera; y que dita
repartació fes dit racional haguda rahó de la part
y porció consta toca a dit Jordà Çasala de aque-
llas 255 lliures que als 23 de janer 1621 foren
deliberades per la confitura se donà per la po-
cessió dels drets de la bolla de Barcelona arren-
dada a Joan Pau Cànoves, de las quals 255 lliu-
res consta tocaren a dit Jordà la quantitat de 10
lliures. //112r // Y posant dit racional en execu-
tió lo orde de vostra senyoria, diu y fa relació
que haguda rahó de las 10 lliures li tocaren a dit
Jordà de ditas 255 lliures, li ve a tocar axí mateix
per sa part, ço és, vint-y-sinch lliures, sinch sous
y nou, de la partida de 644 lliures,10 sous; 10
lliures, 13 sous, 4 diners, de la partida de 272
lliures; y 15 lliures,15 sous, 8 diners, de la pari-
da de 402 lliures, 10 sous. Axí que per las qua-
tre partidas juntas vindria a tocar a dit Honofre
Jordà y Çasala la quantitat de sexanta-una lliura,
catorse sous y nou, dich 61 lliures, 14 sous, 9
diners, ço és, 10 lliures de la partida de 255 lliu-
res; 25 sous, 9 diners de la partida de 644 lliu-
res; 10 lliures, 13 sous, 4 diners de la partida de
272 lliures; y 15 lliures, 15 sous, 8 diners de la
partida de 402 lliures, 10 sous. Y esta és la rela-
ció feta a vostra senyoria, salvat en tot error de
compte del aposento del racional als 25 de maig
1672. Erasma de Lana y Fontanet.»

Divendres, a XXVII. En aquest die me han orde-
nat a mi, scrivà major del General de Cathalu-
nya, cusir en lo present dietari la relació feta per
lo magnífich racional de la present casa en jor-
nada dels 21 de mars proppassat // 112v // de
1672 sobre los dos censals en los quals sorteja-
ven, ço és, en un lo dit doctor Joseph Manyer,
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canonge de la Santa Iglésia Metropolitana de
Tarragona, y lo altre lo col·legi de Cordellas, si-
tat en la present ciutat, e o lo noble don Galceran
de Cordelles com a patró de dit col·legi, la qual
és assí cusida signada de lletra Aa. En aquest
mateix die són vinguts en lo consistori de ses se-
nyories Francisco Bonaventura de Gualbes,
donsell, y Francisco Móra Marimon, ciutedà
honrat de Barcelona, per part dels senyors con-
sellers de la present ciutat en virtut de delibera-
ció feta per lo savi Consell de Cent, ab la qual la
ciutat demana als senyors deputats sian servits
obrar ab uniformitat ab aquella causa aserca de
un exçés comès per don Agustín de Medina, co-
misari general de la cavalleria, ab un portaler del
portal de Mar de la present ciutat perquè dit
portaler impedia lo entrar unas caxas de confi-
tura sens denunciar-las ni pagar lo dret, per lo
qual effecte anomenassen personas per a què ab
las que anomenarian los senyors consellers con-
ferissen lo que podrian obrar las dos casas en dit
fet, com més llargament en dita deliberació del
savi Consell de Cent se conté, que·s assí cusida
signada de lletra Cb. En aquest mateix die, ins-
tant Francisco Cotxet, notari públich de Barce-
lona, servint lo offici de procurador fiscal del
General, en // 113r // virtut de deliberació per
ses senyories presa lo die de vuy, presents en la
scrivania de la present casa, jo, Joan Argila,
scrivà major del General de Cathalunya, y Fran-
cisco Cotxet, trobant-se axí mateix present lo
reverents doctor Joseph Mayner, canonge de la
Santa Iglésia Metropolitana de Tarragona, al
qual se li ha presentat personalment una reques-
ta del thenor següent:

«Moltc bé sap y ignorar no pot vostra mercè, se-
nyor doctor Joseph Mayner, canonge de la San-
ta Metropolitana de Tarragona, com en la ex-
tracció dels censals se féu en la casa de la
Diputació a 13 de abril 1671 en virtut de la
concòrdia feta entre los molt il·lustres deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalunya
de una, y los acrehedors censalistas de dit Gene-
ral de part altra, sortejà vosta mercè de la bolsa
o sort dels que havian condonat las pencions, e o
un censal de penció sis-cens sous pagadors quis-
cun any als 17 de agost, lo qual censal fou pos-
sheït per lo reverent Joan Pau Riffós, doctor en
drets, ardiaca y canonge de la Santa Iglésia de
Barcelona, lo qual resta debitor al General en
differents quantitats, és a saber, en la quantitat
de setanta-y-sinch lliures per tantas que dit ar-
diaca Riffós fou condemnat per lo molt l·llustres
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senyors deputats y Novena de habilitadors ha-
vers de pagar al General per haver rebudas
aquella altra dels salaris lo competia com a visi-
tador ab títol de guants y confitura en las festas
se feren per lo nexament del senyor príncep de
Espanya y per la vinguda de la sereníssima reyna
de Ungria; de altra part, dit reverent Joan Pau
Riffós, com ha fermansa del reverent mossèn
Onofre Compter, canonge de Elna, oÿdor ec-
clesiàstich que fou lo trienni 1623, lo qual junt
ab sos condeputats en la visita feta de dit trienni
en lo any 1626 fou condemnat en pagar al Ge-
neral, ço és, quoranta-sis lliures, quatre sous so-
bre la querela //113v // número 25 per tantas ne
havian pagat a Onofre Güell, cent vint-y-sinch
lliures sobre la querela número 29 per tantas,
junt ab major quantitat, ne feran pagar a misser
Francesch Llauger y a misser Pere Segura per
haver entrevingut en la causa que lo procurador
fiscal del General aportava contra diversos parti-
culars aserca de la validesa de las insiculacions
fetas en lo any 1623, per no haver pogut entre-
venir en dita causa los assessors, las quals cent
vint-y-sinch lliures devien dits deputats dins sis
mesos cobrar de aquells, o pagar-o de sos béns
propis, les quals partides juntes, ab las quoran-
ta-sis lliures, quatre sous, prenan suma de cent
setanta-una lliura, quatre sous, de les quals, se-
gons lo llibre de Vàlues del trienni 1629, consta
haver pagat a compte de ditas dos partidas se-
xanta lliures, nou sous y deu, axí que resta a
dèurer de ditas dos querelas la quantitat de cent
deu lliures, catorse sous y dos. Axí mateix, dit
reverent Onofre Compter, oÿdor ecclesiàstich,
y demés condeputats y oÿdors de dit trienni
1623, sobre la querela de número 14 foren con-
dempnats en pagar lo que faltaria a cobrar de
aquellas sexanta-dos lliures, deu sous feren pa-
gar a Hierònym Gili y a Joan Curús sobre la
querela de número 18, entre altres quantitas,
foren condemnats en pagar vint-y-sinch lliures
per tantes ne havien fetas pagar a Jacinto Bar-
thomeu, que juntas las dos partidas prenan
suma de vuytanta-set lliures, deu sous, de les
quals segons lo llibre de Vàlues trienni 1629
consta haver pagat ab compte de las ditas dos
partidas sexanta-sis lliures, un sou y quatre, axí
que resta a dèurer a compliment // 114r // de
aquellas vint-y-una lliura, vuyt sous. De altra
part, sobre la querela dita de número 18 foren
condemnats en pagar noranta lliures per tantas
ne havian fet pagar a Francesch Collbaró, nota-
ri, per treballs extraordinaris, de la qual quanti-
tat fou fet lo decret de execució. Semblant-
ment, foren condemnats dits deputats y oÿdors
en las querelas de números 41 y 165, junt ab
major quantitat, en pagar per iguals parts tot lo
que faltaria a cobrar de aquellas mil quatre-cen-
tes vuytanta lliures feran pagar tant als officials
macànichs servian a la Deputació com també a
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altres differents personas, que no sols no tenian
officis estipendiats del General, però encara no
servian a la casa de la Diputació de officials
machànics per plasos y sobre plasos. De las insi-
culacions dels anys 1624 y 1625 de la qual
quantitat se troba en los llibres de vàluas restave
a dèurer set-cents set lliures, dos sous, axí que
toca per la sisena part a dit canonge Compter
cent diset lliures, disset sous. Axí mateix, sobre
la querela de número 31 foren condemnats los
officials del General en satisfació de treballs ex-
cessius y extraordinaris en subsidi de las quals
foran dits deputats y oÿdors condemnats en pa-
gar totas las quantitats faltarian, o no se porian
cobrar de dits officials, de les quals dos mil tres-
centes sexanta-vuyt lliures, segons lo llibre de
Vàlues del trienni 1668, consta restar-se a dèu-
rer la quantitat de quatre-centes trenta-quatre
lliures. Semblantment, dits deputats y oÿdors
en la querela de número 96 foren condempnats
en què dins un any comptador del dia de dita
sentència en havant, // 114v // fesen les diligèn-
cies necessàries per a què ab tot effecte se sobràs
la quantitat de mil sinch-centas noranta-una
lliura, sis sous y deu per tantes que ab major
quantitat foren condemnats los deputats del
trienni 1620 y altres officials del General en la
visita de dit trienni feta en lo any 1623, si ja no
fos que per part dels dits deputats y oÿdors se
provàs que alguns de ditas quantitats no·s pu-
guessen ésser cobrades dels condemnats ab dita
sentència, per ço que al temps de la probació y
notificació de aquellas feta a dits deputats y oÿ-
dors, no tinguessen que pagar dits condemnats,
en lo qual cas, dits deputats y oydors restarien
líberos y fora de obligació en haver de pagar al
General la quantitat que per deffecte de béns no
seria pagada, las quals quantitats estan especifi-
cades en la certificatòria eo memorial per lo
magnífich Erasma de Lana y Fontanet, racional
de la casa de la Diputació, en lo capítol que co-
mensa «Ítem, sobre la querela número 96», y
les persones foren condemnades, de les quals
diligèncias no consta ni pot constar se sien fetes,
de les quals quantitats, segons lo llibre de Và-
lues trienni 1668, consta restar-se a dèurer la
quantitat de mil quatre-centes sinquanta-dos
lliures, vuyt sous y dos. Axí mateix, sobre la
querela de número 33 foren condemnats dits
diputats y oÿdors en subsidi dels officials de la
casa de la Diputació, Bolla y General en dita
querela nomenats, en las quantitats que consta-
ria restaria devent de aquellas nou mil quatre-
centes setanta-sinch lliures, sinch sous y dos fo-
ren pagades a dits officials per satisfactió de
treballs presos per lo decret de galeras; y per //
115r // quant en lo decret de execució de dita
querela fou remesa dita execució a major deli-
beració de les Corts Generals se estavan cele-
brant en lo any 1626, y ditas Corts estigan vuy

en dia pendents per no éser-se closas aquellas, y
sobre dit fet se haja de pèndrer resolució en les
primeres Corts, per lo que està dit deute in sus-
penso. Havent-se proposat dubte sobre dit fet
per lo magnífich racional de la casa de la Dipu-
tació als molt il·lustres senyors deputats y oÿ-
dors de comptes als 9 de dezembre 1671, és es-
tat declarat dit dupte per los il·lustres deputats y
oÿdors de comptes, junt ab los magnífichs as-
sessors de la casa, declarant que attès ditas Corts
estan indecisas, se degue prestar caució al Gene-
ral per la quantitat dels censals estaran obligats a
dit deute, perquè en cas que les corts la dema-
nasen a dits deputats y oÿdors en la quantitat
sobredita, paguen al General lo valor dels cen-
sals hauran cobrat. Axí mateix, dit censal de
penció sis-cents sous fou posehit per Hierònym
Gort y Jorba, qui fonch fiansa de Onofre Jordà,
deputat militar del trienni 1620, lo qual junt ab
sos condeputats fonch condemnat ab sentència
de visita de dit trienni feta lo any 1623 sobre la
querelas de números 91 y 122 en pagar y satis-
fer al General la part del que quiscú d’ells rebe-
ren de aquellas mil sinch-centas sinquanta-tres
lliures se feren pagar a sí y als officials del Gene-
ral, ço és, sis-centas quoranta-quatre lliures, deu
sous, ab quatre anadas feren a la adrassana a
vèurer la galera capitana per la confitura donada
als deputats, oÿdors y officials del General con-
forme los memorials donats per lo regent los
comptes, y de altra part, dos-centas setanta-dos
lliures per la confitura // 115v // donà als depu-
tats, oÿdors y oficials per lo recibiment y acom-
panyament del senyor bisbe Sensís; quatre-cen-
tes dos lliures, deu sous per la confitura se donà
en tres anades feren a la adrassana per visitar-las
y averar una galera; y dos-centes sinquanta-
sinch lliures se gastà per la confitura se donà per
la aprehensió de la bolla de Barcelona, arrenda-
da a Joan Pau Cànoves. De les quals partidas
toca pagar a dit Onofre Jordà, ço és, de la parti-
da de sis-centes quoranta-quatre lliures, deu
sous, vint-y-sinch lliures, sinch sous; y de la par-
tida de dos-centes setanta-dos lliures, deu lliu-
res, tretse sous y quatre; de la partida de quatre-
centes dos lliures, deu sous, quinse lliures,
quinse sous y vuyt; y de altre partida de dos-
centes sinquanta-sinch lliures, deu lliures. Les
quals quatre partides juntas, importan sexanta
una lliura, catorse sous y nou. Per tot lo que se
veu restaren debitors los amos, senyors y poses-
sors del sobredit censal de pensió sis-cents sous
per differents sentèncias de visita foren con-
demnats los deputats y oÿdors de dits triennis,
en la quantitat de dos mil tres-centes sexanta-
tres lliures y non salvo jure superflui et addendi
et errore calculi, com de tot se farà constar. Per
lo que lo procurador fiscal del General obtem-
perant, transigit y concordat en la concòrdia en-
tre los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
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de comptes del General de Cathalunya de una,
y los acrehedors censalistas del dit General de
part altra, en la qual està dispossat, entre altres
cosas, que los dèbits que los acrehedors censa-
listas deuran al General sian compensats ab los
preus y propietats dels censals de dits censalistas
debitors y pensions, en cas que lo dèbit puge
més que los preus dels censals, desitjant ésser sa-
tisfet lo procurador fiscal //116r //en son crèdit,
lo requereix y interpel·la ab la present a vostra
merçè, senyor doctor Joseph Mayner, canonge
de la Santa Iglésia Metropolitana de Tarragona,
ressoldre lo preu del censal és estat extret y se li
ha girat en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat en luició y extincció del sobredit
censal de pensió sis-cents sous, y de altra part,
pague al General la restant quantitat, que ade-
més de ditas partidas, se quedan devent al Ge-
neral en sa luició y paga del que los possessors
de dits censals restaran devent al General, que
juntas importan ditas dos mil tres-centes sexan-
ta-tres lliures, dos sous y nou, y que per ço la
present scriptura li sia notificada requirens nota-
rium. Còpia de la qual se li ha lliurat, e lo dit re-
verent doctor canonge Joseph Manyer ha res-
post que tenia per llegida y presentada dita
requesta y que se retenia lo temps de la consti-
tució per a respòndrer. De quibus, et cetera. Pre-
sentibus pro testibus Augustino Vinader, utrius-
que juris doctor, civis Barchinone et Valentino
Serra, presbitero Barcinone residente».

Disapte, a XXVIII. En aquest die los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del Gene-
ral de Cathalunya han enviat una embaxada als
molt il·lustres senyors consellers per medi del
doctor Lluýs Valençià, donsell, y del doctor Gis-
mundo Boffill, ciutedà honrat de Barcelona, a fi
y effecte de representar a dits senyors consellers
que lo consistori estava molt attent de la unifor-
mitat que sempre havia corregut entre las dos ca-
sas, per lo que ses senyories luego anomenarian
los senyors // 116v // concellers y que no menos
obrarian conforme se’ls aconsellaria y convindria
al servey de Déu, del rey nostre senyor, y perro-
gativas de la ciutat. En aquest mateix die són vin-
guts per part de la ciutat de Barcelona don Joan
Amat y Hyacintho Sagrera, ciutedà honrat de
Barcelona, ab embaxada participant als senyors
deputats una deliberació del savi Consell de
Cent, la qual és assí cusida siganda de lletra Aa, la
qual conté que lo dit Consell de Cent ha delibe-
rat valer-se del medi de don Lluís Sabater per a
representar a sa magestat lo convenient acerca de
alguns negocis, y que los senyors deputats en
aquest particular obren en conformitat del que la
ciutat encomanarà a dit don Lluýs Sabater. En
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aquest mateix die los senyors deputats, per medi
del síndich del General, han participat als senyors
consellers de la present ciutat la anomenació que
havian fet de personas per a conferir-se ab les que
havian anomenat dits senyors consellers per a
tractar las matèrias y lo que podrian obrar las dos
casas en orde al excés comès per don Augustín de
Medina, comissari general de la cavalleria, ab un
portaler del portal de Mar de la present ciutat. E
axí mateix, en aquest die vingué lo síndich de la
present casa al consistori de ses senyories de part
dels senyors consellers a dir-los que·s servisen fer
avisar per las tres horas de la tarda los senyors //
117r // anomenats per lo consistori, que axí ma-
teix los senyors consellers farien avisar los se-
nyors anomenats per part de la ciutat per a què
en la present casa juntes tracten y tingan la con-
ferència del que se ha de fer en orde al cas dalt dit.
En aquest mateix die, a les sinch horas de la tarda
se tingué conferència per dit negoci y assistiren
en ella, ço és, per part de ses senyories, lo doctor
Benet Atxer, canonge de la Santa Iglésia de Bar-
celona, don Joseph Bru, y el doctor Francisco
Bru y Olzina, ciutedà honrat de Barcelona, y per
part de la present ciutat, don Pedro Montaner,
don Guillem de Josa y Jacinto Sagrera y Xiffrè,
ciutedà honrat de Barcelona, als quals senyors
anomentas per los senyors concellers, al que fo-
ren arribats en la present casa, al cap de la scala los
isqueren a rèbrer molts officials acompanyant-
los fins a la porta de la scala del consistori a hont
se havia de tenir dita conferència, y després de
haver batuda la matèria se diferí prenent resolu-
ció que los senyors anomenats per ses senyories
vindrian demà a les deu horas a fer relació al con-
sistori del que se havia tractat, y disgregant-se los
senyors dalt dits anomenats per lo consistori
acompanyaren fins al cap de la scala als senyors
anomenats per part de la ciutat.

Diumenge, a XXVIIII. En aquest die lo doctor
Benet Atxer, canonge de la Santa Iglésia de Bar-
celona, y lo doctor Francisco Bru y Olzina se
conferiren en lo consistori de ses senyories, sent
ausent don Joseph Bru per trobar-se indispost,
los quals digueren que en la junta havian tingut
en // 117v // lo dia de aïr havian resolt que seria
de conveniència que dos de ses senyories ab am-
baxada anassen a sa excel·lència y se li repre-
sentàs lo mateix li representaren los senyors dos
consellers quant anaren per part de la ciutat per
lo dit effecte a fer-li la embaxada, ab què apare-
gué al consistori de ses senyories que en consi-
deraçió que lo comissari general, don Agustí de
Medina, de orde de sa excel·lència estava pres a
lo baluart de llevant o en altre puesto y que per
lo auditor general, don Francisco Marrón, se re-
bia informació del fet, y que açò ja eran demos-
tracions de què sa excel·lència tenia gust de cas-
tigar al dit comissari general, que per ço pareixia
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convenient differir la embaxada a sa excel·lèn-
cia, y que estas rahons comunicassen los sobre-
dits Atxer y Bru als anomenats per part de la
ciutat, com ho feren, los quals respongueren,
trobant-se dins la present casa, que·n donarien
part als senyors consellers, axí del refferit com
també de què lo consistori estava prompte per a
fer la embaxada a sa excel·lència si·ls apareixia
als senyors consellers ser convenient.

Dilluns, a XXX. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Cathalunya, cu-
sir en lo present dietari la relació feta per lo
magnífich racional de la present casa en jornada
de 19 de janer 1672, sobre los censals, ço és,
sis-cents sous de pençió que rebran los pubills y
hereus del quòndam Rafel Càrçer y Bals, //118v
// altre de penció sinch-cents setanta sous que
rebia axí mateix la noble dona Maria Sans, y al-
tre de tres-cents sexanta sous que rebian lo re-
verent par ordre del Capítol y canonges de la
Seu de Manresa, la qual és assí cusida signada de
lletra Aa. En aquest mateix dia a les tres de la
tarda se conferiren en la present casa lo doctor
Benet Atxer, canonge de la Santa Iglésia de Bar-
celona, don Joseph Bru, y lo doctor Francisco
Bru y Olzina, los quals feren relació a ses senyo-
ries com en lo mateix die al matí a les deu del
mitgdie havien tingut una conferència en casa la
ciutat ab los anomenats per aquella, a occasió
que a Francesch Torrents, sastre col·lector dels
drets del portal de Mar de la present ciutat, se li
intimà de orde de dit Francisco Marrón, auditor
general, una íntima còpia de la qual és assí cusi-
da signada de lletra Ab, en orde a què dins de
vint-y-quatre horas se presentàs devant de dit
auditor general, y que si passat dit termini no·u
feia, se declararia per no part y se prosseguiria a
intànçia del procurador fiscal de dita auditoria,
y com dita matèria sia de tant gran pes, com se
dexa considerar, aparegué als senyors consellers
y als anomenats per part de la ciutat y Deputa-
ció, que aquella fos consultada ab los advocats y
consulents anomenats per dit effecte per dita
ciutat, y que se obràs a consell de aquells, los
quals donaren son vot enc scrits, còpia dels quals
sens firmar és assí cusit sigant de lletra Bd, sent
aquell en orde si la ciutat havia de exir a fer
instància o lo sobredit Torrents; ab què se resol-
gué per dits assessors y consulents que lo sobre-
dit Francesch Torrents en manera alguna fassa
instància, attès dita íntima se li ése dirigida //
118v // com ha col·lector dels drets de la present

ciutat, ans bé, aconcellan los concellers que se-
ria convenient per medi de son síndich com-
parèxer judicialment en dita auditoria general
fent instància y part formada ab modo, forma y
manera que als dits advocats y consulents los
aparexera y aconcellaran ser més convenient a lo
servey de las dos magestats divina y humana, y
per benefici de la present ciutat, y per quant po-
dria ser no ajuntar-se lo Consell de Cent a la
hora assignada ab la dita íntima que spiran a las
vuyt horas de la nit, que antes de las set horas
posat en execusió, lo que per dits magnífichs as-
sessors y consulents serà aconsellat haver-se de
obrar per a què no reste spirada ni extincta la ac-
ció y instància que competeix a la present ciutat,
ans bé, sempre aquella li reste salva y il·lesa. E
poch aprés, don Pedro Montaner, don Guillem
de Josa y Hyacintho Sagrera se juntaren en la
present casa en la sala del consistori juntament
ab los anomenats per part de ses senyories, y
discorrent sobre la matèria resolgueren lo que
se judicava de ponderació y conveniència, que
és assí cusit signat de lletra C y del thenor se-
güent:

«Molta il·lustre senyor: En exequció de la deli-
beració presa per lo savi Consell de Cent a 26
del corrent mes de maig 1672, reportada per
embaxador als molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya, se féu nominació en
conformitat de ella de personas per a què vessen
y premeditassen tot lo que·ls aparexeria ésser
convenient y fahedor sobre la matèria tractada
en lo savi Consell de Cent en dita // 119r // jor-
nada; y havent-se conferit en la forma acostu-
mada differents vegades discorrent sobre lo
contengut en dita deliberació, y havent-ho trac-
tat y precticat ab los molt il·lustres senyors de-
putats y molt il·lustres senyors consellers, ha
aparegut de parer de tots que podria, esent vos-
tra senyoria servit, per major assert de matèria
tant grave y que té tantas conseqüèncias y cone-
xió al servey de Déu Nostre Senyor, de sa ma-
gestat, que la divina guarde, y a la exacció y co-
bransa dels drets y imposicions de las dos casas,
que los molt il·lustres senyors deputats sien ser-
vits fer una embaxada a sa excel·lència en la ma-
teixa conformitat que·s féu per part de la ciutat
lo die de dijous pròxim passat, y que axí mateix,
en concideració de las obligacions grans que in-
cumbeixen a las dos casas de la Generalitat y
ciutat, zeloses com sempre del major servey de
sa magestat y del bé públich, se deuria dar no-
tíçia a sa magestat y demés ministres superiors
que a vostra senyoria aparexeria, representant a
sa magestat lo cas succehit lo die de 26, las cir-
cunstàncias de ell, lo haver-se exequtat a la por-
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ta del rastillo y cuerpo de guardia del portal de
Mar y anant en seguiment fins arribar devant
del palàcio a hont habita la persona del alter nos
y llochtinent de sa magestat, tenint la bandera
real en la porta de dit palàcio, que redunda tot
en detriment y poch respecte de la persona y
puesto que occupa lo excel·lentíssim llochtinent
y capità general y de las prerogativas y prehe-
minèncias del cuerpo de guardia real, lo dany
que de semblant accions y excessos ne han de
reportar las dos casas en las exaccions y cobran-
sas de sos drets, puig és cert que no acudint-se
ab lo remey que semblant cas demana, no se
han // 119v // de trobar officials ni personas que
vullan assistir en las cobransas de dits drets, per
hont vindrian ha restar impossibilitats estos co-
muns de poder servir a sa magestat en las occa-
sions que tant continuament se van offerint y a
las moltas y precisas obligacions que respective
tenan estas casas y deuen de necessitat acudir,
axí per la bona administració de la justícia, com
per lo demés de la policia y tants comuns que·s
sustentan del que reban d’estas casas, posant axí
mateix en consideració las malas conseqüèncias
se podrian seguir de semblants accions y pro-
cehiments de fet, entre los naturals y gent de
guerra. Insinuant axí mateix a sa magestat y de-
més ministres, las representacions y súplicas fe-
tas al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general instant lo reparo y satisfació de tant
gran cas, las respostas que sa excel·lència és estat
servit fer, del que restan molt aconsolats y ab la
deguda stimació esperant que sa ecxel·lència
acudirà ab lo cumpliment de justícia que sem-
blant cas requereix, esperant que sa magestat
per sa real clemènçia y grandesa se dignarà de
fer tota honra y merçè al present Principat y a la
present ciutat manant lo que serà de son major
servey per a què lo càstic del present cas servesca
de escarment en lo sdevenidor, y no succehes-
can semblants ni altres excessos en tant gran
servey de sa magestat y quietut pública. Y axí
mateix, ha aparegut que havent succeït a Fran-
cisco Torrents, col·lector dels drets de la pre-
sent ciutat, lo desman tant públich y notori en
tant grave dany de sa persona, estant actual-
ment servint a la ciutat, deuria vostra senyoria
assistir-li ab la generositat y modo que vostra se-
nyoria ha acostumat de socórrer y afavorir //
120r // sos officials. Y disgregant-se dits senyors
anomenats per los senyors consellers ab los ano-
menats per ses senyories, se feran las cortesias
que en semblants casos se acostuma.

Dimarts, a XXXI. En aquest die, de orde de ses
senyories, havent primer obtinguda hora per lo
síndich de la present casa per a las quatre de la
tarda, són anats los senyors deputats y oÿdor
militar a sa excel·lència a effecte de representar-
li se servesca castigar lo desorde gran cometé en
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dias passats don Agustí de Medina, comissari
general, davant lo palàcio de sa excel·lència con-
tra Francesch Torrents, sastre col·lector dels
drets de la present ciutat en lo portal de Mar,
per a què sent cosa de tanta ponderació y de
tanta conseqüència, se servesca sa excel·lència
castigar lo exçés comès per dit Medina y acon-
solar la present ciutat en semblant desacato, per
què d’exa manera se facilite la execució dels
drets y se alcanse lo consuelo que tots interessan
en semblant cas. Al que sa excel·lència ha fet de
resposta a dit senyor deputat real y oÿdor militar
que «procuraría con todas veras averiguar el
caso y se daría toda satisfaçión a la ciudad en este
particular, deseando con todo affecto que dicha
ciudad y la Deputaçión quedassen muy satisfechos
en essa parte y que para esto havía mandado
prender don Agustín de Medina y havía dado or-
den al auditor del exército le hiciesse la causa.»

120v Dimecres, al primer de juny MDCLXXII.

En aquest die per orde del consistori són anats als
concellers de la present ciutat lo doctor Lluýs
Valençià y Gismundo Boffill, ciutadà honrat de
Barcelona, a effecte de fer-los enténdrer a dits se-
nyors concellers que lo die de aïr anaren lo se-
nyor deputat real y oÿdor militar a sa excel·lència
a presentar-li lo excés comès contra Francesch
Torrent, col·lector dels drets de la present ciutat
en lo portal de Mar, per don Agustín de Medina,
comissari general, y havent-li ponderat ab dife-
rents rahons lo descrèdit gran en què cadave dita
ciutat, féu de resposta a dit excel·lentíssim senyor
que procuraria averiguar lo cas y administrar jus-
tícia en dit fet, y en demostració de tant just sen-
timent manà pèndrer a don Agustín de Medina
per a què se li fes la causa per lo auditor general
del exèrcit segons mereixia son delicte. E poch
aprés que foren tornats dits senyors doctor Lluýs
Valençià y Gismundo Boffill del consistori dels
senyors concellers de la present ciutat, digueren
a ses senyories que dits senyors concellers esti-
maven la merçè los feya est consistori en partici-
par-los la resolució havia presa sa excel·lència,
stimant axí mateix dits senyors consellers la unió
tenien las dos casas en dit fet, per lo qual restavan
agraïdíssims. En aquest mateix die, per medi del
síndich del General, foren reportades de orde de
ses senyories al excel·lentíssim llochtinent y ca-
pità general de sa magestat en lo present princi-
pat de Cathalunya dos súplicas en orde, ço és, la
una que com a successor dels excel·lentíssim se-
nyor duch de Osuna en lo offici de // 121r //
llochtinent y capità general del present Princi-
pat, se servesca revocar y manar a son tribunal de
la capitania general, a sos assessors, advocat fiscal
y demés officials a qui especte, cassen, revoquen
y anul·len dels registres y demés llibres de dit tri-
bunal, borren tots los procehiments fets per dita
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capitania general sobre la aprehensió de vint-y-
un mil reals de vuyt y plata obrada apresos en la
galera patrona de la senyoria de Gènova, en exe-
cució de la deliberació feta per lo molt reverent
cançeller y demés senyors del Real Consell als 4
de maig proppassat, y l’altre en orde a la con-
demnació feta en dita jornada contra Miquel Sal-
vador, receptor, Francesch Lleonart, notari, y
Joan Ossio, alguazil de dita capitania respective,
per haver contrafet a les generals constitucions
de Cathalunya y ser estats condemnats en resti-
tuir al capità Hipólito Gallo tots los gastos y inte-
resos de dits reals de vuyt y plata obrada, y per
quant los magnífichs doctors Pere de Amigant y
Miquel Calderó, assessors y advocat fiscal res-
pective de dita capitania general, per quant al
temps que foren presentades les tres requestas el
dit Amigant era del Real Consell de la Ballia Ge-
neral y li foren presentades sens la habilitació de-
cent, y al dit Calderó no li foren presentades las
tres requestas personals, fou procehit que contra
dits Calderó y Amigant no proçehia lo judici de
la contrafacció, en lo que es permès emendar y
corregir la falta acostumada en semblant cas. Y
com hage vingut a nova notícia dels senyors de-
putats y oÿdors de comptes, que per part dels dits
Lleonart y Salvador que lo magnífich Vicens Sa-
bater y Gleu votà en la conclusió de //121v // la
sentència del comís se féu sobre dita aprehensió
de dits reals de vuyt y plata obrada com a jutge
asociat per sa excel·lència en dit fet y que rebé
vuyt-cents reals de vuyt per las averias de dita
causa, per lo que·s veu que dit Sabater ha contra-
fet a les generals constitucions com los demés,
suplicant a sa excel·lència sia de son servey que
dits Amigant, Calderó y Sabater revoquen los so-
bredits procehiments restituhint totas las cosas
en son pristino estat, resersint tots los danys y
gastos fets y ocasionats per rahó de dita contra-
facció, com més llargament en ditas súplicas és
de vèurer, que són assí cusidas signadas de lletras
A y B y del thenor següent:

A. «Exel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya
diuen y representan a vostra excel·lència que als
4 de maig proppassat fou declarat per lo reve-
rent canceller, junctis tribus aulis, en la causa de
contrafacció moguda contra lo tribunal y offi-
cials de la capitania general de Cathalunya a
instància del síndich del General de Cathalunya
sobre la aprehensió de vint-y -un-mil reals de
vuyt y plata obrada feta de orde de dit tribunal
en la galera patrona de la senyoria de Gènova
governada per lo capità Hipólito Gallo, en jor-
nada de 9 de agost de 1668, y demés procehi-
ments fins a sentènçia y execució de aquella en

lo mateix tribunal, que tots los dits procehi-
ments se eran fets //122r // contra constitucions
de Cathalunya y drets de la pàtria, y que axí lo
excel·lentíssim duch de Ossuna, aleshores lloc-
tinent y capità General, en dit nom de capità ge-
neral, y altres officials de dit tribunal, havien
violat les constitucions y drets de la pàtria y con-
trafet a aquelles ab dits procehiments, com més
llargament se servirà vostra excel·lència de veu-
re-o ab la còpia de dita real declaració que ab
tot rendiment se posa en mà de vostra excel·lèn-
cia. Y com segons generals constitucions de Ca-
thalunya, y particularment segons la constitució
11 comensant «Poch valrria», títol «De obser-
var constitucions», se disposa que sempre y
quant se declare haver contrafet a constitucions,
deven los contrafactors dins de vint- y-quatre
horas revocar tots los procehiments que seran
declarats fets contra constitucions, y per quant
restan en peu los procehiments fets per dita ca-
pitania general sobre dita aprehensió y que se
haurà declarat encontrar ab les constitucions de
Cathalunya, y dit excel·lentíssim duch de Ossu-
na y demés ministres y officials que entrevin-
gueren en la judicatura de dita causa no podan
fer ab tot effecte la revocació deguda de dits
procehiments per trobar-se fora de dits officis,
per ço, suplican a vostra excel·lència que com a
successor del excel·lentíssim duch de Ossuna en
los officis de lloctinent y capità general del pre-
sent Principat, sia de son serveya revocar y ma-
nar a son tribunal de la capitania general, a son
assessor, advocat fiscal y altres a qui expecta y
expectar purgue, cassen, revoquen y anul·len y
dels registres y llibres de conclusions de dit tri-
bunal borren, tots los dits procehiments en exe-
cució de dita constitució «Poch valrria» 11, títol
«De observar constitucions», y en observansa //
122v //de aquella, ús y costum de la pàtria, que a
més és de rahó y justícia, ho trobaran a singular
gràcia y merçè de la mà y grandesa de vostra ex-
cel·lència.»

«B. Excel·lentíssimb senyor. Los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya
diuen y representan a vostra excel·lència que en
la causa del dupte firmat per lo síndich del Ge-
neral de Cathalunya de y sobre la regonexensa
de la galera vulgo la Patrona de Gènova, per lo
capità Hipólito Gallo governada, y la apprehen-
sió y segrest dels reals de vuyt y vasos de plata,
és estat declarat a 4 del pròxim passat mes de
maig per lo reverent canceller, inseguint la reso-
lució en la Real Audiència feta, prestat primer
jurament per tots los doctors de la Real Audièn-
cia que en la declaració entrevingueren y po-
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gueren entrevenir, segons forma de la constitu-
ció, que tots los dits procehiments, ço és, man-
dato de comissió, aprehensió, prosecució de
causa, sentència y tots los demés procehiments
y les execucions de aquells, ésser fets y fetes
contra las generals constitucions y drets de la
pàtria, y que lo excel·lentíssim duch de Ossuna
y Useda, com a capità general, Miquel Salvador,
receptor, Francesch Lleonart, notari, Joan Os-
sio, alguazil de dita capitania, violaren dites
constitucions y drets de la pàtria y contraferen a
aquellas y que lo dit excel·lentíssim duch de
Osuna y Useda, Francesch Lleonart, Miquel
Salvador y Joan Ossio, foren condemnats a res-
tituir a dit Hipólito Gallo, y als altres a qui spec-
te, los sobredits reals de vuyt y vasos de plata, o
lo just valor de aquells, y en //123r // son cas, lo
interès, y a restituir a aquells los danys, ço és,
cada un de aquells per la part que à pres, així
emperò que feta la legítima execució sia la cosa
salva al dit Gallo y als demés que tenen interès,
de totes les coses reservada liquidació. Emperò,
quant als magnífichs Pere Amigant y Miquel
Calderó, aleshores assessor y advocat fiscal de
dita capitania general respective, per quant al
temps que foren presentades les tres requestas al
dit de Amigant era del Real Consell de la Ballia
General de Cathalunya y que li foren presenta-
des sens la acostumada y decent habilitació, y al
dit Calderó no se li foren presentades les tres re-
questes personals, inseguint la matexa conclu-
sió, és estat provehit y declarat que contra dits
magnífichs Pere de Amigant y Miquel Calderó
lo judici de la contrafacció no proceheix. E
com, excel·lentíssim senyor, en la dita provisió
sia declarat tots los sobredits proçehiments és-
ser fets contra las generals constitucions y lleys
de la pàtria, y per consegüent, haver contrafet
tots los que cohoperaren en lo dit fet, cir-
cuntàncies emergents y depenents de aquells, y
entre los quals entrevingueren, fosen los dits
magnífichs Pere de Amigant, com ha assessor y
jutge de dita causa y proçehiments, y Miquel
Calderó, com ha advocat fiscal, los quals encara
que no sien condemnats és per falta de no haver
observat, en quant al dit Pere de Amigant, la
habilitació de les requestes, y a dit Miquel Cal-
deró, per no haver-les-hi presentades totes tres
personals, y axí haver-se faltat solament en lo
ritu; y per ço no són estats absols, //123v // sinó
solament declarat que lo dit judici de la contra-
facció no procehia, en lo qual cas se diu y és
permès emendar y corregir qualsevol falta ritual
y procurar lo remey y reparo de las generals
constitucions y drets de la pàtria. Y axí mateix,
hage pervingut a nova notícia de dits deputats y
oÿdors de comptes, per lo que se·ls és presentat
per Francesch Lleonart y Miquel Salvador als 11
de maig de 1672 y resulta de la conclusió que·s
féu en la capitania general, que lo magnífich se-
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nyor Sabater y Gleu votà en la conclusió de la
sentència de causa se féu sobre dita aprehensió
de dits reals de vuyt y plata obrada com ha jutge
per sa excel·lència per dit negoci tant solament,
y que axí mateix, rebé vuyt-cents reals de vuyt
en spècie per averies de dita causa, o lo just valor
de aquelles, com resulta del àpocha per ell fir-
mada a 17 de dezembre 1668. Y per ço, lo dit
magnífich Sabater ha contrafet conforme los
demés a les generals constitucions y drets de la
pàtria, et signanter a la constitució 7, títol «De
offici de alcayts» y altres aplicables; per ço y al-
trament, los dits deputats y oÿdors de comptes
per acudir a las obligacions de sos officis, desit-
jant que las generals constitucions, et signanter
la dita constitució 7, títol «De offici de alcaits»,
sie íntegrament reparada y no reste en manera
alguna anul·lada per los dits procehiments, a
vostra excel·lència, com ha lloctinent y capità
general, extrajudicialment suplican sie de son
servey manar a //124r // dits magnífichs Pere de
Amigant, Miquel Calderó y Vicens Sabater y
Gleu revoquen los sobredits procehiments, res-
tituhint totes les coses en son pristino estat y
manar resarsescan los danys y gastos dats y fets
per rahó de dita contrafactió tant al síndich del
General com a dit Gallo y altres, y en son cas y
lloch, ab los interessos; lo que rebran a singular
gràcia y merçè de la mà de vostra excel·lència»

E sa excel·lència respongué se las miraria.

124v Dimecres, a VIII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusir en lo pre-
sent dietari una suplicació ab 72 capítols pre-
sentada en lo consistori de ses senyories per lo
cònsol de la Llotja de la mar de la present ciutat,
la qual és assí cusida signada de lletra Aa.

125r Divendres, a X. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Cathalunya, cu-
sir en lo present dietari una certificatòria feta
per los jurats de la illa de Menorca que conté la
responsió de la caució prestada per lo alferez Jo-
seph Arguimbau, síndich de la ciutadela de Ma-
norca, de mil tres-centas quateras de blat em-
barrades per dita illa ab permís dels senyors
deputats ab deliberació de 30 de janer proppas-
sat, la qual és signada de lletra Ab. En aquest
mateix dia ha fet relació lo doctor Pere Cardo-
na, servint lo offici de síndich del General, de
què lo dia de aïr anà per orde de ses senyories al
molt reverent canceller a effecte de instar-li lo
despaitg de la declaració de la contrafacció dels
grans de don Francisco Montserrat y Vives; al
que lo dit molt reverent canceller respongué
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que procuraria en què se abreviàs dita declara-
ció. En aquest mateix die lo il·lustre senyor oÿ-
dor ecclesiàstich és baxat a la Llotja de la mar de
la present ciutat a efecte de vèurer en lo apo-
siento dels fraus de la casa del General si havia
en aquell fraus, en lo qual no se’n trobà ningú.

126r Dimecres, a XV. En aquest die los senyors depu-
tats me han ordenat a mi, Joan Argila, scrivà
major del General, cusir en lo present dietari un
vot fet per los magnífichs assessor y advocat fis-
cal de la present casa y consulens sobre la decla-
ració feta per lo senyor canceller en orde a la
contrafacció que se féu per lo excel·lentíssim ca-
pità general y son tribunal en la aprehensió dels
reals de vuyt y plata obrada en la galera Patrona
de Gènova, governada per lo capità Hipólito
Gallo, lo qual és assí cusit signat de lletra B y del
thenor següent:

B. Vot. «Ena lo fet consultat per los molt il·lus-
tres senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya sobre los duptes se offe-
reixen en orde a la declaració feta per lo senyor
canceller sobre la contrafacció que·s féu per lo
excel·lentíssim capità general y son tribunal en
la aprehensió, per orde de dit capità general,
dels reals de vuyt y plata obrada en la galera Pa-
trona de Gènova, governada per lo capità Hipó-
lito Gallo, se han advertit que resultan los dup-
tes següents:

Primo, si·s pot y deu procehir contra don Pere
de Amigant, doctor de la règia cort, y lo doctor
Miguel Calderó, de la Real Audiència Civil, los
quals en la dita declaració la obtingueren de què
judicium contra factionis contra eso non procede-
bat, ço és, contra dit Amigant perquè trobant-
se de la Ballia General no foren habilitades les
requestes contra de ell donades, y en quant al
dit doctor Calderó, perquè no se li foren llegíti-
mament presentades.

Lo segon, si en cas hage de procehir contra dit
de Amigant y //126v // Calderó se han de tornar
a fer las embaxadas extrajudicials antes de fer las
requestas en la deguda forma, soplint lo defecte
de las primeras.

Lo tercer dubte, és si pot y deu procehir contra
lo doctor Vicens Sabater y Gleu, altre dels asses-
sors de la Ballia General, per haver vingut a
nova notícia dels molt il·lustres senyors depu-
tats que intervingué en la conclusió de la sen-
tència feta per dit tribunal de la capitania gene-
ral sobre la dita aprehensió de dits reals de vuyt
y plata obrada com a jutge assumpt, havent in-

tervingut antecedentment dit senyor Sabater en
lo acte de la aprehensió dels dits reals de vuyt en
dita galera.

Lo quart dubte, és ab les embaixades extrajudi-
cials que se haurian de fer per a poder proçehir
contra dit de Amigant y Calderó se ha de mes-
clar la asersioració que se ha de fer a sa ex-
cel·lència de la declaració feta per dit senyor
canceller a fi y effecte de què sa excel·lència,
com ha capità general, revoque y mane revocar
los procehiments fets per lo tribunal de la capi-
tania general y assessors de aquella aleshoras als
que vuy o són.

Lo quint, és quin medi se ha de pèndrer per a
què lo tribunal de la capitania general y officials
de aquella que vuy són revoquen aquells.

Lo sisè, és si lo síndich de la casa de la Diputació
podrà instar la liquidació reservada en dita de-
claració, axí per rahó de son interès, per la refec-
tió de danys y gastos que ha patit, com també
per los de la part interesada.

Lo setè, és a qui se ha de demanar dita liquida-
ció y lo modo y //127r // forma ab què se ha de
demanar.

Responent a cada un de dits dubtes ab indivi-
duació, los assessors y advocats fiscal ab los doc-
tors aplicats infrascrits, són de vot y parer:

En quant al primer, podan y deven ses senyories
procehir contra dits Pere de Amigant y Miquel
Calderó, per quant consta que aquells han con-
trafet y violat las generals constitucions de Ca-
thalunya, y particularment la constitució 7, títol
«De offici de alcayts» etcètera, que si bé en dita
declaració se digué que «judictium contra fac-
tionus non procedebat contra ipsos», assò fou
com una absolució ab observacione judicii, per
haver-se faltat en la forma de la presentació de
requestes, y per consegüent, no·s dir que resta-
ren absolts los sobredits, ans bé, en la contextu-
ra de la declaració se donan per contrafactors
los dits de Amigant y Calderó, y axí, per la obli-
gació que tenen ses senyories en fer les instàn-
cias ab los medis extrajudicials y judicials que se
acostuman per al reparo de dita contrafactió.

En orde al segon dubte, que encara que en rigor
de dret no eran menester fer-se las tres embaxa-
das extrajudicials, perquè ja se eran fetas quant
se firmà lo dubte de la contrafacció sobredita, y
que aquella és una mateixa ab la que se demana
de present als dits de Amigant y Calderó, però
que ad oberiorem cautelam y per a reservar tot
gènere de dubte, és acció molt prudencial que
de nou se fassen les dites tres embaxadas.
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En quant al terser dubte, que poden y deuen ses
senyories procehir // 127v // contra dit doctor
Sabater sí y conforme se·s dit en la resposta del
primer dubte, perquè havent intervingut dit
doctor Sabater en la conclusió de la sentència
que·s féu en lo tribunal de la capitania general
sobre la dita aprehensió dels dits reals de vuyt y
plata obrada, és cert que aquest contraféu y
violà dita constitució 7, títol «De offici de
alacyts», premàxime havent intervingut dit doc-
tor Sabater en la primera aprehensió que·s féu
dels dits reals de vuyt y plata obrada en la galera
de Gènova.

En lo quart dubte, que la cercioració se ha de
fer a sa excel·lència de la declaració feta sobre
dita contrafacció, no·s deu mesclar ab les em-
baixades extrajudicals que se han de fer contra
dits de Amigant, Calderó y Sabater, sinó cada
cosa de per sí, y ab suplicació separada, però que
una y altra cosa se podrà fer en un mateix
temps.

En orde al quint dubte, que·s done una suplica-
ció a sa excel·lència cerciorant-lo de la declara-
ció sobredita feta per lo senyor canceller sobre
dita contrafactió, deixant-li còpia authèntica de
aquella y demanant sie servit sa excel·lència re-
vocar com ha successor del excel·lentíssim duch
de Ozuna y manar revocar als assessor que vuy
són de la capitania general y demés officials los
proçehiments de dita contrafacció, y que del lli-
bre de Conclussions de dit tribunal de la capita-
nia // 128r // general y qualsevols altres se borre
y delinehe la sentència en aquell feta sobre la
qual recaygué dita declaració de contrafacció y
tots los altres proçehiments fets antes y després
de dita sentènçia.

En quant al sisè dubte, que pot molt bé lo sín-
dich de la Diputació instar la liquidació de dita
declaració, tant per rahó de son interès per la re-
fecció de danys y gastos que à patit dita casa,
com també per los de la part interessada, ço és,
en quant a la part interessada si aquesta instara
la liquidació, la explicació de aquella, perquè se-
gons lo thenor de constitució «Poch val-
dria»,11, deu lo contrafactor borsar tota satis-
facció y satisfer tots los danys y restituhir la cosa
en son pristino estat; y axí que no·s done tota
satisfactió, no resta reintegrada la casa de la Di-
putació, ni reparada la contrafacció, a més que
dita constitució dona facultat al síndich de dita
casa per instar dita contrafacció y refectió de
danys, y per conseguir lo sobredit és medi ne-
cessari lo de la liquidació.

En orde al setè y últim dubte, que se ha de de-
manar dita liquidació ab supplicació en forma sí
y conforme se dona la supplicació de la firma del
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dubte mutans mutandis. Salvo semper, et cetera.
Montserrat, assessor. De Valda. Febrer. Camp-
derrós, advocat fiscal del General. Arenys, asses-
sor. Grysmosachs, consulens. Puig, consulens.»

En aquest mateix die los senyors deputats me
han ordenat a mi, Joan // 128v // Argila, scrivà
major del General, cusir en lo present dietari un
vot fet per los magnífichs assessor y advocat fis-
cal de la present casa y consulents sobre de una
supplicació donada per los magnífichs Miquel
Calderó, Pere de Amigant, doctor del Real
Consell, y Vicens Sabater, assessor de la Ballia
General, lo qual y supplicació són assí cusits y
signats de lletra A y B y del thenor següent:

A. «Molta il·lustres senyors. En dies passats se
presentà altre súplica a vostres senyories en nom
del doctor Vicens Sabater, del consell de sa ma-
gestat, a effecte de què vostres senyories fossen
servits, en conformitat del capítol 6 de las Corts
del any 1599, deliberar que lo scrivà major li
entreguès còpia auctèntica y fe fahent, satisfet
en son salari, de una revocació feta per lo ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent que lashoras
era, continuada en lo dietari se troba en lo ar-
chiu de la present casa del trienni 1638 en jor-
nada de 13 de mars 1640, y de un vot fet per los
magnífichs assessors del General sobre dita re-
vocació, que és continuat en dit dietari en jor-
nada de 26 del dit mes de mars. Y com dit scrivà
major sols haja entregat còpia de dita revocació,
y recuse donar-la de dit vot perquè diu que no
té orde de vostres senyories, per ço, los doctors
Miquel Calderó, Pere de Amigant y dit Vicens
Sabater, del consell de sa magestat, a qui impor-
ta tenir còpia de dit vot, tornan a suplicar a vos-
tres senyories sie servit deliberar se done dita
còpia en la conformitat que sempre se ha fet a
petició de qualsevol vot o altre scriptura estiga
archivada // 129r // en lo archiu general, y fins
ara no se ha may negat. Y quant a vostres senyo-
ries li aparega deliberar altre cosa, serà servit en
observansa del capítol 59 de ditas Corts
permèrtrer que dit scrivà major lleve acte de la
oblata de la present suplicació y dins dos dies los
ne done còpia, perquè en tot temps puga cons-
tar de la diligència han feta per a obtenir dita
còpia y valer-se dels remeys de justícia y dispo-
san los capítols de Cort; que ho rebran a parti-
cular merçè de vostres senyories. Lo offici, etcè-
tera. Altissimus, et cetera. Bover.»

«B. Vot. Enb lo fet consultat per los molt il·lus-
tres senyors deputats y oÿdors de comptes del
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General de Cathalunya sobre la suplicació do-
nada per los magnífichs Miquel Calderó, Pere
de Amigant, doctors del Real Consell, y Vicens
Sabater, assessor de la Ballia General, en y ab la
qual en effecte supliquen que se’ls done còpia
de un vot fet per los magnífichs assessors de la
casa, que està continuat en dietari en diada de
26 de mars 1640, si dits deputats tenen obliga-
ció de donar còpia del vot que se’ls demana en
dita suplicació, som de vot y parer los assessors y
advocat fiscal y doctors consulents infrascrits
aplicats, que si bé en via de dret ses senyories no
tenen obligació de donar als de fora casa còpia
dels vots que·s troben en dietaris y altres llibres
de dita casa fets per los magnífichs assessors, ad-
vocat fiscal y altrament ab intervenció de doc-
tors consulents sobre los duptes que se offerei-
xen y se han offert en dita casa, ans bé, és
facultatiu a dits senyors deputats y oÿdors //
129r // de comptes donar dita còpia segons les
circunstàncies de perjudicis que·s poden conci-
derar en donar o denegar semblants còpies, per-
què dits vots tenen respecte als secrets de dita
casa y se fan per instrucció de dits senyors depu-
tats y oÿdors de comptes, en lo qual cas ningú
és obligat donar tals scripturas quia panderen-
tur secreta domus, lo que en sí conté notori y
manifest perjudici y de males conseqüències;
emperò, vist y regonegut dit vot que·s demana,
encara que·s publique y·s done còpia de aquell,
no causa ni pot causar dany ni perjudici a la
casa, ans bé, del dit vot resulta benefici a aque-
lla, axí per la matèria que conté dit vot, com
també perquè donant-se dita còpia tindrà més
fàcil expedició la causa de contrafacció que se
insta contra los dits magnífichs doctors Calde-
ró, Amigant y Sabater, poden molt bé dits se-
nyors deputats, si ses senyories gusten, manar al
scrivà major done còpia de dit vot sens que
puga al·legar-se per estil, observança y exemplar
per altres casos que·s demanen còpia de vots,
per no tenir dits senyors deputats obligació pre-
cisa de donar-la, per ser arbitrària a ses senyories
ponderades les circuntàncies y perjudicis de la
casa. Montserrat, assessor. Febrer. Campderrós,
assessor fiscal del General. De Valda. Areny, as-
sessor. Grymosachs, consulens. Puig, consu-
lens.»

130r Dijous, a XVI. En aquest die los senyors deputats
me han ordenat a mi, scrivà major del Geneal,
cusir en lo present dietari dos suplicacions pre-
sentades al consistori de ses senyories lo die pre-
sent per part del procurador fiscal del General y
de dona Mariàngela Alemany y Bellpuig conte-
nint que per orde de sa excel·lència se seria con-
ferit en los càrçers reals de la present ciutat don
Pedro de Aranda, tinent de cavalls, lo qual ab
orde portava del excel·lentíssim senyor llochti-
nent se·n ha aportat de dits càrçers las personas

de don Joseph de Alemany y Bellpuig y Joseph
Martí, los quals estavan detinguts en dits càrçers
y aquells se·n han aportat fora de la present ciu-
tat ab comitiva de molts soldats de cavall, y que
encontrant ab las constitucions de Cathalunya
fos servit sa excel·lència exir a ditas constitu-
cions; y axí mateix, una certificatòria de Fran-
cesch Respall, scarceller major, las quals suplica-
cions y certificatòria són assí cusidas signades de
lletras A, B y Ca.

Divendres, a XVII. En aquest die és estat presen-
tat en lo consistori de ses senyories un real privi-
legi de doctor de la Real Audiència de la sala del
senyor canceller despedit en favor del doctor
Joan Colomer, lo qual és estat vist y regonegut
per los magnífichs assessors y advocat fiscal del
General y vist venir en deguda forma de cance-
lleria despedit, com llargament en registre de
privilegis reals.

130v Disapte, a XVIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo dia de ahir donà al ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent General la súpli-
ca que és assí cusida signada de lletra M, que és
la segona embaxada en orde a la contrafacció de
la galera de Gènova en quant toca als magní-
fichs doctors Vicens Sabater, Miquel Calderó y
don Pedro de Amigant, y sa excel·lència respon-
gué que se la miraria, la qual és del thenor se-
güent:

M. «Excel·lentíssimb senyor: Los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya re-
presenten a vostra excel·lència ab súplica del
primer del corrent mes de juny com en la causa
de dubte firmat per lo síndich del General de
Cathalunya de y sobre la regonexensa de la ga-
lera vulgo la Patrona de Gènova per lo capità
Hipólito Gallo governada, y la aprehensió y se-
grest dels reals de vuyt y vasos de plata, és estat
declarat a 4 del mes de maig pròxim passat per
lo reverent canceller, inseguint la conclusió en
la Real Audiència feta, prestat primer per tots
los doctors de la Real Audiència que en la decla-
ració entrevingueren y pogueren entrevenir se-
gons forma de la constitució, que tots los dits
procehiments, ço és, mandato de commissió,
aprehensió, prosecució de causa, sentènçia y
tots los demés procehiments, y axí las execu-
cions de aquells, ésser fets y fetas // 131r // con-
tra las generals constitucions y drets de la pàtria,
y que lo excel·lentíssim duch de Ossuna y Use-
da, com ha capità general; Miquel Salvador, re-
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ceptor; Francesch Lleonart, notari; Joan Ossio,
alguasil de dita capitania, violaren ditas consti-
tucions y drets de la pàtria y contraferen a aque-
llas, y que lo dit duch de Ossuna y Useda, Fran-
cesch lleonart, Miquel Salvador y Joan Ossio
foren condempnats a restituhir a dit Hipólito
Gallo, y als altres a qui specta, los sobredits reals
de vuyt y vassos de plata, o lo just valor de
aquells, y en son cas, lo interès, y a restituir a
aquells los danys, ço és, cada un de aquells per la
part que ha pres, axí emperò, que feta la llegíti-
ma execució sia la cosa salva al dit Gallo y als de-
més que tenen interès de totas las cosas reserva-
da liquidació, emperò quant als magnífichs Pere
de Amigant y Miquel Calderó, aleshores asses-
sor y advocat fiscal respective de dita capitania
general, per quant al temps que foren presenta-
des las tres requestas al dit de Amigant era del
Real Consell de la Ballia General de Cathalunya
y que li foren presentades sens la acostumada y
decent habilitació, y al dit Calderó no se li foren
presentades las tres requestas personals, inse-
guint la matexa conclusió, és estat provehit y
declarat que contra dits magnífichs Pere de
Amigant y Miquel Calderó lo judici de la con-
trafacció no proceheix. E com, excel·lentíssim
senyor, en la dita proivisió sie declarat tots los
sobredits procehiments ésser fets contra las ge-
nerals constitucions y lleys de la pàtria, y per
consegüent, haver contrafet tots los que coho-
peraren en lo dit fet, circunstàncias emergents y
depenents de aquells, y en los quals entrevin-
gueren foren los magnífichs dits Pere de Ami-
gant com a assessor y jutge de dita causa y pro-
cehiments y Miquel Calderó com a advocat
fiscal, los quals encara que no sien condempnats
és per rahó de no haver observat, en quant al dit
Pere de Amigant, la habilitació de las requestas,
y a dit Miquel Calderó, per no haver-les-hi pre-
sentades totes tres personals y axí haver-se faltat
solament en lo ritu, // 131v // per ço no són es-
tats absolts, sinó solament declarat que lo dit ju-
dici contrafacció no procehia, en lo qual cas se
deu y és permès emendar y regir qualsevol falta
ritual y procurar lo remey y reparo de las gene-
rals constitucions y drets de la pàtria, y axí ma-
teix, haja pervingut a nova notícia de dits depu-
tats y oÿdors de comptes, per lo que se’ls és
representat per Francesch Lleonart y Miquel
Salvador als 11 de maig del corrent any y resulta
de la conclusió que·s féu en la capitania general,
que lo magnífich Vicens Sabater y Gleu votà en
la conclusió de la sentènçia de comís féu sobre
dita aprehensió de dits reals de vuyt y plata
obrada com a juige per sa excel·lència per dit
negoci tant solament associat, y que axí mateix,
rebé vuyt-cents reals de vuyt en en spècie per les
avarias de dita causa, o lo just valor de aquells,
com resulta de la àpoca per ell firmada a 17 de
dezembre 1668. Y per ço, lo dit magnífich Sa-
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bater à contrafet conforme los demés a les gene-
rals constitucions y drets de la pàtria, et signan-
ter a la constitució «Statuïm», títol «De officis
de alcayts» y altres aplicables. Per ço, y altra-
ment, los dits deputats y oÿdors de comptes ab
esta segona embaxada per a cumplir a les obli-
gacions de sos officis desitjant que las generals
constitucions, et signanter la constitució 7, títol
«De offici de alcayts» sia íntegrament reparada y
no reste en manera alguna violada per dits
proçehiments, a vostra excel·lència, com ha
llochtinent general, extrajudicialment suplican
sia de son servey manar als dits magnífichs Pere
de Amigant, Miquel Calderó y Vicens Sabater y
Gleu revoquen los sobredits procehiments, res-
tituint totes les coses en son pristino estat, y ma-
nar resarcescan los danys y gastos dats y fets per
rahó de dita contrafactió, tant al síndich del Ge-
neral com a dit Gallo y altres, y en son cas y
lloch, ab los interessos, lo //132r // que rebran a
singular gràçia y merçè de la mà de vostra ex-
cel·lència.»

E sa excel·lència respongué que se la miraria. En
aquest mateix die, constituïda personalment
madrona Enrrich, viuda dexada de Joan Henr-
rich, quòndam, brodador, ciutedà de Barcelo-
na, com ha procurador, juntament ab altres y
assoles, de Pau Enrrich, studiant, fill seu, obte-
nint lo offici de guarda del General de Cathalu-
nya del portal de Sant Anthoni de la present
ciutat, com de sa procura consta en poder de
Bonaventura Vila, notari públich de Barcelona,
als 10 dies del mes de febrer 1666, la qual és assí
cusida signada de lletra Aa, a les onse horas an-
tes de mitgdie en presènçia dels il·lustres y no-
bles senyors don Joseph de Camporrells, ardia-
ca de Andorra y canonge de la Santa Iglésia de
Urgell, deputat ecclesiàstich, Làtzer Talarn, de-
putat real, y Lluís Canta y de Oms, oïdor militar
lo present y corrent trienni del General del pre-
sent principat de Cathalunya, personalment
trobats en lo aposento dels magnífichs assessors
de la casa de la Diputació, la qual en dit nom ha
renunciat lo offici de guarda del portal de Sant
Anthoni, que dit son fill obté en mà y poder de
dits senyors deputats y oïdors, en favor de An-
dreu Colomer, paller, ciutadà de Barcelona. E
los dits senyors deputats y oïdor han respost
que acceptaven dita renunciació sí y en quant
per capítols de Cort los és lícit y permès. Essent
presents per testimonis los magnífichs Joan
Carreras, Erasme de Lana y Fontanet, doncells
en Barcelona domicialiats, y Hierònym Oms,
mercader ciutedà de Barcelona. E seguidament
y encontinent, la dita Anna Enrrich, en dit nom
constituïda personalment devant del il·lustre se-
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nyor Joseph Thomàs, oïdor real del dit General
del principat de Cathalunya, personalment tro-
bat a peu de la scala de la present casa de la Di-
putació, la qual en dit nom semblantment ha
renunciat lo offici de //132r // guarda del portal
de Sant Anthoni de la present ciutat que du son
fill, obté en mà y poder de dit il·lustre senyor oï-
dor real en favor de dit Andreu Colomer, pellis-
ser. E lo dit oïdor real ha respost que acceptava
dita renunciació sí y en quant per capítols de
Cort li és lícit y permès. Essent presents per testi-
monis los sobre nomenats Joan Carreras, Eras-
me de Lana y Hierònym Oms. E poch après, a
les onse horas y mitja de mitgdie, constituhit
personalment la dita Anna Enrrich en dit nom,
Hierònym Oms, mercader ciutedà de Barcelo-
na, y Joseph Cortès, altre dels verguers de ses
senyories, testimonis per est effecte cridats, e jo,
Joan Argila, ciutedà honrat de Barcelona, secre-
tari y scrivà major del General del principat de
Cathalunya, constituïts tots junts personalment
en la iglésia del monestir de Nostra Senyora del
Carme de la present ciutat, en la capella de Sant
Mauro de la dita iglésia del monestir del Carme,
ha jurat en aquella lo dit Pau Enrrich, agegut
sobre un matalàs, lo qual ere vuit, y parlant de
las quals cosas totas y sengles alí y expressades,
la dita Anna Enrrich en dit nom ha requerit a
mi, Joan Argila, secretari y scrivà major predit,
llevar los presents actes; las quals cosas totas y
sengles foren fetas en Barcelona en la hora, mes
y any sobredits. Present per testimonis los sobre
anomenats.

133r Dilluns, a XX. En aquest die per lo bras millitar
stant junt dit bras en la present casa, són vinguts
en lo consistori de ses senyories don Joan Amat
y Hyacintho Sagrera y Xiffré, ciutedà honrat de
Barcelona, reportant a ses senyories una súplica
donada en dit bras militar per dona Mari Ànge-
la de Alamany y Bellpuig, juntament ab la deli-
beració presa per dit bras, la qual súplica y deli-
beració són assí cusidas signadas de lletras A y
Ba. E ses senyories respongueren als sobredits
don Joan Amat y Hyacintho Sagrera que tin-
drian cuidado de fer vèurer dit fet y procurarian
obrar ab la atenció que convenia.

133v Dijous, a XXIII. En aquest die ha fet relació lo doc-
tor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com lo dia de ahir donà per orde de ses
senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent la
tercera súplica o embaxada en orde la contrafacció
de la galera de Gènova en quant toca als senyors
de Amigant y Sabater, la qual és assí cusida y signa-
da de lletra F, y que sa excel·lència respongué que
se la miraria, la qual súplica és del thenor següent:

«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oïdors
de comptes del General de Cathalunya ab súpli-
ca de primer y de deset del corrent mes de juny
representaren a vostra excel·lència que en la
causa de dubte firmat per lo síndich del General
de Cathalunya de y sobre la regonexensa de la
galera vulgo la Patrona de Gènova, per lo capità
Hipólito Gallo governada, y la aprehensió y se-
grest dels reals de vuyt y vasos de plata, és estat
declarat a 4 del mes de maig pròxim passat per
lo reverent canceller, inseguint la conclusió en
la Real Audiència feta, prestat jurament per tots
los doctors de la Real Audiència que en la decla-
ració intrevingueren pogueren intervenir, se-
gons forma de la constitució, que tots los dits
procehiments, ço és, mandato de comissió,
aprehensió, prosecució de causa, sentènçia y
tots los demés proçehiments y las execucions de
aquells, ésser fets y fetas contra las generals
constitucions y drets de la pàtria, y que lo duch
de Osuna y Useda, com a capità general, Mi-
quel Salvador, Francesch Lleonart, notari, Joan
Ossio, alguazil de dita capitania, violaren les
constitucions y drets de la pàtria y contraferen a
aquellas, y que lo dit excel·lentíssim duch de
Osuna y Usseda, Francesch Lleonart, Miquel
Salvador y Joan Ossio foren condempnats a res-
tituhir a dit Hipólito Gallo, y a altres a qui
spect, los dits reals de vuyt y vasos de plata obra-
da //134r // y a restituhir a aquells los danys, ço
és, cada un de aquells per la part que à pres, axí
emperò, que feta la llegítima execusió sia la cosa
salva al dit Gallo y als demés que tenen interès,
de totas las cosas reservada liquidació, emperò
quant als magnífichs Pere de Amigant y Miquel
Calderó, aleshores assessor y advocat fiscal res-
pective de dita capitania general, per quant al
temps que foren presentades las tres requestas,
el dit de Amigant era del Real Consell de la Ba-
llia General de Cathalunya, y que li foren pre-
sentades sens la acostumada y decent habilita-
ció, y al dit Calderó no li foren presentades las
tres requestas personals, inseguint la mateixa
conclusió, és estat provehit y declarat que con-
tra dits magnífichs Pere de Amigant y Miquel
Calderó lo judici de la contrafactió no procehia.
E com, excel·lentíssim senyor, en la dita provi-
sió sia declarat tots los sobredits procehiments
ésser fets contra las generals constitucions y
lleys de la pàtria, y per consegüent, haver con-
trafet tots los que cohoperaren en lo dit fet, cir-
cunstànçias emergents y depenents de aquell, y
entre los quals entrevingueren foren los dits
magnífichs Pere de Amigant, com a assessor y
jutge de dita causa y proçehiments, y Miquel
Calderó, com a advocat fiscal, los quals encara
que no sian condemnats, és per falta de no ha-
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ver observat, en quant al dit Pere de Amigant, la
habilitació de las requestas, y a dit Miquel Cal-
deró, per no haver-las-hi presentades totas tres
personals, y axí haver-se faltat solament en lo
rito y, per ço no són estats absolts, sinó sola-
ment declarat que lo dit judici de la contrafacció
no proçehia, en lo qual cas se deu y és permès
emendar y corregir qualsevol falta ritual, y pro-
curar lo remey y reparo de las generals constitu-
cions y drets de la pàtria. Y axí mateix, haja pre-
vingut en nova notícia de dits deputats y oïdors
de comptes, per lo que se’ls és representat per
Francesch Lleonart y Miquel Salvador als 11 de
maig del corrent any 1672 y resulta de la con-
clusió que·s féu en la capitania general, que lo
magnífich Vicens Sabater y Gleu votà en la con-
clusió de la sentència del commís se féu sobre
dita aprehensió de dits reals de vuyt y plata
obrada com a jutge per sa excel·lència per dit
negoci tant solament associat, y que axí mateix,
rebé vuyt-cents reals de vuyt en spècie per las
averias de dita causa, o lo just valor de aquells,
com resulta de la àpoca per ell firmada a 13 de
dezembre 1669. Y per ço, lo dit magnífich Sa-
bater ha //134v // contrafet conforme los demés
a las generals constitucions y drets de la pàtria et
signanter a la constitució «Statuïm», títol «De
offici de alcayts» y altres aplicables. Per ço y al-
trament, los dits deputats y oïdors de comptes
ab tercera ambaxada per a cumplir a las obliga-
cions de sos officis desitjant que las generals
constitucions, et signanter la dita constitució 7,
títol «De offici de alcaits», sia íntegrament repa-
rada y no reste en manera alguna violada per
dits procehiments, a vostra excel·lència, com a
llochtinent general, extrajudicialment suplican
sia de son servey manar als dits magnífichs Pere
de Amigant, Miquel Calderó y Vicens Sabater y
Gleu revoquen los sobredits procehiments, res-
tituhint totas las cosas en son pristino estat y
manar resarcescan los danys y gastos fets per
rahó de dita contrafactió tant al síndich del Ge-
neral com a dit Gallo y altres, y en son cas y
lloch, ab los interessos; lo que rebran a singular
gràcia y merçè de la mà y grandesa de vostra ex-
cel·lència.»

En aquest mateix die me han ordenat ses senyo-
ries a mi, scrivà major, cusir en lo present dietari
un paper de sa excel·lència junt ab una certifi-
catòria reportat a ses senyories per Esteve Gal-
ceran, scrivà de manament, los quals són assí cu-
sits signats de lletras A y D y del thenor següent:

A. «Haviendoa su exelencia recivido dos papeles
que de parte de vuestra señoría le ha presentado
su síndico que entrambos comienzan «los diputa-
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dos y ohidores de quantas del principado de Cata-
luña» y acaban «que lo recibirián a particular
merçed de la mano de vuestra excelencia», lo que
a su excelencia se le ofreçe responder es que, en
quanto al primer papel, que mira a los doctores
Calderó, Amigant y Sabater, cerca de instar ves-
tra señoría que reboquen los procedimientos he-
chos en la capitanía general //135r // como açeso-
res que eran de ella, por el comiso del dinero y la
plata de la galera de Génova que pretende vues-
tra señoría que es contrafacsión, no viene en la
forma que disponen las constituciones de este
Principado, sino que se ha de acudir al official ho
officiales que se pretende que han contravenido a
ella. Respeto del segundo papel, que es el recado en
que pide vuestra señoría que se mande al tribu-
nal de la capitania general que borre, anulle to-
dos los procedimientos echos en dicho tribunal so-
bre la aprehensión que se hizo de los veinte un mil
y más reales de ocho y plata obrada que se apren-
dieron de orden de dicho tribunal en la galera
Patrona de Génova, governada por el capitán
Hipólito Gallo, en jornada de 9 de agosto de
1668, su excelencia lo ha mandado executar de
suerte que queda borrado en los registros de dicho
tribunal el processo, sentencia y todo lo demás con-
cerniente a lo que se actuó en dicho tribunal,
como consta por la certificación aucténtica testi-
ficada por Francisco Lleonart, scrivano de dicho
tribunal, que va junto con ésta».

«D. Sepana quantos este auto vieren y leyeren
como a los veynte y un dia del mes de junio año del
nacimietno de Nuestro Señor Jesuchristo mil sys-
cientos setenta y dos anyos, presente y para las co-
sas abaxo escritas llamado yo, Francisco Leonart,
por las auctoridades aposthólicas y real notario
público, escrivano major de la General Gover-
naçión de Cataluña, notario y scrivano del tri-
bunal de la capitanía general del dicho principa-
do de Cathaluña y condados de Rosellón y
Cerdaña, y presentes assí mesmo Francisco Portas,
negociante, y Montserrat Montaner, candelero de
sebo, vezinos de esta ciudad de Barcelona, // 135v
// testigos para las cosas abaxo scritas llamados.
Constituído personalmente el tribunal de la capi-
tanía general del principado de Cathaluña y sus
condados, convocado en uno de los estudios o en-
tresuelos del doctor Bonaventura Tristany, abo-
gado fiscal, Domingo de Verdier y Francisco de
Sotomayor, asessores de dicho tribunal, y aquél
assí junto y convocado de orden del excelentíssimo
señor duque de Sessa y Soma y Baena, lugarte-
niente y capitán general en dicho Principado y
condados, me mandaron a mí, dicho notario y es-
crivano, borrasse, delineasse y cancellasse el pro-
cesso, conclussión, sentencia y demás procedimien-
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tos en mi poder por el tribunal de la capitania ge-
neral de orden y mandato del excelentíssimo señor
duque de Ossuna, entonces lugartenient y capi-
tán generala en este Principado y condados, con-
tra Hipólito Gallo, capitán de la galera Patrona
de la senyoría de Génova, y otros, asserca de la ap-
prehensión de veinyte y un mil reales de a ocho y
plata labrada appresada por dicho tribunal de la
capitanía general de orden de dicho ecelentíssimo
señor duque de Ossuna a los nueve y dies de agosto
de mil seys cientos sesenta y ocho anyos; obedecien-
do al qual mandato por dicho tribunal a mi echo,
yo, el dicho notario y scrivano, he delineado, bo-
rrado y cancellado dichos processo, conclusión,
sentencia y demás procedimientos por razón de
dicha aprehensión hechos de los libros y registros de
dicha capitania general en presençia de dicho tri-
bunal de la capitania general, de todo lo qual se
me ha requerido hisiera ante público, todo lo qual
fue echo en el dia mes y año y lugar arriba dichos.
Presente yo, el dicho notario, y testigos arriba //
136r // dichos para ello llamados. En testimonio
de lo qual, yo, el dicho Francisco Lleonart, notario
y escrivano arriba dicho, en testimonio de verdad
pongo aquí mi solero y acostumado signo.»

Divendres, a XXIIII. En aquest die me han orde-
nat a mi, scrivà major del General de Cathalu-
nya, cusir en lo present dietari còpia de sinch
memorials presentats a la reyna nostra senyora,
que Déu guarde, per don Lluýs de Sabater, em-
baxador del General de Cathalunya en la cort de
sa magestat, los quals són assí cusits signats de
lletras A, B, C, D y E y un després altre del the-
nor següent:

«Lob embaxador del General de Cathalunya diu
que essent estada vostra magestat servida prèn-
der benigne resolució annuint a las representa-
cions per part de dits deputats fetes a vostra ma-
gestat ab cartas de 30 de juny 1668 y 29 de
nohembre 1669, manant que als ministres de la
Real Audiència de vostra magestat en lo dit
Principat y als del tribunal de la Ballia General,
los fos prohibit tenir y admètrer procuras y ad-
ministracions de estats y haciendas, de grandes,
títols, y altres personas particulars per ésser con-
tra las generals constitucions de Cathalunya y
ésser just y conforme a la recta y bona adminis-
tració de la justícia que los dits ministres esti-
guessen libres de dependències y respectes par-
ticulars, y als qui tinguessen ditas procuras
deixassen y no puguessen usar més de aquellas,
com de dit real orde consta ab carta de //136v //
vostra magestat, en deguda forma de cancelleria

despedida dada en la present vila de Madrid a
24 de octubre 1670, còpia de la qual compro-
bada ab son original per medi del síndich del
General de Cathalunya fonch entregada al
llochtinent de vostra magestat als 12 de nohem-
bre de dit any, demanat-li manar posar en exe-
cució de real orde quant més prest fos possible,
per quant dits deputats estaven instats de molts
particulars per lo prejudici se’ls seguie de què
dits ministres tinguessen ditas procuras, com
més llargament és de vèurer ab la sertificatòria
del secretari y scrivà major del General de Ca-
thalunya que se posa en la real mà de vostra ma-
gestat. Y no obstant altre carta y real orde de
vostra magestat, enviat al dit llochtinent per
medi de dits deputats, ab què fou vostra mags-
tat servida manar-li posar en execusió lo dalt dit
real orde, que axí mateix fonch posat en mà de
dit llochtinent per medi del dit síndich, de què
fa fe lo dit escrivà major, no se ha pogut conse-
guir la execució de aquell. E com dit fet sia con-
tra la constitució «Alguna persona» 9, títol «De
cosas prohibidas als officials» y altres aplicables,
y per altre part, en notable prejudici del dit
principat de Cathalunya y deservey de vostra
magestat, particularment per la suspita pot oc-
casionar de què se falte al curs de la justícia, su-
plica a vostra magestat sia de son real servey ma-
nar ab tot effecte posar en execusió lo orde dalt
referit, com en aquell se conté, que lo dit Prin-
cipat ó rebrà a singular gràçia y merçè de vostra
magestat.»

137r «B. Senyoraa. Lo embaxador del General del
principat de Cathalunya diu que en lo any pas-
sat 1670 fou representat a vostra magestat fos
servida manar aliviar aquella provínçia dels ex-
cessos cometien los officials y soldats en los
allotjaments de cavalleria fent-se donar y contri-
buir quantitas considerables, contra lo disposat
per capítols de Cort y generals constitucions de
Cathalunya, per lo que fou posat en mà de vos-
tra magestat de part dels diputats per medi de
son agent, un memorial imprès specificant en ell
los mensionats excessos y los motius mogueren
a dits deputats per a fer semblant represetnació
a vostra magestat, havent fet antes las diligèn-
cias se requerien per lo reparo dels dits excessos
ab lob llochtinent y capità general de vostra ma-
gestat. Y per quant fins vuy no se ha experimen-
tat alivio algú, antes bé, cada dia se continuen
majors vexacions, axí de alotjaments com de
contribucions, lo que totalment imposibilita al
dit Principat de poder acudir a las occasions se
poden offerir en servey de vostra magestat, per
ésser moltas més las plaças mortas que la cance-
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lleria effectiva, dany que porie remediar-se in-
tervenint en la destribució dels allotjaments
persona per part del dit Principat anomenadora
per los deputats per consuelo dels provincials,
los quals ab contínuas peticions incessantment
per medi de sos síndichs acuden al consistori de
dits deputats quixant-se de las ditas contribu-
cions y allotjaments, com vostra magestat porà
manar vèurer ab los papers reposan en la real mà
de vostra magestat junt ab lo memorial dalt ref-
ferit. Per ço, lo dit embaxador, postrat als reals
peus de vostra magestat, humilment suplica a
vostra magestat sie de son real servey manar ali-
viar al principat // 137v // de Cathalunya del dit
allotjament de cavalleria y contribucions per
rahó de aquell, ordenant que ab tot effecte se
allotje comforme la orde del thresorer de vostra
magestat y segons disposan las generals consti-
tucions, y que en la distribució del dit allotja-
ment intervingue persona per part del Principat
en la forma sobredita, que o rebrà a merçè de
vostra magestat.»

«C. Senyoraa. Lo embaxador del General del
principat de Cathalunya postrat als peus de vos-
tra magestat diu que en lo mes de nohembre
pròxim passat lo veguer de Barcelona y altres
officials reals en ses respective vegueries per
orde del llochtinent y capità general de vostra
magestat feren aprehensió de diversas quanti-
tats de grans que eren de don Francisco de
Montserrat y Vives sens pagar aquell y sens cog-
nició de causa, entregant-los als assentitstas de
vostra magestat, lo que encontra ab las generals
constitucions de Cathalunya, y en particular ab
la constitució 4 y 5, títol «De violències y resti-
tució de despullats», per reparo de las quals se
han fet totas las diligèncias extrajudicials acos-
tumades fer en semblants casos, com vostra ma-
gestat se servirà manar vèurer ab los papers que
per est fet se entregan a vostra magestat. Y fins
vuy no se ha pogut conseguir lo reparo de dita
constitució, antes bé, se ha firmat dubte en la
Real Audiència, suplica a vostra magestat sie
servida manar se declare dita contrafacció ab la
brevedat posible per ésser la tardança en notable
prejudici de la part y en gran dany del General,
que lo principat de //138r // Cathalunya o rebrà
a singular gràcia y merçè de vostra magestat.»

«D. Senyorab. Lo embaxador del General del
principat de Cathalunya postrat als peus de vos-
tra magestat diu que los diputats del dit General
presentaren al llochtinent de vostra magestat un
memorial contenit los fonaments y rahons que
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assistien al General de aquesta provínçia per a
què los taulers y demés officials seus gosaren de
la exempció de tenir allotjament de soldats, de-
manant ésser conservats dits officials en la con-
suetut immemorial inviolablement observada,
la qual ere bastant per a presumir títol o privile-
gi. Y com no obstant dit memorial, se continua
en allotjar en las casas de dits taulers, a hont es-
tan recòndides les pecúnies procehides dels
drets del General, de què tenen de donar comp-
te los taulers y receptors, los quals amanassan
renunciar sos officis si han de tenir allotjament y
ab dificultat se troba qui vulla dits officis quant
vaccan, per no tenir sas casas ab tota seguretat,
los deputats, per medi de son agent, acudiren a
la real clemència de vostra magestat suplicant-la
fos servida de manar conservar dits officials en
sa possessió, y vostra magestat ab carta de 15 de
agost 1671 manà al dit llochtinent y capità ge-
neral de vostra magestat informar sobre esta
matèria, tot lo que més llargament està conten-
gut ab los papers que se posan en mà de vostra
magestat. Y per quant vuy en die se continua en
alotjar a dits taulers y demés officials en prejudi-
ci notable de la exactió dels drets del General,
per la falta se experimenta de qui vulla servir los
officis de taulers y receptors per las rahons dalt
ponderades, suplica a vostra magestat sie servi-
da manar que los dits taulers y receptors del //
138v // General sien conservats en la exempció
de tenir allotjament de soldats, que lo principat
de Cathalunya o rebrà a merçè de la real mà de
vostra magestat.»

«E. Senyoraa. Lo embaxador del General del
principat de Cathalunya postrat als reals peus de
vostra magestat diu que per orde del llochtinent
general de vostra magestat en aquella província,
com a capità general, foren publicades unas cri-
das en jornada de 29 de maig 1670 y altres a 27
de juliol de dit any, las quals tant las primeras
com las segonas, procehiments y novedats resul-
tants de aquellas, encontran ab las constitucions,
usatges, capítols de Cort, usos y costums y altres
lleys de dita provínçia de Cathalunya, per conte-
nir imposició de vectigals, impedir lo líbero co-
mersi, turbar la exació dels drets de la Generali-
tat, creació de nous officials, inducció de
novedats, gravament, exorbitància de penas y
perpetuïtat en la exacció de aquellas, publicació
de edicte general, majorment contra constitu-
cions, pervertir lo orde de publicar cridas los ca-
pitans generals, tant en respecte de las personas
que han de firmar-las com en orde a la qualitat y
naturalesa de ellas. Per lo que desitjant los depu-
tats acudir a la obligació de sos officis, procurant
que los provincials no fossen molestats per los
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ministres y officials de la capitania general ab la
execució de dites crides y procehiments de aque-
llas originats, fent estas cosas ab vot y parer dels
assessors, advocat fiscal de la casa de la Diputació
del dit General de Cathalunya y doctors consu-
lens per dit effecte aplicats, en lo qual estan pon-
derades las contrafaccions per ocasió de la publi-
cació y execució de dites crides ab dos differents
// 139r // recaudos enviats al dit llochtinent de
vostra magestat ab embaxada pública per medi
de personas dels tres estaments, ecclesiàstich,
militar y real, fonch demanat al dit llochtinent
revocar y manar revocar las ditas cridas, tant las
primeras com las segonas, y los procehiments
que havien resultat de ellas, de tal manera que de
aquí al devant no se puguessen fer y tot lo fet fos
tornat al pristino estat, manant refer y restituhir
los danys que los naturals de Cathalunya havien
patit segons thenor y observansa de ditas Gene-
rals constitucions. Resultà de dits dos recaudos
que lo dit llochtinent y capità general de vostra
magestat per medi de un scrivà de manament
respongué a aquells ab un paper que envià a dits
deputats, concloent que las ditas cridas no en-
contraven ab las constitucions de Cathalunya,
particularment ab las sis, nou y 20, títol «De vec-
tigals», de què tingueren viu y sentiment dits de-
putats, quant speraven del dit llochtinent la re-
vocació de dits fets, y encontinent, feren un
paper en resposta y satisfacció del de dit llochti-
nent, y per medi del deputat real lo posaren en sa
mà, tot lo que porà vostra magestat manar vèurer
ab los papers dalt mensionats, los quals, compro-
bats ab sos originals y closos per lo secretari y
scrivà major de la casa de la Diputació del Gene-
ral de Cathalunya, se posan en la real mà de vos-
tra magestat. E com fins vuy no se haje pogut
conseguir lo reparo de las contrafaccions de
constitucions originades per rahó de ditas cridas,
antes bé, se haje posat en execució tot lo conten-
gut en ellas y se estigan fent moltas novedats per
lo cumpliment de aquellas, vexant en gran ma-
nera als pobres negociants y mercaders, fent càu-
rer en frau y commís les robes y mercaderies, lo
que occasiona que molts se abstenen de nego-
ciar, faltant per dit respecte las provissions, mer-
caderies y robes necessàries al dit //139r //princi-
pat de Cathalunya, en gran prejudici y dany del
bé comú y particular per vèndrer-se aquellas en
molt més alt preu que antes. Per lo que humil-
ment suplica a vostra magestat sie servida manar
revocar ditas cridas, manant que los provincials
de Cathalunya no sien molestats per los minis-
tres y officials de la capitania general ab la execu-
ció y procehiments originats de aquellas, sí y
conforme per los deputats del General del dit
Principat fonch demanat ab los dalt dits dos re-
caudos al llochtinent de vostra magestat; que lo
dit principat de Cathalunya rebrà a merçè parti-
cular de vostra magestat.»

Dimarts, a XXVIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo // 140r // offici
de síndich del General, com lo dia de aïr per
orde de ses senyories entregà, ço presentà, al ex-
cel·lentíssim llochtinent una súplica o memorial
en resposta de un paper que sa excel·lència fou
servit enviar al consistori, la qual súplica és assí
cusida y signada de lletra Ga, y que sa ex-
cel·lència respongué que se la miraria. En
aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà
major del general de Cathalunya, cusir en lo
present dietari sinch cartas de resposta a ses se-
nyories, ço és, una de 23 de abril proppassat de
don Miquel Çalbà y de Vallgornera, signada de
lletra A; altre de 30 de dit mes del duch del In-
fantado y Pastrana signada de lletra B; altre de 7
de maig proppassat de la senyora marquesa de
los Vélez signada de lletra C; altre de 14 de dit
mes del duch de Sogorb y Cardona signada de
lletra D; y altre de 4 del corrent mes del mar-
quès de Aysona signada de lletra E. Las quals
són assí cusidas y una detràs altre del thenor se-
güent:

A. «Señorb mío. Por mano de el señor don Luýs Sa-
vater he recivido su carta de vuestra señoría en
que es servido dezirme cómo havía resuleto el des-
pacharle a esta corte por su embajador para pre-
sentar a su magestad algunos negocios tocantes a
essa provinçia, y siendo yo tan interesado en todos
sus buenos successos, crea que vuestra señoría esta-
rá muyc que atenderé con toda atençión a lo que
se me representara de su parte, desseando siempre
quede vustra señoría servida y que a mi me de
muchas ocasiones de su serviçio en que pueda con-
tinuar con mi obediencia. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Madrid, y abril 23 de 1672.
Besa a vuestra señoría la mano su más afecto ser-
vidor, don Miguel de Çalbà y de Vallgornera»

140v B. «Ilustred Diputazión. Siendo tan de mi obliga-
ción el servir a vuestra señoría, le doy las gracias
de haverse dado ocasión en que poderlo hazer y en
todo aquello que me adbertiere don Luís Çabater
reconocerá vuestra señoría mi gran voluntad a
obedecerle, deseando que della quede vuestra se-
ñoría servida muy a su satisfazión, como lo reco-
noçerá en todo lo que quisiere enplearla, assí en
esta occassión como en todas las que se le offrecie-
ren a vuestra señoría de su mayor conbeniencia.
Guarde Dios a vuestra señoría feliçes años. Ma-
drid, abril 30 de 1672. El duque marqués. Muy
ilustres diputados del principado de Cataluña»
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C.»Ilustrísimoa señor. Con singular stimaçión re-
cibo la de vuestra señoría de 25 de abril, que me
dio el señor don Luís de Çabater, por la certesa
que vuestra señoría ilustre manifiesta tener de mi
affecto a los intereses de esse Principado y dándole
esta nueva circunstancia del reconocimiento que
en mí motiva, al mesmo tiempo que vuestra seño-
ría ilustre me expressa el desconsuelo con que se
halla por no haver logrado el efecto que han solici-
tado sus repetidas representaciones; el mejor ca-
mino de explicar mi agradecimiento es el de ofre-
cerme a interponer mis officios con su magestad
para que atienda al alivio y satisfaçión de su //
141r // país, pues además de ser muy correspon-
diente a mi obligación, lo es también a la con-
fiansa que vuestra señoría hase de mi buena vo-
luntad, que desea muchas ocassiones del servicio
de vuestra señoría en que ejercitarse para mos-
trar en ellas las veras con que me dedicaré siem-
pre a lo que conduxere a sus mayores combenien-
cias. Dios guarde a vuestra señoría ilustre muchos
años como deseo. Madrid, 7 de mayo de 1672. Su
mayor serbidora de vuestra señoría ilustre. Doña
María de Toledo y Portugal».

D «Ilustrísimosb señores don Joseph de Campo-
rrells y diputados del General del principado de
Cataluña. No he respondido anttes a la carta que
vuestra señoría se servió escrivirme en 4 del mes
pasado, assí por la ausençia que hiçe de aquí a
Medina, donde la reciví, como porque la concu-
rrençia de embaraços que hallé de vuleta del via-
ge no me permitieron buscar tan presto como
quissiera al señor don Luís Sabater, embaxador
de vuestra señoría. Ya logré verle y beséle las ma-
nos offreciéndole quanto soy y valgo para emple-
arlo todo en el servicio de vuestra señoría y asistir-
le a los negocios que trahe a su cargo, y lo mismo
asseguro a vuestra señoría manifestando en esto
lo que me preçio de súbdito suyo por la patria.
Nuestro Señor guarde y conserve a vuestra seño-
ría los muchos anyos que deseo. Madrid, 14 de
mayo 1672. El duque de Segorbe y de Cardona.
Señores diputados del General de principado de
Cataluña residentes en Barçelona»

E. «Donc Luís Sabater, embajador de esse Princi-
pado y protector del brazo militar, me dió la car-
ta de vuestra señoría de quatro de abril, a que no
é respondido hasta cumplir con lo que vuestra se-
ñoría me escribe, que es asistirle y acompanyarle a
la audiencia de su magestad que tuvo ayer, ha-
viéndose dilatado el perdirla por las prevenciones
de lucimiento de su representación. En esto em-
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pleo, como en quantos se offrecieren del beneficio
común y particular de la provinçia, asistirle con
sumo gusto procurando de mi parte en lo que va-
liera el consuelo, el alivio y la entera satisfaçión
de lo que tan dignamente tiene vuestra señoría
merecido en la real benignidad de su magestad y
lo que cada dia acrecenterá para sperar muchos
fabores de su real mano. En crédito de lo que vues-
tra señoría procura, su mayor servicio de vuestra
señoría estará siempre mi persona y casa, y con
particular deseo de que experimente vuestra seño-
ría quanto deseo mostrarlo remitiendo en lo de-
más a lo que don Luýs Sabater escrivirá a vuestra
señoría. Que guarde Dios muchos años con toda
felicidad. Madrid, a 4 de junio 1672. Besa las
manos de vuestra señoría su más afecto servidor.
El marqués de Aysona. Señores diputados del Ge-
neral del principado de Cataluña».

En aquest mateix die Balthazar Oriol y Marçer,
escrivà de manament, à reportat en consistori
de ses senyories un acte antich de revocació feta
per los magnífichs y amats concellers de la real
magestat, los doctors Miquel Calderó, Pere de
Amigant // 142r // y Vicens Sabater y Gleu, lo
qual és assí cusit signada de lletra F y del thenor
següent:

F. «Losa magnífichs y amats concellers de la
real magestat, doctor Miquel Calderó, del con-
cell de sa magestat y de la terçera sala de la
Real Audiènçia en Catalunya, lo doctor Pere
de Amigant, també del consell de sa magestat
y son jutge de cort en Catalunya, y lo doctor
Vicens Sabater y Gleu, del consell de sa mages-
tat y assessor de la Ballia General de Catalunya.
Attenent y conciderant que ab real declaració
feta per lo molt reverent senyor don Francisco
de Pons, abat de sant Cugat del Vallès, del
consell de sa magestat y son canceller en Cata-
lunya, inseguint conclusió en la Real Audiència
junctis tribus aulis feta als quatre de maig prò-
xim passat en causa de dubte firmat per lo sín-
dich del General de Catalunya cerca lo fet de la
aprehensió y declaració de comís de una parti-
da de reals de vuyt y plata obrada de la galera
Patrona de Gènova, governada per lo capità
Hipólito Gallo, que·s trobava en lo moll de la
present ciutat, és estat declarat per lo mandato
fet per lo excel·lentíssim senyor duch de Ossu-
na y Uzeda a nou de agost mil sis-cents sexan-
ta vuyt, alashoras virrey y capità general, per
què no regoneguessen la dita galera y apren-
guessen ab inventari y sacrestassen la plata y or
que·s trobarie en dita galera; y la aprehensió en
força de dit mandato feta de la moneda y vasos
de plata se trobà en dita galera y la prossequció
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de la causa de dita aprehensió que versia en lo
dit tribunal de la capitania general, sentència y
demés procehiments y exequució de aquells és-
ser fets contra lo thenor y forma de las generals
constitucions de Cathalunya, y assenyalada-
ment, contra la constitució «Statuïm», sèpti-
ma, títol «De ofici de alcayt y capitans». Y axí,
dit excel·lentíssim duch de Ossuna y Uzeda, //
142v // com a capità general; Miquel Salvador,
receptor; Francesch Lleonart, notari, y Joan
Osio, algutzil de dita capitania general, haver
violat y contrafet ditas constitucions y haver de
ésser condempnats, com són estats condem-
nats, a restituhir a dit Hipòlit Gallo y altres a
qui specte, dita partida de moneda y plata
obrada o son just valor, y en son cas, lo interès,
y en esmenar los danys patits, ço és, quiscú de
ells per la part que rebé, entès emperò, que
feta primerament la legítima execussió, sie salva
la cosa a dit Gallo y altres interessats de tot lo
sobredit liquidació reservada. Per ço, los sobre-
dits magnífichs doctors Miquel Calderó, Pere
de Amigant y Vicens Sabater y Gleu en los
noms que entrevingueren en los procehiments
sobredits y respectivament quiscú d’ells de son
grat y certa sciència, diuen que per ser fets dits
mandato, commissions, aprehensió, prosequu-
tió de causa, las constitucions y drets de la pà-
tria en quant a ells y quiscú d’ells los especta,
los revocan y anul·lan en la millor forma y ma-
nera que poden y deven, y segons ditas gene-
rals constitucions de Cathalunya estan obligats
a revocar y anul·lar. Y si bé ja han quiscú de
ells restituït vuyt-cents reals de vuyt, o son just
valor, com consta ab las àpochas rebudas en
poder del escrivà de manament avall scrit, a
tres y quatre de maig mil sis-cents setanta, de
las quals ab la present fa fe que és la part que
quiscú de ells rebé y que devia satisfer y esme-
nar. Ab tot se oferexen y prometan restituhir y
esmenar a dit Gallo y altres interessats a qui
specte los interessos y danys, si alguns se de-
ven, per las ditas parts que reberen, axí em-
però, que feta primerament legítima execusió
prometen restituir la partida de moneda y plata
// 143r // obrada fonc apresada en la dita galera
y falta a restituhir o son just valor, y en son cas,
lo interès, y esmenar los danys patits de mane-
ra que sie salva la cosa a dit Gallo y demés inte-
ressats; de tot lo sobredit feta la deguda liqui-
dació y per què conste de tot lo sobredit fan y
firman lo present acte de revocació y promesa
en poder de Balthazar Oriol y Marçer, escrivà
de manament devall scrit, en Barcelona als
vint-y-quatre dies del mes de juny any de la na-
tivitat de Nostre Senyor mil sis-cents setanta
dos. Essent presents per testimonis Francisco
Estadella, en quiscun dret doctor, ciutedà de
Barcelona, y Ròmul Vilar, estudiant en theolo-
gia habitant en Barcelona.

143v Divendres, al primer de juliol MDCLXXII.

En aquest dia ha fet relació lo doctor Pere Car-
dona, servint lo offici de síndich del General,
com lo dia de 28 del passat per orde de ses se-
nyories se conferí ab lo molt reverent cançeller a
effecte de instar-li la declaració de la contrafac-
ció dels grans de don Francisco Montserrat y
Vives, y que dit molt reverent canceller respon-
gué que declararia sobre dita contrafacció quant
antes podria. E més, fa relació com lo dit dia de
28, per orde de ses senyories entregà al dit molt
reverent canceller una súplica firmada del mag-
nífich advocat fiscal de la present casa y del ad-
vocat de Hipólito Gallo en què se suplica a sa
excel·lència del senyor llochtinent general co-
meta al dit molt reverent canceller la liquidació
reservada en la provissió feta sobre la contrafac-
ció dels reals de vuyt y plata obrada appressos en
la galera Patrona de la sereníssima república de
Gènova, y que lo dit molt reverent canceller res-
pongué que duptava que dita suplicació vingués
en la deguda forma per quant sa senyoria ente-
nia no havia ell de fer dita liquidació, sinó sols
cometrèr aquella a algun dels nobles o magní-
fichs doctors de la Real Audiència, al que dit
síndich respongué a dit molt reverent canceller
de què ja lo molt il·lustre consistori havia con-
sultat dita matèria ab los assessors y consulents y
que tots estaven en què sa senyoria, y no altre,
havia de fer dita liquidació junctis tribus aulis y
// 144r // que axís se servís sa senyoria de veure-
ho y tractar dit punt o dubte en las sala, y que
en cas hi hagués algun dubte, se servís manar
avisar per a què per part de la Diputació y de la
part interessada se pogués informar. Al què dit
molt reverent canceller respongué que ho faria.

Disapte, a II. En aquest die me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Cathalunya, cusir en
lo present dietari una súplica en lo consistori de
ses senyories presentada per los officials de la
present casa juntament ab un vot fet per los
magnífichs assessors al peu de dita súplica, la
qual súplica y vot són assí cusits signats de lletra
Aa. En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major, cusir en lo present dietari una carta
del condestable de Castilla de 20 de juny prop-
passat, la qual és assí cusida signada de lletra Bb.
En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del Ge-
neral, com per orde de ses senyories anà al molt
reverent canceller per vèurer si havia tractat en
las salas lo punt de si sa senyoria havia de fer la li-
quidació dels danys de la declaració de la contra-
facció de la galera de Gènova, al que sa senyoria
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respongué que sí, y que las salas havian resolt
que·s digués a dit síndich que aportàs y entregàs
los exemplars per los quals se pretenia haver de
fer dit molt reverent canceller dita liquidació.

144v Dilluns, a IIII. En aquest die fa relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com per orde de ses senyories és anat
al molt reverent canceller a effecte de dir-li que,
en quant a haver de fer sa senyoria la liquidació
dels danys de la contrafacció de la galera de Gè-
nova, no se havian trobats exemplars y que axís
se servís sa senyoria de tractar dita matèria en las
salas per reglar de dret, segons las quals se pre-
tenia haver de fer dit molt reverent canceller
dita liquidació, y que en cas se offerís algun
dubte, fos servit sa senyoria avisar per a què se
informàs, al que sa senyoria respongué que ho
faria y avisaria en cas hi hagués dubte, y axí ma-
teix, li entregà las requestas se havian de presen-
tar als magnífichs doctor Calderó, Amigant y
Sabater a effecte de què las habilitàs.

Dimars, a V. En aquest die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, subrrogat en lo offici de síndich
del General, com lo die present ha reportada //
145r // de part de ses senyories una súplica al ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat en lo present Principat en respos-
ta de un billet de sa excel·lència enviat a ses se-
nyories aserca de la pretenció tenen Miquel Gis-
pert, credenser del General de la ciutat de
Gerona, en què sa magestat li fasse gràçia de la
futura successió de dit offici, y Joan Pau Llop, so-
brecullidor de llevant, axí mateix pretén la gràçia
de sa magestat de poder renunciar lo dit offici en
favor de Francesch Oliver, ciutedà de Barcelona,
com més llargament en dita súplica és de vèurer,
que són assí cusits signats de lletras A y Ba, y sa
excel·lència ha respost que se la miraria.

Dimecres, a VI. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com havent per orde de ses senyo-
ries anat al molt reverent canceller a effecte de
què li donàs las requestas que als 4 del corrent li
havia entregadas a effecte de què las hailitàs, dit
molt reverent canceller las hi entregà ja habilita-
das, y també per orde de ses senyories digué dit
síndich al dit molt reverent cançeller si havia
tractat en las salas lo punt de si havia de fer sa se-
nyoria o altre la liquidació dels danys de la con-
trafacció de la galera de Gènova; dit molt reve-
rent canceller li respongué que hi havia exemplar
de què sa senyoria no havia de fer dita liquidació
y que tornàs dit síndich lo endemà a casa de dit
senyor que lo·y diria.
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Dijous, a VII. En aquest die ha fet relació lo doc-
tor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, que havent anat al dit molt reverent
canceller a effecte de saber lo perquè li havia dit
lo dia de aïr anàs allí en orde al exemplar per lo
qual sa senyoria deya no havia de fer la liquida-
ció de dits danys, lo dit molt reverent canceller
li respongué que hi tornàs un altre die, y sa se-
nyoria respongué que lo avisaria.

145v Divendres, a VIII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General de Cathalunya,
cusir en lo present dietari còpia de quatre cartas
de sa magestat, que Déu guarde, de 2 del cor-
rent al excel·lentíssim senyor llochtinent y ca-
pità general de sa magestat en lo present Princi-
pat, las quals són assí cusidas signadas de lletras
A, B y C y del thenor següent:

A. «Laa reyna governadora. Ilustre duque de Se-
ssa y de Baena, primo, mi lugarteniente y capitán
general. Don Luís Sabater me ha dado en nombre
de esse Principado el memorial, cuia copia es la
inclusa, referiendo los graves excesos que dize se
hazen en los aloxamientos y contribuciones de sol-
dados y officiales de la cavalleria contra lo dis-
puesto por las constituciones, y las diligencias que
sobre esto os han hecho para su reparo, sin que has-
ta ahora le hayan experimentado los pueblos sino
mayor carga de que dais quexas continuamente a
los diputados, por ser mayor el número de las pla-
zas muertas que la cavalleria effectiva, y conse-
quentemente, el aloxamiento y contribución tan-
to más gravoso, y me suplica por estas y las demás
razones que en dicho memorial refiere, mande
aliviar a esse Principado destos aloxamietnos y
contribuciones, ordenando que se hagan confor-
mes a la orden del thesorero, y según disponen las
constituciones, y que para consuelo de los pueblos
intervenga en la distribución y repartimiento
dellos una persona que nombren los diputados por
parte del Principado, y antes de tomar resoluçión,
he querido encargar y mandaros me informéys
individualmente de lo que hay en esto que los di-
putados refieren, // 146r // y me lo aviséys luego
con lo demás que se os offreciera y pareciere en
ello, para que yo resuelva lo que convenga, con ad-
vertençia que si entre tanto, halláredes que hay
algún excesso en la práctica de esto, pongáys desde
luego remedio conveniente de manera que no se
exceda de lo justo y debido, como lo fio de vuestra
attençión y celo del real servicio en que le recibiré
particular. Datus en Madrid, a...b de...c MDCLX-
XII. Yo la reyna. Don Didacus de Sada, secreta-
rius. Al virrey de Cathalunya. Copia
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B. «Laa reyna governadora. Ilustre duque de Se-
ssa y de Baena, primo, mi lugartheniente y capi-
tán general. En 15 de agost del año passado man-
dé me informássedes en la súplica que los
diputados de esse Principado me hizieron de que
los tablageros y receptores de sus derechos sean
exemptos de tener en sus casas aloxamientos por
haver gozado de esta essención, según dizen, de
tiempo immemorial, y en attençión al resguardo
del dinero y mercaderias que de ordinario hay en
ellas, aora me buelva a hazer instançia sobre esto
don Luís Sabater en nombre de esse Principado,
como veréys en el memorial, de que va copia con
éste, incisnuando que no guardándoles esta
exempçión, no se encargarán de estas occupacio-
nes, lo que sería en grave detrimento de los dere-
chos de la Generalidad, sobre que ha parezido en-
cargar y mandaros que, viendo muy
particularmente las razones y motivos que sobre
la materia repiten los diputados, sin más dilaçión
me aviséys de lo que en ello se os offreciere y huvie-
re estilado por lo //146v // passado junto con vues-
tro pareçer, para que entendido mande lo que
convenga. Datus en Madrid, a...b de...c MDCLX-
XII. Yo la reyna. Don Didacus de Sada, secreta-
rius. Al virrey de Cathalunya. Copia.»

C. «Lad reyna governadora. Il·lustre duque de
Sessa y de Baena, primo, mi lugateniente y capi-
tán general. En nombre de esse Principado me ha
presentado don Luís Sabater el memorial, de que
va copia con ésta, en que refieren que los pregones
que por el tribunal de la capitania general hizis-
teys publicar como capitán general en 29 de mayo
y 27 de julio del año 1670 enqüentran con las ge-
nerales constituciones y leyes dél, por contenir im-
posiçión de derechos y vectigales, impedir el libre
comerçio, turbar la cobrança y exacción de los de-
rechos del General, creaçión de nuebos officiales y
otros exesos, y las diligencias que os hizieron los di-
putados para su revocación, por ser en grave de-
trimento de sus derechos y perjuiçio común y par-
ticular por venderse por esta causa en mucho
mayor preçio que antes las mercaderias, suplicán-
dome por estas y demás rezones que en dicho me-
morial se refieren, mande revocar estos pregones
para que en fuerça dellas no sean molestados los
provinciales dél por la capitanía general, y para
tomar resoluçión en sobre esta súplica ha parezido
encargar y mandaros que oyendo a los de la capi-
tania general en lo que sobre esso tuvieren que de-
zir, y comunicándolo todo con essa Real Au-
diençia //147r // me aviséys de lo que a vos y a los
ministros della se os ofreciera y pareciere con toda

individualidad, para que visto, resuelba lo que
convenga. Dattus en Madrid, a II de julio
MDCLXXII. Yo la reyna. Don Didacus de Sada, se-
cretarius. Al virrey de Cathalunya. Copia»

D. «La reyna governadora. Ilustre duque de Ses-
sa y de Baena, primo, mi lugarteniente y capitán
general. Don Luís Sabater me ha representado en
nombre de esse Principado que por el mes de
nohiembre passado de orden vuestra el veguer de
essa ciudad y los de otras veguerías hizieron apre-
hençión de diversas cantidades de granos que
eran de don Francisco Montserrat y Vives, sin ha-
ver preçedido conocimiento de causa y sin darle
satisfaçión dellas, entregándolas a mis assentis-
tas, lo que diçe es contra sus constituciones, y en
particular, contra la quarta y quinta del título
«De violençia y restituçión de despojados»; tam-
bién refiere las diligencias extrajudiciales y acos-
tumbradas que se os han hecho sin haver podido
hasta oy conseguir el reparo con que se ha firmado
duda por la Diputaçión en essa Real Audiençia,
y me suplica sea servida mandar que con toda
brevedad se passe a su declaraçión por el perjuizio
que dicho Montserrat recive y también la Genera-
lidad en su detençión, y siendo razón y mi volun-
tad que se de cumplimiento de justícia en la ma-
teria y no se dé lugar a que haya perjuicio, me ha
parecido encargar y mandaros ordenéys a los mi-
nistros dessa Real Audiençia a quien //147v // to-
care la declaraçión de esta duda, que la despa-
chen con toda brevedad, teniendo vos la mano en
que assí se haga guardando las constituçiones,
usos y costumbres de dicho Principado y lo demás
que de derecho guardar se deva. Datus en Ma-
drid, a...a de...b de MDCLXXII. Yo la reyna. Don
Didacus de Sada, secretarius. Al virrey de Ca-
thalunya. Copia.»

En aquest mateix die Joan Policarpio Albanel,
jove apotecari ciutedà de Barcelona, present en
lo consistoir de ses senyories, ha prestat jura-
ment en mà y poder de ses senyories que ha fe-
tas las diligèncias possibles per a trobar la crea-
ció de aquells dos censals, lo un de penció de
onse lliures, sinch sous y l’altre de penció vint
lliures que quiscun any rebia sobre lo General
de Cathalunya en lo juliol y setembre, en los
quals fou extret als 6 de abril proppassat, no ha
pogut trobar aquells.

148r Dilluns, a VIIII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusir en lo present
dietari una súplica presentada en consistori de
ses senyories per misser Isidro Gelabert, procu-
rador de dona Mariàngela Alemany, viuda, junt
ab la procura, las quals són assí cusidas signadas
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de lletras A y Ba. En aquest mateix die lo doctor
Pere Cardona, síndich del General, y Joan Argi-
la, scrivà major, per orde de ses senyories se són
conferits en las casas de los doctors Miquel Cal-
deró, Pere de Amigant, doctors del Real Con-
sell, y del doctor Vicens Sabater, assessor de la
Ballia General, a effecte de presentar-los una re-
questa a quiscú d’ells en orde a la contrafacció
de la galera Patrona de Gènova, lo acte de la
presentata de las quals és assí cusit signat de lle-
tra Ab.

148v Dimars, a XII. En aquest die lo doctor Pere Car-
dona, síndich del General, y Joan Argila, scrivà
major, per orde de ses senyories se són conferits
en las casas dels doctors Miquel Calderó, Pere
de Amigant, doctors del Real Consell, y de Vi-
cens Sabater, assessor de la Ballia General, a ef-
fecte de presentar segona requesta a quiscú de
ells en orde a la contrafacció de la galera de Gè-
nova, los actes de las presentatas de las quals són
assí cusits signats de lletras B, C y Dc.

Dimecres, a XIII. En aquest die lo noble don
Joan Olmera y de Alturiba, constituhit perso-
nalment en lo consistori de ses senyories, ha ju-
rat en mà y poder de ses senyories que ha fetas
las diligèncias posibles en trobar la creació de
aquell censal que fou extret als 6 de abril prop-
passat de penció trenta lliures que tots anys re-
bia sobre lo General de Cathalunya a 2 de octu-
bre, no ha pogut trobar aquell.

Dijous, a XIIII. En aquest die, per medi del doc-
tor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, fonch reportat a sa excel·lència un me-
morial de subjectes per lo offici de guarda or-
dinària de la bolla de la ciutat de Gerona y sa
col·lecta, lo qual és assí cusit signat de lletra Ad.

149r Divendres, a XV. En aquest die me han ordenat
a mi, Joan Argila, scrivá major del General, cusir
en lo present dietari una suplicacció presentada
per part de dona Mariàngela Alemany, que és
assí cusida signada de lletra Be.

Dilluns, a XVIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com havent anat a las galeras de
Nàpols, que de present se troba en lo moll de la
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present ciutat, per quatre dies differents a effec-
te de tràurer de ella dos minyons que hi havia //
149v // en ellas violentats, volent assentar-se’n
plasa de soldats en ditas galeras, los quals havian
aportats en ellas ab algunas trassas y persua-
cions, després de moltas llargas y escussas que
per no haver de tràurer a dits minyons donavan
lo capità de la galera y lo governador de la es-
quadra, finalment lo dia de aïr los hi entregà a
dit síndich lo dit governador sens pagar cosa al-
guna per lo temps que se’ls havia donat la recció
en dita galera, que era per més de un mes o dos,
com se pretenia per part de dit governador. En
aquest mateix die lo doctor Pere Cardona, sín-
dich del General, y Joan Argila, scrivà major del
General, de orde de ses senyories se són confe-
rits en las casas dels doctors Miquel Calderó,
Pere de Amigant, doctor del Real Consell, y Vi-
cens Sabater y Gleu, assessor de la Ballia Gene-
ral, a effecte de presentar las terceras requestas
en orde a la contrafactió de la galera de Gènova,
los actes de la presentació de las quals són assí
cusits signats de lletras A, B y Ca. En aquest ma-
teix die lo doctor en medecina Joan Rocafort y
Sorn mitjensant jurament ha fet relació en lo
consistori de ses senyories com Joan Carreras,
donsell, altre dels ajudants del racional y procu-
rador de la Bolla, està en lo llit detingut de ma-
laltia corporal imposibilitat de poder acudir a la
obligació de son offici.

150r Dimars, a XVIIII. En aquest die, entre las sinch y
sis horas passat mitgdia, constituhit personal-
ment Pere Màrtir Carreras, donsell, en Barcelo-
na domiciliat, com ha procurador juntament ab
altres y insolidum de Joan Carreras, donsell, son
pare, obtenint lo ofici de ajudant de racional eo
de la comprobació de las entradas y exidas dels
drets del General de Catalunya, com de sa pro-
cura consta ab acte rebut en poder de Joseph
Fontana, per auctoritats apostòlica y real notari
públich de Barcelona, a 23 de abril, 1665, la
qual és assí cusida, signada de lletra A, en pre-
sènçia del il·lustre senyor Làtzer Talarn, ciutedà
honrat de Barcelona, deputat real del present
Principat, personalment trobat en la casa de la
comanda de Sant Joan de la present ciutat, lo
qual en dit nom ha renunciat lo dit offici de aju-
dant de racional en mà y poder de dit senyor de-
putat en favor de ell mateix Pere Màrtir Carre-
ras. E lo dit senyor deputat real ha respost que
acceptava dita renunciació si y en quant per ca-
pítols de Cort li és lícit y permès. Essent pre-
sents per testimonis Joan Bach, mestre gorrater,
y Jaume Font, tots de familia de don Francisco
Montserrat.
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E seguidament lo dit Pere Màrtir Carreras, en
dit nom, constituhit personalment devant del
il·lustre y reverent senyor doctor Francisco Fer-
rer, canonge de Lleyda, oÿdor ecclesiàstich de
dit // 150v // General, trobat en una casa que és
cituada en lo carrer de’n Cuch de la present ciu-
tat, semblantment ha renunciat lo dit offici de
ajudant de racional en mà y poder de dit senyor
oÿdor ecclesiàstich en favor de ell mateix dit
Pera Màrtir Carreras. E lo dit senyor oÿdor ec-
clesiàstich ha respost que acceptava dita renun-
ciació si y en quant per capítols y actes de Cort li
és lícit y permès. Essent presents per testimonis
don Francisco Vila y don Francisco Junyent, en
Barcelona populats.

E axí mateix, seguidament, lo dit Pere Màrtir
Carreras, en dit nom, constituhit personalment
en presència del il·lustre senyor Joseph Thomàs,
oÿdor real de dit General, trobat en la casa del
palau del rey, ha renunciat lo dit offici de aju-
dant de racional en mà y poder de dit senyor oÿ-
dor real en favor de ell mateix dit Pere Màrtir
Carreras. E lo dit oÿdor real ha respost que ac-
ceptava dita renunciació si y en quant per capí-
tols de Cort li és lícit y permès. Essent present
per testimonis Pau Planes y Martí Alsina, jóvens
fusters, habitants en Barcelona.

Y últimament lo dit Pere Màrtir Carreras, en dit
nom, constituhit personalment en presència del
il·lustre senyor Lluís Canta y de Oms, oÿdor mi-
litar de dit General, trobat en la casa dita de na
Lleona, de la present ciutat, ha renunciat sem-
blantment // 151r // lo dit offici de ajudant de
racional en mà y poder de dit senyor oÿdor mili-
tar en favor de ell mateix dit Pere Màrtir Carre-
ras. E lo dit oÿdor militar ha respost que accep-
tava dita renunciació si y en quant per capítols
de Cort li és lícit y permès. Essent presents per
testimonis don Christòfol Potau y Onofre Llo-
bet, ciutedà honrat de Barcelona.

E poch aprés, en lo mateix die, constituhits per-
sonalment lo dit Pere Màrtir Carreras, en dit
nom, Joseph Melich, ciutedà honrat de Barce-
lona, y Joan Malet, practicant en medicina, tes-
timonis per a est effecte cridats, e jo, Joan Argi-
la, ciutedà honrat de Barcelona, secretari y
escrivà major del General del principat de Cata-
lunya, constituhits tots iunts personalment la
casa de dit Joan Carreras, scituada en lo carrer
de la Bòria, a hont han trobat en aquella lo dit
Joan Carreras agegut en lo llit, lo qual ere viu y
parlava y conversava. De las quals cosas totas y
sengles alt ditas y expressadas lo dit Pere Màrtir
Carreras en dit nom me ha requerit a mi, dit
Joan Argila, secretari y scrivà major predit,
llevàs los presents actes. Las quals cosas totas y
sengles foren fetas en Barcelona, dia, hora, mes

y any sobredits, essent presents per testimonis
los sobredits respective nomenats.

Dimecres, a XX. En aquest die Sagimon Mitjavi-
la, com ha procurador //151v // dels magnífichs
senyors doctors Miquel Caldero, Pere de Ami-
gant, del Real Consell, y Vicens Sabater, asses-
sor de la ballia general, consta de sa procura en
poder de Balthasar Oriol, scrivà de manament,
lo dia present, constituhit personalment en la
sala del consistori de la present casa de la Dipu-
tació, en presència de ses senyories, y presents
Joan Argila, ciutedà honrat de Barcelona, scrivà
major del General de Catalunya, Balthasar
Oriol, scrivà de manament, simul stipulants y
insolidum cloents, y presents per testimonis
Jaume Casas y Joseph Cortès, verguers de ses
senyories, digué que en resposta de tres reques-
tas en diferents jornadas instant lo doctor Pere
Cardona, subrogat en lo ofici de síndich del Ge-
neral, a quiscú d’ells respective dits magnífichs
senyors doctors Miquel Caldero, del Consell de
sa magestat y de la terçera sala de la Real Au-
diència en Catalunya, Pere de Amigant, del
Consell de sa magestat y son jutge de Cort, y
Vicens Sabater, del Consell de sa magestat y as-
sessor de la ballia general de Catalunya, presen-
tadas, donave y entregave lo contengut en lo
paper, lo qual és assí cusit, signat de lletra A y
del thenor següent:

«Responenta los magnífichs doctors Miquel
Caldero, del Consell de sa magestat y de la
terçera sala de la Real Audiència en Catalunya,
Pere de Amigant, del Consell de sa magestat y
son jutge deb // 152r // cort, Vicens Sabater, del
Consell de sa magestat y assessor de la ballia ge-
neral de Catalunya, a tres scripturas o requestas
a quiscú de ells respective presentadas que co-
mensan «Molt bé sap» y acaban «Requirens no-
tarius» contenint en efecte que los sobredits re-
voquen efectivament la aprehensió y demés
proçehiments fets en la causa del comís de una
partida de reals de vuyt y plata obrada apresa en
la galera patrona de la república de Gènova, ca-
pità de ella Hipólito Gallo, diuen y declaran:

Primo. Que las presentacions de ditas scripturas
no són estadas fer legítimament segons disposi-
ció de dret, generals constitucions y estil de la
casa de la Diputació, del què oposan omni me-
liori, volent que la present protesta se haje per
repetida en tots los altsubsegüents, de tal mane-
ra que no se entenga haver-se suplert lo deffecte
de dita nul·litat o nul·litats.

499

[ 1672 ]

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
151v i 152r del trienni 1671-1674.
b. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1549.



Secundo. Ab la matexa protesta oposan que lo
síndich del General no pot procehir a firmar
dubte perquè dits principals, als 24 del mes de
juny, 1672, en poder del scrivà de manament
devall scrit, han revocat dits proçehiments, com
en aquell és de vèurer, que està en lo dietari cor-
rent de la casa de la Diputació.

Tercio. Que havent-se revocat, com se ha dit,
cessa lo interès del General, per lo que lo sín-
dich no té acció per poder demanar esmena de
danys, per quant aquella solament competiria a
la part interessada. Com axí fonch declarat en la
Real Audiència, iunctis tribus aulis, als 17 de
mars, 1640, y baix se referirà.

Quarto. Perquè sempre ab semblants revoca-
cions se ha donat per // 152v // satisfet lo Gene-
ral ni son síndich ha procehit a firma de dubte,
com axí se ha observat ab los exemplars se-
güents:

Havent-se feta captura de Geroni Cardona per
Joan Batista Horita, alguaisil, antes de haver
ohit sentènçia de excomunicació de servar las
generals constitucions, fonch manat per lo ex-
cel·lentíssim senyor lloctinent y capità general,
lo senyor don Pedro Lluís Galceran de Borja,
marquès de Navarres, als 6 de juliol, 1591, que
llevàs acte Sebastià Costa, scrivà de manament,
de com sa excel·lència declarave ésser estada feta
dita captura contra las generals constitucions,
ordenant que dita scriptura fos entregada auc-
tèntica a qualsevol persona de qui fos interès,
com se troba en lo llibre de Deliberacions del
General de Catalunya del trienni comensat en
lo any 1590.

Per lo mateix excel·lentíssim senyor marquès de
Navarres, a 2 desembre, 1591, de consell del
magnífich Miquel Cordelles, regent la Real
Cancellaria, fonch manat a Bernat Masip, es-
crivà de manament, que llevàs acte de què sa ex-
cel·lència declarave ésser contra constitucions la
extracció del present Principat de la persona de
Guillem Flamenc, regaliat, conforme consta en
lo llibre de Deliberacions del General comensat
en lo any 1590.

Als 17 de octubre, 1594, lo excel·lentíssim se-
nyor duch de Maqueda, virrey y capità general
del present Principat, revocà ab acte en poder
de Gabriel Olzina, escrivà de manament, y son
secretari, lo manament fet per Joan Negre,
commisari de la capitania general, // 153r // a
uns pagesos de la vegueria de Gerona per a
portar certa fusta sens exprimir mandato algú,
per ésser dit mandato contra las generals consti-
tucions de Catalunya. Y se troba la revocació en
lo trienni que comensa lo any 1593.
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En temps del excel·lentíssim senyor duch de Al-
calà, lloctinent y capità general, als 11 de octu-
bre, 1619, en poder de Miquel Pérez, escrivà de
manament, revocà sa excel·lència los agravis y
excessos fets per los ministres y officials de la ca-
pitania general per haver fet pagar indebitament
a algunes universitats del present Principat vint
reals per carretada de fusta de las que per son
compte se feyan aportar en la present ciutat per
fàbrica de galeras. La qual revocació se troba en
lo dietari del General, trienni 1517.

Essent virrey y capità general lo excel·lentíssim
senyor duch de Segorbe y Cardona, als 15 de
maig, 1636, ab acte en poder de Miquel Pérez,
escrivà de manament, ab parer del Real Consell,
revocà los desordes y excessos fets per diferents
officials de guerra, oferint que quant las parts
interessades acudirien a sa excel·lència manaria
restituir lo que·ls tocaria, manant que de dita
revocació llevàs lo dit Pérez acte y entregàs cò-
pia als molt il·lustres deputats y altres de qui fos
interès. Se troba en lo llibre del Dietari del
trienni que comensa en lo any 1635.

Als 5 de desembre, 1632, en poder de Fran-
cesch Solà, escrivà de manament, lo excel·lentís-
sim senyor duch de Segorbe y Cardona, virrey y
capità general, inseguint lo parer del Real Con-
sell, manà revocar differents excessos y desordes
comesos per officials de guerra y // 153v // sol-
dats oferint que quant les parts interessades acu-
dirien a sa excel·lència manaria restituir-los lo
que constaria haver pres dits capitans, officials y
soldats, y ordenà al dit Solà que de dita revoca-
ció ne llevàs acte y que lo entregàs als molt
il·lustres senyors deputats y altres de qui fos in-
terès. Se troba dit acte de revocació en lo llibre
del dietari del trienni del any 1635.

En temps del excel·lentíssim senyor compte de
Santa Coloma, als 17 novembre, 1638, en po-
der de Miquel Pérez, escrivà de manament, ab
parer del Real Consell, revocà sa excel·lència y
donà per nul·los los excessos y desordes fets per
diversos officials de guerra y soldats, offerint
que quant les parts interessades acudirian a sa
excel·lència manaria restituir y refer lo que
constaria hauria pres y causat de dany, manant a
dit Pérez que de la sobredita revocació llevàs
acte y lo entregàs als molt il·lustres senyors de-
putats y altres de qui fos interès. Se troba dita
revocació en lo llibre del dietari del any 1638.

En lo mes de maig, 1640, lo síndich del General
donà súplica per a què en observança de la cons-
titució 20, títol «De vectigals», fossen revocats
los procehiments fets per differents officials de
guerra en lo present Principat extorquint de di-
versas universitats y particulars per sos aliments
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y per sustento de sos cavalls quantitats de di-
ners. Y en quant al cap de las compulsions y
exaccions ultra los aliments necessaris dit ex-
cel·lentíssim senyor compte de Santa Coloma,
als 17 de mars, 1640, //154r // inseguint la con-
clusió en la Real Audiència, iunctis tribus aulis
feta, revocà dits procehiments, declarant que
manaria se proçehís contra los culpables y que
se refessen los danys als que los haguessen patit
y demanassen de dits proçehiments y danys y al-
tres coses liquidadores liquidació reservada. De
la qual revocació fonch llevat acte en poder de
Francisco Corretger y Mestre, escrivà de mana-
ment. Y havent-se dubtat en la casa de la Dipu-
tació si ab dita revocació se havie satisfet a la dis-
posició de las generals constitucions, los
assessors de la casa, ab vot fet a 26 del mes de
mars, 1640, resolgueren que se havie satisfet y
no·s passà havant a altres procehiments fets per
lo General en firma de dubte.

En 26 de juny, 1665, en poder de Anton Reart,
escrivà de manament y arxiver, lo excel·lentís-
sim senyor don Vicente Gonzaga, ab parer del
Real Consell, revocà los procehiments fets per
Francisco Marron, auditor general, qui havie
manat péndrer a Pau Frigola, guanter, per ha-
ver-se-li trobada una carta dirigida a Ta ... Riera,
de la Bisbal, bisbat de Gerona, per a què donàs
vint reals a son fill, que fugia de una companyia
en la qual lo havian allistat en esta ciutat per lle-
vas en Portugal, manant a dit Reart llevàs acte
de la revocació y donàs còpia a las personas de
qui fos interès. Se troba dita revocació en lo lli-
bre del dietari del trienni 1662.

Havent-se pretès per lo síndich del General que
certs procehiments // 154v // fets per lo egregi
compte de la Monclova, governador de Puig-
cerdà, encontravan ab les generals constitu-
cions, dit governador revocà dits procehiments
en lo mes de desembre pròxim passat, y feta la
revocació cessaren las instàncias del síndich del
General, conforme consta en lo dietari corrent
del General.

Dels quals exemplars resulta també que la revo-
cació per los sobredits feta està en la deguda
forma y segons lo stil de la casa de la Diputació.
Y en cas constàs haver-se de fer en different ma-
nera estan promptes en fer dita revocació en la
forma y stil que se sie acostumat y dega fer.

Últimament, en cas que pogués tenir lloch la
pretenció del síndich del General en respecte de
la esmena dels danys protesta contra los doctors
Pere Cardona, Diego Figuerola, advocat fiscal
del General, y Francesch Campderrós, son sub-

rogat y altres a qui specte de sos béns propis los
danys, interessos, despesas y demés lícit a pro-
testar que podrien resultar per la dilació del
temps, y axí mateix de la omissió en no proçehir
contra altres persones que pugan ésser compre-
sas en la contrafacció.»

Al qual paper de resposta han respost sas senyo-
rias que·l tenian per presentat. De las quals co-
sas, instant dit Sagimon Mijavila, en dit nom,
dits Argila y Oriol ne llevan lo present acte si-
mul stipulants y insolidum. Essents presents per
testimonis los sobredits.

155r En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major, cusís en lo present dietari una pro-
cura dels doctors Miquel Caldero, Pere de Ami-
gant y Vicens Sabater, que·s assí cusida, signada
de lletra B.

Dijous, a XXI. En aquest die lo pare Joan Pau
Ventalló, religiós de Nostra Senyora de la Mer-
çè de la present ciutat, com a procurador del
prior y convent de Nostra Senyora de la Merçè,
constituït personalment en consistori de ses se-
nyories, ha jurat en mà y poder de ses senyories
com, havent fetas las diligèncias possibles en
trobar la creació del censal en què fonch extret
als 6 de abril proppassat, de penció setse lliures,
tretse sous y quatre, que tots anys rebia sobre lo
General de Catalunya en lo mes de juliol, no ha
trobat aquell.

En aquest mateix die Joseph Catà y Bertran,
ciutedà honrat de Barcelona, present en lo con-
sistori de ses senyories com a administrador de
la causa pia de Eulàlia Balle, ha jurat en mà y po-
der de ses senyories que, havent fet las diligèn-
cias possibles en trobar la creació de aquell cen-
sal, de penció quatre lliures, un sou y nou que
tots anys rebian sobre lo General de Catalunya,
lo qual fou extret als 6 de abril proppassat, no
ha pogut trobar aquell.

Divendres, a XXII. En aquest die, per medi de
Anthon Reart, scrivà de manament // 155v // y
secretari de la província, foren reportades a ses
senyories la insiculació dels lochs vaccants de di-
putats y oÿdors de comptes, com en aquells se
conté, que és assí cusida, signada de lletra A. Y
axí mateix dels llochs vaccants dels officis, lo
qual és assí signat de lletra B.

Disapte, a XXIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo dia de avuy, per orde de ses
senyories, és anat al molt reverent canceller a ef-
fecte de saber si sa senyoria tenia encara entre-
gat per sa excel·lència del senyor lloctinent ge-
neral lo quart despaig que ere en orde a la
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contrafacció dels grans de don Francisco Mont-
serrat. Al que dit molt reverent canceller ha res-
post que ja lo·y havia entregat. E axí mateix, per
orde de ses senyories, li ha instat la expedició
dels informes y demés fahedor en orde a dits
quatre despaigs. Y lo dit molt reverent canceller
ha respost que ja se anava aventant lo que·s po-
dia.a

156r Dimecres, a XXVII. En aquest die, a les deu horas
antes del mitgdie, se féu extracció de insicula-
dors per insicular los llochs vaccants de diputats
y oÿdors y officials de la present casa de la Dipu-
tació, com és acostumat fer-se tots anys a 15 de
maig. Y per no ser vingudes las nominacions de
Madrit no s’és feta en lo temps disposat per los
capítols de Cort de dits 15 de maig.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari sis decrets despatxats en deguda forma de
Cancellaria, datats en Barcelona, a 27 del pre-
sent y corrent mes de // 156v // juliol, que són
assí cusits, nombrats de números 1, 2, 3, 4, 5 y
6. Co és, lo primer de ells en orde de un lloch
de diputat militar de la vegueria de Gerona en
lo qual venia anomenat per sa magestat, que
Déu guarde, mossèn Gregori de Botalles, essent
axí que és noble. Y axí mateix lo segon orde a al-
tre lloch de deputat militar de la vegueria de Tar-
ragona, en lo qual venia mossèn Balthasar
Sans, per mort de mossèn Miquel de Monro-
don, essent axí que per equivocació se havie po-
sat vegueria de Tarragona havent de dir per la
vegueria de Tàrrega. Ítem, terçer, en orde de un
lloch de oÿdor militar de la vegueria de Cervera
que venia mossèn Pere de Miravall, sent noble,
per assumpció de mossèn Gregori de Olivier de
oÿdor a deputat. Quarto, aserca de altre lloch
de oÿdor militar de dita vegueria de Cervera en
què venia anomenat mossèn Aleix de Fluvià, es-
sent noble, per mort de mossèn Pere Fivaller.
Quinto, per un lloch de oÿdor militar de la ve-
gueria de Urgell en què venia mossèn Lluís Bru
y Canta, essent noble, per mort de mossèn
Francisco Camps. E finalment per un lloch de
oÿdor real de la vegueria de Barcelona per haver
mudat de estat, de real a militar, micer Bona-
ventura Tristany, en què venia per equivocació
mossèn Francisco Fontana, sent axí que·s diu
Ramon. Com més llargament en dits decrets és
de vèurer.b

157r Disapte, a XXX. En aquest die, absents del con-
sistori los senyors oÿdors, lo militar del consis-
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tori y lo real de la present ciutat, don Hierònym
de Miquel, de present balle de Barcelona, pre-
sent en consistori, havent entrat en ell sense
portar la vara, ha prestat lo sòlit y acostumat ju-
rament en mà y poder de ses senyories com té
obligació per rahó de dit son offici, y ha prestat
sagrament y homenatge en mà y poder de Jo-
seph Cortès, altre dels verguers de ses senyories.
Essent presents per testimonis Francesch Texi-
dor, peller, y Francisco Toldo, valer, ciutedans
de Barcelona.

En aquest mateix die, Andreu Colomer, pellis-
ser, ciutedà de Barcelona, ha renunciat lo offici
de guarda del portal de Sant Anthoni en mà de
ses senyories en favor y en cap del doctor micer
Pau Enrich. E ses senyories admeteren aquella si
y de la manera que per capítols de Cort los és lí-
cit y permès, presents per testimonis Jaume Ca-
sas, verguer de ses senyories, y Hyacintho Mo-
rató, tapicer, ciutedà de Barcelona.

E axí mateix, en aquest die, ses senyories, ab-
sents los senyors oÿdors, lo militar del consisto-
ri per causa de sa desgana y lo real de la present
ciutat, anaren a fer la regonexensa ordinària en
las botigas // 157v // de la present ciutat y altres
parts de aquella per vèurer si se cometian fraus
al General, la qual feren ses senyories com és
acostumat, ab assistència dels officials infras-
crits, ço és, lo senyor deputat ecclesiàstich ab
Miquel Soler, alguazil del senyor governador de
Catalunya, lo senyor deputat real ab Francisco
Soler, cap de guayta del rey, y lo senyor oÿdor
ecclesiàstich ab don Hierònym Miquel, balle de
la present ciutat.

Agost, MDCLXXII.

Dilluns, al primer de agost, MDCLXXII. En
aquest die me han ordenat a mi, scrivà major del
General, cusís y incertàs en lo dietari los papers
següents, fahents per la contrafacció de la apre-
hensió feran los officials de la capitania general
de una quantitat de reals de vuyt y plata obrada
en la galera de la sereníssima república de Gè-
nova. Y són los següents:

Primo, còpia auctèntica de una sentència feta en
lo tribunala // 158r // de la capitania general
aserca de dita aprehensió, la qual dóna motiu a
la contrafacció. Signada de lletra A.

Ítem, un acte de entrega de las cosas se pren-
gueren per la capitania general en dita galera,
feta Miquel Salvador, mercader, al peu del qual
acte de aprehensió són diferents àpochas de dif-
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ferents quantitats de reals de vuyt pagadas per
dit Miquel Salvador. Lo qual acte de apprehen-
ció y àpochas són axí mateix autèncitas y signa-
des de lletra B.

Ítem, la sentència o provisió o declaració feta per
lo molt reverent canceller, juntas las tres aulas, ab
la qual se declara que lo dit acte de la apprehensió
per a capitania general era contrafacció. Còpia
auctèntica de la qual és assí, signat de lletra C.

Ítem, una còpia auctèntica de una conclusió
feta a dos de juny, 1656, la qual conté la forma
de procehir en causes de contrafaccions després
de la sentència. La qual signada de lletra D.

Ítem, una supplicació donada en orde a alguns
officials de la capitania general que entrevingue-
ren en la apprehensió sobredita, la qual és signa-
da de lletra E.

Ítem, una suplicació donada per part dels doc-
tors Miquel Caldero y Pere de Amigant, signa-
da de lletra F.

Los quals papers, un després altre, són del the-
nor següent:

«Diea vigessima prima mensis augusti, anno a
Nativitate Domini millessimo sexagessimo octa-
vo, Barchinone.

In consilio regio capitania generalis celebrato in
dominus magistris Michaelli Caldero, assessoris
ac fisci advocatus dicta capitania //158v // gene-
ralis, quas fovet in presenti Principati Barchino-
na, in vico transitum habente a platea divi Jaco-
bi, ad ecclessiam Sancti Michaellis, in quo inter
fuerunt et presentes fuerunt magnifici doctores
sequentes: magnificus Michael Caldero, assessor
ac fisci advocatus capitania generalis, magnifi-
cus Petrus de Amigant, assessor ac causa relator,
magnificus Josephus Monras, magnificus Vin-
cencius Sabater, iudices per suam excelencia ad
hunc negocium tantum asociati.

In facto fisci procuris capitania generalis Cata-
lonia contra Hipolitum Gallo, capitaneum tirre-
nis patrona dominacionis General, et Josephum
Planes, notarium causidicum, curatorem asig-
natum regaliorum de isto in dicta tirrene, reper-
torum in defensium facta relacione per magnifi-
cus Petrum de Amigant, causa relatorem, fuit
conclusum:

Attento et meritis processus et signater ex legibus
regni Castella, in processu transcriptis et signan-

ter ex lege prima et secunda, libri sexti nova reco-
pilacionis, titulo decimo octava, «De rebus ex-
trahi vetaris», et duodecimo, libro sexagessimo,
eiusdem tituli, que est regia pragmatica domini
nostri regis Philipi Quarti, datus Matriti, deci-
ma quarta octobris millessimo sexagessimo viges-
simo quarto, aliisque iuribus constat cuilibet per-
sona non solum Hispania verum et cuiuscumque
alterius nacionis interdictam fuiesse extraccio-
nem auri et argenti in festi, vulgo in pasta, aut
alias confesti moneta aurosa a dicto regno Caste-
lla, per terram aut per mare, absque domini regis
facultate, // 159r // et cum ea trancsitum esse ul-
tra quantitatem in ipsa expressam dictas rei
transvehere, sub pena ordinnaria marcis ac con-
fiscacio ne bonorum transgressoris seu deliquensis
urgensi racione, nec iure publico detrahatur,
cum rei publica intersit auro argenteo moneteque
non destitui ne ipsorum egestate pecunnia qua
regna lodupetatar et augemur pressidio defrau-
detur, et facile expagnabilis reddemur qua alias
ex munita firmitate fulgeret. Constat in super ex
aliis pracmaticis regiis que sanctionibus ac preco-
niis inde secutis et precepte ex preconizacionibus
in vim illorum factis, de ordine sue magestatis, in
civitate Valencia, die vigessima tercia februarii
millessimo sexagessimo decimo sexto, eandem
prohibicionem tamquo ad valentinos, quod ex-
traneas personas extrahentes monetam extrahen-
de monetam argenteam a regno Valencia sine li-
cencia vigore cum penis amissionis dicte moneta
et aliis in dictis regiis litteris et rescriptis expressis,
quarum sanccionum vigore, in causa qua in re-
gio concilio capitania generalis ducebat inter
procuratorem fiscalem contra Guillermum Pego-
rie, naciorum Gallia, sentencia lata undecima
dezembris millessimo sexcentessimo sexagessimo
tercio, fuit declaratum bismillie tercentum sexa-
ginta tria et dimidium regalia de octo degensia.
In ordine in comissum ob eam racionem que cons-
titerat dictam monetam fuesse extractam a dicto
regno Valencia, non tamen apparverat de obten-
ta licencia ab eo, cui ius dandi erat nec de solu-
cione virvim prosecui extraccione exsolvendorum
sua magestatis debita prehunte dennunciacione.
Constarex deposicione Hipoliti Gallo, capitanei
tirrenus nuncupate patrona de Genova, et eciam
ex //159v // auctacione Thoma Ioannis Carderi-
no, eiusdem scriba dictam patronam rey publica
Genova, nuper venisse a supradictis regium Cas-
tella et Valencie directe videlicet civitatibus Ali-
canti et Cartagena, et illuch uti facsi eisdem
sciut art extracsise decem et septem millia tercent
triginta tria regalia de octo argentea, consig-
nanda diversis mercatoribus sive personis civita-
tis Genova quarum nomina singularim adiunt
scripta in quodam manifesto per dictum capita-
neum Gallo oblato eiusque manu subscripto, et in
deposicionibus viriusque tam capitanei Gallo
quam scriba verificato, et consequenter apparete-
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or qui dicta moneta tirremem honorarunt iuxta
nominaturam dictis manifesti tanquam extrac-
tores rei verita extrahi a regnis Castella et Valen-
cia absque domini nostri regis licencia, de qua
non constat in processu indivisse in poenam impo-
sitam in statutis supradictis emissionis argenti et
aliarum rerum constat ulterius supradictis e
missionis argenti et aliarum rerum. Consta ulte-
rius preter dicta regalia de octo adicto capitaneo
requisia Joanne Ossio, algutzirio extraordinario
dicta capitania generalis, nomine sua excelencia
denunsiasse in cubiculo popa dicte tirremis fuisse
repertiter mille septingentum nonaginta unum
regalia de octo argenta, postquam dixerat capi-
taneus nulla alia adessa in dicta patrona que
scieret et pronumerata decem septem milia sunt
obsignata signis monete Castella. Et constituit et
relacione estimatoris capitanie generalis facta
decima tercia anni mensisque, labens et conse-
quenter infertur non minus incusrrisse penant
superioribus //160r // iuribus inflictam extracto-
ribus argenti, absque domini regis licencia, de
qua non aparuit dictum capitaneum, quam do-
mios quantitatum in manifesto expressarum
cum ipse lice genuensis et forensis tenetur scire le-
ges regni seu provincia ibi comersiatur explorari
enim est iuris scienciam prohibicionis presumis in
forensi qui septius est ire solutis in locum esta-
tuencium, et divi ibi fuerunt conversari et in nos-
tro casu quo dictus capitaneus pluries apprilisse
dictas civitates Alicanti et Cartagene facetur,
cuius delicti pressumpcio colligitur pluribus co-
niecturis inducentibus traduccionem rei illisita
que deducuntur et resistencia per dictum capita-
neum facta in parendo mandatis pro parte exce-
lentissimi ei incungebatur ne amplius postquam,
ceperat precipisi cauthela vel daret. Et ad edes
sua excelencia se conferret quibus iuribus in obe-
diens prosequebatur cursum querens ansam et
longineus a menus presentis civitatis, sine mense
tormensi bellici celerio in offenso remo posset a fu-
gere, que in obediencia sola est sifficiens calidita-
ris invehemens coniectura animi intendensis evi-
tare scrutinium, quo casu ita resistentes valent
per custodes resieri et ex sola resistencia acriter
puniri quam bene probare in hoc casu primus et
secundus testis ex pro parte fisci procuratoris mi-
nistratis et precipisse tercius, qui de fraudulenta
dicti capitanei in obtemperandi dilacione sufi-
cientes testimonium per libet atque adeo eficacem
doli presumpcionem insurgere dictumque capita-
neum leges fuiesse transgressum notum est. Prate-
rea constat dictum capitaneum predicto modo re-
quisitum // 160v // denunciasse quadam vasa
argentea, que in prohibisionibus de super expressis
notorie sunt comprehensa, quod quidem argen-
tum, tam in festans quam in moneta et alias re-
pertum fuisse inventum modo supradicto, tam et
testibus pro utraque partes ministraris, quam de
possessione eiusdem capeta nei Gallo constat et la-
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tuis lique ex acta apprehensionis dictarum rerum
recepto poenes Franciscum Lleonart, auctoritate
regia notarium civem Barcelona, presentis causa
scribam, die nona currentis anni et mensis, liquet
eciam ex deposicionibus dicti Gallo et Carderino,
circa alias merses in dicta tirremi repertas fuisse
in et ibi relictas, nec non argentum, escarvim ves-
timentaque dicti capitanei non fuisse apprehen-
sa, que legis subtilitate in commisso aperte sescide-
rant. Et licet, per dictum Josephum Colom fuerit
pretrasum dicta regalia de octo quantitatis
trium mille septingentum nonaginta unum re-
galiorum, que erant in pape capitanei non fuisse
comprehensa superius relacis regiis sancionibus,
quia ad usum necessarium per eam quantitatem
de ferebat quia tamen liquido non constat saltem
eo modo quo constare deberet dictam quantita-
tem trium mille septingentum nonaginta unum
regaliorum de octo et medium aduci ad usum et
pro sustentacione dicte tirrenis imo ex deposicione
ipsius capitanei constat esse //161r // precium no-
litzasionis mersium per ipsum venditarum in
dicta tirreni et nomini casu superiunt reliqua
bona non aprehensia. His igitur et aliis mericis
processus attentis et alias fuit conclusum quod de-
claretur dicta decem et septem milia tercentum
trigintatsia regalia de octo argentea, nec non et
dicta termilia septingenta et unum et quatorcen-
tum et septem postea reperta et dicta vasa argen-
tea, in acta apprehensionis expressa incidisse in
comissum et quod aplicentur regio fisco Capita-
nei Generalis volutis prius averiis aasessoribus ac
ministris capitania generalis ut dicto Hipolito et
reliquis dominis argento cedat in poenam aliis
vero in exemplum non obstante excepcione juris-
diccionis per dictos Josephum Planes et Josephum
Colom opposita pretendentes. Presens vidirium
non spectare ad riguim concilium capitania ge-
neralis sed baiulia Generalis Catalonia cum
agatur de conservacione regiis patrimoniis qua
millatenus procedit.

Quo vero ad opposicionem factam per Petrum Fis-
ses, civem honoratum Barchinona, pro quantitate
quatuorcentum regaliorum de octo, que dictus fi-
ses carricavit in dicta tirreni cossignanda Genua
Davidi et Bernardo, mercatoribus illius civitatis,
attento et merciis processus constat fuisse more li-
cito et solvo carriata in presentis civitate Barcelo-
na, et sic non venire comprehensa. His igitur et
aliis merciis processus attentis et alias fuit cnclusa
quod declaretur dictum fises absolvendum fore et
est apretencione procuratoris fiscalis capitanie ge-
neralis dictoque fisci //161v // restituenda, fore et
esse dicta quatuorcentum regalia de octo argen-
tea, dictoque procuratori fiscali quo ad hanc
quantitatem impoendum fore et esse silencium.

Copia humere in his tribus papiri foleis manu
propria scripta, sumpta et extracta fuit a quo-
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dam libro papiri foleis, manu propria scripta for-
ma comunis pergameneis coopertis, copperto de
longitudine papiri inntitulato «Liber conclusio-
num tribunalis capitania generalis presentis
principatus Catalonie et comitatum Rossilionis
et Ceritanie» et ut eidens copia in iudissio et ex-
tra ac ubique ab omnibus fides plenaria impen-
datur ego Franciscus Lleonart, auctoritatibus
appostolica atque regia notarium publicus, scriba
maior Generalis Gubernacionis Catalonia, et
dicta capitania generalis secretarius et scriba, hic
meum quo utor in publicis claudendis instru-
mentis appono sig+num.»

«Autoa de entrego hecho a Miguel Salvador, mer-
cader y boticario recesor del tribunal de la capita-
nía general, de los reales de a ocho apressados al
capitán Hipólito Gallo, que lo era de la galera
patrona de la república de Génova.

Sepan quantos este auto vieron y leyeren como a
los veynte y dos dias del mes de agosto , año del na-
cimiento de Nuestro Señor Jesucristo mil seyscien-
tos sessenta y ocho años, presente, y para las cosas
abaxo escritas llamado yo, Francisco // 162r //
Lleonart, por las auctoridades apostólica y real
notario público, escrivano mayor de la general
governación de Catalunya y secretario del tribu-
nal de la capitanía general de dicho principado
de Catalunya y condados de Rossellón y Cerdaña,
y presente ansí mesmo el reverendo Jusepe Lacreu,
doctor en sagrada theología, presbítero y benefi-
ciado en la iglesia cathedral de esta ciudad de
Barcelona, y Juseppe Galí, escriviente de esta ciu-
dad de Barcelona, testigos para las cosas abaxo es-
critas llamados, constituido personalmente el doc-
tor Pedro de Amigant, assessor del tribunal de la
capitanía general deste principado de Catalunya
y condados de Rossellón y Cerdaña, juez de la
causa que en dicho tribunal de la capitanía gene-
ral se lleva entre el fisco eo procurador fiscal de
aquella, de una parte, y Hipólito Gallo, capitán
de la galera patrona de la república de Génova, y
Jusepe Planes, notario causídico, curador assig-
nado a los reales de a ocho adiacentes indefensos
hallados en dicha galera, de parte otra, y de orden
según dixo del excelentíssimo señor duque de Os-
suna y de Useda, lugarteniente y capitán general
en este principado de Catalunya y condados de
Rossellón y Cerdaña, en la barraca de la capita-
nía general, la qual está situada en la playa del
mar desta ciudad de Barcelona, mandó sacar de
aquella una arca serrada, clavada con clavos, en
la qual estavan guardados y costodidos los dichos
reales de a ocho hallados en la susodicha galera. Y
aquella fue mandado llevar de mandado de di-
cho assessor por ocho faquines a la casa de Miguel

Salvador, mercader y boticario, receptor del tri-
bunal de dicha capitanía general. La qual arca,
//162v // llevada a la casa de dicho Salvador, fue
luego habierta y por un carpintero desclavada y
dentro de aquella hallados los talegos de reales de
a ocho marcados y la mayor parte de ellos atados y
en el nudo de las ataduras sellados, y parte dellos
sin sellar. Los quales fueron, en presencia de dicho
doctor Amigant, assessor arriba dicho, ante mí,
dicho notario y testigos arriba dichos, sacados de
dichos talegos y contados en el modo y forma se-
guiente:

Primo, un talego atado y sin sello a la ligadura,
con marca de letra R, en el qual se hallaron y
contaron ante mí, notario y testigos, trescientos y
quarenta y tres reales de a ocho.  . . . . . . . . . . .343

Ítem, otro talego atado y sin sellar, marcado con
letras G, dentro del qual se hallaron y fueron con-
tados ante mí, notario y testigos, quinientos seten-
ta y quatro reales de a ocho.  . . . . . . . . . . . . . .574

Ítem, otro talego atado y sellado al nudo de la
atadura con lacre, mercada con letra G, B, P,
dentro del qual se hallaron ante mí, notario y tes-
tigos, seyscientos reales de a ocho.  . . . . . . . . . . .600

Ítem, otro talego atado y sin sello, con marca //
163r // de G, B, C, con nuevecientos ochenta y sin-
co reales de a ocho.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .985

Ítem, otro talego atado y sellado al nudo de la
atadura, marcado con letra S, N, con quatro-
cientos y siete reales de a ocho.  . . . . . . . . . . . . .407

Ítem, otro talego atado sin sellar, con marca del
G, número 1, con seyscientos y diez reales de a
ocho.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610

Ítem, otro talego atado sin sello, con marca 
R, número 1, con treiscientos y tres reales de a 
ocho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303.

Y por ser de noche, fue porrogada el contar dicha
moneda por el dicho doctor Amigant, asesor arri-
ba dicho, por el día siguiente. Y los talegos arriba
especificados y contados fueron entregados ante
mí, dicho notario y testigos arriba dichos, por di-
cho doctor Amigant a dicho Miguel Salvador, re-
cetor. Y los demás talegos de reales de a ocho se
quedaron en dicha arca serrada, de la qual tomó
la llave dicho doctor Amigant y mandó clavar
aquella por un carpintero con quatro clavos. Y
después, el otro día, que comtamos a los veynte y
tres de dichos mes y año, se procedió a contar dicha
moneda, mandando dicho doctor Amigant ha-
brir y desclavar dicha arca y continuar la des-
cripción de los talegos que quedavan en ella, en la
forma siguiente:
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Primo, un talego atado y sellado al nudo de la
atadura con lacre, con letras G, S, A, dentro //
163v // del qual se hallaron seyscientos noventa
reales de a ocho y tres quartos.  . . . . . . . . .690 3/4

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado con
lacre, marcado con letras C, S, con seiscientos
ochenta y séys reales de a ocho.  . . . . . . . . . . . . .686

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado a la
atadura con lacre, con marca J, P, con trescientos
quarenta reales de a ocho y tres octavos.  . .340 3/8

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado con
lacre a la atadura, marca de letra G, con ciento y
treinta reales de a ocho, con un de falso.  . . . .130

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado a la
atadura, marca de letras N, M, con quatrocien-
tos y sinquenta reales de a ocho.  . . . . . . . . . . .450

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado a la
atadura con lacre, marca de letras R, B, P, con
seyscientos reales de a ocho, con uno de a ocho y me-
dio falsos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado con
lacre a la atadura, marca con letra G, B, M, con
quinientos reales de a ocho.  . . . . . . . . . . . . . . .500

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado con
lacre a la atadura, marca G, M, C, con quinien-
tos reales de a ocho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500

Ítem, otro talego ansí mesmo y sellado // 164r //
con lacre a la atadura, marca con letras I, O, con
nuevecientos reales de a ocho.  . . . . . . . . . . . . .900

Ítem, otro talego atado sin sello, marca 8 y A,
dentro del qual se hallaron trescientos sinquenta
reales de a ocho.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350

Ítem, otro talego atado y sin sellos, marca 8B,
dentro del qual se hallaron ciento noventa y dos
reales de a ocho y tres octavos.  . . . . . . . . . .192 3/8

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sin sello,
marca 8C, con doscientos ochenta y quatro reales
de a ocho y medio.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 1/2

Ítem, otro talego atado y sellado con lacre, marca
con letras G, C, I, dentro del qual han hallado dos
mil reales de a ocho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado con
lacre a la atadura, marca de letras G, A, D,
dentro del qual se hallaron doscientos reales de a
ocho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado con
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lacre a la atadura, signado con letras G, P, den-
tro del qual se han hallado ochocientos sesenta séys
reales de a ocho y un quarto.  . . . . . . . . .866 1/4

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado con
lacre a la atadura, marca con letras G, B, R,
dentro del qual se han hallado doscientos veynte
sinco reales de a ocho.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .225

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado con
// 164v // lacre, marca con letras A, S, dentro del
qual se han hallado quinientos treynta y dos rea-
les de a ocho.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .532

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado con
lacre a la atadura, marca con G, B, M, dentro
del qual se han hallado quinientos reales de a
ocho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado con
lacre a la atadura, marca N, M, dentro del qual
se han hallado trescientos reales de a ocho.  . .300

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y marcado
con lacre a la atadura, marca G, G, B, dentro del
qual se han hallado seyscientos quarenta y ocho
reales de a ocho.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .648

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado a la
atadura con lacre, marca V, S, dentro del qual se
han hallado ciento y diezyseys reales de a ocho. .116

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado con
lacre a la atadura, marca crismón número 1,
dentro del qual se han hallado trescientos reales
de a ocho.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado con
lacre a la atadura, marca G, C, dentro del qual
se han hallado descientos reales de a ocho.  . . .200

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado con
lacre a la atadura, marca D, dentro del qual se
han hallado mil sietecientos quarenta reales de a
ocho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.740

165r Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado con
lacre a la atadura, marca A, S, D, con nueve-
cientos ochenta y sinco reales de a ocho.  . . . . .985

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado con
lacre a la atadura, marca crismón número 1,
dentro del qual se han hallado seyscientos reales de
a ocho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600

Ítem, otro talego ansí mesmo atado y sellado con
lacre a la atadura, marca G, R, dentro del qual
se han hallado doscientos y veynte reales de a ocho
y siete octavos.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 7/8
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Ítem, otro talego atado y sin sello, marca I, G,
dentro del qual se han hallado ciento sesenta y
quatro reales de a ocho y medio. . . . . . . . .164 1/2

Ítem, otro talego atado y sellado a la atadura con
lacre, marca G, B, M, dentro del qual se han ha-
llado ochenta y dos reales de a ocho.  . . . . . . . . .82

Toda la qual moneda consiste en reales de a ocho y
de a quatro, mexicanos y sivillanos y del non plus
ultra, con algunas partidas de reales de a dos y
reales sensillos castellanos.

Ítem, un saco de moneda de vellón, contado con
algunos pedacitos de cobre, el qual, pesado ante
mí, notario y testigos abaxo escritos, ha pesado 2
reales, 8 libras

Ítem, una palangana y aguamanil de plata, pe-
sado ante mí, notario y testigos abaxo escritos. Ha
pesado setenta y sinco onces y tres quartos. 75 on-
zas, 3 quartos

Ítem, seys platillos de plata con sus tapaderas, pe-
sados // 165v // ante mí, notario y testigos abaxo
escritos. Ha pesado sinquenta y séys onças. 56 on-
zas

Ítem, dos melones con todas sus pressas, que iuntas
han pesado setenta dos onsas y tres quartos. 72 on-
zas, 3 quartos

Ítem, un platillo y quatro candaleros pequeños de
plata. Han pesado treynta onsas y séys arq. 30 on-
zas, 6 arq.

Ítem, un braserillo pequeño y con pomo para olor
y dos caxitas pequeñas, todo de plata, que iunto
ha pesado veynte y una onça y catorse arq. 21 on-
zas, 14 arq.

Ítem, séys platos pequeños ordinarios de plata. Pe-
san noventa y quatro onsas y diez arq. 94 onzas,
10 arq

Ítem, quatro platos grandes de plata. Han pesado
ciento quarenta una onça y media. 141 onzas,
1/2

Toda la qual plata fue pesada ante mí, notario y
testigos abaxo escritos, por Jusepe Vilarrubia, pla-
tero, vezino desta ciudad de Barcelona, todos los
quales reales de a ocho, talegos de vellón y plata
labrada arriba contenida fue por dicho doctor
Pedro de Amigant entregada en pura y leal com-
mienda a dicho Miguel Salvador, recetor arriba
dicho. El qual fuera requerido por parte del exce-
lentíssimo señor duque de Ossuna, lugarteniente
y capitán general en este principado de Catalu-
nya y condados de Rossellón y Cerdaña, o por otra

qualquier persona que tuviera facultad o aucto-
ridad para ello, dará y entregará dichos reales //
166r // de a ocho, plata labrada y talego de cobre a
aquel o aquellos a quien le fuere mandado. Y esto
promitió cumplir sin dilación ni scusa alguna,
con special promesa de pagar todas las costas que
se hizieren para la cobransa de dichas cosas. Y
ansí mesmo prometió no firmar de drecho so pena
de 50 libras barcelonesas, etcétera. Para todo lo
qual tener y cumplir obligó su persona y bienes
largamente, ansí muebles como sitios, como a
deudas fiscales y reales, renunciando quanto a
esto al beneficio de las nueve constituciones devi-
didoras y cedidoras acciones, a la Epístola del
Divo Adriano y consueta de Barcelona, que habla
de uno o muchos que insolidum se obligan, y a
todo otro qualquier fuero o ley que de drecho apro-
vechar le pudiere. Y ansí mesmo renunció a su
fuero propio, summitiendo su persona y bienes al
fuero y jusgado del tribunal de la capitanía gene-
ral y de todas otras qualesquier cortes fueren jue-
zes con facultad de variar largamente de juizio y
con juramento. Presentes por testigos el reverendo
Jusepe Lacreu, doctor en sacra teología, presbítero
y beneficiado en la Seo desta ciudad de Barcelo-
na, Josepe Vilarrubia, platero, vezino desta ciu-
dad de Barcelona, y Jusepe Galí, escriviente, resi-
dente en Barcelona. Todo lo qual fue hecho en los
días, mes y año arriba dichos. Presente yo el dicho
notario y testigos arriba dichos para ello llama-
dos.»

«Die decima octava mensis augustis, anno a Na-
tivitate Domini millessimo sexcentessimo sexage-
simo octavo, Barchinone.

Sepan quantos esta carta de pago vieren y leyeren
como yo, // 166v // Juan de Gachapay y Vera, pa-
gador de los presidios, gente de guerra y exército
deste principado de Catalunya y condados de
Rossellón y Cerdaña, de mi grado y cierta scien-
cia, otorgo haver havido y recivido del doctor Pere
de Amigant, uno de los assessores del tribunal de
la capitanía general, presente, dos mil reales de a
ocho, mexicanos y sevillanos, que son parte de
aquellos reales de a ocho embargados y hallados
por el tribunal de la capitanía general en la gale-
ra patrona de la sereníssima república de Géno-
va, capitán de aquella Hipólito Gallo, genovés,
los quales de presente están depositados dentro de
una arca en la barraca de la capitanía general.
Y aquellos me entrega por vía de empréstigo y en
virtud de una orden del excelentíssimo señor du-
que de Ossuna, lugarteniente y capitán general,
escrita por Balthasar Bazán, su secretario, y fir-
mada por su mano. La qual es del thenor siguien-
te: «Su excelencia me manda diga a vuestra mer-
ced que del dinero que está en depósito de la
galera de Génova se den dos mil reales de a ocho a
Juan de Gachapay, pagador del exército, per vía
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de empréstito, que han de servir para los gastos
que se ofresçen del vote del navío que se ha fabri-
cado en Arens, en cuya conformidad lo efectuará
vuestra merced. Barcelona, 18 de agosto, 1668.
Baltasar Bazan. Señor don Pedro de Amigant.»
Los quales dos mil reales de a ocho, en caso que la
restitución de aquellos tuviere lugar, prometo res-
tituillos, teniendo orden de dicho señor duque de
Ossuna o de //167r // otro qualquier señor lugar-
teniente y capitán general, su sucesor, de dinero
de su magestad, no entendiendo en esto, obligar
mis bienes. El modo de la entrega y paga de dichos
dos mil reales de a ocho es y fiu tal que aquellos
tengo recividos de contado realmente y de hecho
ante el notario secretario y testigos abaxo escritos.
Y ansí, renunciando a la cosa no ser de essa ma-
nera no consistir en verdad y a todo qualquier
otro dolo y fraude que dezir y pensar se pudiere,
doy la presente carta de pago. Testes sunt Francis-
co Barrera, ayudante de pegador, y Jayme Font-
barrada, oficial de dicha pagaduría.»

«Die prima mensis septembris anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo sexagessimo oc-
tavo, Barchinona.

Sepan quantos esta carta de pago vieren y leyeren
como yo, Juan de Gachapay y Vera, pagador de la
gente de guerra, presidios y exército deste princi-
pado de Catalunya y condados de Rossellón y Cer-
daña, de mi grado y cierta sciencia, confiesso ha-
ver havido y recivido de Miguel Salvador,
mercader y boticario, recetor del tribunal de la
capitanía general deste principado de Catalunya
y condados de Rossellón y Cerdaña, la suma y can-
tidad de sinco mil nuevecientos diezynueve reales
de a ocho, es a saber, los quatro mil sietecientos no-
venta y ocho en reales de a ocho, de a quatro y de a
dos, sevillanos y mexicanos, ciento veynte y un real
de a ocho, con reales de a ocho, de a quatro y de a
dos, de las columnas, y mil // 167v // a cumpli-
miento de dichos sinco mil nuevecientos y diezy-
nueve reales de a ocho, con doblones de oro de a dos
escudos cada doblón. Y ellos son a cumplimiento
de siete mil nuevecientos y diezynueve reales de a
ocho. Como los dos mil que quedan los tenga ya re-
sividos por manos del doctor Pedro de Amigant,
asessor del tribunal de la capitanía general, el
qual me los entregó a los diezyocho del mes de agos-
to próximo passado por modo de empréstito, con
reales de a ocho y de a quatro, sevillanos y mexi-
canos, de los quales le di carta de pago ante el no-
tario abaxo escrito dicho día, y todos ellos a cum-
plimiento de veynte y un mil trescientos treynta y
tres reales de a ocho y sinco reales de plata, que fue-
ron apressados en la galera patrona de la repúbli-
ca de Génova, capitán de aquella Hipólito Gallo,
a los diez de dicho mes de agosto próximo passado.
Todos los quales sinco mil nuevecientos y diezynue-
ve reales de a ocho arriba expressados reciví real-
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mente y de hecho de contado con la moneda arriba
contenida ante el notario y testigos abaxo escritos.
Y ansí, renunciando a la cosa no ser de essa mane-
ra y a todo otro qualquier dolo y fraude que en esto
dezir, allegar y pensar se pudiere doy la presente
carta de pago, fin y quito, etcétera.

Testes sunt el reverendo Joseph Lacreu, doctor en
sacra teología y beneficiado en la iglesia cathe-
dral desta ciudad de Barcelona, Hierónymo Mas-
caró, maestre, y Francisco Barrera, oficial de la
pagaduría, // 168r // todos vezinos desta ciudad
de Barcelona.»

«Die decima septima mensis dezembris, anno a
Nativitate Domini millessimo sexgentessimo se-
xagessimo octavo, Barchinona.

Sepan quantos esta carta de pago vieren y leyeren
como yo, el doctor Jusepe Monrás, ciudadano hon-
rado de Barcelona, juez asociado por comisión
particular, por su excelencia specialmente nom-
brado para la decisión de la causa que el fisco de
la capitanía general en el tribunal de la capita-
nía general lleva contra Hypólito Gallo, capitán
dela galera patrona de la república de Génova, y
Jusepe Planes, curador assignado a los reales de a
ocho hallados indefensos en dicha galera, de mi
grado y certa sciencia confiesso y en buena verdad
reconosco a vos, Miguel Salvador, mercader y re-
ceptor del tribunal de la capitanía general que en
el modo abaxo escrito me havéis dado y pagado
sietecientos noventa y nueve reales de a ocho, de
catorse reales de a ocho y medio de plata doble, de
valor cada real de a ocho de catorse reales barcelo-
neses, los quales me pagáys por la parte a mi to-
cante en aquellos quatro mil reales de a ocho que
el excelentíssimo señor duque de Ossuna, lugarte-
niente y capitán general en este Principado y con-
dados, mandó librar dos assessores de la capitanía
general y juezes associados con su real despacho
firmado de su mano y refrendado por don Balthe-
sar Bazán, su secretario, dado en la vila de
Arenys a los treynta de agosto mil seyscientos ses-
senta y ocho, registratus in diversis capitania ge-
neralis II, folio CCLV, a cuenta de averías to-
cantes a dichos assessores, juezes y ministros, por
razón de la sentencia fecha por el doctor Pedro de
Amigant, asessor de dicha capitanía general, a
los veynte y uno // 168v // de dicho mes de agosto
próximo passado, en la causa entre las partes
arriba contenidas. El modo de la paga de dichos
sietecientos noventa y nueve reales de a ocho y me-
dio fue tal que aquellos reciví de contado, real-
mente y de hecho a mi voluntad. Y ansí, renun-
ciando a la cosa no ser en essa manera, no
consistir en verdad y a todo otro qualquier fraude
o ley doy la presente carta de pago en Barcelo-
na.Testigos son Juan Martí y Juan Ferrer, cria-
dos del doctor Jusepe Monrás.»
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«Dicto die Barchinona.

Sepan quantos esta carta de pago vieren y leyeren
como yo, el doctor Vicente Sabater y Gleu, ciuda-
dano honrado de Barcelona, juez por su excelen-
cia nombrado y associado por comissión particu-
lar por la decissión de la causa que en el tribunal
de la capitanía general se lleva entre el fisco de
aquella, de una parte, y Hipólito Gallo, capitán
de la galera patrona de la república de Génova, y
Jusepe Planes, notario, curador assignado a los
reales de a ocho hallados indefensos en dicha gale-
ra, de parte otra, de mi grado y cierta sciencia,
confiesso y en buena verdad recognosco a vos, Mi-
guel Salvador, mercader y recetor del tribunal de
la capitanía general, que en el modo abaxo escri-
to me havéys librado, dado y pagado ochocientos
reales de a ocho, plata doble, de valor cada real de
a ocho de catorse reales, moneda corriente en Bar-
celona. Y son por la parte a mi tocante, como juez
associado arriba //169r // dicho, en aquellos qua-
tro mil reales de a ocho que el excelentíssimo señor
duque de Ossuna, lugarteniente y capitán gene-
ral en este Principado y condados, mandó librar
a los assessores, juezes y ministros de la capitanía
general con su real despacho firmado de su mano
y refrendado por don Balthesar Bazán, su secreta-
rio, dado en la villa de Arens a los treynta de
agosto, mil seyscientos sessenta y ocho, registratus
in diversis capitanía generalis II, folio CCLV, a
cuenta de averías a los dichos tocantes por razón
de la sentencia fecha por el doctor Pedro de Ami-
gant, asessor de la capitanía general, a los veynte
y uno de agosto de dicho año en la causa arriba
dicha. El modo de la paga de dichos ochocientos
reales de a ocho es y fue tal que aquellos reciví de
contado realmente y de hecho, a mi voluntad. Y
ansí, renunciando a la cosa no ser de essa mane-
ra, no consistir en verdad y otro qualquier doy la
presente carta de pago. En Barcelona, etcétera.
Testigos los arriba dichos Juan Ferrer y Joan
Martí, criados del dicho doctor Mouras.»

«Dicho día, en Barcelona.

Sepan quantos esta carta de pago vieren y leyeren
como yo, el doctor Miguel Caldero, doctor en am-
bos derechos, assessor y abogado fiscal del tribunal
de la capitanía general deste principado de Ca-
talunya y condados de Rossellón y Cerdaña, de mi
grado y cierta sciencia, confesso y en buena ver-
dad reconosco a vos, Miguel Salvador, mercader y
boticario, vezino esta ciudad de Barcelona, pre-
sente, que en el modo abaxo escrito me havéis dado
y pagado ochocientos reales de a ocho castellanos,
de valor cada real de a ocho de catorse // 169v //
reales, moneda corriente en Barcelona. Y son por
la parte a mi tocante en aquellos quatro mil rea-
les de a ocho que el excelentíssimo señor duque de
Ossuna, lugarteniente y capitán general en este

principado de Catalunya y condados de Rossellón
y Cerdaña, mandó librar a los assessores, juezes y
ministros de la capitanía general con su real des-
pacho firmado de su mano y referendado por
Balthasar Bazán, su secretario, dado en la villa
de Arenys a los treynta del mes de agosto próximo
passado de mil seyscientos sessenta y ocho, y regis-
tratus in diversis capitania generalis II, folio
CCLV, a cuenta de averías a los dichos juezes y mi-
nistros tocantes por razón de la sentencia fecha
por el doctor Pedro de Amigant a veynte y uno de
agosto próximo passado, en la causa que a su rela-
ción se llevava entre el fisco de la capitanía gene-
ral, de una, y Hipólito Gallo, capitán de la gale-
ra patrona de la república de Génova y otros, de
parte otra. El modo de la paga de dichos ocho
cientos reales de a ocho es y fue tal que aquellos re-
civí de contado, realmente y de hecho, a mi volun-
tad. Y ansí, renunciando a la cosa no ser de essa
manera y no consistir en verdad y otro qualquier
etcétera doy la presente carta de pago en Barcelo-
na, etcétera. Testigos los arriba dichos Juan Fe-
rrer y Juan Martí, criados del doctor Jusepe Mon-
rás.»

«Dicto die, Barchinone.

Sepan quantos esta carta de pago vieren y leyeren
como yo, el doctor Pedro Amigant, cavallero en
esta ciudad de Barcelona populado, uno de los as-
sessores de la capitanía general deste principado
de Catalunya y condados // 170r // de Rossellón y
Cerdaña, de mi grado y cierta sciencia, confiesso
y en buena verdad reconosco a vos, Miguel Salva-
dor, mercader y boticario, ciudadano de Barcelo-
na, presente, que en el modo abaxo escrito me ha-
véis dados y pagados ochocientos reales de a ocho
castellanos, de valor cada real de a ocho de catorse
reales, moneda corriente en Barcelona. Y son por
la parte a mi tocante en aquellos quatro mil rea-
les de a ocho que el excelentíssimo señor duque de
Ossuna, lugarteniente y capitán general en dicho
Principado y condados, mandó librar a los asses-
sores y ministros de la capitanía general con su
real despacho firmado de su mano y referenda-
do por don Balthazar Bazán, su secretario, dado
en la villa de Arenys a los treynta de agosto mil
seyscientos sessenta y ocho, registratus in diversus
capitania generalis II, folio CCLV, a cuenta de
averías a los dichos assessores y ministros tocantes
por razón de la sentencia por mi hecha a los veyn-
te y uno de agosto próximo passado en la causa
que ante mí se llevava, como assessor arriba dicho,
entre el procurador fiscal de la capitanía gene-
ral, de una, y Hipólito Gallo, capitán de la gale-
ra patrona de la república de Génova y otros, de
parte otra. El modo de la paga de dichos ochocien-
tos reales de a ocho es y fue tal que aquellos reci-
ví realmente y de hecho de contado, a mi volun-
tad. Y ansí, renunciando a la cosa no ésser de essa
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manera no consistir en verdad y otro qualquier
etcétera, doy la presente carta de pago en Barcelo-
na, etcétera. Testigos son los dichos Juan Ferrer y
Juan Martí, criados de dicho doctor Monrós.»

«Dicto die, Barchinona.

Sepan quantos esta carta de pago vieren y leyeren
como yo, Francisco //170v // Lleonart, las autori-
dades apostólica y real notario público, escribano
mayor de la general governación de Cataluña, y
secretario del tribunal de la capitanía general,
por don Balthazar Bazán, secretario de su exce-
lencia el excelentíssimo señor duque de Ossuna,
lugarteniente y capitán general en el principado
de Catalunya y condados, de mi grado y cierta
sciencia, confiesso y en buena verdad reconosco a
vos, Miguel Salvador, mercader y boticario, re-
ceptor de la capitanía general, presente, que en el
modo abaxo escrito me havéis dados y pagados
ochocientos reales de a ocho castellanos, de valor
cada uno de catorse reales, moneda corriente en
Barcelona. Y son por la parte a mí tocante en
aquellos quatro mil reales de a ocho que el excelen-
tíssimo señor duque de Ossuna, lugarteniente y
capitán general, mandó librar a los assessores y
ministros de la capitanía general con su real des-
pacho firmado de su mano y referendado por don
Balthazar Bazán, su secretario, dado en la villa
de Arenys a los treynta de agosto próximo pasado,
registratus in diversorum capitanie generalis II,
folio CCLV, a cuenta de averías a los dichos asses-
sores y ministros tocantes por razón de la senten-
cia promulgada por el doctor Pedro de Amigán,
assessor de dicha capitanía general, a los veynte y
uno de agosto próximo passado, en la causa que
ante de él se llevava entre el fisco de la capitanía
general, de una, y Hipólito Gallo, capitán de la
galera patrona de la república de Génova y otros,
de parte otra. El modo de la paga de dichos ocho
cientos reales de a ocho es y fue tal que aquellos re-
civí realmente y de hecho de contado, a mi volun-
tad. Y assí, //171r // renunciando a la cosa no es-
ser de essa manera no consistir en verdad y otro
qualquier etcétera doy la presente carta de pago.
En Barcelona, etcétera. Testigos son dichos Juan
Ferrer y Juan Martí, criados de dicho doctor
Monrós.»

«Die vigessima mensis dezembris anno a Nativi-
tate Domini millessimo sexgentessimo sexagessimo
octavo, Barchinone.

Sepan quantos esta carta de pago vieren y leyeren
como yo, Balthazar Bazán, secretario de estado y
guerra del excelentíssimo señor duque de Ossuna,
lugarteniente y capitán general en este principa-
do de Catalunya y condados de Rossellón y Cer-
daña, y en dicho nombre señor útil y proprietario
de la escrivanía de la capitanía general de dicho
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principado y condados, de mi grado y cierta scien-
cia, confiesso y en buena verdad reconosco a vos,
Miguel Salvador, mercader y boticario, recetor de
la capitanía general, aunque ausente, etcétera,
que en el modo abaxo escrito me havéys dado y pa-
gado quatrocientos reales de a ocho castellanos, de
valor cada real de a ocho de catorse reales, mone-
da corriente en Barcelona. Y son por la parte a
mí tocante como a secretario arriba dicho, nom-
bre señor de la escrivanía de la capitanía gene-
ral, en aquellos quatro mil reales de a ocho que di-
cho señor duque de Ossuna, lugarteniente y
capitán general, mandó librar a los assessores y
ministros de la capitanía general con su real des-
pacho firmado de su mano y referendado por mí,
su secretario, dado en la villa de Arenys a los
treynta de agosto próximo passado, registratus in
diversorum capitania general II, folio CCLV, a
cuenta de averías a los dichos y a mí tocantes por
razón de la sentencia fecha por el doctor Pedro de
Amigant, assessor de la capitanía general, //171v
// a los veynte y uno de agosto próximo passado en
la causa que delante de mí se llevava entre el fisco
de la capitanía general, de una parte, y Hipólito
Gallo, capitán de la galera patrona de la repú-
blica de Génova y otros, de parte otra. El modo de
la paga de dichos quatrocietos reales de a ocho es y
fue tal que aquellos de mi orden y en virtud de
carta mía los cobró y entregó al doctor Jusepe
Monclús, assessor de la capitanía general, real-
mente y de hecho de contado, me los entregó a mí
en la villa de Arenys. Y assí, renunciando a la
cosa no ésser de essa manera no consistir en ver-
dad y otro qualquier doy la presente carta de
pago. En Barcelona, etcétera. Testigos son Anto-
nio Puertas y Antonio Arbituaga, criados de di-
cho señor.»

«Señal de mí, Francisco Lleonart, por las autori-
dades apostólica y real notario público, escrivano
major de la General Governación de Catalunya
y secretario y scrivano del tribunal de la capita-
nía general de dicho Principado y condados de
Rossellón y Cerdaña, en cuyo poder los sobredichos
auto de entrego y siete cartas de pago arriba con-
tenidas se firmaron de mano agena ante fiel en
estas nueve ojas de papel, la presente comprehen-
dida, las mandé escrivir y serré rogado.»

«Diea quarta mensis maii anno a Nativitate Do-
mini millessimo septimo septuagessimo secundo,
viso processu et signanter suplicacione oblata per
Petrum Cardona, utriusque iuris doctor, sindi-
cum Generalis Cathalonia, die trigessima prima
januarii millesimo sexgentessimo septuagessio,
qua suplicat // 172r // quod in anno millessimo
sexgentessimo sexagessimo octavo, existente lo-
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cumtenente et capitaneo generali sua magestatis
in presenti principatus Catalonia excelentissimo
duce Osuna, predecessore inmediato sua excelen-
cia, per officiales dicte capitania generalis fuit
facta apprehensio cuiusdam quantitatis rega-
lium de orto et argenti operati vulgo “reals de
vuit y plata obrada” in tirremi rei publica sere-
nissima Genova qua reperiabatur in portu sive
plagia maris presentis civitatis, gubernata per
capitaneum Hipolitum Gallo. Et pro parte depu-
tatorum et auditorum computorum Generalis
Catalonie, per medium sindici Generalis, fue-
runt presentatas diversas suplicaciones et moni-
ciones extrajudiciales significando eidem excelen-
tissimo locumtenentis et capitaneo generali
dictam apprehensionem contravenire constitu-
cione septima, del títol “De alcayts, capitans y al-
tra gent de guerra” cum qua sua cesarea mages-
tas, imperator Carolus, in Curia secunda de
Monso, in anno millessimo quingentessimo triges-
simo quarto, capitulo secundo, fuit dignatus sta-
tuere et ordinare, cum loasione et approbacione
Curia, quod duces sive capitanei belli, tam gene-
rales quam particulares, non ucerentur neque
uti possent jurisdiccione aliqua nisi in quantum
a iure et per constituciones presentis Principatus
eis erat permissum. Et coquia dictus Gallo non
erat indes stipendiatus in cohorte sua magestatis
neque fastum ad bellum pertinebat, ultra quos
casu dictus capitaneus generalis est iudex incom-
petens et absque jurisdiccione et per consequens
dictam apprehensionem contravenire dicte cons-
titucioni et aliis aplicalibus. Ex qua apprehensio-
ne eciam infere datur dictus Gallo fuiesse spolia-
tum apossessione dictorum dragmorum de octo et
argenti fabricati, vulgo “reals de vuyt y plata
obrada”, absque cognicione causa legitima, dicta
incompetencia suppossita et tandium quandiu //
172v // retardabitur in reintegrando dictum Ga-
llo in possessione in qua exhistebat dictorum
dragmorum de octo et argenti fabricati, contra-
veniruntur constitucioni quarta, titulo “De vio-
lència y restitució de despullats”, in qua serenis-
simus dominus rex Petrus Secundus in Curia
Barcinone, anni millessimi ducentessimi octua-
gessi tercii, capite vigessimoquarto, dignatus fuit
ordinare, verbis sequentibus: “Nós, o officials
nostres, no despuellen a algú o alguns de qual-
que condició o estament sien sens conexensa de
causa de possessió o guaig de aquellas cosas que
tinga o possehesca o guaeix. E si algú o alguns
contra dita forma auran despullats sigan ínte-
grament restituhits, salvat lo dret de la propie-
tat.” Et quamvis dictus excelentissimus dux de
Osuna dignatus fuerit bisvis papiris dictis depu-
tatis et auditoribus computorum a predicto facto
facere illud quod sua magestatis sibi ordinare, pro
ut iam eidem consulerat et in alio papiro dare
seu declarare tanquam nulla omnia procedi-
menta facta per dictam capitaniam generalem,

tradendo et liberando dictum papirum dictis de-
putatis per medium Anthonii Reart, secreta-
rium provincia. Et cum per dictas moniciones,
suplicaciones et papiros no fuerit sequita actualis
et realis restitucio et revocacio pro ut predecessores
sua excelencia facere soletant, insimilibus casi-
bus, faciendo illas cum instrumento publicis ne-
que assignare judicent competentens neque depos-
ciesse dicta regalia de orto et vasa argentea in
posse nobilis regonis regiam thesaurariam, iuxta
ordinem expressam in regio privilegio sui locum-
tenentia sicque predicta non esse realiter reinte-
grata et restituta in statu in quo reperiebantur
ante dictam apprehensionem. Et per medium
dicti sindices //173r // generalis, cum diversis re-
quisicionibus, fuit requisitum officialibus dicta
capitania, notificando eis dictam contrafaccio-
nem. Et pro parte dictorum officialium non fue-
rit sequita revocacio, neque dictus excelentissimus
dominus Dux de Ozuna, dicto nomine, revocave-
rit dicta procedimenta cum instrumento publico,
neque mandaverit reintegrare res in primo stat
in quo exhuitebant pro ut per generales constitu-
ciones Cathalonia, ordinarum et dipositum est
preecipua per constitucionem undecimam, inci-
pientem “Poch valdria”, et alias aplicabiles, titu-
lo “De observar constitucions” in volumine ge-
neralium constitucionum. Et dicti deputati et
auditores computorum non fuerint confiscati per
medium dictorum procedimentorum et scriptu-
rarum totalem emendam et reparacionem dicta
contrafaccionis, volendo satisfacere obligacioni
suorum officiorum et juramento per eos practico
et sentencia excomunicacionis quam audierunt,
et decursis sint terminis prefixi i dicta constitu-
cione “Poch valdria”, et in aliis aplicabilibus,
quibus non potest preiudicari per actos contrarios
ad revocandam dictam contrafaccionem aut fir-
mandum dubium quod permitit dicta constitu-
cio “Poch valdria”, que in toto casu et in istis ter-
minis dat leguitimam instanciam dictis
deputatis et auditoribus computorum, quorum
nomine sindicus generalis sua excelencia et regia
audiencia proponi et firmat debium iuxta theno-
rem dicta constitucionis “Poch valdria”, supli-
cando sua excelencia uti locumtenentis sua ma-
gestatis quatenus sit de moregio scrivito iuxta
seriem dicta constitucionis “Poch valdria”, et
aliarum aplicabilium declarari manadare dic-
tam spprehenti escena dragmirum de octo et vaso-
rum argenti factam per ministros dicta capita-
nia generalis contravenire dicta procedimenta.
Et omnia inde sequita revocacam // 173v // et ad
pristinum statum reduci et dictum excelentissi-
mus dominum ducem de Ozuna, nominne pre-
dicto capitanei generalis, et reliquos officiales
dicta capitania, contrafacisse dictis constitucio-
nibus et restituere debere dicta regalia de orto et
vasa argentea dicto Gallo aut cui a vire expellit,
una cum damnis et sumptibus et Petrum de Ami-
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gant et Michaellem Caldero, utriusque iuris doc-
tor et officiale dicta capitania, Franciscus Lleo-
nart, notarium et scribam illius, et Michalellem
Salvador, receptorem dicta capitania, et alios of-
ficiales qui in predicta apprehensione interfue-
runt incurrisse ipso facto in poenas in dicta cons-
titucione “Poch Valdria” expressas, ipsos que
executari debere pro ut expresse invenitur disposi-
tum in dicta constitucione. Et ad dictum effec-
tum presentavit processum et reliqua procedi-
menta in quantum pro dicta generalitate
faciunt et non alias. In quibus lacius predicta ex-
pecificata exhistunt et presentem causam commi-
ni admodum reverendi cancellario qui iusta for-
mam dicta constitucionis et aliorum aplicabilius
in super predictis declarat justiciamque minis-
tret non solum dicto sedales omni et quocumque
meliori modo. Visa commissione depresenti causa
eodem die facta reverendo cancellario ex delibe-
racione regia audiencia et provissione per eum
dicto die, facto verbo in regise audiencia facta,
quod inserantur seu consuantur exhibita et assig-
navit ad relacionem in regia audiencia et ad de-
bitam provisionem diem mercurii tunc proxime
venturi quintam februarii cumsequensium die-
runt continuacione copia contessa intimetur;
visa relacione de presente processu dubiis facta per
dictum reverendum cancellarium, die quinta fe-
bruarii millessimo sexgentessimo //174r // septua-
gessimo, pro ut de predictis fidem facit Carolus
Dellar, reguis scriba mandati, tunch huius pro-
cessus scriba; visa supplicacione oblata per mag-
nificum Michaellem Caldero, nunc regia au-
diencia tercia aula doctorem, die vigessima
tercia junii, millessimo sexgentessimo septuagessi-
mo, iunctis tribus aulis et instrumentis in ea ex-
hibitis; visa alia suplicacione eidem die oblata per
magnificum Petrum de Amigant; visa alia su-
plicacione dicto die oblata per Michaelem Salva-
dor, et certifficatoria cum ea exhibita; visa alia
supplicacione eodem die oblata per Franciscus
Lleonart, notarius et scribam dicta capitania;
visa alia suplicacione supradictis die et anno
oblata per Joannem Ossio, algutzirium dicta ca-
pitanie, et instrumento cum dicta supplicacione
exhibito; visa firma diebus facta per omnes supra-
nominatos cum dictis supplicacionibus; visa alia
supplicacione oblata per dictum Michaellem Sal-
vador, vigessima sxta aprillis, millessimo sexgen-
tessimo septuagessimo secundo; visis omnibus pre-
cedimentis exhibuis per sindicum Generalis
Cathalonia; viso sindicatu dicti doctoris Petri
Cardona; viso denique tot processu et aliis viden-
dis; visis attento constat excelentissimus Gaspa-
rem Tellez Giron Gomez de Sandoval Enrriquez
de Ribera, ducem de Osuna et Uzeda, locumte-
nentem et capitaneum generalem tunc et presenti
principatu Catalonia et comitatibus Rossilionis
et Ceritaria, die nona augusti millessimo sexcen-
tessimo sexagessimo octavo, mandasse tribunali
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capitania generalis Cathalonia quattenus recog-
noscerent tirremem genuvensem vulgo «Patrona
de Gènova» per capitaneum Hipolitum Gallo
gubernatam, quam constat ex ordine dicti exce-
lentissimi ducis de Ozuna et Uzeda, tum tempo-
rit esse detentam in portu huius civitatis Barchi-
none, nech non aprehenderent sun inventario
ponereret et sequestrarent argentum et aurum //
174v // inibi exhistens tam fabricatum, quam
aduch non fabricatum; constat in exequucionem
dicti ordinis per Joannem Ossio, algutzirium, et
Franciscum Lleonart, notarium et scribam capi-
tania generalis, dictam tirrenem fuiesse recog-
nuam et scriptam et sub inventario nech non
aprehensam monetam et vasa argentea ibidem
repertam; latiusque in dicto inventario expressa
et continuata constat dictam monetam argente-
am, quae summam efficiebat viginti unius mille
quingentorum et unius regalium de orto Hispa-
nie et vasa omnia argentea, aprehensa fuiesse po-
sita in dohana, vulgo «barraca», quam dictum
tribunal tenetis lictore maris presentis cibitatis;
constat ad instanciam procuratoris fiscalis dicti
tribunalis die duodecima eiusdem mensis augus-
tis fuiesse suplicatuum dicta regalia de orto et
vasa argentea aprehensa commissari nec non ea
et omnia bona dicti Hipolitus Gallo incidisse in-
commissum declarari aplicandaque fore et apli-
cari tribunali predicto tanquam honorta interris
et provinciis Hispania, ad effectum ea extrahen-
di et ducendi ad dominacionem Genovessem vul-
go senyoria de Gènova contra ut pracen debatur
leges Castella in nova recopilacione, et ordines et
disposiciones regias regno Valencia, datas et con-
cessas et dictum suplicacionem per dictum exce-
lentissimum ducem de Ozuna et Uzeda, fuiesse
commissant magnifico Petro de Amigant, tunc
assessori dicta capitania generali, tunc judici re-
gia curia constat dictam causam, dicti pretensi
comissi fuiesse prosecutam usque ad diffinitivam
sentenciam in dicto //175r // tribunali et tandem
per dictum de Amigant, assessorem, et magnifi-
cum Michaellem Caldero, tunc fisci advocatum
dicti tribunalis, nunc reguim senatorem, senten-
cia lata vigessima prima eiusdem mensis augusti,
causis et motivis ibi expressis, fuiesse declaratum
supradicta viginti unum mille quingenta et
onum regalia de orto et vasa argentea in astic
dicta apprehensionis expressa incidisse in comis-
sum at applicata dicto tribunali solutis prius
avariis officialibus et ministris eiusdem ut dicto
Gallo, etceteris, dominis argentis cederet et poe-
nam aliis vero in exemplum, non obstante excep-
cione de festus jurisdiccionis in dicta causa oppos-
sita et videlicet quod non expectaret dictu causa
cognicio ad dictum tribunal capitanie generalis
huiusmodi excepcionem retiniendo, pro ut lacius
in dicta sentencia continetis cui fuit relacio cons-
tat Michaellem Salvador, receptorem dicte capi-
tania generalis, die vigessima secunda eiusdem
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mensis augusti, recipisse dictas quantitates rega-
liam de orto et vasa argentea; supradicta constat
prenarrata omnia procedimenta fuiesse facta
contra seriem et thenorem formam constitucio-
num generalium Cathalonie, et signanter consti-
tucionis «Statuim» 7, titulo «De officii de alcaits
y capitans», qua statiuntur quod capitanei gue-
rra, tam generales quam particulares, non utan-
tur nei uti possint jurisdiccione aliqua iusi qua-
tenus de iure et per constituciones presentis
principatus Catalonie eis permissarum est, cum-
que non constat nec constare possit capitaneum
generalem principatus Cathalonia, nech de iure
nech per constituciones dicti Principatus, // 175v
// jurisdiccionem aliquam habere pro prelibatis
procedimentis contra dictum Hipolitum Gallo,
genovensem, regalia de orto et vasa argentea do-
mines ve predictorum.

Et licet pro parte dictorum officialium sit preten-
sum non posse contra eos nec pro dictis procedimen-
tis procedi in vim constitucionis «Poch valdria»
undecima, titulo «De observar constitucions»,
vulgo «De la observança», tum quia asserunt in
ingressu suorum officiorum respective non practi-
tisse juramentum de observandis constitucioni-
bus, tum quia per Josephum Colom, causidicum,
proviremur ut asseritur dicti capitanei Hipoliti
Gallo, et Josephum Planes, causidicum curato-
rem, datum dicti regalibus de orto et vasis argen-
teis indefensis fuit electum remedium ordina-
rium, suplicando a dicta sentencia ex procedimentis
factis in dicto tribunali capitania generalis sicque
renunciatum centeri remedio extraordinario in
vim dicte constitucionis «De la observança» com-
petenti et denique, quia in predictis ommnibus
afirmant absque dolo aliquo processise sine quo in
iudicium contrafaccionis tanquam poenale et
exorbitatis nequeunt vexari.

Ceterum attento contra dicta constitucioni «De
la observança» subicii et in ipsa comprehendi om-
nes officiales regiis, eciam si proprietate sint qui
non purgant tabulam quales sunt officiales capi-
tania generalis, qui cum regii sint tabaloni non
purgant, quid quid sit de pretencione juramenti
pro observandis constitucionibus in ingressu offi-
cii, cum omissio prestacionis dicti juramenti eos
non liberet a dicto judicio, et poenis contentis in
dicta constitucione «De la observança» // 176r //
sed tantum a poena permicii et excomunicacionis
constat deinde dictum remedium suplicacionis
interpossita proparte dicti Gallo. Et si ordina-
runt non potuisse preiudicare seu impedimentum
esse sindico Generalis Catalonia, quin minus
prossuo interesse consistente precipue in observan-
cia constitucionem et legum notharum et in
emenda et revocaciones omnium contra illarum
thenorem et seriem factorum, tanquam separato
ad interesse dicti Hipoliti Gallo ex propio ac ordi-

nario respectu dicti sindici posset curiari remedio
isti iudicii contrafaccionis, et eciam cum dicta
supplicacionis causa fuerit commissa at prosecuta
juxta formam capituli coranta quatra curia-
rum, anni millessimi quingentessimi nonagessi-
mi noni, sicque eciam in secunda instancia fuisse
habitam uti causam dicti tribunalis. Et conse-
quenter, eodem vicio defectus jurisdiccionis et nu-
llitatis laborare qua in prima instancia labora-
bat constat indem quid quid esset ancuni dolo
insupradictis processissent ministri et ffiniales
dictos capitania de lata tamen culpa excusari,
non posse tum quia cum in dicta causa expresse
oppossitum fuiesset de deffectu jurisdiccionis, tali
excepcione, non obstante, ad ulteriora processe-
runt, non habentes legem aliquam seu constitu-
cionem quo eis aliquam jurisdiccionem propia-
dictis tribueret cum quia non possunt tales
ministri et officiales, excusari seu mandato eius
invicto per excelentissimum ducem de Ozuna, de
nona augusti millessimo sexgentessimo sexagessi-
mo octavo superius memorato, quia eorum oneri
circumbebat dicte jurisdiccionis deffectum repre-
sentasse et benigne descaniare observanciam cons-
titucionum et curiam partia poenasque in viola-
tores ineditas.

His igitur et aliis meritis processus attentis et alii
insequendo conclusione // 176v // in Regia Au-
diencia factam, praestio prius juramento per om-
nes doctores Regia Audiencia, qui in presentis
dubiis declaracione intes fuerunt et intervenire
potuerunt juxta formam constitucionis, providet
et declarat dictum mandatum commissiones ap-
prehensionem, prosecucionem causa sentenciam,
etcetera, omnia procedimenta supradicta illo-
rumque execuciones fuesse factas contraconstitu-
ciones ex iura patria dictosque excelentissimum
ducem de Ozuna et Uzeda, uti capitaneam gene-
ralem, predictum, Michaellem Salvador, recepto-
rem, Franciscum Lleonart, notarium, Joannem
Ossio, algutzir, cum dicta capitanie generalis
dictas constituciones et iura patria violasse et
contradecisse; et predictum excelentissimum du-
cem de Ozuna et Uzeda, Franciscum Lleonart,
Michaellem Salvador et Joannem Osio condem-
nat ad restituendum dicto Hipolito Gallo, et aliis
ad quos expectat, supradicta regalia de silo et
vasa argentea seu eorum victum valorem, et suo
casu interesse erat resarciendum en dampna pas-
ca unum quemquem scilicet eorum protea parte
quam recepit, ita tamen facta prius legitima ex-
cusacione, res salva sit dicto Gallo, et cetera, inte-
resse habentibus dictorum omnium liquidacione
reservata.

Quo vero ad magnificos Petrum de Amigant et
Michaellem Caldero, tunc assessorem et advoca-
tum fiscalem dicta capitania generalis respective,
avento constat quod tempore quo dicto de Ami-
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gant fuerunt presentate tres illae requisiciones as
iudicium instituo preambula errante concilio
baiulia Generalis Cathalonie, et quod presenta-
ta, fuerunt omnissa illarum solita et decenti ha-
bilitacione constat dicto Caldero non fuisset //
177r // omnes tres requisiciones personaliter pre-
sentatas, pro ut in hoc casu requirebatur constat.
Quod et si ipsi compaverint ius firmando offeren-
do que revocareque contra constituciones facta
esent et circa, hac judicato parere, hoc tamen
fuiesse factum cum debui protestacionibus et ne
in tanto penarum incursus periculo constitere-
mur, sicque non voluntarie et libere sed possius
contra voluntate comparviesse quodeis minime
nocere pocerit.

His igitur et aliis merciis processus mensis et aliis
eandem insequendo conclusionem provideret de-
clarat contra dictos magnificos Petrum de Ami-
gant et Michaellem Caldero iudicium contrafac-
cionis non procedere et intus. Don Fanciscus de
Pons, cancellarius.

Quoduidem regia declaracio instante dicto Petro
Cardona, sindico Generalis Catalonia, fuit inti-
mata et notificata die nona presente dictorum
mensis magnifico Petro de Amigant, domicello,
utriusque iuris doctor judici regia curia, me-
diante intima in scriptis sibi met personaliter di-
missa inter secundam et terciam horas post meri-
diem ipsius diei per Bonaventuram Jubert,
virgarium Regia Audiencia, sich refferencia et
relacionem facientem.

Item, eciam eodem die fuit intimata et notifica-
ta magnifico Michaellis Caldero, milici utrius-
que iuris doctor et Regia Audiencia terciaque
aula doctori, mediante intima in scriptis sibi met
personaliter tradita et dimissa inter secunda et
terciam horas post meridiem ipsius diei per dic-
tam Bonaventuram Jubert, virgarium Regia
Audiencia, sic referentem.

Item, eciam dicti die et anno fuit intimata et no-
tifficata Francisco // 177v // Lleonart, notario et
escriba capitania generali, mediante intima in
scriptis sibi met personaliter dimissa inter secun-
dam et tercium horas post meridiem ipsius diei
per Bonaventuram Jubert, virgarius Regie Au-
diencia, sic referentem.

Item, eciam eisdem die et anno fuit intimata et
notificata excelentissimo domino duci de Ozuna
et Uzeda, in valeus Regia Audiencia, mediante
intima in scriptis, a fixo januis Regia Audien-
cia, et eciam alia janius domus dicti reverendi
cancellarii inter undecimam et duodecimam ho-
ras meridici ipsius diei per dictum Bonaventu-
ram Jubert, virgarium Regia Audiencia, sich re-
ferentem.
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Item, eciam die decima predictorum mensis et
anni fuit intimata et notificata Michaelli Salva-
dor, receptori capitania generalis Catalonia, me-
diante intima in scripsi, sibi met personaliter di-
missa inter octavam et nonam horam ante
meridiem ipsius diei per dictam Bonaventuram
Jubert, virgarium Regia Audiencia, sic referen-
tem.

Item, eciam dicto die nona maii fuit intimata et
nottificata dicto Joanni Ossio, alguatzirio capi-
tania generalis, mediante billeto intima sibi met
personaliter tradito et dimisso inter secundam et
terciam horas post meridiem ipsius diei per dic-
tum Jubert, virgarium Regie Audiencia sic refe-
rentem.

Sig+num Balthazaris Oriol et Marçer, sacra, ce-
sarea et regia magestatis mandati scriba eiusque
auctoritate notarii publicis, Barchinona popula-
ti, qui hanc senctenciam seu declaracionem alie-
na manu scribere feci et rogatus clausi.»

178r «Diea marcis, secunda mensis junii, anno milles-
simo quingentessimo quinquagessimo sexto, Bar-
chinona, in Regia Audiencia ibidem celebrata,
presidente reverendo Mathia Sorribes, cancellario
regio, interfuerunt sequentes: magnifici Bernar-
dus Vilana, Stephanus Ruig, Michael Miralles,
Barnabas Serra, Stephanus Riusech, Joannes
Sunyer, Franciscus Xammar, Michael Terça, in
facto causa liquidacionis dampnorum per regios
officiales illatorum in domibus et castris per eos
unumquem que corum respective demolitis in re-
gia sentencia lata die nona mensis septembris
anni proximi, me lapsi reservata, super qua fa-
cienda fecit facta commissio visura facienda Mi-
chaelli Terça, doctori de regio concilio, et estima-
tores per partes electi et casu discordia vel non
existencia seu non nominacionis estimatorum per
partes tercii estimatores, electi facto verbo in
utraque aula regia audiencia per Mathiam So-
rribes, regium cancellarium et dicta causa rela-
torem, actentis visuris dictarum domorum et cas-
trorum per dictum terça, unacum dictis
estimatoribus facti et relacionibus dictorem esti-
matorum qui concorditer reacionem fuerant
aliis eciam merciis processus attentis. Et alias fuit
conclusum quod dampna illata in castro de Va-
llestar, estimentur ad centum septuaginta libras;
dampna illata in domo Petri Ripoll de Rida-
mont, estimentur // 178v // ad centum sexaginta
libras, quatuordecim solidos; dampna illata in
domo vulgo dicta la quadra de Bergós estimen-
tur ad quingentas quatuor libras; dampna illata
in domo nobiles Alfonsi de Luna ad nonaginta
quinque libras et decem solidos; dampna illata in
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domo Petri Boquet, de Senahuja, estimentur ad
centum septem libras et novem solidos; dampna
illata in domo Francisci Palafolls, de Pontibus,
estimentur ad sexaginta quinque libras; dampna
illata in domo Clementis Toralla, villa Trempi;
estimentur ad ducentum sexaginta sex libras,
dampna illata in domo Petri Cendros, canonici
villa de Pontibus, estimentur ad centum viginti
libras; dampna illata in turri de Mediona, esti-
mentur ad centum sexaginta duas libras et de-
cem solidos; dampna illata in domo canonici
Pinto, ville Guissona, estimentur ad centum vi-
ginti libras sexdecim solidos; dampna illata in
domo Petri Truelles; eiusdem ville, estimentur ad
centum triginta duas libras et octo solidos; damp-
na illata in domo Hieromini Soler, dicte villa
Guizona, estimentur ad centum octuaginta sep-
tem libras; dampna illata in domo Joannis Pin-
tor, agricola loci de Masoteres, estimentur ad cen-
tum libras; dampna illata in castro de Altes,
estimentur ad quadringentas quinquaginta sep-
tem libras; et dampna illata in turri de Usern,
stimentur ad viginti tres libras et terdecim soli-
dos.

Quo vero ad dampna illata in domo vulgo dicta
la sala, attenti quod articuli decimo septimo
marcii proxime lapsi oblati pro parte dicti Joano-
ti de Malla, sunt de materia de qua testes fuerunt
recepti in acta visura facta vigessimo primo no-
vembris, // 179r // millessimo quingentessimo
quinquagessimo quinto, ubi de omnibus articu-
latis fuit habita racio per dictum terça et estima-
tores, et super his testes recepti, publicati et didis-
cita, testificata et autentica natura et qualitate
causa que celeritatem requirit et alias fuit con-
clusum, quod dicti articuli repellantur et attento
quod estimatores lecti pro parte regiorum officia-
lium qui demilicionem dicta domus fuerunt,
sunt et fuerunt discordes in relacione dampno-
rum dicta domini illatorum cum Francisco Pu-
jol, estimatore desto pro parte Joannoni de Malla,
domicelli, nomine quo in protesta et estimatores
seu tercii ex officio nominati estimarunt dicti
dampna. Ex causis animum eorum moventibus
ad sexcentas septuaginta tres libras fuit conclu-
sum ex eisdem causis iudici relacione per tercios
facta expressis quod dicta dampna estimentur ad
dictam quantitatem sexcentarum septuaginta
trium librarum, et iusdem mensis processus at-
tentis fuit conclusum quod fiat exequucio dicta
regie sentencia et presentis provisionis liquidacio-
nes contra officiales in dicta regia sentencia con-
dempnatos pro quantitatibus supra tatxasis, pro
ut unusquisque ipsorum cum dicta regia senten-
cia condempnatus ficit ad restituendum dampna
et dicta dampna respective taxata fuerint iuris
ordine in exequendo servato et soluto prius iure si-
gille et quod quantitates ex dicta exequucione seu
exequucionibus re digenda deponantur in tabula

cambii sive deponiorum presentis civitatis Bar-
chinone, dicta et scripta Petro Monfar, alteri ex
virgariis regia audiencia, ad soltam dictis regii
cancellarii relatoriis et quod pro hiis fiant luterie
exequutoriales // 179v // oportuna et quod dicti
officiales regii in expensas condemnaciunt.

Sig+num mei don Anthonii de Reart, sacra, ce-
sarea et regie magestati mandati scriba in regnis
Corone Aragonum cum exercicio in presenti Ge-
neralis Catalonia locumtinencia, in eademque
locumtus protonotarius ac regui archiviarum,
qui huiusmodi copiam aliena manu in his qua-
tuor presenti comprehenso papiri foleis scriptum
extracti a quodam libro conclusionum incidium
anni MDLVI, recendio in regio archivo Barchino-
na, a foleo cuiusdem LXVIII, quam cum suo ori-
ginali comprobavi et clausi solio meo quo utor su-
pra appossito signo. In quorum pleniorem fidem
et ubique quandocumque pateat me esse verum
fidelem, legalem, supramemoratum reguim ar-
chiviarium at quod instrumentis omnibus et
scripturis ita per me, a dicto regio archivio, ex-
tracti, clausi et subsignatis fides ubique indubia
fuit semper adhibita et hadibetur in judicio et ex-
tra, presentem ideo inferui me subscribus sigillo
regio parcio appono solito in legitationibus quo-
rumcumque instrumentorum in posse meo exis-
tenti munici. Barchinone, die decima quarta
mensis iulii, anno a Nativitate Domini millessi-
mo sexcentessimo septuagessimo secundo. Don
Anthonius de Reart. Locum sigilli.»

«Molta il·lustre senyor. Als setse del corrent mes
de maig foch presentada súplica //180r // a vos-
tra senyoria per lo llegítim procurador dels
magnífichs doctors Miquel Calderon y Pere de
Amigant, del Consell Real de sa magestat, en la
qual oferiren revocar la sentència y demés pro-
cehiments en lo procés que insta lo procurador
fiscal de la capitania general se aportava contra
lo capità Hipólito Gallo, en lo modo y forma
que a vuestra señoria aparexia, segons disposi-
ció de la constitució de la observança, y fer acte
de la revocació en quant aquella depenjàs dels
suplicants. Per lo que y per major declaració,
continuant en la matexa offerta, novament re-
presentan y offerexen a vostra senyoria que es-
tan promptes en fer dit acte de revocació, y ab la
present prometen estar a tot lo que estan con-
demnats los contenguts en la real provisió del
molt reverent canceller, iunctis tribus aulis, als 4
del corrent mes de maig feta sobre dits procehi-
ments ab lo modo y forma y segons lo tenor de
ella, ab les reservas y excepcions los competexen
en forsa de dita declaració no expressadas, y su-
plican que no se done lloch a procehiments al-
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guns contra aquells premisso et quocumque me-
liori modo officii. Altissimus, et cetera. Roma.

Oblata XXIII maii MDCLXXII. In consistorio, et ce-
tera, et domini deputati, intervinientibus domi-
nis auditoribus computorum, comisserunt predic-
ta magnifici assessoribus Generalis Catalonia,
qui super suplicatis debit provideant et justiciam
administrente. Montserrat, assessor. Joanne Ar-
gila, scriba maioris Generalis Catalonie.

«Molta il·lustre senyor. Lo síndich del General
ha fet entendre als doctors Miquel Caldero //
180v // y Pere de Amigant, del Consell de sa ma-
gestat, que Déu guarde, que a més del expresat
en sa última súplica per lo procurador dels dits
Calders y Amigant a vostra senyoria presentada
se hauria de fer acte de revocació, prometent es-
tar a tot lo que estan condemnats los conten-
guts en la real provisió feta sobre la contrafacció
ab lo modo y forma y segons lo tenor d’ella, y
que haurian de comparéxer en la causa de con-
trafacció, donant súplica en la qual admeten la
dita real provisió, volent ésser compresos en
aquella com si realment fossen condemnats, su-
biectant-se al iudici de liquidació fahedora en
execució de dita real provisió. Sobre que se ofe-
reix representar a vostra senyoria differents con-
sideracions, y la principal consisteix en què sem-
pre han cregut los suplicants que vostra
senyoria, cumplint ab la obligació de sos officis,
anteposaria lo interès del General al particular
dels condemnats en la real provisió de contra-
facció. Y estant en esta suposició no pot negar-
se que entén vostra senyoria molt a mòurer no-
vament contra los suplicants iudici de
contrafacció, perquè és molt possible que s·i de-
claràs no tenir lloch la firma de dubte, en cas
que los suplicants aguessen revocar ab acte los
procehiments, prometent estas al que fos de
dret y esmenar lo dany y en son cas los interes-
sos, precehint legítima execussió y feta liquida-
ció per jutge competent, de tal manera que la
casa sia salva als interessats, suposant est acte y
offerta no resta revocar en quant als danys de la
part perquè no poden // 181r // dits Caldero y
Amigant ésser de condició deterior que aquells
que estan condemnats en la real provisió de
contrafacció. Y axí, obligant-se al que la provi-
sió condemna als expressats, se ha de dir han sa-
tisfet y que no proceheix dubir algú. Y si a rela-
ció del molt reverent canceller iuntàs las tres
salas se prenia esta resolució la part deuria insti-
tuir un iudici nou de contrafacció per los danys,
qual lo deu instituhir y comensar segons menie
de la constitució de la observança y hauria pas-
sat lo General per un desayre que podia prevèu-

516

rer y prevenir posant-se estas consideracions de-
vant de tant doctors assessors com té vuy la
casa. No pot dexar de ponderar-se que la causa
de liquidació fahedora és molt provable no
haurà de fer-se devant del molt reverent cance-
ller, sinó que se haurà de comètrer a altre dels
nobles o magnífichs doctors de las salas civils. Y
axí, que no és practicable presentar los supli-
cants súplica devant lo jutge de contrafacció per
ésser finit aquest judici, declarada aquella, y no
restar més que fer al molt reverent canceller. Y
per consegüent haver-se de comètrer la causa de
liquidació, la qual té molts terminis, y la causa
particular, que tal vegada podrian introduhir los
interessats contra los suplicants seria summaria,
y demés breu expedició, a més de què la causa
de contrafacció nova seria different de la insti-
tuhida novament, y axí com està podrian unir-
se, tal vegada se uniran la que per un iudici par-
ticular se instituiria respecte dels danys a la de la
liquidació. De hont se veu que, en no abraçar lo
modo sobre aproposat, no ve ha conseguir-se lo
benefici del General ni de la part interessada, y
per quant los suplicants no aman novedats y lo
offerir-se a fer acta //181v //en la forma sobradi-
ta se li sia, ab ànimo de donar enténdrer, que no
volén posar en disputa cosa declarada. Y per a
demostrar que són observants verdaders de las
generals constitucions, ab la present offerexen a
fer aquella spécie de acte de revocació, que se-
guits y mirats los exemplars de la Diputació serà
trobat més favorablement al General, no volent
que en la menor circunstància sia deteriorat lo
General. Y per quant las rahons sobre proposa-
des miran precisament al interès del General y
que no se expose a sinistre succés y no se pon-
dera rahó alguna que conduesca a fins particu-
lars que en los suplicants se podian considerar,
suplican que la present súplica sia manada llegir
y mirar per los assessors y consulents en les al-
tres iuntes aplicats, y que estos donen lloch a
què la matèria se practique ab las informacions
necessarias, que ab ellas se llanserà de vèurer ab
interès té lo General en no entrar en empeño
d’esta calitat. Officius, et cetera. Altissimus, Roma.

Oblata XXX maii MDCLXXII. In consistorio, et cete-
ra, et domini deputati, intervinientibus dominis
auditoribus computorum, commisserunt predicta
magnificus assessoribus Generalis Catalonia et eo-
rum consulentibus in presenti causa nominatis
qui super suplicatis relacionem faciant. Ioannes
Argila, scriva maioris Generalis Catalonie.

182r Dimars, a II. En aquest die ha fet relació lo doc-
tor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com havent-se presentada per lo llegí-
tim procurador dels magnífichs doctors Miquel
Caldero y Pere de Amigant, de la Real Audièn-
cia, al molt il·lustre consistori dels senyors de-
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putats y oÿdors als 16 de maig proppassat una
suplicació, la qual està cusida en dietari, en jor-
nada de 21 de dit, signada de lletra A, anà per
orde de ses senyories a dir y repòndrer a dits
magnífichs senyors, a cada un a soles, com en
effecte los digué, que lo molt il·lustre consistori,
vista dita súplica, després de estimar la bona in-
tenció y attendència en la observança de las ge-
nerals constitucions y en execució de son bon
ànimo, lo offert los feya enténdrer per medi de
dit síndich que, per tenir effecte la revocació of-
ferta per dits senyors, havia de ser feta dita revo-
cació segons lo disposat per la constitució
«Poch valdria» 11, títol «De observar constitu-
cions», que és revocar tots los procehiments y
tot lo que de allí havant en virtut de aquells se
era subseguit y fet, tornant-ho al primer esta-
ment. Axí que, en lo present cas, a més de la re-
vocació de la sentència y demés procehiments,
devian obligar-se a tot lo que estan condemnats
los contenguts en la real provisió del molt re-
gent canceller juntis tribus aulis feta als 4 de
maig y a tot lo contengut en ella, y que ab aque-
xa conformitat estaven promptes ses senyories
de acceptar tot lo que seria de conveniència de
la Generalitat.

E axí mateix fa relació dit doctor Pere Cardona,
servint dit offici de síndich del General, com
pochs dies aprés, havent-se presentada per lo
llegítim procurador dels dits magnífichs senyors
al molt il·lustre consistori altre súplica, que és
cusida en dietari y en jornada del 6 del corrent y
signada de lletra F, anà per orde de ses senyories
a respòndrer y dir a dits senyors, // 182v // a
quiscun a soles, com en effecte los digué, que
havent-se vista la dita benigna suplicació ente-
nia lo molt il·lustre consistori que era de inten-
sió dels dits magnífichs senyors, a més de fer lo
acte de revocació aiustat en ell, que prometan
estar a tot lo que estan los condemants en la real
provisió, ab lo modo y forma y segons lo tenor
de ella, y comparéxer en la causa de contrafac-
ció, com ab tot effecte comparexeran, donant
súplica, en y ab la qual admetian la senténcia o
provisió feta sobre dita contrafacció, volent és-
ser compresos en aquella com si vere et realiter
fossen estats condemats, y en esta conformitat
com a comprèn en dita declaració, se subgecten
al iudici de liquidació fahedora en execució de
dita declaració sobre dita contrafacció, y que se
servisca explicar son ànimo dins tres dias.

E finalment, fa relació com, havent-se presenta-
da al molt il·lustre consistori per lo llegítim pro-
curador del dits magnífichs senyors altre súpli-
ca, que és terçera en orde, la qual és cusida en
dietari sots la matexa jornada del primer del
corrent y signada de lletra L, anà per orde de ses
senyories a dir y respòndrer a dits magnífichs se-

nyors que, havent vista lo molt il·lustre consis-
tori la dita terçera súplica, no obstant aquella, se
passaria havant a la declaració de la contrafacció
contra dels dits, no aparexent a ses senyories po-
der dexar de ser·o cumplint a les obligacions de
sos officis. Y que se·ls donava notícia del dit per
a què, altrament, no ho estranyassen. Com en
effecte ho digué dit síndich al dit magnífich
doctor Miquel Caldero solament, per estar fora
aleshores de la present ciutat de Barcelona lo
magnífich doctor Pere de Amigant.

183r Dimecres, a III. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com per orde de ses senyories és
anat al molt reverent canceller a effecte de ins-
tar-li la declaració de la contrafacció dels grans
de don Francisco Montserrat y Vives, y que lo
dit molt reverent canceller ha respost que ja se
anava caminant en la matèria.

En aquest mateix die Isidro Saleta, ciutedà hon-
rat de Barcelona, de present regent la vegueria
de Barcelona, present en consistori, havent en-
trat en ell se’ns portar la vara, ha prestat lo sòlit
y acostumat jurament en mà y poder de ses se-
nyories, com té obligació per rahó de dit son of-
fici. Y ha prestat sagrament y homenatge en mà
y poder de Jaume Casas, altre dels verguers de
ses senyories. Essent presents per testimonis
Gerònim Brotons, estudiant en lleys y cànons, y
Jacinto Morató, tapicer, ciutedà de Barcelona.

Divendres, a V. En aquest die me han manat a
mi, scrivà major del General, los senyors depu-
tats, cusís en lo present dietari una suplicació
presentada en lo consistori // 183v // de sa se-
nyoria per Ramon Cerveró y Maria Cerveró, cò-
niuges, revenedors de la present ciutat, en orde
a la llibertat de Ramon Cerveró, de edat de tret-
se anys, pres en una de las galeras de Nàpols. La
qual és assí cusida, signada de lletra A. Y una su-
plicació de dits senyors deputats per a sa
excel·lència per dit fet signada de lletra B.

Dilluns, a VIII. En aquest die lo doctor Fran-
cesch Vidal y Ros, servint lo offici de síndich del
General de Catalunya per absència del doctor
Pere Cardona,a // 184r // ha fet relació com lo
die de ahir, de orde de ses senyories, se conferí
en presència del excel·lentíssim senyor llocti-
nent y capità general y li entregà la suplicació
que·s cusida en lo present dietari, a 5 del cor-
rent, signada de lletra B, que és en orde a la lli-
bertat de Ramon Cerveró, de edat de tretse
anys, detingut violentment en las galeras de Nà-
pols. Y sa excel·lència li respongué que s·o mira-
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ria. Y axí mateix fa relació dit doctor Vidal y Ros
com se conferí, de orde de ses senyories, en la
galera de Sant Genaro y en la patrona de las ga-
leras de Nàpols a effecte de vèurer si dit Ramon
Cerveró era en ditas galeras, per a què lo entre-
guessen. Y lo capità de la galera de Sant Genaro
li féu vèurer tots los minyons estavan en dita ga-
lera, y no·s trobà ser·i en dita galera dit Ramon
Cerveró, dient dit capità que a ser·i la·i entrega-
ria.

En aquest mateix die s’és partit de la present
ciutat lo senyor deputat militar per la vila de
Cervera, per afers seus propis.

184v Dijous, a XI. En aquest die són entrats en lo
consistori de ses senyories Ramon Vilana Perlas
y Francisco Torras, notari públich de Barcelona
y priors del col·legi de aquells. Y han fet relació
a ses senyories sobre un compte a ells donat per
lo scrivà major del General que·s cusit en lo lli-
bre de Deliberacions, sots jornada de 17 del
present y corrent mes, signat de lletra A, a effec-
te de tatxar-lo. Y han relatat que en, lo tocant a
tatxas, no podian, per no ser salaris de actes que
se deuhan, segons las tatxas que lo dit col·legi
serva. Però, haguda rahó del mateix compte,
com se comprèn, de certifficatòrias de diferents
carta, embaxadas, vots y condemnacions, com
en dit compte és de vèurer, los apar que, essent
com és estil de la casa de tràurer las scripturas ab
la forma continuada en dit compte, tindria a es-
tar bé los salaris en quiscun partit de dits comp-
tes contenguts.a

185r Disapte, a XIII. En aquest die me han ordenat
los deputats del General a mi, scrivà major, cusís
en lo dietari còpia de dos memorials presentats
a la reyna, nostra senyora, per don Lluís de Ça-
bater, embaxador del General, lo un al orde al
decret de la concòrdia y l’altre en orde a la capi-
tania general. Los quals són assí cusits, signats
de lletra A y B.

En aquest mateix die me han ordenat los se-
nyors deputats a mi, scrivà major, cusís en lo
present dietari una còpia simple de una carta de
sa magestat als concellers de la present ciutat en
orde de la forma ha de tenir la ciutat en visitar
senyors. Que·s assí cusida, signada de lletra C.

185v Dijous, a XVIII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari un bitllet de sa excel·lència
en resposta de una suplicació presentada a sa ex-
cel·lència per lo síndich del General per la resti-
tució de un minyó, que·s diu Ramon Cerveró,
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violentment pres en las galeras de Nàpols, iunt
ab un bitllet de don Bertran de Gavara. Que són
assí cusits, signats de lletras A y B.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari una súplica presentada a ses senyories per mi
mateix, scrivà major, la qual és assí cusida, sig-
nada de lletra C.a

186v Dimars, a XXIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo die de ahir, per orde de ses
senyories, anà al molt reverent canceller a effec-
te de instar-li lo despaig de la declaració de la
contrafacció dels grans de don Francisco Mont-
serrat y Vives, per lo que dias ha se havia aportat
a sa excel·lència del senyor virrey per dit síndich
un despaig de sa magestat, Déu la guarde. Y
que lo dit molt reverent canceller li respongué
que en orde a aquest fet era estat precís fer y en-
viar una consulta a sa magestat, y que axí que no
se tingués la resposta de sa magestat no·s podie
fer cosa.

E més, fa relació com per orde de ses senyories
s’instà dit síndich al dit molt reverent canceller
lo despaig del informe en orde a la pretenció de
la casa aserca de la capitania general, y que lo dit
molt reverent canceller li respongué que ja tots
los informats estavan despatxats, y que no ne te-
nen ningun per a despatxar.

E més, fa relació com dit die anà al dit molt re-
verent canceller a effecte de vèurer si havia pro-
vehits los articles de la causa de liquidació de la
contrafacció de la galera de Gènova, que havia
temps le havia aportats al dit molt reverent can-
celler per a dit effecte, y no se eran procehits en
tots los feriats, per dubtar-se si en temps de fe-
riats se podia passar havant dita causa de liqui-
dació. Y que lo dit molt reverent canceller li en-
tregà lo tresllat ab dits articles ja provehits. Y
que anant després al escrivà de la causa li digué
dit escrivà que no podia intimar dits articles que
primer no se fos vist ab lo dit molt reverent can-
celler, per haver-lo·y axís enviat a dir dit molt
reverent senyor. Y després, anant dit escrivà al
dit molt reverent senyor, li donàsb //187r //orde
no intimàs dits articles per encara per haver-hi
providència féu a unas suplicacions en què se
havia suplicat contrari imperi y informa de la co-
misió feta de dita causa de liquidació al dit molt
reverent canceller, y que lo endemà se veuria en
las salas. Y que lo dia de vuy, anant al dit scrivà a
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les deu del matí per vèurer lo que·s havia resolt,
li ha dit dit escrivà que encara que las dos salas
civils havian tractada y mirada la matèria, em-
però, que no havian volgut resòldrer la matèria
sens los senyors de la tercera sala y criminal. Y
que axís, avuy a la tarda, se juntarian las tres sa-
las y se veuria.

Dijous, a XXV. En aquest die, constituhit perso-
nalment en lo consistori de ses senyories lo doc-
tor en drets Francisco Montaner y Pérez, com a
procurador de Pere Rosselló, notari públich de
Gerona y scrivà de la deputació local de la dita
ciutat de Gerona, com de sa procura consta en
poder del mateix Pere Rosselló, sots jornada de
23 del corrent mes de agost, que·s assí cusida,
signada de lletra A, renuncia en mà y poder de
ses senyories lo dit offici de scrivà de dita depu-
tació local, suplicant a ses senyories sian servit
admètrer-li la dita renunciació. E ses senyories
admetan //187v // dita renunciació si y en quant
per capítols y actes de Cort los és lícit y permès.
Presents per testimonis Francisco Martí, burgès
de Vilafranca de Penadès, y Joseph Cortès, altre
dels verguers de ses senyories.

Disapte, a XXVII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General de Catalunya, cu-
sís en lo present dietari un memorial presentat a
sa magestat per lo embaxador del General de
Catalunya, que·s assí cusit signat de lletra A.a

188r Dimars, a XXX. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari un real decret en orde que los advocats y
procuradors de pobres no degan ni pugan occu-
par ni exercir offici algú de la casa de la Diputa-
ció. Lo qual és assí cusit, signat de lletra A, y del
thenor següent:

«Lob duch de Sessa y Baena, compte marquès
de Tàbara, lloctinent y capità general.

Nobles, amats y fahels de la real magestat los
dipputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Dipputació del General de Catalunya en Barce-
lona residints. Sa magestat, que Déu guarde, ab
sa real carta de vuyt del mes de juliol proppas-
sat, nos ha fet enténdrer la resolució ha presa en
lo fet dels advocats y procuradors de pobres, so-
bre si poden, quant sortejan algú dels officis de
aquexa casa, occupar y exercir aquells, manant-
nos, iuntament ab dita real voluntat, que los
dits advocats y procuradors de pobres qui vuy
són no digan ni pugan per ara occupar ni exercir

offici algú de dita casa de la Diputació. Per tant,
inseguint la resolució de sa magestat en dit real
orde expressada, // 188v // vos diem y manam
poseu aquella en execució, no admetent als ad-
vocats y procuradors de pobres en la occupació
ni exercici dels officis de aquexa casa, encara
que hajan sortejat o sortejen en ells, per conve-
nir axí al servey de sa magestat y ser esta sa real
voluntat y nostras. Dat en Barcelona, als III de
agost, MDCLXXII. El conde de Sessa y Baena, con-
de marqués de Tábara.

Vidit a don Franciscus de Pons, cancellarius.
Don Antonius de Reart. recepta in Curia Locum-
tenentis octavo, folio XXVI.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohi-
dores de quentas de la casa de la Dipputaçión del
General de Catalunya que pongan en execuçión
la orden de su magestad aquí mensionada.»

En aquest mateix die lo il·lustre senyor oÿdor
ecclessiàstich és baxat en la Llotja de la mar de la
present ciutat y s’és conferit en la casa del Gene-
ral y en lo aposiento dels fraus per vèurer si en
aquell y havia fraus. Y se han trobats los se-
güents:

Primoa, set canas y mitja cotonina vergada,
apresa de casa Joseph Camprubí. //189r // Ítem,
un guardapie de xamellot de volanda, après de
casa Costa, Anthoni Costa, sastre. Ítem, vuyt
canas, sis palms, tres quarts tafetà encarnat ab
aiguas, una cana tafetà blau ab aiguas, una cana,
set palms y tres quarts tafatà camusat ab aiguas,
après de la estefeta Perpinyà, està en causa de
appel·lació. Ítemb, devuyt vanos, tres parells de
mitjas de seda de colors, tres parells de mitjas de
fil ab peal, dos parells de mitjas de fil ab estrabe-
ra, sis parells mitjas de cotó, un parell mitjas de
fil cru, après de casa mestre Regàs, sabater.
Ítem, catorse palms vaeta blanca, apresa al por-
tal de Sant Daniel. Ítem, catorse palms moque-
als color blau y encarnat, après de la estefeta de
Perpinyà. Ítem, hàbito de escot lleunat, après
de casa mestre Minoves, sastre. Ítem, un faldallí
y gipó y mànegas de cordellats vermells, après
de casa Grau Bartra, sastre. Ítem, una caputxa
de escot negra guarnida ab un passamà envellu-
tat forrada de vayeta, apresa de casa Tc ... Mar-
garit, sastre. Ítem, un sach, dins lo qual y ha
quinse pessas té las gambas. Ítem, altre sach ab
quatre pessas cambrallinas, un tros mitja olan-
da, que tira deu canas, dotse pessas divuytenas.
Ítem, una bala número 9, mercada ab F y C, ab
sinquanta pessas de vintenas. Ítem, altre bala de
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número 9, mercada ab C, D y B, ab sinquanta
pessas divuytenas. // 189v // Ítem, una caxa de
número 121, mercada ab crismó, B, G y C, ab
cent y vint-y-un tros de telas gambas, tot après
de la barca del patró Francesch Rexach, de Ma-
taró.

Setembre, MDCLXXII.

Divendres, a II. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General de Catalunya, com per orde de ses
senyories lo dia de ahir aportà y entregà al molt
reverent canceller lo procés de la contrafacció
dels reals de vuyt y plata obrada de la galera de
Gènova contra los magnífichs doctors Miquel
Caldero, don Pedro Amigant y Vicens Sabater y
Glea, ab la suplicació de la firma de dubte de
dita contrafacció.a

190r Disapte a III. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari un paper en orde a la
exempció dels officials del General de Catalun-
ya. Lo qual és assí cusit, signat de lletra A.

Dimars, a VI. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una carta del doctor Gabriel Balasch, al-
tre dels assessors del General, en resposta de
una de ses senyories del mes de agost proppas-
sat, ab la qual se li manava vingués a servir lo of-
fici de assessor personalment. Y altre carta del
deputat local de la Seu // 190v // de Urgell en
resposta de una de ses senyories de dit die de 11
de agost, en la qual se li manava entregàs la in-
clusa al dit doctor Balasch y fes llevar acte de
dita entrega. Y axí mateix me han ordenat cusís
dit acte de dita entrega per dit deputat local tre-
més. Las quals cartas y altres són assí cusits, sig-
nats de lletras A, B y C. Y axí mateix, la relació o
fe del doctor en medecina Olaguer Solans de la
imposició de dit doctor Balasch, que axí mateix
és assí cusida, signada de lletra D.

En aquest mateix die me han ordenat a mi, dit
escrivà major, cusís en dit dietari una carta del
diputat local de la Seu de Urgell en orde a las
obras que se han de fer en las casas del General
de dita ciutat, iunt ab lo acte del preu fet de
aquellas. La qual carta y acte són assí cusits, sig-
nats de lletras D y C.b

188r Divendres, a VIIII. En aquest die són tornats en
la present ciutat y en lo consistori de ses senyo-
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ries los il·lustres senyors deputats militar y oÿ-
dor real, los quals eran anats fora la present ciu-
tat.

Disapte, a X. En aquest die, Salvador Móra y
Bosser, doctor en drets, en Barcelona populat,
com ha procurador de Francesca Bosser y Ça-
font, viuda del quòndam magnífich Àlvaro An-
thoni Bosser, donsell, en Barcelona domiciliat,
consta de sa procura en poder de Emanuel Te-
xidor, burgès de Perpinyà, notari real col·legiat
de Barcelona, sots jornada de 9 del present y
corrent mes de setembre, com ne fa fe dit Ema-
nuel Texidor ab una certificatòria firmada de sa
mà sots dita jornada, que·s assí cusida, signada
de lletra A, constituhit personalment en lo con-
sistori de ses senyories, ha jurat en mà y poder
de ses senyories en nom de la dita Francesca
Bosser y Çafont que havent fetas las diligèncias
possibles en trobar los actes de la creació de
aquell censal que tots anys rebia sobre lo Gene-
ral de Catalunya en lo mes de octubre, de pen-
ció sinch lliures, un sou y deu, lo qual fou extret
als 6 de abril proppassat, no ha trobat aquell.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari una suplicació en lo consistori
de ses senyories presentada per lo reverent doc-
tor Joan Oliva, canonge de la vila de Castellbó,
síndich de las universitats del vescomptat de
Castellbó. La qual és assí cusida, signada de lle-
tra B.

188v Dilluns, a XII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una relació del magnífich
racional de la present casa aserca dels censals,
que·s assí cusida signada de lletra A.a

189r Dijous, a XV. En aquest die ha fet relació lo doc-
tor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General de Catalunya, com per orde de ses se-
nyories és anat al molt reverent canceller a effec-
te de instar-li lo despaig de las declaracions de
las dos contrafaccions estan pendents, la una
dels grans de don Francisco Montserrat y la al-
tre dels reals de vuyt y plata obrada de la galera
de Gènova, contra los magnífichs Miquel Cal-
dero, don Pedro de Amigant y Vicens Sabater y
Gleu, y juntament dir-li que se servís manar avi-
sar en cas de una o altre de ditas contrafaccions
hi hagués alguna difficultat o dubte. Y que lo
dit molt reverent canceller ha respost que ni en
una ni en altre hi havia més difficultat que lo ha-
ver·i molts altres quefers que no donaven lloch
per al dit.
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En aquest die Francisco Sala y Alemany, don-
sell, en la ciutat de Barcelona domiciliat, com a
procurador de Bernat Vives y de Ferrer y Ve-
druna, ciutedà honrat de Barcelona y Gerona,
en dita ciutat de Gerona domiciliat, consta de sa
procura ab acte rebut y testificat en poder de
Isidro Vila, notari públich de dita ciutat de Ge-
rona, a 6 del present y corrent mes de setembre
del present any 1672, la qual és assí cusida y sig-
nada de lletra B, constituhit personalment en lo
consistori de ses senyories, ha jurat en mà y po-
der de dits senyors deputats, en nom de Bernat
Vives y de Ferrer y Vedruna, que havent fetas las
diligèncias possibles en trobar lo acte de la crea-
ció de aquell censal de penció cent lliures que
quiscun any rebia sobre lo General de Catalu-
nya al mes de agost, en lo qual fou extret als 6
de abril proppassat, no ha trobat aquell.

189v Divendres, a XVI. En aquest die, a les deu hores
de la matinada, vingué en lo consistori de ses se-
nyories lo molt il·lustre senyor don Gaspar Bo-
canegra Portocarrero de la Vega, compte de la
Monclova. Fou rebut per los magnífichs asses-
sors, advocat fiscal y altres officials del General
de Catalunya fins al cap de la escala de la present
casa, per los senyors oÿdors ab verguers ab mas-
sas altas. Y iunts se’n entraren per lo terraplè
fins a la porta de la sala dels reys que ix al ter-
raplè, y per los molt il·lustres senyors deputats
fins a la porta del consistori. Y entrats en dita
sala se assentaren sota del dosser, estant assentat
dit senyor compte entre los senyors deputats ec-
clesiàstich y militar. Y després de haver fetas las
degudas cortesias digué dit senyor compte que
estava de partida per a Madrit, y que antes de
anar·i havia volgut cumplir ab sa obligació despe-
dint-se de ses senyories, offerint-se al consistori,
axí en comú com en particular, en tot quant po-
gués servir-los, axí en la cort de sa magestat com
en qualsevol altre part que·s trobàs. Y los se-
nyors deputats, per paraula del dit molt il·lustre
senyor deputat ecclesiàstich, li respongueren
que li estimavan molt lo bon affecte, y que en la
matexa conformitat lo servirian en quant pu-
guessen. Y poch aprés se despedí dit senyor y
fonch acompanyat per los senyors deputats fins
a la primera porta de la sala dels reys, y per los
senyors oÿdors fins a al cap de la scala, y per dits
assessors y demés officials fins al replà d’ella.

Disapte, a XVII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una suplicació presentadaa //190r // en lo
consistori de ses senyories per Joseph Martí, y
altres que·s assí cusida, signada de lletra A.

190v Disapte, a XXIIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com per orde de ses senyories és
anat al molt reverent canceller lo die de avuy a
effecte de instar-li lo despaig de las declaracions
de las dos contrafaccions de don Francisco
Montserrat, la una, y la altra de la galera de Gè-
nova, contra los magnífichs doctors Caldero,
Amigant y Sabater. Y que lo dit // 191r // molt
reverent canceller ha respost, en quant a la últi-
ma, que la semmana entrant se pendria un dia
per fer dita declaració, o bé vèurer lo que se ha-
via de fer. Y en quant a la altre, que diria a sa ex-
cel·lència solicitàs en què se despatxàs alguna
resposta de alguna cosa se necessitava per la de-
claració de dita contrafacció.

192r Octubre, MDCLXXII.

Dilluns, a III. En aquest die s’és partit de la pre-
sent ciutat lo il·lustre senyor Lluýs Cantà y de
Oms, de present oÿdor militar del General de
Catalunya, per afers seus propis.

192v Disapte, a VIII. En aquest die lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich, ha fet rela-
ció com per part de ses senyories havia presenta-
da al molt reverent canceller una súplica que·s
assí cusida, signada de lletra A.a

193r Dilluns, a X. En aquest die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari una relació feta per lo racional de la present
casa en orde a un censal que sorteja dona Ma-
riàngela de Olzina, y un memorial estampat en
orde a la execució de la sentència de la contra-
facció de la galera de Gènova. Los quals són assí
cusits, signats de lletras A y B.

Dijous, a XIII. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor real és baxat a la Llotja del mar de la pre-
sent ciutat y s’és conferit en la casa del General y
en lo aposiento del receptor dels fraus, per a
vèurer en aquell si hi havia fraus. Y no se’n ha
trobat ningun.

193v Disapte, a XV. En aquest die se ha presentat un
privilegi real despedit ab deguda forma de Can-
cellaria, dat en Barcelona, a 21 de setembre
proppassat del corrent any 1672, en favor de
don Bernat de Rexach, alguazil ordinari de sa
magestat durant la menor edat de don Carlos
de Monrodon. Lo qual, vist y regonegut per los
assessors y advocat fiscal de la present casa, me
han ordenat cusís còpia de aquell en lo llibre de
Privilegis Reals.
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En aquest mateix die me han ordenat a mi, scrivà
major del General de Catalunya, cusís en lo pre-
sent dietari una còpia de carta de sa magestat,
que Déu guarde, aserca de què sa excel·lència in-
forme a sa magestat sobre lo extinguir lo General
lo dret imposat sobre las sedas, sombreros y car-
tas, vulgarment dit lo dret de guerra. Lo qual és
assí cusit, signat de lletra A, y del thenor següent:

Laa reyna governadora.

Ilustre duque de Sessa y de Baena, primo, mi lu-
garteniente y capitán general. Don Luis de Saba-
ter me ha representado, en nombre de los diputados
de este Principado y condados, el útil que resulta-
ría de que se les permitiesse cuydar de la exacción,
cobrança y administración de los derechos de sedas,
sombreros y naypes, que llaman de guerra, obli-
gándose a pagar lo que importan cada año el sala-
rio, propinas y luminarias y demás gajes de la pla-
za de capa y espada en este mi consejo supremo de
Aragón, de natural de //194r //esse Principado, y
también los setanta y dos mil reales que gosan cada
año mis lugartenientes y capitanes generales por
los suyos, con que podrán divertir lo que sobrasse en
la paga y satisfacción de los censalistas destos dere-
chos, suplicándome por estas y otras consideracio-
nes les haga merced de permitirles y encomendarles
esta permissión. Y antes de tomar resolución en la
materia ha parezido encargar y mandaros que in-
formándoos de lo que don Luis Sabater representa
y suplica en ella me aviséys luego de lo que hallára-
des y se os offreciere, pera que, entendida, resuelva
lo que más fuere conveniente a la administración y
cobrança de dichos derechos. Dada en Madrid, a
VI de octubre MDCLXXII. Yo, la reyna.

Don Hieronimus Villanueva, marques de Villal-
va, protonotarius. Al virrey de Cataluña. Copia.

Y axí mateix, còpia de un memorial presentat a
la reyna, nostra senyora, per don Lluís Sabater,
embaxador de sa magestat de dit General en
cort que sa magestat, mane al molt reverent
canceller de est Principat declare la contrafacció
pretesa per lo General dels reals de vuyt y plata
obrada appresos de la galera de la sereníssima
república de Gènova en quant toca als excep-
tuats en la sentència feta sobre aquella encara
que aquells sien ministres reals. Y que axí mateix
se eviten altercats en la execució de aquells que
estan compresos. Lo qual memorial és assí cusit,
signat de lletra B, y del thenor següent:

Señorab. El embaxador del principado de Cata-
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lunya, postrado a los reales pies //194v // de vues-
tra magestad, dize que ha más de quatro años
que se solicita en la Real Audiencia de aquella
provincia la expedición de la contrafacción por
una cantidad de reales de a ocho y plata labrada
que se apresaron en la galera patrona de la repú-
blica de Génova, sin que pueda conseguir la de-
claración. En lo que toca a los que fueron excep-
tuados en la declaración que se hiço de dicha
contrafacción, que por ser ministros de vuestra
magestad en aquel Principado parece quieren
reusar haçer nueba declaraçión contra ellos, y
menos puede conseguirse el decreto de execución
contra las personas comprehendidas en dicha de-
claración, antes con nuebos altercados se va alar-
gando en notable perjuicio del líbero comercio de
Catalunya y daño de la parte interessada.

Suplica a vuestra magestad sea de su real servicio
mandar al canceller de dicho Principado se de-
clare en lo que toca a los que fueron exceptuados
en la declaración que se hiço de dicha contrafac-
ción, aunque sea contra ministros de vuestra ma-
gestad. Y se despacha el decreto de execuçión con-
tra las personas comprehendidas en dicha
declaración, prefigiendo para esto un brebe tér-
mino que el Principado lo reciviría a merced par-
ticular de la real mano de vuestra magestad.»

E axí mateix, per part del síndich del bescomp-
tat de Castellbó, és estada presentada a ses se-
nyories una súplica que és assí cusida, signada
de lletra C, junt ab lo sindicat, que·s assí mateix
cusit, signat de lletra D, ab catorse actes exhibits
o presentats, cusits consequutivament, en orde
a excessos de soldats. Los quals són assí cusits,
signats de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 14.a

195v Divendres, a XXI. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís en lo pre-
sent dietari un acte de requesta presentat instant
lo procurador fiscal del General a dona Mariàn-
gela de Olsina en cert nom. Lo qual és assí cusit,
signat de lletra A y del thenor següent:

«Noverintb universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo septuagesimo se-
cundo, die vigesima prima mensis octobris eius-
dem anni intitulata, presente et ad hec requisito
me Joanne Argila, cive honorato Beachinone, se-
cretario et scriba maiore Generalis Catalonie,
infrascripto, et presentibus eciam Ludovico Alba-
reda, paratore lana, cive Barchinone, et Ema-
nuelle Miro, studenti, Barchinona residente, pro
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testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis
Franciscus Cotxet, notarius publicus Barchinone,
tanquam deserviens officium precuratoris fiscalis
Generalis Catalonia subrogatus in locum et
propter absenciam Dionisii Magarola, procura-
toris fiscalis dicti Generalis, constituitus persona-
liter coram et ante presenciam nobilis domna
Mariangela Olzina, vidua tenutaria usufruc-
tuaria hereditatis et bonorum que fuerunt mag-
nifici Bernardi de Olzina, Regia Audiencia doc-
toris, personaliter reperta in domos sua solita
habitacionis quas fovetinnus civitatem Barchino-
na, in dictoa ... qui dicto nomine eidem obtulit et
presentavit quandam in //196r // scriptis papirey
requisicionis scedulam, thenoris sequentis: «Moltb

bé sab y ignorar no pot vostra mercè, senyora
dona Mariàngela de Olzina, com en la extracció
feta per los molt il·lustres senyors deputats del
General de Catalunya als 6 de abril del corrent
any 1672 sortejà en un censal de penció mil sin-
quanta sous que lo General de Catalunya li feia
y prestava als 2 de octubre, en virtut de la qual
extracció digueren y escrigueren en la taula dels
comuns depòsits de la present ciutat a vostra
mercè com ha tenetaria y usufructuaria de la he-
retat y bens del magnífich micer Bernat Olsina,
doctor del Real Consell, son marit, mil quoran-
ta lliures per lluició y quitació del dit censal a
solta del scrivà major de la casa de la Diputació.
Y com lo sobredit censal, en temps passat, sie
estat posehit per micer Francesch Miquel de Ol-
zina, lo qual en lo consert féu mossèn Esteve
Parrinet, burgès de la vila de Olot, als 30 de
maig, 1623, per una quantitat devia dit Parrinet
de tres mil quaranta-una lliura, deu sous y dos
restave devent per rahó del arrendament de la
bolla de Olot, trienni 1617, y en part de la satis-
facció de aquell, assigna y consigna al General
mil lliures havedores y cobradores de micer Mi-
quel Olzina, ço és, cent lliures cada any, paga-
dores lo dia de Nadal, per temps de deu anys. Y
segons los llibres de Vàlues consta haver pagat
dit Olzina en differents jornadas la quantitat de
quatre-centes lliures, axí que restan a dèurer per
dita causa sis-centes lliures. Axí mateix, dit mi-
cer Miquel Olzina, segons lo llibre de Vàlues,
trienni corrent 1671, foli 190, se troba conti-
nuat altre de les fianses de Joan Coll, ferrer, oÿ-
dor militar que fou en lo trienni 1623. Lo qual
Coll Ferrer, iunt ab sos condeputats, fonch con-
demnat en la visita del trienni 1623, feta en lo
any 1626, en pagar al General sobre la querela
número 25 quoranta-sis lliures, quatre sous, per
tantes ne havien pagat a Onofre Güell sobre la
querela número 29, cent vint-y sinch lliures per
tantes, iunt ab major quantitat ne feren pagar a

//196v //micer Francesch Llauger y a micer Pere
Segura, per haver entrevingut en la causa que lo
procurador fiscal del General aportava contra
differents particulars aserca de la validitat de las
insiculacions fetas en lo any 1623, per no haver
pogut entrevenir en dita causa los assessors de la
present casa de la Diputació. Les quals cent
vint-y-sinch lliures devian los sinch deputats
dins sis mesos cobrar de aquells o pagar-las ells,
que iuntas ab las quaranta-sis lliures, quatre
sous, prenen suma ditas dos partidas de cent se-
tanta-una lliura, quatre sous, les quals, segons
los llibres de Vàlues, trienni 1629 y 1632, cons-
ta haver pagat a compta de ditas dos partidas se-
xanta lliures, nou sous y deu. Axí, que se resta a
dèurer de ditas dos querelas cent deu lliures, ca-
torse sous y dos. No menys sobre la querela nú-
mero 14 foren condemnats dits deputats y oÿ-
dors en pagar lo que faltarie a cobrar de
sexanta-dos lliures, deu sous. Feren pagar a
Hierònym Galí y Joan Casas. Y sobre la querela
número 18, en vint-y-sinch lliures, per tantes ne
havien fet pagar a Hyacinto Barthomeu, las
quals dos partidas importan vuytanta-set lliures,
deu sous. De les quals, segons los llibres de Và-
lues 1629, foli 377, 1635, foli 310, 1632, foli
299, y 1641, foli 293, consta haver pagat a bon
compte de las ditas dos partidas sexanta-sis lliu-
res, un sou y quatre. Axí que se resta a dèurer
vint-y-una lliures, vuyt sous y vuyt. Axí mateix,
en dita querela de número 18, dits deputats fo-
ren condemnats en pagar noranta lliures per
tantes ne havien fet pagar a Francesch Collbató,
notari, per treballs extraordinaris entre altres
quantitats per la qual quantitat fou provehit lo
decret de execució. De altra part, sobre las que-
relas de números 41 y 165 foren condemnats
dits deputats y oÿdors, iunt ab major quantitats,
en pagar per iguals parts tot lo que faltaria a co-
brar-sa de mil quatre-sentes vuytanta lliures,
que feren pagar tant als officials mecànichs ser-
vian a la Deputació com també a altres diffe-
rents personas que o sols no obté obtenien offi-
cis estipendis del General però encara no servian
de officials //197r //mecànichs a la casa de la Di-
putació, per plusos y sobreplusos de las insicula-
cions dels anys 1624 y 1625. De la qual quanti-
tat consta en los llibres de Vàlues restaria a
dèurer set-centes set lliures, dos sous. Axí, que
toca a pagar per la sisena part, tocant al dit Joan
Coll, ferrer, cent disset lliures, diset sous, y al dit
Miquel Alzina, com a fiansa de aquell. No me-
nos sobre la querela número 31 foren condem-
nats los officials del General en pagar la quanti-
tat de dos mil tres-centes sexanta-vuyt lliures
per tantes dits deputats y oÿdors ne feren pagar
per satisfacció de treballs extraordinaris en dit
trienni. Y en subsidi de dits officials foren con-
dempnats dits deputats y oÿdors en pagar totas
las quantitats faltarian o no se haurian pogut co-
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brar de dits officials, de les quals dos mil tres-
centes sexanta vuyt lliures, segons lo llibre de
Vàlues, trienni corrent 1671, en foli 233, cons-
ta restaria a dèurer la quantitat de quatre-centes
trenta-quatre lliures. Semblantment, sobre la
querela número 96 foren dits deputats y oÿdors
condemnats en què dins de un any, comptador
del dia de dita sentència en havant, fessen les di-
ligències necessàries per a què, ab tot effecte, se
cobràs la quantitat de mil sinch-centes noranta-
una lliura, sis sous y deu per tantes que ab major
quantitat foren condemnats los deputats y oÿ-
dors del trienni 1620 y altres officials del Gene-
ral en la visita de dit trienni 1620, feta en lo any
1623, y que passat dit temps de un any tingues-
sen obligació de pagar dita quantitat o lo que
constaria restar-sa a dèurer dits deputats y oÿ-
dors de dit trienni 1623, si ja no fos que per part
de dits deputats y oÿdors se provàs que de algu-
nes de ditas quantitats no·s podien exhigir y co-
brar de dits condemnats ab dites sentèncias. Per
ço, que al temps de la prolació de aquellas y no-
tificació feta a dits deputats y oÿdors no tingue-
ren que pagar dits condemnats, en lo qual cas
restassen dits deputats //197v // y oÿdors líberos
y fora de obligació de haver de pagar al General
las quantitats que per dit deffecta de béns no fo-
ren cobrades. Las quals quantitats, segons lo
càlcul fet per los calculadors de dita visita, trien-
ni 1623, exhibit en lo proçés de dita querela, las
quals estan especificades en la relació eo certifi-
catòria o memorial per lo magnífich Erasma de
Lana y Fontanet, racional de la casa de la Dipu-
tació, en lo capítol o ítem, sobre la querela nú-
mero 96 y las personas foren condemnades, de
les quals quantitats, segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1668, consta resta a dèurer la quantitat
de mil quatre-centes sinquanta-dos lliures, vuyt
sous y dos. De altra part, sobre la querela de nú-
mero 33 foren condemnats dits deputats y oÿ-
dors en pagar en subsidi dels officials de las casa
de la Diputació, Bolla y General en dita querela
nomenats las quantitats que constaria restaria a
dèurer de aquelles nou-mil quatre-centes setan-
ta-sinch lliures, sinch sous y dos foren pagades a
dits officials per satisfacció de treballs presos per
los drets de galeras. Y en lo decret de execució
de dita querela fou remesa dita declaració eo
execució de aquella ab major deliberació de las
Corts Generals se estaven celebrant en lo any
1626. Y ditas Corts estigan vuy indicissas per no
ésser-se closes aquelles, per lo que en les prime-
res Corts se haja de péndrer resolució sobre
aquest fet. Y axí, vuy en dia estiga in suspenso
haver-se posat dubte tot dit deute per lo magní-
fich racional de la casa als molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors y per altres fets als 9 de de-
sembre 1671, és ell declarat dit dupte per dits
il·lustres deputats y oÿdors de comptes iunt ab
los magnífichs assessors, que attès que ditas
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Corts estan indecissos se degue prestar caució al
General per la quantitat de dits censos estan y
poden estar obligats a dit deuta. Y com lo censal
sobredit siga //198r // un de aquells antes que la
noble part altra cobre aquell ha de prestar la so-
bredita caució. Axí mateix, ha tingut y possehit
lo sobredit censal lo doctor micer Bernat Olzi-
na, lo qual segons lo llibre de Vàlues, trienni
1671, foli 431, se troba continuat altre de les
fianses de Francesch Onofre Pedrola, oÿdor mi-
litar que fou en lo trienni 1659, lo qual iunt ab
sos condeputats, segons lo llibre de Vàlues
trienni corrent, y en los fòleos baix spesificats,
consta restaria a dèurer la quantitat de vuyt-cen-
tes quoranta-dos lliures, quinse sous, ço és, en
foli 481, cent setanta-vuyt lliures, per tantes fo-
ren condemnats sobre la querela número 29, si-
mul et in solidum en la visita de dit trienni 1659,
feta en lo any 1662, en foli 482, tres-centes lliu-
res que segons dit llibre de Vàlues 1662, foli
602, foren condemnats, sobre la querela núme-
ro 6 en vint-y-set lliures, deu sous, per tantes
que segons dit llibre de Vàlues, trienni 1662,
foli 607, foren condemnats, sobre la querela
número 2, simul et insolidum iunt ab Joan Gui-
nart, regent los comptes del General, vint-y-una
lliura, catorse sous per resta de sexanta-sinch
lliures, sobre la querela número 26, foli 483 en
dos-centes setanta lliures, simul et eis solidum,
sobre la querela número 5. Las quals partidas
últimas prenan suma de ditas vuyt-centes quo-
ranta-dos lliures, quinse sous, resta debitor dit
doctor micer Bernat Olzina com a fiansa de Pe-
drolo. Per tot lo qual, se veu resta a dèurer los
possessors del sobredit censal, de penció mil
sinquanta sous, en la quantitat de tres mil sis-
centes sexanta-nou lliures, tres sous, salvo iure
superflui et addendi et errore calculi, com de tot
en la relació eo memorial entregat al molt il·lus-
tre consistori dit censal per lo magnífich racio-
nal de la Diputació més llargament apar. Per lo
que lo procurador fiscal del General, obtempe-
rant al transigit y concordat en la concòrdia en-
tre los molt il·lustres deputats del General de
Catalunya de una y los acrehedors censalistas
del General de part altra, en la qual està // 198v
// disposat que los dèbits que los acrehedors
censalistas deuran al General sian compensats
ab los preus y pencions dels censals seran ex-
trets, per ço lo procurador fiscal, desijant ésser
satisfet en son crèdit ab lo present, interpel·la y
requereix a vostra mercè, donya Mariàngela de
Olzina, revolte y pague en dit nom al General la
quantitat sobredita de tres mil sis-centes sexan-
ta-nou lliures, tres sous, de la quantitat que per
luició, quitació y extinció del sobredit censal se
li és estada dita y escrita en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat, y iuntament com-
pense al General les pencions se li estan devent
del sobredit censal. Y per altra part pague al Ge-
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neral la restant quantitat que ademés de dites
partides se quederà devent al General en solució
y paga del què los possessors de dit censal estan
devent al General, que iuntas com està dit, im-
portant tres mil sis-centes sexanta-nou lliures,
tres sous. Y de altra part preste idònea caució
per lo valor de dit censal y pencions se estan de-
vent de aquell per la quantitat de nou mil qua-
tre-centes setanta-sinch lliures, sinch sous y dos.
Foren condemnats en la visita sobre la querela
número 33 los deputats y oÿdors en subsidi dels
officials de la casa de la Diputació, Bolla y Ge-
neral, lo decret de execució de la que fou reme-
sa a major deliberació de las Corts se estaven ce-
lebrant en lo any 1626, las quals vuy estan
pendents per a què en cas que las primeras
Corts declaren haver-se de pagar dita condem-
nació de visita puga cobrar lo General lo que
importa dit censal y pencions. Y per la present
escriptura li sia notificada, requirens notarii, et
cetera. Quaquidem papirey requisicionis scedula
sich ut predicitur oblata et presentata illico dicta
domna Mariangela de Olzina, verbo responden-
do, dixit quod retinebat sibi terminata iuris ad
respondendum. De quibus ita per actis et gestis
atque secutis illico dictus Franciscus Cotxeta //
199r // dicto nomine, petiit et requisivit fieri et
tradi unum et plura, publicus seu publica, consi-
milia instrumenta per me, dictum et in factum
scribam maiorem. Que fuerunt acta Barchinona
sub anno, die, mense et loco predictis. Presente me
dicto ut infrascripto scriba maiore et presentibus
eciam testibus predictis ad premissa vocatis spe-
cialiter et assumptis pro ut superius continetur.»

Disapte, a XXII. En aquest die Pere Nadal, por-
ter real, ciutedà de Barcelona, ha fet relació en
lo consistori de ses senyories com lo die de 20
del present y corrent mes de octubre ere anat,
per orde de ses senyories, en la vila de Mataró y
se era conferit en la casa de Pere Tarau, tauler
del General, y donà en sas pròpias mans de dit
Pere Tarau una carta de dits senyors deputats, la
qual prengué lo dit de molt bon amor.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari dos vots fets per los magnífichs assessors y
advocat fiscal de la present casa y quatre consu-
lents aplicats, ço és, lo un en orde si las fiansas
de un sol consistorial estan obligades insolidum
a tot allò que son principal estarà obligat, y lo
altre en orde si ses senyories poden y deven exe-
cutar las sentèncias de visita encara que recorre-
gudes a la Real Audiència y admesas en ella. Los
quals vots han fet sobre la deliberació per ses se-
nyories feta a 5 del corrent. Y són assí cusits, sig-
nats de lletra A y B.

199v Dimars, a XXV. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com per orde de ses senyories lo
die de ahir entregà al excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general una súplica, que·s
cusida en lo present dietari, sots jornada de 17
de setembre pròxim passat, y signada de letra A,
aserca de unas mercaderias appresas en Vilafran-
ca de Nisa. Y juntament li entregà un informe
de sa magestat aserca dels censals de guerra. A
lo que sa excel·lència respongué que «lo vería
todo con mucho gusto».

Dimeces, a XXVI. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís en lo pre-
sent dietari una relació feta per lo magnífich ra-
cional de la present casa en orde un censal que
sortejà la noble dona Maria de Cruÿlles en la ex-
tracció de 6 de abril proppassat, que·s assí cusi-
da, signada de lletra A.

En aquest mateix die és estat presentat en lo
consistori de ses senyories un real privilegi de
doctor de la Real Audiència del criminal despe-
dit en favor del doctor Rafel Nabona, lo qual és
estat vist y regonegut per los magnífichs asses-
sors y advocat fiscal del General, y vist venir, en
deguda forma de Cancellaria despedit. Com
llargament en registre de privilegis realsa

200r Disapte, a XXVIIII. En aquest die, a les tres horas
de la tarda, los molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes del General, absent lo se-
nyor oÿdor militar, havent primer demanada
hora per lo síndich del General, y obtinguda,
consitorialment, ab los tres verguers ab las mas-
sas altas y acompanyats de molts officials de la
present casa, són anats en lo palàcio del ex-
cel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
del present Principat, a hont se troba lo ex-
cel·lentíssim senyor don Balthasar de los Co-
bos, marquès de Camarasa y conde de Castro y
cavaller del Tosón, grande de Spanya, a effecte
de donar-li la benvinguda. Y havent arribats ses
senyories al cap de la scala de dit palàcio y ha-
vent primer lo síndich arribat a parlar ab dit se-
nyor marquès, avisant-lo que sas senyorias puja-
van, és exit dit excel·lentíssim senyor a la //200v
// primera porta de la entrada de son quarto a
recibir a dits molt il·lustres senyors. Y los ha
anat acompanyant fins a son quarto, fent-los en-
trar primer que sa excel·lència per los portals. Y
arribats allí, se són assentats lo dit excel·lentís-
sim senyor de spallas a la porta y dits molt il·lus-
tres senyors de cara a ella. Y estant axí assentats,
per paraula del senyor deputat ecclesiàstich li
han donat la benvinguda y se li ha ofert en tot
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quant lo consistori pogués servir-lo, y dient-li
també que est Principat sperava que, com ha ca-
talà, y tenint sos estats en Catalunya, obraria lo
que sa excel·lència poria per las convenièncias
del Principat. Y sa excel·lència ha respost: «Que
dezeava tener muchas occasiones para que este
Principado pudiesse conoçer grande affecto». Y
prosseguint lo senyor deputat ecclessiàstich
dient a dit excel·lentíssim senyor lo sentimenta

tingut lo Principat de la mort del senyor mar-
quès de Pescara, son cunyat, y lo que sentirian
que era a causa de la vinguda. Al què poch aprés
se alsaren, y fent-se las sobreditas cortesias, dit
excel·lentíssim senyor los acompanyà fins al cap
de la scala y baxà dos graons de dita scala.

201r Dilluns, a XXXI. En aquest die don Anthoni de
Paguera y Guilla, en Barcelona populat, consti-
tuhit personalment en lo consistori de ses se-
nyories, ha jurat, en mà y poder de ses senyo-
ries, que havent fetas las diligèncias possibles en
trobar los actes de la creació de aquell censal
que tots anys en lo mes de maig, de penció set
lliures, feya y prestava lo General de Catalunya,
en lo qual fou extret als 6 de abril proppassat,
no ha pogut trobar aquell.

En aquest mateix die, a las quatre horas de la
tarda, vingué en la present casa de la Diputació
lo excel·lentíssim senyor don Balthasar de los
Cobos, marquès de Camarassa, conde de Cas-
tro y cavaller del Tosón, lo qual reberen ses se-
nyories ab molt aplauso ab masas al cap de la
scala, ço és, lo senyor oÿdor ecclesiàstich y real
ab los magnífichs assessors y advocat fiscal y de-
més officials de la present casa. Y lo dit ex-
cel·lentíssim senyor se aturà a la capella petita de
Sant Jordi, la qual estava molt ben adornada, y
allí féu oració. Y largo, se’n entraren per lo ter-
raplà dels tarongers dret a la sala dels reys, a
hont los senyors deputats ecclesiàstich, militar y
real se trobaven. Y iunts se’n entraren a la sala
del consistori, anant devant los magnífichs as-
sessors y demés officials. Y arribats en dita sala
del consistori, fent-se primer moltas cortesias,
se assentaren a las cadiras de vallut sota del do-
ser, posant-se al mitg del senyor deputat eccle-
siàstich y militar lo dit excel·lentíssim senyor, y
los demés per son orde. Y allí tingueren un rato
de conversació, fent moltas demostracions d’es-
timació. Y per orda del senyor deputat ecclesiàs-
tich féu los deguts agrehiments de part del con-
sistori. Y luego se alsaren y ab las matexas
cortesias lo acompanyaren fins al cap de la scala,
y los magnífichs assessors y demés officials fins
baix al replà de la scala, despedint-se dits offi-
cials // 201v // de dit excel·lentíssim ab moltas
cortesias.
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En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major, cusís en lo present dietari una rela-
ció feta per lo magnífich racional de la present
casa en orde a dos censals que sortejà en la ex-
tracció feta als 6 de abril proppassat Ramon Ale-
many, botiguer de teles. Que·s assí cusida, sig-
nada de lletra A.

Novembre, MDCLXXII.

Dijous, a III. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, en lo present die-
tari un memorial stampat segon en orde fet per
lo doctor Lluís Valençià en favor del síndich del
General y del capità Hipólito Gallo contra Mi-
quel Salvador, Francesch Lleonart y Joan Osi-
co, official de la capitania general, en orde a la
contrafacció dels reals de vuyt apresos pera //
202r // dits officials en la galera patrona de Gè-
nova, lo qual se intitula «Presidium veritatis» y
és assí cusit, signat de lletra A.

Divendres, a IIII. En aquest die lo doctor en me-
decina Joseph Bas, mitjensant jurament, ha fet
relació en lo consistori de ses senyories com
Hierònym Marquès y Sala, sobrecullidor de la
part de ponent, de edat de setanta-quatre anys,
pateix dos malaltias de molt gran consideració,
la una és imbesillitat de nirvis o moviment trè-
mulo en una mà y bras, que no sols designa la
imbesillitat però és un senyal evident de una fa-
ridura, l’altre malaltia és una opilació gran que
té en lo fetge y hypocondris com se coneix ab lo
asbofogament. Que és cert, si ditas opilacions o
arbitracions se confirman, se venen a terminar
en un inquirro, malaltia incurable, y pèrder-se
prest imposibilitat de poder servir dit offici.

Disapte, a V. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major, cusís en lo present dietari un
dupte proposat per lo magnífich racional de la
present casa y ajudant comú de regent los
comptes y racional en orde a aquellas cent se-
tanta-sinch lliures que foren depasades en la
taula de la present ciutat a don Anthoni de Pa-
guera y Guilla, per lluició de un censal de con-
semblant preu y penció cent quaranta sous pa-
gador a 23 de maig, si se podian soltar liberament
o si se havian de resmersar. Y comès lo dit dupte
als magnífichs assessors de la present casa fou
feta la declaració al peu de aquell que las ditas
cent setanta-sinch lliures se deven resmersar,
com més llargament en aquell se conté. Que·s
assí cusit, signat de lletra A.

202v Dimars, a VIII. En aquest die Ramon Alemany,
botiguer de teles, ciutedà de Barcelona, consti-
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tuhit personalment en lo consistori de ses se-
nyories, ha jurat en mà y poder dels senyors de-
putats que, havent fetas las diligèncias posibles
de trobar los actes de la creació de aquells dos
censals de penció, ço és, lo un de quatre-cents
dos sous y vuyt diners y l’altre de penció dos-
cents sexanta sous y vuyt diners que rebia sobre
lo General de Catalunya en los mesos de mars y
abril, en los quals fou extret als 6 de abril prop-
passat, no ha trobats aquells.

En aquest mateix die Benet Sastre, flaquer, ciu-
tedà de Barcelona, com a llegítim procurador
de Hierònim Homs, sastre, ciutedà de Barcelo-
na, tenint lo offici de alcayt del palàcio del rey y
obra nova dels camins reals de la present ciutat,
consta de sa procura en poder de Pau Pi, notari
públich de Barcelona, a 21 de janer de 1664,
que·s assí cusida, signada de lletra A,a // 203r //
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, ha renunciat lo dit offici de alcayt del
palau del rey y de la obra nova y carters reals de
dita present ciutat de Barcelona en mà y poder
de ses senyories pure y libere en favor de Pasià
Vàsia, guarnimenter, ciutedà de Barcelona, su-
plicant a ses senyories sian servits admètrer la
dita renunciació. E ses senyories li han admès
aquella si y en quant per capítols y actes de Cort
los és lícit y permès. Presents per testimonis Jo-
seph Cortès y Jaume Cases, verguers de ses se-
nyories.

Dijous, a X. En aquest die lo il·lustre senyor oÿ-
dor real és baxat a la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat y en la casa del General en lo apo-
siento del receptor dels fraus per a vèurer en
aquell si y havia fraus. Y se ha trobat deu canas,
quatre palms, cadú color de foch, après de casa
de Jacinto Janer, carniser de la vila de Mataró,
bisbat de Barcelona.

203v Disapte, a XII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari tres relacions fetas per lo magnífich ra-
cional de la present casa en orde, ço és, la una al
censal que sortejà don Pedro Montaner, l’altre
en orde al censal que sortejà Jaume Domènech
en la extracció de censals proppassada, y l’altre
en orde a dos censals que sortejaren la reverent
priora y convent de Jonqueres en la extracció de
censals als 6 de abril, 1672, que són assí cusides,
signadas de lletras A, B y C.

Diumenge, a XIII. En aquest die, a les sis horas
de la tarda, havent primer obtinguda hora per lo
síndich del General, anaren ses senyories, ab los
verguers y masas altas, acompanyats de molts

officials, en lo palàcio de sa excel·lència. Y arri-
bats en ell, pujà devant Joan Argila, scrivà major
y secretari de la present casa, per impediment
del doctor Pere Cardona, servint lo offici de sín-
dich, y avisà a sa excel·lència que ses senyories
venian a besar-li la mà, al què entraren ses se-
nyories a la sala a hont se trobava sa excel·lència.
Y juntatsa // 204r // que foren se feren moltas
cortesias, y lo senyor deputat ecclesiàstich donà
a sa excel·lència lo pèsame de la mort de un fill,
dient-li: «Excel·lentíssim senyor, ab tot lo senti-
ment que correspon a cas tant dolorós donam a
vostra excel·lència lo pèsame del senyor comp-
te, fill de vostra excel·lència, que gosa de Déu,
del què representam a vostra excel·lència la
molta pena y dolor, que·l acompanyam en
aquest succés. Vulla Nostre Senyor donar a vos-
tra excel·lència molta vida y a la senyora duque-
sa, y juntament guardar los fills li estan, y donar-
li’n molts de altres si convé.» Y sa excel·lència
respongué que: «Estima a su señoría el favor que
le hazía de acompañarle al sentimiento que le as-
siste por la muerte de su hijo, de que guardava
con toda estimación. Y offrecía a su señoría tener
mucha memoria de ello, procurando siempre mi-
rar por las conveniencias del consistorio, assí por
lo mucho que le estima su magestad y él merece
como también por ser catalán y estar insiculado
en la Diputación». Y fet dit rahonament se alsa-
ren de la cadiras y, acompanyats de dos patjes de
sa excel·lència, ab dos atjas, fins a la última gra-
da de dit palàcio, a hont ses senyories se posaren
en lo cotxe y se’n tornaren en la present casa de
la Diputació.

Dilluns, a XIIII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una relació feta per lo magnífich racional
de la present casa en orde de un censal de pen-
sió tres-cents sous pagadora a 3 de juny, en lo
qual sortejaren los priors del col·legi de notaris
públichs de Barcelona com ha administradors
de la causa pia instituïda per mossèn Jaume
Mas, notari de Barcelona. La qual és assí cusida
y signada de lletra D.

204v Dimars, a XV. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una declaració feta per los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General, iunt ab los assessors y ad-
vocat fiscal de la present casa, al peu de una rela-
ció que per lo magnífich racional, en virtut de
comissió a ell feta per los dits il·lustres senyors
deputats, al peu de una suplicació al consistori
de ses senyories presentada per la noble dona
Isabel de Corbera y Pons, en orde a librar-li un
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censal que sortejà en la extracció proppassada y
de trenta sinch lliures, com a succehint a don
Grau Guardiola, la qual suplicació, relació y de-
claració és assí cosida, signada de lletra B.

Dijous, a XVII. En aquest die lo doctor Fran-
cesch Vidal y Ros, servint lo offici de síndich del
General en lloch y per impediment del doctor
Pere Cardona, servint dit offici s’és conferit per
orde dels molt il·lustres senyors deputats ab lo
molt il·lustre y reverent canceller, y li ha dit que
los senyors deputats li supplicavena //205r // fos
servit péndrer resolució sobre los altercats estan
pendents en la causa de contrafacció de la galera
de la sereníssima república de Gènova, capità
d’ella Hipòlito Gallo. Al què dit reverent senyor
canceller és estat servit respòndrer que aïr sobre
la matèria comensaran a informar, y que·s
pendrà la resolució. En quant a la contrafacció
de don Francisco Montserrat, ha respost dit re-
verent senyor canceller, que no tenia los recap-
tes havia menester, que en tenir-los o veuria.

Disapte, a XVIIII. En aquest die la noble dona
Isabel Corbera, viuda, heretera universal de don
Grau Guardiola, inseguint la declaració feta per
los magnífichs assessors y advocat fiscal de la
present casa al peu de un dupte fet per lo mag-
nífich racional de la present casa y de una supli-
cació, és cusit en lo present dietari sots jornada
de 15 del corrent y present mes, conte y en
bona fe promet a ses senyories que sempre y
quant en algun temps constàs que dit don Grau
Guardiola restàs a dèurer al General quantitat
alguna per rahó de las averias del laudamentum
in curia de don Joseph de Vilanova, mensiona-
des en lo dit dupte fet per dit magnífich racio-
nal, en tal cas, dita noble // 205v // senyora do-
narà y pagarà de una part cent trenta-sinch
lliures, y de altra partb que en virtut de dita de-
claració se li han fet líberas y soltas per lluició
dels censals mencionats en dit dupte. Y per ma-
jor seguretat de ditas cosas ne dóna per ferman-
sas y principals pagadors lo doctor en quiscun
dret Joseph Areny y Rafel Velador, corredor de
coll, ciutedans de Barcelona, los quals, presents,
han acceptat lo càrrech de dita fermansa y han
convingut y promès que tant ab dita senyora sa-
pian com sens ella y insolidum estaran tinguts y
obligats a la solució de las sobreditas quantitats,
y per ço, tant principal com fermansas, ço és, di-
tas fermansas sas personas y tots llurs béns com
a deutes fiscals y reals y ab jurament. Essent pre-
sents per testimonis Hierònym Major y Sala y
Valentí Serra, presents.
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En aquest die ha faltat lo il·lustre senyor depu-
tat real en lo consistori de ses senyories per cau-
sa de sa indisposició.

Dilluns, a XXI. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari un acte de requesta presen-
tat a la noble dona Maria de Cruÿlles instant lo
procurador fiscal de la ciutat de Gerona y sa
col·lecta. Que·s assí cusida, signada de lletra A,
y del //206r // thenor següent:

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo septuagessimo se-
cundo, die vero tercia mensis novembris eiusdem
anni intitulata, presente et ad has vocato Fran-
cisco Garriga, scripto revirato notaria publica
Gerunda, substituto a Pedro Garriga, notario
publico Gerunda, interveniente in his vice et loco
ac tanque substituto meis Joannis Argila, civis
honorari Barchinone, secretarioque et scribe Ge-
neralis Catalonie, vigore litera missiva per me
sibi transmissa sub calendario vigessima nona de
mensis octobris proxime dimissis infrascripti, et
presentibus eciam Cosma Guixeras, famulo cur-
soris, vulgo de la estafeta, et Joanne Masdevall,
sartore Gerunda, pro testibus, adicta vocatis spe-
cialiter et assumptis Andreas Burgues, fisci pro-
curator diputacionis localis, civitatis et col·lecta
Gerundensis, constitutis personaliter coram et
ante presenciam nobilis dompna Marie de Cruy-
lles, personaliter reperte intus domos sua solita re-
sidencia quas fovet intus civitatem Gerunde, qui
dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu
per dictum scriptorem iuratum obtuleri et pre-
sentari publice petiit et requisivit quandam in
scriptis papirei requisicionis scedulam, thenoris
sequentis: «Moltb bé sab y ignorar no pot, vostra
mercè, senyora dona Maria Cruÿlles, com en la
extracció de censals se ha feta als 6 de abril del
corrent any 1672, en virtut de la concòrdia en-
tre lo molt il·lustre consistori dels senyors depu-
tats del General de Catalunya, de una, y los
acrehedors censalistes del dit General, de part
altra, sortejà en un censal rebia sobre dit Gene-
ral de penció sis-cents sous, pagador al primer
de maig, per extracció, lluició y quitació del
qual censal li han dit y escrit en la taula dels co-
muns depòsits de la present ciutat sis-centes
lliures a solta del scrivà major, com apar de la in-
tima a vostra mercè presentada de dita quitació,
y com lo sobredit censal sia estat posehit //206v
// per differents personas, los quals segons los
llibres de Vàlues de la present casa de la Diputa-
ció són restats debitors en differents quantitats.
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Y en primer lloch tingué y posehí lo sobredit
censal Francesch de Tamarit, lo qual fou arren-
dador de la bolla de Tarragona en lo trienni
1581, la qual li fou arrendada per preu de tren-
ta-nou mil y una lliura per los tres anys, com
consta en lo llibre de Vàlues de dit trienni, foli
240. Del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàlues del corrent trienni 1671, foli 64, consta
restaria a dèurer la quantitat de tres mil vuyt-
centes quatre lliures, sis sous y tres. Axí mateix
tingué y possehí lo sobredit censal dona Ma-
rianna de Tamarit, la qual segons dit llibre de
Vàlues, trienni 1581, foli 210, se troba conti-
nuada altra de las fiansas de dit Tamarit en lo
sobredit arrendament. La qual obliga per mil
lliures cada any, per la qual obligació per los tres
anys importa tres milia lliures, de les quals defal-
cades dos mil cent sexanta lliures, deu sous li
toca y gaudeix de aquellas trenta-sinch mil dos-
centes onse lliures, tretse sous y nou que en dif-
ferents jornades y en differents llibres de Vàlues
consta haver pagat dit Francesch Tamarit eo sos
hereus. Resta a dèurer la quantitat de vuyt-cen-
tes trenta-nou lliures, deu sous, la qual quanti-
tat resta enclosa en la sobredita quantitat de tres
mil vuyt-centes quatre lliures, sis sous y tres,
que se ha dit resta a dit die Francesch de Tama-
rit, principal de dita bolla. Axí que resta debitor
al General lo sobredit censal en dita quantitat
de tres mil vuyt-centes y quatre lliures, sis sous y
tres. Per lo que lo procurador fiscal, esperant al
transigri y disposat en la concòrdia entre los
molt il·lustres senyors diputats del General de
Catalunya, de una, y los acrehedors // 207r //
censalistas del dit General, de part altra, en la
qual se disposa que sia feta compensació dels
preus dels censals, ab lo que constarà estar-sa
devent al General. Y en cas que excedís lo deuta
als preus de dits censals ab las pencions, y en cas
falte, pagarà lo acrehedor censalista íntegra-
ment al General son deute. Per ço, lo procura-
dor fiscal a vostra mercè requereix y interpel·la
compense la quantitat de sis-centes lliures, que
és lo preu del sobredit censal se li és estat depo-
sat en la taula dels comuns depòsits de la pre-
sent ciutat de Barcelona, en nom de vostra
mercè, en lluició y quitació del sobredit censal a
solta del escrivà major de la casa de la Diputa-
ció, resultant lo preu del sobredit censal. Y de
altre part compense las pencions axí mateix se li
estan devent de aquell al General. Y lo que fal-
tarà per extracció de dit devie ho pague real-
ment y de fet, a fi y effecte que lo General siga
íntegrament pagat en son crèdit. Y perquè ig-
norància no puga al·legar se li fa la present re-
quisició, requirens notarium, et cetera.» Copia
cuius quidem requisicionis sceduli illus fisci pro-
curator eidem dampna Maria de Cruilles trada-
re fecit et liberavit quam ipsa de Cruilles accipit
et penes et se retinuit. De quibus ita, per actis et

gestis atque sequutis, illio dictus fiscis procurator
peciis et requisivit fieri et tradi publicum seu pu-
blica consimilia instrumenta. Qua fuerunt acta
Gerunda sub anno, die, mense et loco predictis.
Presente dicto scriptore cuirato et presentibus
eciam testibus predictis ad premissa vocatis spe-
cialiter et assumptis pro ut superius continetur.»

En aquest mateix die lo doctor en medecina,
Onofre Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet
relació en lo consistori de ses senyories com lo
doctor ardiaca Olaguer Montserrat y canonge
de la Santa Iglésia Metropolitana de Tarragona,
altre dels assessors de la present casa de la Dipu-
tació, està detingut en lo llit ab febre contínua,
impossibilitat de poder acudir a la obligació de
son offici de assessor.

207v En aquest die és tornat en lo consistori de ses
senyories lo il·lustre senyor oÿdor militar, lo
qual ere anat fora la present ciutat per afers seus
propis.

Dimecres, a XXIII. En aquest die Blay Selm, ne-
gociant, ciutedà de Barcelona, com a procura-
dor de la noble dona Isabel de Corbera y Pons,
viuda del senyor Francisco de Santcliment Cor-
bera y Pons, com de sa procura consta en poder
de Lluís Fontana, notari y síndich de Barcelona,
en jornada de 22 del present mes de nohembre,
com consta en la certificatòria de dit Lluís Fon-
tana, notari sobredit, que·s assí cusida, signada
de lletra A, constituhit personalment en lo con-
sistori de ses senyories, ha iurat en dit nom en
mà y poder de ses senyories que havent fetas las
diligèncias possibles en trobar lo acte de la crea-
ció de aquell censal de penció dos lliures, tretse
sous y onse, que rebia sobre lo General de Cata-
lunya en lo mes de juny, en què fonch extret als
6 de abril proppassat, no ha trobat aquell, y que
per ço ésser feta certificatòria.

Dijous, a XXIIII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari una suplicació en lo consis-
tori de ses senyories presentada per lo doctor en
medecina Anthoni Pellisser en orde a què se li
done llicència per tornar-se’n en sa casa, prome-
tent tornar-se representar en pena de dos-centas
lliures sempre y quant se li serà ordenat per ses
senyories. La qual és assí cusida signada de lletra
A.

En aquest mateix die lo dit doctor Anthoni Pe-
llisser, habitant en Sant Feliu de Guíxols, vuy
detingut de orde de ses senyories per la present
ciutat, és entrat en loa //208r // consistori de ses
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senyories y ha convingut y en bona fe promès a
ses senyories que dins quatre dies, del die pre-
sent en havant comptadors, y altrament sempre
y quant serà requerit, se presentarà devant ses
senyories en la present casa eo en los càrçers de
aquella sots pena de dos-centes lliures aplicado-
res a la Generalitat. Y per major seguretat de di-
tas cosas ne dóna per fermansa y semblants pa-
gadors Pere Boscarons, negociant, y Anthoni
Tirch, notari, tots de la vila de Sant Feliu de
Guíxols, los quals, presents en lo consistori, han
acceptat lo càrrech de dita fiança y han convin-
gut y promès que tant ab dit principal com sens
ell insolidum estaran tinguts y obligats a las co-
sas preditas. Y per ço, tant principal com fer-
manses ne obligan sas personas y béns com a
deures fiscals y reals y ab jurament. E lo dit doc-
tor Anthoni Pellisser ha prestat sagrament y ho-
menatge en mà y poder de Joseph Cortès, altre
dels verguers de ses senyories. Presents per tes-
timonis Joseph Blanch, Jaume Cases, verguers
de ses senyories.

En aquest mateix die és vingut en lo consistori
de ses senyories lo senyor deputat real, lo qual
per sa indisposició, per trobar-se desganat, no
havia pogut assistir en dit consistori.

Divendres, a XXV. En aquest die és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor deputat militar
per la vila de Cervera per cosas y afers seus pro-
pis.

208v Dilluns, a XXVIII. En aquest die don Anthon Reart,
scrivà de manament y secretari de província, és
entrat en consistori de ses senyories i·ls ha entre-
gat una carta de sa magestat de la reyna, nostra
senyora, que Déu guarde, en forma de Real Can-
cellaria despedida, dada en Madrit a 18 del pre-
sent y corrent mes de nohembre. La qual desclo-
sa per ses senyories se ha vist s’és nomenat de
virrey y capità general del present Principat en
persona del excel·lentíssim duch de Cessa y Bae-
na. La qual és assí cusida, signada de lletra A, del
thenor següent:

Laa reyna governadora.

Dipputados. He resuelto que el duque de Sessa y
Baena, per estar próximo de fenezer el tiempo de
los tres años por que le nombré para los // 209r //
cargos de mi lugarteniente y capitán general dese
Principado y condados, bolverle a elegir y nom-
brar para ellos por la satisfacción en que estoy de
su persona y por la confiansa que tengo de lo que
entenderá, como ha dicho, a la conservación y de-
fensa de esa provincia y a la buena y recta admi-
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nistración de la justicia, como és su obligación. Y
os lo aviso para que lo tengáys entendido, y pues ha
de representar la persona del rey don Carlos, mi
hijo, demás de admitirle, como es justo, os encargo
y mando asistáys a su juramento de la manera
que se ha acostumbrado con el mismo duque y con
los lugartenientes y capitanes generales, sus ante-
cesores. Y le reputéys y obedescáys en todo y por todo
conforme los poderes y títulos que se le remiten y
conforme estáys obligados, procurando por vues-
tra parte quanto conviniere al benneficio, defen-
sa, quietud y seguridad de esa provincia, como és
razón. Y confío de vosotros que demás de que en
ello cumpliréys con lo que os toca y con la obliga-
ción de vuestros officios recibiré muy accepto servi-
cio, que yo holgaré, assí como deseo que llegue la
edad del rey, mi hijo, para ir a esse Principado a
juraros vuestras leyes, privilegios y constituciones.
Dada en Madrid a XVIII de noviembre, MDCLX-
XII. Yo, la reyna.

Vidit don Melchior de Navarra, vicecancella-
rius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit
don Michael de Çalba. Vidit Marchio de Castell-
nou. Vidit don Ludovicus Matheu, regens. Vidit
Exea, regens. Vidit Fernandez ab Heredia, re-
gens. Vidit don Joseph de Boxadors, regens. Vidit
Hieronimus Villanueva, marchio de Villalva,
protonotarius.

209v Y axí mateix ha entregat a ses senyories lo privi-
legi de dita nominació de virrey y capità general
en persona de dit excel·lentíssim senyor duque
de Sessa, dient-los, de sa part, fossen servits ses
senyories resòldrer ab la brevedat posible la ac-
ceptació de son jurament per la necessitat y oc-
currència de tants negocis d’esta província y per
poder servir al major servey de sa magestat y be-
nefici públich.Y ses senyories li han respost que
procurarian ab la brevedat posible acudir al
mandato de sa magestat. Còpia del qual me han
ordenat a mi, scrivà major del General, cusís en
lo llibre dels Privilegis y Juraments de Officials
Reals.

Dimars, a XXVIIII. En aquest die me ha ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari un vot fet per los magnífichs assessors y
advocats fiscal de la present casa en orde si de-
ven ses senyories consentir al jurament que ha
de prestar lo excel·lentíssim senyor duch de Ses-
sa y han de ordenar al síndich que assistesca al
dit jurament encara que sa magestat no haja
prestat lo jurament acostumat. Lo qual vot és
assí cusit, signat de lletra B.

Dimecres, a XXX. En aquest die lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del Gene-
ral, ha fet relació com lo dia de aïr, per orde de
ses senyories, en la catredral de la present ciutat
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de Barcelona, al jurament que en lo dia de aïr
prestà de lloctinent y capità general lo excel·len-
tíssim senyor duch dea //210r // Cessa, y allí féu
las dos protestas que a dit síndich se li entrega-
ren, que són assí cusidas y signadas de lletra A y
B. Las quals comensà a llegir de cada una, és a
çaber, dos rallas, requerint al secretari de la pro-
vínçia que continuàs ditas protestas en lo dit ju-
rament. Y que dit excel·lentíssim senyor acceptà
ditas protestas per paraula de dit secretari de la
província.

En aquest mateix die, havent obtinguda primer
hora per lo síndich del General per a las set ho-
ras de la tarda, són anats sas senyorias consisto-
rialment, ab los verguers ab massas altas, acom-
panyats de molts officials de la present casa, en
lo palàcio de sa excel·lència. Y arribats en dit
palàcio és anat davant dit síndich a fer a saber a
sa excel·lència com ses senyories se trobaven en
dit palàcio, y encontinent entrasen ses senyo-
ries. Y arribats en la peça a hont se trobava sa ex-
cel·lència, fent-se uns a altres las degudas corte-
sias, se assentaren en forma circular. Y per orga
del senyor deputat ecclesiàstich fonch donada a
sa excel·lència la nova nominació y confirmació
havia fet a sa magestat, que Déu guarde, de sa
persona, per virrey y capità general de est Prin-
cipat, confiant que com a tan zelós y interessat
en sos auments prosseguiria en havant en fer los
repetits favors a est Principat, conforme tenia
experimentat. Y que se offeria lo consistori en
tot lo que fos de major servey de sa magestat y
de sa excel·lència. Al que respongué sa
excel·lència que «estimava esta provincia y a los
cathalanes con mucho affecto, en tanto que si su
magestad, que Dios guarde, le honrrase en dexar
en su mano el virreynato de Nápoles o de Catalu-
ña estimara en más el serlo de Cataluña, y así, en
todas las ocasiones que se le offresían a este Princi-
pado de su conveniencia obrara // 210v // con las
attençiones que como cathalán y tan interessado
en ella dezea, y también por hallarse insiculado a
la Diputación, lo que estima y preçia mucho.» Al
què, després de algunas rahons, se alçaren ses
senyories y fent-se axí mateix las acostumades
cortesias se despediren. Y sa excel·lència los
acompanyà fins a la porta del aposiento ha ont
se trobava.

Desembre, MDCLXXII.

Dijous, al primer de desembre MDCLXXII. En
aquest die, a la tarda, ses senyories consistorial-
ment, ab verguers y massas altas, acompanyats
dels officials, mestres y altres officials del Gene-
ral y present casa de la Diputació, anaren y se
conferiren a les mares de les fonts del General,

com és acostumat, per regonéxer si se necessita-
va de fer obras en ellas. Y vistas y regonegudas
aquellas se’n tornaren ab lo mateix acompanya-
ment fins a la present casa de la Diputació.a

211r Dilluns, a V. En aquest die, absent de la present
ciutat lo senyor deputat militar, me han ordenat
a mi, Joan Argila, scrivà major, cusís en lo pre-
sent dietari una súplica presentada en lo consis-
tori de ses senyories per part de Hierònym Ma-
jor y Sala, sobrecullidor del General, la qual és
acerca de la subrogació ab doble salari demane
dit Major, attesa la relació feta per lo doctor en
medecina Joseph Bas de sa desgana y vist impe-
diment, en la qual al peu de ella és tocada la
oblata juntament ab la resposta feta y firmada
per ses senyories. La qual súplica y resposta,
com està dit, és assí cusida, signada de lletra A.

211v Dimecres, a VII. En aquest die és tornat en la
present ciutat y en lo consistori de ses senyories
lo il·lustre senyor deputat militar, lo qual era
anat fora la present ciutat per sos negocis.b

212r Disapte, a X. En aquest die lo doctor en medeci-
na Joan Alòs, mitjensant jurament, ha fet rela-
ció en lo consistori de ses senyories com Jaume
Miquel, guarda ordinària de la bolla de la pre-
sent ciutat, està en lo llit ab febre y altres acci-
dents impossibilitat de poder acudir a la obliga-
ció de son offici. En aquest mateix die los
senyors deputats me han ordenat a mi, escrivà
major del General, cusís en lo present dietari
una relació feta per lo magnífich racional de la
present casa en orde al censal que en la extracció
de censals feta en la present casa a 5 de abril
proppassat sortejà dona Isabel de Corbera, la
qual és assí cusida, signada de lletra A.

En aquest mateix die me an ordenat a mi, es-
crivà major del General, cusís en lo present die-
tari un vot fet per los magnífichs assesors y ad-
vocat fiscal de la present casa y consulent aplicat
en orde a poder los senyors deputats rèbrer in-
formacions, lo qual és assí cusit signat de lletra
B y del thenor següent:

«Perc a què conste de la justificació ab què los
deputats del General de Catalunya reben infor-
macions, tant en matèrias y causas tocants a la
administració de la Generalitats com també en
casos de contrafaccions, se proposan los se-
güents fonaments.
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En quant al primer cap, tenen los deputats juris-
dicció de pèndrer informacions privative a la
magestat del rey, nostre senyor, Déu lo guarde,
//212v //qui per sa real clemènçia se la ha volgu-
da abdicar y demés ministres reals, tant majors
com menors, per les constitucions, capítols de
Cort y privilegis que se segueixen: Primera-
ment, per lo capítol 7 del redrés del any 1547,
al qual se aiunctà lo privilegi del senyor rey en
Pere Tercer, dat en la vila de Cervera, a 18 de
desembre, 1359, y unes lletres reals del mateix
dadas en Barcelona a 12 de setembre, 1370, y
altres lletres del mateix senyor rey de 28 de ja-
ner, any 1371. També se ajustan los capítols de
Cort del any 1376, que comensa: «Ítem que
vos, senyor», és en lo llibre de Vuyt Senyals, y lo
capítol de las Corts del any 1413, que·s troba ab
lo llibre dels Quatre Senyals, en los quals està
disposat que los diputats, en virtut de la juris-
dicció a ells atorgada, jutjen e decidesquen les
qüestions del General. La qual concessió de ju-
risdicció feta als deputats del General de Cata-
lunya per los sereníssims reys de Aragó és tan
ampla y afavorida que són dignats fer-se mers
executors de las sentèncias y provisions de dits
deputats aserca de les generalitats, no volen al-
trament entremeten-se sino a effecta de execu-
tar-las a instancia dels deputats, com ho diu lo
senyor rey en Pera en una lletra real dada en
Perpinyà als 27 de juny, 1362, ibi: «Nos igitur
qui ex ordinacione dicta Generalis facta in pre-
dicti sumus meri exequutores ad requisicionibus
deputatorum». La matexa concessió de jurisdic-
ció està corroborada ab molts de exemplars
recòndits en lo arxiu de la casa de la Diputació,
y també ab differents processos ab los quals
consta que los diputats han prosehir per via de
//213r // contra qualsevols personas, encara que
officials reals, que han turbat la exacció de la
Generalitats, eciam per indirecte, formant pro-
cés contra de aquells, rebent testimonis y pro-
cehint a declaració de torp, axí que esta incon-
cussa observança del General en semblants
casos per si sola y los títols y concessions sobre-
ditas de altra part radican la jurisdicció dels de-
putats y facultat de rèbrer informacions sempre
que se offereix lo cas, y ab molta rahó, supposat
que «concessa iurisdiccione censetur premissam
omne ad sine quo iurisdiccio exercere non potest».

En quant al segon cap de rèbrer informacions
los diputats en casos de contrafaccions de cons-
titucions, capítols de Cort, privilegis, usos y
costums, se ponderan per la certifficació de di-
tas informacions que los diputats, segons lo ca-
pítol 14 del any 1413, en lo llibre dels Quatre
Senyals, foli 25, tenen obligació de opposar-se
ab rahonaments, requestes y suplicacions sem-
pre que se fa alguna cosa o encantament contra
en derogació y periudici de las constitucions,
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que en tal cas los diputats, axí generals com lo-
cals, si vist los serà que lo fet sia de molta arduï-
tat, y també per la constitució «Lo fruyt» 8, tí-
tol «De observar constitucions», tenen facultat
de opposar-se a las contrafaccions se faran a las
constitucions y de prosseguir llurs instàncies
fins a tant sian defesas y conservadas, y per la
constitució «Poch valdria» 11, del mateix títol,
en la qual, explicant lo modo de la prova de la
contrafacció y com se ha de acudir al reparo de
ella en lo versicle que comensa «Las ditas co-
sas», està disposat que se haja de fer fe al official
que haurà contrafet en què y perquè haurà con-
trafet. Y per lo capítol 5 de las Corts del any
1599 està disposat que, certificats los diputats
de la contrafacció, hajan de fer las diligèncias
convenients y per ditas constitucions y altres,
com són la constitució «Com la Poríssima» //
213v //9, del mateix títol «De observar constitu-
cions», la constitució titolada «De vectigals», se
dóna facultat y poder als diputats per haver-se y
poder-se opposar per via de suplicacions, raho-
naments, requestes, protestacions a constrafac-
cions y no-res-menys són tinguts opposar-se a la
inobservança de constitucions, y per dit effecte
poden y requests són tinguts instàs per lo cum-
pliment execució observança de las constitu-
cions requerint y fent requirir per lo síndich que
los procehiments contra constitucions sien re-
vocats. Y per quant se podrie dificultar si esta fa-
cultat en los diputats ha de ser precehint instàn-
cia de part o no la constitució 45, que comença
«Statuim» de l’any 1599, disposa que «Sempre
que se entendrà que algun official haurà contra-
fet a algun usatge, constitució, etcètera, o altre
dret terra lo síndich del General a instància de
part o sens ella y sens precehís suplicació alguna
haja de instar ab la forma que disposen las cons-
titucions la conservació y observança dels usat-
ges».

La facultat y necessitat de opposar-se los dipu-
tats a contrafaccions està fundada sens con-
trovèrsia alguna y los matexos capítols de Cort y
constitucions de necessitat enclouan y suposan
facultat de rèbrer informacions de la contrafac-
ció a què se opposan, particularment ab la cons-
titució «Poch valdria», 11, vulgarment dita «La
observança», títol «De observar constitucions»,
ab la qual està disposat que quant se pretendrà
alguna cosa ésser feta contra usatges, constitu-
cions, privilegis, capítols y actes de Cort, usos y
costums puis sia de natura y condició que per
contrari imperi e manament sens suplicació,
apel·lació o reclamació revocar se pugan, reque-
rits que sian los // 214r // officials contra dels
quals se pretendrà contrafacció, e feta fe a ells
dels dits usatges, constitucions, capítols, actes
de Cort, privilegis, usos e costums designats en
què e perquè an fre contra los dits usatges,
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constitucions e altres drets desús dits, sian tin-
guts dins tres dies aprés següents los dits actes
revocar, passats los quals incorreguen ipso facto
en les penes de la constitució. La qual disposició
no sols suposa esta facultat en los diputats de rè-
brer informacions en casos de contrafaccions,
citant y curant los testimonis, però encara ne-
cessàriament la enclouen.

Fundan lo sobredit aquelles paraules de la cons-
titució «De la observança», ibi: «En què e per-
què an fet contra los dits usatges, constitucions
e altres drets». Las quals paraulas «en què e per-
què» no miran sols las constitucions ni los usat-
ges, com sian in corpore constitucionem, y axí
basteria designar-las, sinò que particularment se
dirigexen a què los deputats, per medi de son
síndich, requerexen al contrafactor que·s revo-
que li faren fe no sols del fet en què ha contrafet
però encara del dret que prohibeix lo fet, ibi «en
què e perquè», la qual fe és impossible se li puga
fer sinó és rebent informació del fet en què ha
contrafet.

Y encara que las ditas paraulas «feta fe» diriges-
can als usatges, constitucions, capítols y actes de
Cort, no se seguiria de aquí que los diputats no
puguessen rèbrer informacions.

Perquè segons dita constitució de la observança
los diputats no sols deuen opposar-se a fets con-
tra usatges, constitucions, capítols o actes de
Cort y privilegis però encara a usos y costums,
lo que en la constitució 45 del any 1599 se diu
«Altres drets de la terra», lo que seria impracti-
cable sinó és fent constar del ús y costum per
medi de la informació // 214v // que ha de pre-
sehir a la requesta per a fer fe al official y costum
a què ha contravingut.

Quant lo sobredit, bastantment no funda-
mentàs la facultat deputats en rèbrer informa-
cions, citant y cuirant als testimonis de revocar
los fets contra constitucions, ho demostra.

Perquè si los fets que se pretenan contrafaccions
no miran a vectigals ni al excel·lentíssim capità
general sinó generalment als usatges, constitu-
cions, etcètera, y request lo official ni revocarà
lo fet o no·l tornarà al primer estament passats
los tres dies de la requesta, incorre ipso facto en
las penas de la constitució de la observança que
són de excomunicació, sinch-cents florins de or
de Aragó, privació de sos officis e incapacitat de
poder-ne tenir de altra en Catalunya ab jurisdic-
ció o sens ella, las quals penas per ésser gravíssi-
mas necessariament suposen justificació del fet
perquè se ha contrafet, altrament seria més ri-
gurosa la dita constitució de la observansa als
officials reals que sens precehir informació ni

justificació de la querela a sola requisició dels
deputats estigueren obligats a revocar e tornar
al primer estament un fet no provat y que tal ve-
gada si se rebian informacions no·s provaria.

Y si acàs se ponderava que en tal cas ja té en sa
mà lo official segon la mateixa constitució «De
la observança» firmar dupta en la Real Audièn-
cia, se respon que de la firma del dupte, segons
la mateixa constitució «De la observança» lo
que presidirà en la Real Audiència firmada
aquella té obligació de fer-ne relació en dita Au-
diència // 215r // dins sis dies aprés inmediata-
ment següents, y oÿda de paraula la part o son
advocat fer·o votar ab jurament e clòurer e de-
clarar. De ha ont se veu que en las causas de
contrafaccions o firma de dupta no se dóna
lloch a provas algunas a més de aquellas que se
presentan quant se firma lo dupta per lo síndich
del General, y axí la pràctica fins lo dia de avuy y
inconcusa observansa ho an declarat. De a hont
se veu necessàriament que lo síndich del Gene-
ral, quant presenta la firma del dupta, ha de ve-
nir ab lo fet provat de què se quexa y per lo qual
pretén contrafacció als usatges, constitucions,
privilegis, capítols e actes de Cort, usos y cos-
tums.

Y en quant se replicàs que lo sobredit se ha de
enténdrer quant la contrafacció resulta de un fet
judicial o extrajudicial del qual pot constar sens
justificació ab testimonis, se respon que la cons-
titució parla generalment de fets contra usatges,
constitucions, etcètera, y axí se ha de enténdrer
per fets ara sian de paraula o obra o en scrits,
com altrament se seguiria contra la voluntat
dels reys, nostres senyors, y las Corts que en cas
que los officials reals contrafesan de paraula o
obra sens intervenció de escriptura no estarian
compresos devall de la formalitat de la constitu-
ció «De la observança», quant en aquestos casos
regularment seria major la contrafacció.

Y en cas que contrafesan los officials reals en
scrits, no essent la scriptura pública no podent-
se verificar la lletra, axí mateix restaria dita con-
trafacció sens notificació alguna per lo què han
acostumat los deputats en alguns casos de sem-
blants contrafaccions fer verificar la lletra en lo
proçés informatiu.

Si, emperò, los fets contravenen in individuo a
la constitució «Per // 215v // quant» 20, títol
«De vectigals», se diu lo mateix com a aquella y
altres aplicables se puga contrafer de la matexa
manera que a las demés constitucions. Y en dit
cas, com disposa dita constitució, essent requi-
rit per lo síndich del General lo excel·lentíssim
capità general per a què revoque, no revocant
dins tres dies aprés que serà request, en tal cas la
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Real Audiència puga y haja de fer, en nom del
excel·lentíssim lloctinent general, la revocació
per la observança de las constitucions de Cata-
lunya dins sis dies aprés que lo dit síndich haurà
acudit a la Real Audiència. Y com en lo cas de
vectigals militan las mateixas rahons, y encara
més apretades que en las contrafaccions, de al-
tres constitucions se ha de dir lo mateix en orde
a poder rèbrer los deputats informacions citant
los testimonis.

Esta citació de testimonis y recepció de aquells
ab iurament no indueix jurisdicció alguna en los
diputats, perquè com tots los judicis de contra-
faccions sian de una naturalesa, ço és, que en
aquells se procehesca sola facti veritate inspecta
sine strepitu et figura iudiciis, de aquí és que les
informacions que reban los diputats, citant y
mirant los testimonis, no és a altre fi que per
instruir-sa del fet y per poder instar contrafacció
ab fonament, y axí mateix perquè lo que té de
revocació té certitut bastant de la veritat, encara
que sens figura de judici. En què se ha contrafet
particularment no donant lloch les constitu-
cions a altres fets que, després de request al offi-
cial y firmat lo dupta, haver de fer relació lo pre-
sident en la Real Audiència de la contrafacció,
declarar aquella, revocar-la o fer-la revocar.

Exempla bastant dóna d’esta declaració y justifi-
cació, perquè los //216r // deputats, citant y mi-
rant als testimonis, no exercexen actes de juris-
dicció, sinó tant solament fer un procés
informació, lo que cada dia la experiència a
mostra la differència dels juraments iudicials y
extrajudicials, en tant que los notaris reban los
juraments de les parts que contrastan y fins ara
no se ha pretés que los notaris tingueren juris-
dicció en los contrahents.

Ni respecte de la citació exercexen los diputats
en lo proçés informatiu jurisdicció alguna, com
dita citació se resolga en simple o extrajudicial
monició. Lo que se declara ab la obiecció que se
podria fer quant un jutja delegat proceheix non
in suo casu, acostumant alesores lo Consell Real
antes de citar al dit delegat que vinga a informar
lo banch real, informant-se, en tal cas, dels pro-
cehiments del jutge delegat, no citant ni mirant
los testimonis perquè no té jurisdicció sobre lo
jutge delegat.

Offeren-se moltas respostas, y entre altres que
lo stil és different en casos de contrafaccions. Y
lo argument del stil de la Real Audiència en los
casos de delegats sols seria aplicable quant en
los casos de contrafaccions se hagués de donar
stil, però com en quiscun cas hi hage son stil dif-
ferent, apar molt aiustat a raó se li observe lo stil
que li correspon.
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Segonament, del mateix exemplar del stil contra
del jutge delegat se trau que los diputats poden
rèbrer informacions citant y mirant los testimo-
nis. Perquè si no tenint jurisdicció la Real Au-
diència sobre del jutge, no obstant assò, lo cita,
ad informandum banum reguim, encara que
dita citació sia més pròpriament monició extra-
judicial, segons la doctrina del noble don Miquel
de Cortiada, en lo tomo primer, decissió 29, nú-
mero 102, de la matexa manera se diria //216v //
que los diputats citan y miran als testimonis per a
informar-se dits deputats y informar a aquells
que han de declarar y revocar la contrafacció,
com en aquestos casos la citació no se entenga ri-
gurosament, sinó que·s puga péndrer per una
monició o vocació simpla y extrajudicial.

Ni obsta ni se deya que los proçehiments fets
devant lo jutge diga són fets per aquell qui té ju-
risdicció, perquè se respon que quant lo jutge
delegat no proceheix en son cas se reputa com a
privada persona. Y axí si lo Consell Real se mou
en lo cas del jutge delegat a procehir contra
d’ell sinó ordine iudiciario et sola facti veritate
impesta simpliciter et de plano et sine figura vidi-
tii, per lo que extrajudicialment contra dit Con-
sell què difficultat hi pot haver que lo Consell
Real se mogué·s a declarar la contrafacció y fer
revocar aquelles a aquells sobre los quals té ju-
risdicció per las informacions rebudas devant
los deputats, en los quals se an citat y mirat los
testimonis ministrats, encara que ditas informa-
cions no sian iudicials.

A tot lo sobredit se avista que en Catalunya
sempre se ha donat per constant que los dipu-
tats tenian esta facultat de rèbrer informacions,
citant y mirant los testimonis, com apar de un
vot fet a 4 de juliol, 1619, per los assessors y ad-
vocat fiscal de la present casa ab dotse doctors
aplicats, que foren los doctors: Jaume Càncer,
Pera Aülla, Francesch Tristany, Jaume Joan de
Areny, Francesch Aguiló, Bernat Sala, Joan
Pere Fontanella, Sardà, Joan Ximenis, Jaume
Marí, lo noble don Jaume Mir y Francesch So-
ler; consultats sobre un cas de nous vectigals. Y
respongueren que primer feran rèbrer los depu-
tats in forma del què se·ls consultava per a po-
der dits doctors respòndrer.

La observança ho ha declarat axí, perquè si esta
fos matèria // 217r // se controverís en judici se
provaria la immemorial sens difficultat alguna,
com non age en Catalunya persona alguna puga
testificar sobre aquella que dexàs de deposar en
favor de esta informació de què han estat fins así
los deputats.

En conformitat de esta prerogativa de què go-
san los deputats donaran són vot los doctors:
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Joan Batista Rufach, Domingo Soler, Aleix
Tristany, assessor y advocat fiscal del General,
los doctors Narcís Mir, Joan Batista Pastor y
Pau Benet Mas y Vidal, consulens, lo qual se
troba en lo dietari del trienni 1656, foli entre
44 et 45.

Trobant-se exemplars en confirmació del sobre-
dit des de 16 de janer, 1438, fins lo dia de avuy,
a més dels ponderats per los doctors en los dos
vots pròximament referits. Los quals exemplars,
ab spay de 234 anys, sobran per la justificació
d’esta preheminència y prerrogativa que se con-
sidera a favor dels deputats, interpretativa o de-
clarativa dels capítols de Cort y constitucions
referidas. Los quals exemplars pròxims antece-
dents y subseqüents als dits capítols, constitu-
cions y actes de Cort, esent axí que és de dret
que per a introduir lo costum a favor del honor
y preheminència de un magistrat bastan deu
anys sinó és contra dret, y si és contra de aquell
bastan quoranta anys, y las prerrogativas conce-
didas als tribunals en forsa de costum se han
dignat los reys, nostres senyors, per sa clemèn-
cia, observar-las y manar-las observar, com en la
constitució de la observança, axí mateix estigan
compresos los usos y costums, com los usatges,
constitucions y capítols de Cort, y la constitució
45, del any 1599, també comprenga dits usos y
costums ab aquellas paraulas «altres drets de la
terra», com la consuetut sia axí mateix ley y dret
encara que no scrit.

Tàcitament sentí lo mateix lo nostra antich prà-
tich Mieres quant // 217v // diu que «Los dipu-
tats, en causa de contrafacció, no exercexen la
contenció de jurisdicció confiant la altra part o
membra de la jurisdicció», y axí nostra pràtich
Fontanella ho insinua, dient que «Los deputats
no ixen a casos de contrafaccions que primera-
ment no sia declarat per los assessors de la casa»,
la qual paraula «declaració» aiuntada ab la pa-
raula «certificats» del capítol 5 de las Corts del
any 1599 y ab la paruala «entendrà» de la cons-
titució 45 del any 1599 ab evidència demostran
que en lo procés informatiu los deputats del
General de Catalunya encara que extrajudicial-
ment citen y iuran los testimonis, altrament la
declaració dels accessos no tindria seguretat
aserca del què se·ls representen, los diputats no
restarian certificats com la introducció del jura-
ment sia lo únich medi per la certificació, y la
paraula «enténdrer» se haja de péndrer impo-
tiori significatiu que és pene ac vere intelligere.

Exemplars per a tot lo sobredit en lo Arxiu Real y
casa de la Diputació y notaris que an actuat los
processos de contrafaccions se’n trobarian infinit
a no haver la incúria del temps ocasionat lo olvit
de aquells, y per ara se subministren los següents:

1. A 16 de janer, 1438, se trobà un procés ab lo
qual los deputats reberen informacions per dos
respectes, lo hu dels quals era perquè se exhigí
un nou vectigal per los officials del capità gene-
ral.

2. A 23 de maig, 1441, informació rebuda con-
tra de un comissari real per composar als pro-
vincials en fets de viuras.

3. A 14 de agost, 1460, informació rebuda con-
tra un comissari real per excedir en las informa-
cions rebia contra de usurers.

4. A 11 de janer, 1547, informació rebuda per
Gort y Albanells, assessors del General, per
quant don Carlos d’Oms y de Cruÿlles, portan-
veus del General, governador en lo comptat de
Rosselló y son assessor, revocavan prestar lo sa-
grament y homenatge acostumat prestar per los
officials reals.

218r 5. A 9 de juliol, 1547, informació rebuda con-
tra don Joseph de Guevara, lloctinent y capità
general, perquè impedia lo líbero comers.

6. A 27 de nohembre, 1554, informació rebuda
per Joseph Montaner y Ta ... Clariana, asses-
sors, contra un alguatzir real per contrafactor de
constitucions de Catalunya, la qual informació
fou rebuda en virtut de la constitució de la ob-
servança.

7. A 16 de mars, 1575, informació rebuda es-
sent assessors Francesch Serra y Lluís de Agulla-
na, per quant aportavan vara y insignia de pretès
governador don Enrich de Cardona, esent en
Catalunya don Pedro de Cardona, son pare, go-
vernador anomenat per sa magestat, y axí en-
contrava ab las constitucions que prohibexen la
creació de nous officials y també contra las que
disposan que, essent en Catalunya lo portant-
veus de General governador no·s pot exercir lo
dit offici per altre com a lloctinent.

8. A 16 de maig, 1575, essent assessors los ma-
texos, se rebé informació contra hu que imposa-
va nous vectigals.

9. A 22 de setembre, 1582, essent assessor
Guardiola, se rebé informació contra dos scri-
vans de manament per no haver volgut presen-
tar una suplicació al excel·lentíssim lloctinent
general.

10. A 20 de agost, 1588, informació presa, es-
sent assessor Pineda y advocat fiscal Bonet, con-
tra un alguazil real per no voler prestar lo sagra-
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ment y homenatge acostumat prestar per los
demés officials reals.

11. A 5 de janer, 1591, essent assessor Fivaller y
advocat fiscal Bonet se prengué informació con-
tra los officals de la capitania general per diffe-
rents apressions fetas als provincials.

12. A 5 de febrer, 1600, informació rebuda es-
sent assessor Aÿlla y advocat fiscal don Joseph
Quintana contra hu que impedia lo líbero co-
merç.

218v 13. A 5 de nohembre, 1602, essent assessors
don Climent de Cardona y Serra, associat y
scrivà lo offici de advocat fiscal Ta ... de Prat, se
rebé informació contra Gabriel Olsina, scrivà de
manament, per no haver volgut presentar una
súplica al excel·lentíssim lloctinent general.

14. A 24 de janer, 1612, informació rebuda
esent assessor Soler y advocat fiscal don Joseph
Quintana, per haver anomenat sa magestat en
abat de la Portella a fra Pere Sanxo, essent me-
norquí.

15. A 8 de juliol, 1619, essent assessors Aroles y
Vinyola, juntament ab dotse consulens, reberen
informació, essent advocat fiscal Ugo de Mon-
taner, aserca lo nou vectigal de la capitania ge-
neral per fer carretejar la fusta a la Drasana sens
pagar los ports.

16. A 25 de janer, 1631, informació rebuda, es-
sent assessor los doctors Bernat Sala y Joseph
Ramon, advocat fiscal Miquel Joan Magarola,
per la contrafacció de nou vectigal per los offi-
cials de la Ballia General imposavan sobre lo àr-
bitra del pinyol de las olivas.

17. A 12 de janer, 1630, essent assessors Vinyes
y advocat fiscal Miquel Joan Magarola, se rebé
informació contra lo compte de Fontclara y sos
soldats per excessos feian en los allotjaments
fent-se donar menjar y bèurer y maltractant los
paysans y altres extorsions.

18. En lo mes de febrer del any 1632, essent as-
sessor Vinyals y advocat fiscal Pallarès, se rebé in-
formació contra los officials reals fent nou arbitre
dels pinyols de les olives, dit «de la camiseta».

19. A 8 de mars del mateix any altra informació
rebuda en orde al mateix.

20. A 17 de mars, 1632, essent assessor Martí y
Vinyals, se rebé informació per excessos de sol-
dats.
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21. A 10 de mars, 1635, essent assessors don
Francisco de Oluja y Palmerola, advocat fiscal
Anglasell, se rebé informació instant lo capítol y
canonges de la Santa Iglésia d’Elna, cònsols de
la vila de Perpinyà //219r // y confraria dels mili-
tars de dita vila, per excessos de soldats.

22. Altra informació rebuda en lo mateix mes y
any per excessos de soldats.

23. A 29 de octubre, 1635, essent assessors
Aguiló y Vidal y advocat fiscal Francesch Maga-
rola, altra informació rebuda per los vectigals
que imposavan los officials del Sant Offici con-
tra la constitució 20, títol «De vectigals».

24. A 27 de octubre del mateix any altra infor-
mació rebuda per quant lo governador de Cata-
lunya y altres officials reals capturaven alguns
provincials sens provisió de captura ni trobats
en crim fregant, aportant-los en les presons de
la Dresana, fent-los moltas vexacions perquè
esentasen plasa.

25. En dita jornada altra informació rebuda per
lo mateix.

26. A 28 de nohembre, 1635, essent assessors
Fàbregas y don Ramon de Magarola, altra in-
formació rebuda contra los officials del pès del
senyor rey per importar nous vectigals.

27. A 29 de janer, 1636, essent assessors don
Ramon de Magarola y Ta ... Vidal, advocat fiscal
Fàbregas, altra informació rebuda per exercir
jurisdicció un veguer y portar vara acabat lo
temps de son privilegi.

28. A 12 de juny, 1636, essent assessors y advo-
cat fiscal los matexos, informació rebuda per
quant ha per obtenir privilegi de veguer havia
promès donar vint soldats contra la constitució
primera, 12 y 13, títol «De personas prohibides
regii officii».

29. A 13 de octubre del mateix any, altra per lo
mateix.

30. A 2 de octubre del mateix mes y any, infor-
mació rebuda per quant un valençià era estat
anomenat alcayt de Castell Lleó y com a tal
exercia jurisdicció en la Vall de Aran, contra lo
capítol 35 de las Corts del any 1599.

31. A 14 de nohembre, 1636, informació rebu-
da per excessos de soldats.

32. A 2 de mars, 1637, essent assessors lo doc-
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tor Joan Sabater y Ta Vidal, advocat fiscal Fà-
bregues, informació rebuda per excessos de sol-
dats.

33. A 14 de desembre, 1635, altra informació
rebuda per excessos de soldats.

34. A 18 de abril, 1637, essent assessor lo doc-
tor Joseph Balet, altra informació rebuda per
haver un official real y un capità de cavalls fora-
dadas y tancadas las portas de una casa y axí ha-
ver spoliat los amos de aquella sens conexensa
de causa.

35. A 30 de juny, 1637, ab suplicació firmada
per lo doctor Osona y provisió de Vidal, asses-
sor, fou rebuda informació contra don Pedro
Cilia y altres soldats per excessos.

36. A 14 de desembre, 1637, altra informació
rebuda contra excessos de soldats.

37. A 26 de maig, 1638, essent assessors los
doctors Joan Batista Vila y Jaume Sabater, ad-
vocat fiscal lo doctor Mas, informació rebuda
per excessos de soldats contra constitucions.

38. A 30 de octubre, 1638, informació rebuda a
suplicació del doctor Cadena, essent assessor
don Enrich Alemany, perquè un aliegna exercia
jurisdicció en lo Vall de Aran y governava aque-
lla ab ordes del virrey de Aragó, esent dita Vall
de Aran del principat de Catalunya.

39. A 5 de nohembre, 1638, informació rebuda
contra Francisco Santpere, essent valencià exer-
cia jurisdicció en la Vall de Aran.

40. A 15 de nohembre, 1639, informació rebu-
da contra officials reals per haver capturat diffe-
rents personas sens provisió de captura.

41. En lo febrer, 1640, altres informacions re-
budas per violació de constitucions.

42. Ítem, se troba en la casa de la Diputació
vint-y-dos processos ab // 220r // informacions
rebudas citant y virant los testimonis per vàrias
contrafaccions des del any 1640 fins en lo any
1652 inclusive.

43. A 10 de setembre, 1653, informació rebuda
essent assessors los doctors Serra y Par, advocat
fiscal lo doctor Juan Batista Pastor, per haver
tret de Catalunya differents presoners.

44. A 30 de juny, 1654, informació rebuda per-
què un doctor de la Real Audiència recusà pro-

vehir una scèdula ab pretest que sa magestat,
que gose de glòria, havia manat no·s pasàs ha-
vant en una causa contra la constitució 6, títol
«De diversos rescrits».

45. A 24 de setembre, 1654, essent assessors y
advocat fiscal los matexos, informació rebuda
per excessos de soldats.

46. A 13 de janer, 1660, informació rebuda es-
sent assessors los doctors Soler y Mas y Vidal,
advocat fiscal lo doctor Aleix Tristany, per
quant un capità de cavalls havia exercit jurisdic-
ció en un paysà.

47. A 11 de mars, 1664, essent assessors los
doctors Jofreu y Vidal y Roca, y advocat fiscal lo
doctor Gelpí, informació rebuda per haver los
reverents pares inquisidors capturats a uns offi-
cials non in suo casu.

48. A 24 de abril, 1665, informació rebuda es-
sent assessors lo doctor don Joseph Ferrer y lo
doctor Joan Carbonell, advocat fiscal lo de-
munt dit, per quant lo auditor del exèrcit cap-
turà a un provincial y lo portà pres a la Drasana.

49. A 29 de juliol, 1660, informació rebuda es-
sent assessor los doctors Soler y Joffreu, advocat
fiscal lo doctor Tristanys, per les composicions
o nous vectigals que imposava Pau Fornells.

50. A 15 del mateix mes y any, altra informació
rebuda per haver posat uns naturals a galera ab
seducció, essent advocat fiscal lo mateix y asses-
sors los doctors Francesch Vidal y Roca y Jof-
freu.

51. A 15 del mes de agost del mateix any se
rebé informació per //220v // detenir en galera a
un forsat acabat lo temps de sa penitència.

52. A 31 de agost, 1666, informació presa per
lo doctor Vicens Sabater perquè un aragonès ab
títol de governador del marquès de Camarasa
exercia jurisdicció.

De ha ont los assessors, advocat fiscal y doctor
consulent infrascrit són de vot y parer que per
las rahons sobreditas y exemplars de tant graves
y magnífichs doctors representant vostra senyo-
ria lo sobredit a sa magestat, Déu la guarde, era
servida tenir a bé que vostra senyoria continúe
rèbrer informacions en los casos que forsan po-
dran esdevenir.

Febrer, assessor, subrogatus. Campderros, advoca-
tus fisci Generalis subrogatus. Balasch, assessor.
Valencia, consulens.»
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Dilluns, a XII. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor militar és baxat en la Llotja de la mar de
la present ciutat y s’és conferit en la casa del Ge-
neral per vèurer en lo aposiento dels fraus si n·i
havia en aquell. Y per no ser·i estat lo receptor
dels fraus no ha pogut regonèxer aquell.

221r Dimecres, a XIIII. En aquest die lo il·lustre se-
nyor oÿdor militar és baxat a la Llotja de la mar
de la present ciutat y s’és conferit en la casa del
General y en lo apossiento del receptor dels
fraus per vèurer en aquell los fraus y havia. Y se
hi ha trobat un que són vuyt canas, quatre
palms Cadis, color de foch, après en casa de Ja-
cinto Janer, carniser, de la vila de Mataró.

221v Dilluns, a XVIIII. En aquest die ses senyories
anaren a fer la regonexensa ordinària en las bo-
tigas de la present ciutat y altres parts de aquella
per a vèurer si se cometian fraus al General, la
qual feren ses senyories com és acostumat, ab
assitència dels officials infrascrits, ço és, Isidro
Saleta, regent la vegueria de Barcelona, don Da-
mià de Torres, algutzil ordinari de sa magestat,
Magí Pifarrer, alguazil extraordinari de sa ma-
gestat, Joseph Fortunyo, alguasil del senyor go-
vernador, don Hierònym de Miquel, regint la
ballia de Barcelona, y Hierònym Macip, cap de
guayta del veguer de Barcelona.

222v Disapte, a XXIIII. En aquest die lo doctor en me-
decina Pau Fuster ha feta relació en lo consisto-
ri de ses senyories mitjensant jurament, com lo
doctor Pau Enrrich, tenint lo offici de guarda
ordinària del portal de Sant Anthoni, està en lo
llit ab la cuxa trancada imposibilitat de poder
acudir a la obligació de son offici.

Incipit annus MDCLXXIIIa

223r Disapte, a XXXI. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com als 24 del corrent mes de de-
sembre, de orde de ses senyories, aportà y pre-
sentà al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità
general una suplicació que és assí cusida y signa-
da de lletra A aserca de la apprehensió de unas
reals de vuyt feta en la vila de //223v // Sant Fe-
liu de Guíxols de una barca francesa, y que sa
excel·lència respongué que miraria dita suplica-
ció.

E més, fa relació com, havent tornat al dit ex-
cel·lentíssim senyor de orde de ses senyories lo
dia de 28 del corrent a effecte de saber lo que sa
excel·lència responia en orde al fet de dita supli-
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cació, sa excel·lència respongué que ja demana-
ria al governador de la vila de Sant Feliu de Guí-
xols de què dexàs librement tràurer los reals de
vuyt y aportar-els-ne a la present ciutat receptor
dels fraus, en poder de qui se trobaven, suposat
que dits reals de vuyt restarian tant segurs assí
com allà, y que se veuria alguna a qui tocava la
aprehensió, y si era frau o no. Y que responent
dit síndich a sa excel·lència que si gustava torna-
ria a cercar dit despaig o orde, respongué que
en hora bona que hi tornàs a sercar dit orde o
despaig. E més, fa relació que havent dit síndich
anat a sercar dit orde lo die de 29 y de 30 del
corrent y havent fet entrar recado a sa excel·lèn-
cia de com dit síndich estava fora y era vingut de
part de ses senyories de dit orde o despaig, sa
excel·lència féu axir lo captiu de sa guarda y di-
gué a lo síndich que digués a ses senyories dels
senyors deputats y ohidors per haver tingut oca-
sió havia ja enviat a Sant Feliu dit despaig de
orde, y que en aquella hora devia ja ser en dita
vila de Sant Feliu lo dit orde o despaig.

Gener, MDCLXXIII.

224v Disapte, a VII. En aquest die ha faltat en lo con-
sistori de ses senyories lo il·lustre senyor Hugo
Canta y de Oms per causa de sa indisposició.

Dilluns, a VIIII. En aquest die lo doctor en me-
deçina Lluýs Vilanera y Hierònym Elies, cirurgià,
mitjensant jurament, han fet relació en lo consis-
tori de ses senyories com Joseph Cortès, altre dels
verguers de ses senyories, en lo llit detingut de
una malaltia pateix a lo sacro y fèmur, la articula-
ció, la qual necessita de remey, imposibilitat de
poder acudir dit a la obligació de son offici.

225r Dimars, a X. En aquest die és baxat en la Llotja
de la mar de la present ciutat y s’és conferit en la
casa del General y en lo apossiento del receptor
dels fraus per vèurer què fraus y havia en aquell.
Y se ha trobat dos mil tres-cents vint-y-dos reals
de vuyt en sperit, apresos en frau en una barca
francesa del patró Honorat Girant, que·s troba-
va en lo port de la vila de Sant Feliu de Guíxols.

Dimecres, a XI. En aquest die lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich, ha fet rela-
ció com per dos o tres vegades, de orde de ses
senyories, se conferí ab lo molt il·lustre consis-
tori dels senyors visitadors a effecte de què fos-
sen servits, attès que lo temps de la visita era ja
acabat, entregar lo dietari y demés papers de la
visita, y ditas dos o tres vegades fossen en temps
que encara lo dit consistori se aiuntava en la
present casa.

E més, fa relació com des de què dit consistori
de la visita no·s junta en la present casa s’és con-
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ferit dos vegades ab lo molt il·lustre senyor abat
Sastre, president de dita visita, per lo dit effecte,
y en particular lo dia de avuy, dient a dit senyor
abat que lo molt il·lustre consistori dels senyors
deputats, no tenint las sentèncias de visita, no
podia executar aquellas, y axí mateix, si cosa
se·ls exortava, no podian posar-ho en obra, su-
posat que no sabian què fer. Y que·ls seria forsós
si ab brevedat no se’ls entregavan dits libres
consultar lo que se havia de obrar. Y que dit se-
nyor abat ha respost que la culpa de tot era del
scrivà major de dita visita y que li havian posat
pena de // 225v // cent lliures y de presó per a
què ajustàs y regulàs dits llibres a efecte de po-
der entregar-los a dits senyors deputats y que fi-
nalment proposaria que ab tota brevedat se en-
tregassen.

Dijous, a XII. En aquest die Joseph Vinyes, cor-
redor de coll, ciutedà de Barcelona, altre de les
trompetes pentas del General y casa de la Depu-
tació, present en consistori de ses senyories, ha
representat als molt il·lustres senyors deputats
que per trobar-se vell y ab poca salut estava im-
possibilitat per poder servir de son offici de
trompeta del dit General, ab què suplicava a ses
senyories fossen servits admètrer-li la renuncia-
ció de dit offici. E ses senyories respongueren
admetian aquella si et in quantum. Presents per
testimonis Joseph Blanch, altre dels verguers y
Joan Rossell, passamaner.

Divendres, a XIII. En aquest die és entrat en lo
consistori de ses senyories don Joseph Clariana
y Seva, y obtemperant a una declaració o sen-
tència feta per los magnífichs assessors de la pre-
sent casa al peu del procés en la causa que ins-
tant dit don Joseph de Clariana contra lo
procurador fiscal del General se aportava en dit
consistori sobre la falta que se li devia fer de
aquelles mil lliures a ell girades en la taula per
dits senyors per lluició de un censal de consem-
blant preu, en lo qual sortejà en la creació feta a
6 de abril // 226r // propassat, en la qual fonch
declarat haver-se-li de fer dita solta, no obstant
la opposició li feya dit procurador fiscal per ser
dit don Joseph de Clariana fermansa al doctor
Anthoni Sala, canonge de Vich, oïdor que
fonch en lo trienni 1665, debitor al General en
la quantitat de mil quatre-centes sinquanta-una
lliura, set sous, en virtut de condempnació de
visita feta en lo trienni 1668 sobre la querela
número 8, com aquell a sia estada recorreguda
al Real Consell y admès dit recors, entès emperò
que antes de fer-se-li dita solta ratificàs la dita
fermansa. Per ço, lloha, aprova, ratifica y confir-
ma la dita fideiussió per ell feta a dit doctor ca-
nonge Anthoni Sala sens ninguna derogació de
ninguna de las obligacions en lo acte primitiu
de dita fermansa continuades, declarant que

aquella per rahó de dita declaració ni solta no
sia en ninguna cosa perjudicada, derogada ni
cancel·lada ans bé, aquella reste en sa forsa y va-
lor ya ... molt il·lustres senyors deputats que
sempre y quant tinga lloch la execució de dita
querela donarà y pagarà la quantitat que per
rahó de dita primitiva fiansa està obligat. Y per
ço attèndrer y cumplir ne obliga sa persona y
béns com ha deutes fiscals y reals y ab jurament.
Y ha prestat sagrament y homenatge en mà y
poder de Jaume Casas, altre dels verguers de ses
senyories. Essent presents per testimonis Fran-
cisco Martí, burgès, y Salvador Nomdedéu, stu-
diant en filosofia, criat del senyor deputat real.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari un acte de requesta presentat instant lo pro-
curador fiscal del General a Jaume Domènech y
Desbarri. // 226v // Lo qual és assí cusit, signat
de lletra A y del thenor següent:

«Noverintb universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo septuagessimo ter-
cio, die vero decima tercia mensis januarii eius-
dem anni intitulatis, presente et ad hec vocato
atque requisito me Joanne Argila, cives honorato
Barchinone, secretario et scriba maiore Generalis
principatus Catalonie, et presentibus eciam An-
thonio Bonanat, mercatore, et Jacobo Mir, auri et
argenti fabro, civibus Barchinone, pro testibus, ad
hec vocatis specialiter et assumptis Dionisius Ma-
garola, civis honoratus Barchinone, procuratur
Generalis Catalonie, constitutus personaliter co-
ram et ante presentem Jacobi Domènech et Des-
barri, domicelli, personaliter reperti intus domo
sua solita residencia quas fovet in presenti civita-
te Barchinone, in vico dicto de la Merçè qui dicto
nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me
dictum scribam maiorem obtulere et presentari
publice petiit et requisivit quandam in scriptis
papirei requisicionis scedule, thenoris sequentis:
«Moltc bé sab y ignorar no pot, senyor Jacinto
Domènech y Desbarri, com en la extracció feta
per los il·lustres senyors deputats del General de
Catalunya als 6 de abril proppassat del corrent
any 1672, en virtut de la concòrdia entre los de-
putats, de una, y los acrehedors censalistas, de
part altra, entre altres los acrehedors censalistes
que sortejaren sortejà, vostra mercè un censal
de pensió dos mil sous que tots anys acostuma-
va rèbrer lo General als 21 de janer, per lo que
han dit y scrit a vostra mercè en la taula dels co-
muns deposats de la present ciutat de Barcelo-
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na, lluició, quitació y extinció del sobredit cen-
sal dos mília lliures // 227r // a solta del escrivà
major de la casa de la Diputació, lo qual censal
tingué y possehí don Miquel Quintana, lo qual,
segons lo llibre de Vàlues del trienni corrent de
1671, foli 263, se trobà continuat altre de les
fiansas de Joan Manegat, oÿdor real que fou del
present principat de Catalunya en lo trienni
1647. Lo qual Manegat restà debitor al General
dinou lliures, setse sous y vuyt per tantes fonch
condemnat en la visita de dit trienni 1647 feta
en lo any 1650 sobre la querela de número 12,
com consta en lo llibre de Vàlues de dit trienni
1650. Y de altra part, segons lo llibre de Vàlues,
trienni corrent de 1671, foli 466, se trobà que
vostra mercè, senyor Jaume Domènech y Des-
barri, fou altre de les fianses donades en lo in-
grés del offici de Francesch Puigdesalit de depu-
tat militar que fou d’est principat de Catalunya
en lo trienni 1665, lo qual Puigdesalit, junt ab
sos condeputats, restaren a dèurer al General de
Catalunya la quantitat de mil vuyt-centes no-
ranta-sinch lliures, dotse sous y sis per tantes fo-
ren condemnats en la visita de dit trienni 1665
feta en lo any 1668 per differents sentèncias de
visita, és a çaber: setanta-nou lliures, sinch sous
y sis a compliment de cent lliures sobre la que-
rela de número 3; en vint-y-sinch lliures sobre la
querela de número 4; en dos-sentes deu lliures
sobre la querela número 12; en cent lliures so-
bre la querela de número 33; en trenta lliures
sobre la querela de número 30; y en las restants
mil quatre-centes sinquanta-una lliura, set sous
sobre la querela de número 8, com consta en lo
llibre de Vàlues del corrent trienni en foli 166,
467, 468, 475. Las quals quantitats condemna-
des en pagar al General juntas prenan summa de
mil nou-centes quinse lliures, nou sous y dos. Y
com, segons lo disposat en la concòrdia del Ge-
neral, de part altra, estiga disposat haver-se de
fer compensació dels preus dels censals seran
extrets ab les quantitats // 227v // se trobaran
dèurer-se al General, y en cas que los preus no
troben a la extinció del deute, ab les pencions,
per ço, lo procurador del General lo interpel·la
y requereix revolte als molt il·lustres senyors de-
putats la sobredita quantitat de mil nou-centes
quinse lliures, nou sous y dos del diner se li és
estat girat per luició del sobredit censal, segons
sèrie y tenor de dita concòrdia, a fi y effecte co-
bre íntegrament lo General son crèdit. Y per
quant vuy en dia està pendent una causa davant
dels magnífichs assessors que fou remesa per los
visitadors del trienni 1665 de la visita, feta en lo
any 1668, que fou la querela de número 1, en la
qual foren querelats Francesch Puigdesalit, de-
putat militar de dit trienni iunt ab sos condepu-
tats y oÿdors, per ocasió de haver donat lo diner
resultant dels drets ordinaris del General al real
thesorer de sa magestat, dos mil quatre-centes
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lliures salvo iure, a bon compte que havia cobrat
lo General de Catalunya dels drets de la nova
ampara sens haver primer dits deputats y oÿdors
averiguat los comptes y pagar, pretenent lo pro-
curador fiscal en aquella haver pagat lo General
del què havia rebut a dits drets a sa magestat al-
tre dita partida y per lo consegüent haver de re-
fer dits deputats y oÿdors al General dita quanti-
tat de ses propis béns, la qual causa és indecisa,
per ço, lo procurador fiscal se reserve los drets
que li competexen y li poden competir sobre dit
censal y pensions de aquell y altrament contra
de vostra mercè com a altre de les fianses de dit
Francesch Puigdesalit, deputat militar que és
del General de Catalunya en dit trienni, perquè
en cas de subcumbènia de aquesta dita causa
puga lo procurador fiscal cobrar de vostra
mercè lo que sia. Requirens notariorum. Copia
cuius eidem tradidit et liberavit quod accepit, re-
cepit et poenes se retinuit quaquidem papirei re-
quisicionis // 228r // scedula sich ut predicitur
oblata et presentata; illico dictus Iacobus Dome-
nech, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi
terminum iuris ad respondendum. De quibus ita
per actis et gestis atque secuitis illico dictus Dioni-
sus Magarola dicto nomine petiit et requisivit fie-
ri et tradi, unum et plura, publicum seu publica
consimilia instrumenta per me, dictum et infras-
criptum scribam maiorem. Que fuerunt acta
Barchinona sub anno, die, mense et loco predictis,
presente me dicto scriba maiore et presentibus
eciam testibus predictis ad premissa vocat specia-
liter et assumptis pro ut superius continetur.a

229r Disapte, a XXI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una carta de pergamí que conté
la gràcia del jubileu pleníssim, durador per set
anys, en la capella petita de la present casa del
gloriós Sant Jordi, lo qual és signat de lletra A y
serà continuat en lo llibre de Indults apostòlichs.

Dimars, a XXIIII. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor oÿdor ecclesiàs-
tich per afers seus propis. En aquest mateix die
lo noble don Joseph de Claravall y Serra, en
Barcelona populat, constituït personalment en
lo consistori de ses senyories, ha jurat en mà y
poder de ses senyories de què se ha fetes les //
229v // diligències posibles en sercar lo acte de
aquell censal de penció trenta-una lliura, sinch
sous y preu mil lliures que rebia sobre lo Gene-
ral de Catalunya a 31 de juliol, en lo qual sortejà
a 6 de abril pròxim passat; no ha trobat aquell.

Dijous, a XXVI. En aquest die Francisco de Ta-
verner y Montornés, domiciliat en Barcelona
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domiciliat, constituït personalment en lo con-
sistori de ses senyories, ha jurat en mà y poder
de ses senyories de què ha fet les diligències po-
sibles en sercar lo acte de aquell censal de pen-
ció nou lliures y preu cent vuytanta lliures que
rebia quiscún any a 21 de juliol sobre lo General
de Catalunya, en lo qual sortejà a 6 de abril prò-
xim passat, y no ha trobat aquell.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari un dupte fet per lo magnífic racional de la
present casa y al peu de aquell la declaració feta
per los magnífichs assessors de la present casa en
orde de aquells sis censals que a 6 de abril prop-
passat sortejà entre altres, la senyora donyaa //
230r // Madrona Taverner, lo qual és assí cusit,
signat de lletra A.

En aquest mateix die me han ordenat a mi scrivà
major del General de Catalunya, cusís en lo pre-
sent dietari una carta del excel·lentíssim senyor
duch de Osuna y Oseda, de present governador
de sa magestat en lo estat de Milà, dat en Milà a
21 de desembre, 1672, en resposta de una de
ses senyories a dit excel·lentíssim senyor scrita
en orde a una barca catalana detinguda en un
dels ports del duch de Saboya ab pretext que ere
barca genovesa, la qual és assí cusida, signada de
lletra B.

Divendres, a XXVII. En aquest die és estat pre-
sentat en lo consistori de ses senyories un real
privilegi de doctor del Real Consell despedit en
deguda forma de Cancellaria, dat en Madrit als
24 de desembre proppassat, en favor del magní-
fich Rafel Nabona, lo qual privilegi és estat vist
y regonegut de orde de ses senyories per los
magnífichs assessors ordinaris de la present casa
de la Diputació, y vist venir, en dita deguda for-
ma despedit, com en registre de privilegis de of-
ficials reals.

Disapte, a XXVIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de sín-
dich, com per orde de ses senyories lo dia pre-
sent és anat al molt reverent canceller a effecte
de instar-li la declaració de les dos contrafac-
cions, és a çaber: la dels grans de don Francisco
Montserrat y Vives y la dels reals de vuyt de la
Galera de Gènova contra los magnífichs doctors
Calderó, Amigant y Sabater. Y del mateix lo de-
cret de execució de la declaració de contrafacció
feta contra // 230v // Salvador Lleonart y altres.
Y que lo molt reverent canceller ha respost que
la semmana entrant procuraria en vèurer des-
patxar tot lo dit.

Dilluns, a XXX. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una relació feta per lo magnífich racional
de la present casa, lo que és en orde de aquells
set censals que sortejà la noble donya Ana Ga-
mis, la extracció de censals a 6 de abril proppas-
sat de 1672, la qual és signada de lletra A.

Dimars, a XXXI. En aquest die lo pare Narcís Bo-
senilles, procurador del prior y convent de Sant
Geroni de la Murtra, mitjensant jurament, pre-
sent en consistori de ses senyories, ha jurat en
mà y poder dels molt il·lustres seyors deputats
que ha fet les diligències possibles en trobar lo
acte de la creació de aquell censal de preu qua-
tre-centes lliures y pesió tres-cents vuytanta
sous, onse dinés y malla que tots anys rebia so-
bre lo General de Catalunya als 6 de juny, en lo
qual fou extret en la extracció dels censalsa //
231r // als 6 de abril proppassat; no ha trobat
aquell.

En aquest mateix die Joseph Iglésies corredor
públich y jurat del General, ciutedà de Barcelo-
na, ha fet relació en lo consistori de ses senyo-
ries com per orde de ses senyories era conferit
en la vila de Caldes de Monbuy per encantar y
subhastar la carta y heretat del quòndam Joan
Pau Negrell y per assenyalar diada per a lliurar; y
no ha trobat major dita que de dos mil y sinch-
centes lliures.

En aquest mateix die, havent obtinguda primer
hora per lo síndich del General per a las quatre
de la tarda, són anats sas senyorias consistorial-
ment, ab verguers y masses altes, acompanyats
de molts officials, en lo carrer de Bonayre de la
present ciutat, en casa lo excel·lentíssim senyor
don Diego Phelipe de Gusmán, duque de San
Lucas y Marqués de Lagunas. Y antes de arribar
ses senyories en casa de dit excel·lentíssim se-
nyor ha passat devant lo síndich del General per
fer a çaber a dit excel·lentíssim senyor com ses
senyories venian a visitar-lo. Al que encontinent
lo que dit excel·lentíssim senyor a rèbrer a ses
senyories a mitg passadís antes de entrar a la pri-
mera quadra, fent-los entrar devant a la segona
sala a hont assentaren en forma sircular y fent-se
moltas cortesias, posant-se dit excel·lentíssim
senyor en lo puesto inferior. Y per orga del se-
nyor deputat ecclesiàstich li fonch donada la
benvinguda en nom d’est Principat, y de ses se-
nyorias a esta província dient-li lo consuelo que
tots havian tingut que sa excel·lència fos vingut
a honrar ab sa presència est Principat offerint-se
en tot lo que fos en servey de dit excel·lentíssim
senyor, desijant se offeressen al consistori repe-
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tidas occasions de son major gust per a què sa
excel·lència pugués experimentar son affecte. Al
que respongué dit excel·lentíssim senyor que
«con mucho contento havía venido a este Princi-
pado y que en todas ocasiones de su mayor conve-
niéncia le hallaría este Principado y su señoría //
231v //muy cierto para obrar con toda finesa lo de
su mayor gusto». Y poch aprés, havent tingut al-
gunas rahons de molta estimació, fent-se moltas
cortesias, se alsaren, y passant devant dit
excel·lentíssim senyor los acompanyà fins a tres
graons de la scala, a hont se despedí ab molta
cortesia.

Febrer, MDCLXXIII.

Dimecres, al primer de febrer, MDCLXXIII. En
aquest die me han ordenat a mi, scrivà major del
General, en lo present dietari una relació del
magnífich racional de la present casa en orde de
aquells sis censals que la noble dona Madrona
Taberner rebia sobre lo General de Catalunya,
en què sortejà en la lluició de la extracció dels
censals condonats en lo mes de abril proppassat.
Que·s assí cusida, signada de lletra A.

Divendres, a III. En aquest die lo doctor en me-
decina Lluís Vilanova, mitjensant jurament, ha
feta relació en lo consistori de ses senyories com
Joan Martí Pallisser, ciutedà de Barcelona, altre
de las guardas ordinàrias del General de la pre-
sent ciutat, està impedit per molts atxaques pa-
teix y en particular los que ara de present li han
sobrevingut, que no és possible poder acudir a
la obligació de son offici.a

232r Disapte, a IIII. En aquest die és entrat en consis-
tori de sa senyoria lo noble don Francisco Ga-
mis y Falcó, com a procurador de donya Anna
Gamis y Falcó, sa mare, consta de sa procura en
poder de Pere Màrtir Llunell, notari de Barcelo-
na, lo die de aÿr, certificatòria de la qual és assí
cusida, signada de lletra A, y obtemperant a una
deliberació per ses senyories a 31 del mes de ja-
ner proppassat feta, inseguint la sèrie y thenor
de una relació o vot per los magnífichs assessors
y advocat fiscal de la present casa, al peu de una
suplicació donada en consistori de ses senyories
per part de dita donya Anna Gamis, ab la qual
deliberan que li sian soltats los preus de sinch
censals per ella entre altres sortejats en la extrac-
ció de censals de condonació per ses senyories
feta a 6 de abril proppassat, no obstant la excep-
ció oposada per lo magnífich racional, dient que
aquells estan obligats per rahó de la fermansa té
dita senyora feta a dit don Francisco Gamis per
lo consert té ab ses senyories, del qual se’n
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deuen tres-centes sexanta-tres lliures. Y axí, bé li
sian soltades cent sinquanta lliures de altre cen-
sal, preu dos-centes lliures, sortejat també ab
dita extracció, precehint emperò lloació y apro-
bació de dita fermansa. Per ço, lloa, aprova, rati-
fica y confirma la dita fermansa per ella feta a dit
don Francisco Gamis, sens ninguna derogació
de ninguna de la clàusulas en lo acte primitiu de
dita fermansa contengudes, ans bé, aquellas res-
ten en sa forsa y valor y any a dins a ellas de nou
tots y sengles béns seus, mobles e immobles,
haguts y per haver, com a deures fiscals y reals y
ab mirament, y per ço presta sagrament y ho-
menatge en mà y poder de Jaume Casas, ver-
guer de ses senyories. Presents per testimonis
Francisco Martí, burgès de Vilafranca, y Joseph
Cortès, verguer de ses senyories.

232v En aquest die lo il·lustre senyor oÿdor militar és
baxat a la Llotja de la mar dela present ciutat y
s’és conferit en la casa del General, en lo apo-
sento del receptor dels fraus, per vèurer en
aquell lloch y havia. Y se ha trobat nou canas set
palms de mostra de perla après de casa Joan
Llorens, passamaner, diu és de Martí Pilas, co-
rredor de orella, ciutedà de Barcelona.

233r Divendres, a X. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Catalunya, cusís
en lo present dietari un vot fet per los magní-
fichs assessors, advocat fiscal de la present casa y
consulents aplicats, en orde y justificació de po-
der lo consistori pèndrer informacions. Lo qual
vot fonch remès al embaxador del present Prin-
cipat en cort de sa magestat en llengua catalana
per presentar-lo als ministres del Consell Supre-
mo de Aragó, y aquell traduït a llengua castella-
na per major intel·ligència lo presentar a dits se-
nyors ministres. Y axí, traduït ne ha enviat còpia
a ses senyories. Lo qual és assí cusit, signat de
lletra A. En aquest meteix die los senyors conce-
llers de la present ciutat de Barcelona han fet
embaxada a ses senyories per medi de Francisco
Bonaventura de Gualbes, donsell, y del doctor
micer Francisco Bru y Olzina, ciutedà honrat de
Barcelona. Digueren a ses senyories, de part
dels dits senyors concellers, que per quant se
havian fetas cridas de orde de sa excel·lència ma-
nant aquellas que ningun ciutedà ni altre perso-
na de qualsevol condició que fos no pogués de
aquí //233v // al devant tallar ningun gènero de
arbres ni bigas per fer fusta, y també que essent
exida la sentència feta contra la persona de don
Agustín de Medina, comissari general de la ca-
valleria del trosso de Milà, en la qual entre altres
cosas se declara que los soldats de aquí al devant
sian exempts de pagar drets de ciutat, y apare-
xent a dits senyors consellers que lo General in-
teressava en què se exhigescan los drets, per lo
exemplar se faria en orde als drets del General, y
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també per quant de impedir-se lo tallar als amos
de la fusta de aquella és impedir lo líbero co-
mers y altrament podian obstar a las constitu-
cions de Catalunya, que per ço dits molt il·lus-
tres senyors concellers o representaven a ses
senyories, per a què fossen servits obrar en la
conformitat que en semblants casos y la confor-
mitat de las dos casas. E ses senyories respon-
gueren que farien vèurer lo que per part de dits
molt il·lustres senyors concellers se·ls havia re-
presentat y que attendrian al que llurs obliga-
cions y lo que representava la ciutat demanava.

Disapte, a XI. En aquest die, de orde de ses se-
nyories, per medi de embaxada, foren anats en
casa de la present ciutat los magnífichs doctors
Lluís Valençià, donsell, y Gismundo Boffill, ciu-
tedà honrat de Barcelona, a respòndrer als molt
il·lustres senyors consellers en las matèrias to-
cants a la embaxada que lo die de aïr feren a ses
senyories, dient-los que en quant a les crides de
la capitania, prohibint lo tallar arbres, // 234r //
que los senyors deputats obrarian conforme en
altres occasions, prometent-se alcansar lo repa-
ro de la atensió ab què sempre consideran los
ministres de sa magestat, Déu la guarde. Y que
en quant al interès particular de la sentència feta
en dita capitania contenint, segons se’ls és dit,
que los soldats no devian los drets de la ciutat,
que ses senyories dels senyors concellers fossen
servits participar a ses senyories dels senyors de-
putats dita sentència y altres papers fahents per
lo intent de la ciutat, que los senyors deputats
los consultarian y obrarian ab tota voluntat
quant podrian, per la uniformitat de las dos ca-
sas. E los dits senyors consellers respongueren
que estimaven a ses senyories lo bon cuidado y
que procurarian quantes poguessen participar
los dits papers.

234v Dimecres, a XV. En aquest die, per part de la
ciutat de Barcelona, se ha reportat embaxada
per medi del doctor Hierònym Ferrer, cavaller,
y doctor Joseph Bru, ciutedà honrrat de Barce-
lona, a fi y effecte de què los senyors deputats
manassen mirar si la sentència feta per don
Francisco Marron encontrava ab las generals
constitucions de Catalunya y privilegis de la ciu-
tat, y que en cas encontràs isquessen al reparo
de aquella, segons és acostumat y la conformitat
de las dos casas demana, per lo qual és entregat
un memorial assí cusit, signat de lletra A. Y així
mateix còpia de la sentència signada de lletra B,
y semblantment còpia autèntica de dos privile-
gis reals signats de lletras C y D. E dits senyors
deputats respongueren que manarian mirar y
que en tot lo que podrian ser de consuelo per la
ciutat obrarian conforme tenen obligació y jun-
tament desijan a la ciutat. En aquest mateix die
me han ordenat a mi, scrivà major del General

de Catalunya, cusís al present dietari una carta
del excel·lentíssima // 235r // senyor duch de
Osuna en orde al desembarch que sa excel·lèn-
cia ha procurat de una barca y mercaderia que
era de catalans, juntament ab lo orde inclús del
senyor duch de Saboya, que són assí cusits, sig-
nats de lletras E y F.

Dijous, a XVII. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major del General, cu-
sís en lo present dietari dos cartas de sa mages-
tat, que Déu guarde, y un billet de sa excel·lèn-
cia, que són assí cusidas, signades de lletras A,
B, C, y una després altra, del thenor següent:

«Lab reyna governadora.

Diputados. En el assiento que de mi orden se ha
ajustado con Juan Baptista Escallisió sobre la
provisión de tres mil quintales de cuerda de mu-
niçión en cada uno de diez años, empezando des-
de el presente, se capituló que no ha de pagar dre-
chos de ningún género, assí de los impuestos, por
qualquier causa y raçón, como de los que se impu-
sieren en las partes y puertos donde llegaren y de-
sembarcare la cuerda referida. Y para que no
tenga effecto en los puertos desse Principado he
querido deciros que respecto de haverse comprado
esta cuerda con dinero mío y para mi servicio no
deve drechos. Y assí la dexaréis desembarcar y sa-
car libremente en estos diez años en la cantidad
referida, que en ello seré servida. Dada en Ma-
drid ac ... de mayo, MDCLXXII. Yo, la reyna.

Vidit don Melchio de Navarra, vicecancellarius.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don
Michael de Çalba. Vidit Marchio de Castellnovo.
Vidit don Luis Mathera, regens. Vidit Exea, re-
gens. Vidit Fernandes ab Heredia, regens. Vidit
don Joseph de Boxadors, regens. Don Hieronimus
Villanueva. Marchio de Villalva, protonotarius.»

235v «Lad reyna governadora.

Diputados. Por quanto he mandado que Francis-
co Argemir, vezino de la ciudad de Barcelona,
provea por quenta de mi real hacienda dos mil
camas de quatro bancos cada una del grueso y
ancho que se hazen para las casas particulares,
un gergón y un cavezal, que han de llevar treze
baras de tela de Vilafranca, y una manta de
lana blanca de fábrica de Mallorca capaz para el
abrigo de los soldados, a satisfacción del vehedor
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general de los presidios. He querido dezíroslo para
que a la persona o personas que llevaren por quen-
ta del dicho Argemir estos recados o parte dellos
en una o o más veces se los dexéis entrar en esse
Principado libremente, sin lletarle derechos algu-
nos, pues comprándose con dinero mío y siendo
para mi servicio no los devie. Dada en Madrid aa

... de octubre MDCLXXIII. Yo, la reyna.

Vidit don Melchio de Navarra, vicecancellarius.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don
Michael de Çalba. Vidit Marchio de Castellnovo.
Vidit don Luis Mathera, regens. Vidit Exea, re-
gens. Vidit Fernandes ab Heredia, regens. Vidit
don Joseph de Bozadors, regens. Don Hieronimus
Villanueva. Marchio de Villalva, protonotarius.»

«Su magestad, con despacho del mes de mayo pas-
sado, fue servida de mandarme dezir que Juan
Baptista Escallisió, de la ciudad de Génova, en
virtud de asiento que se ajustó con él ha de proveer y
poner en este Principado en cada uno de diez
años, que han de empezar a contarles de el pre-
sente, tres mil quintales de cuerda de munición y
remitirme la ínclita carta para vuestra senyoría,
en que se lo previene. Y pasándola // 236r // a sus
manos digo a vuestra senyoría se necessita dispon-
ga que se le dé el despacho de propio uso, en la con-
formidad que se acostumbra, para que quando
lleguen las embarcaciones con esta cantidad no
tengan embarazo ninguno en el desembarco, por
ser candil servicio de su magestad.

Assímismo, con despacho del mes de octubre pas-
sado, fue servida mandarme dezir que Francisco
Argemir, vecino desta ciudad, ha de proveher por
quenta de la real hasienda dos mil camas de
quatro vancas cada una, un jergón, un cabezal
de tela de Villafranca y una manta de lana
blanca fabricada de Mallorca. Y se servió de
mandarme remitir la carta inclusa para vues-
tra señoría, para que así lo tenga entendido, y
mande vuestra señoría se dé el despacho de propio
uso en la forma que se acostumbra, para que en
el desembarco de lo que fuere viniendo no se ofres-
ca ningún incombiniente y corra todo como con-
biene al servicio de su magestad, que assí lo spero
del zelo de vuestra señoría. Guarde Dios muchos
años. Barcelona, a 20 de diciembre, 1672. El du-
que de Sessa y Baena, conde marqués de Tábara.
Señores diputados y oidores del General de Cata-
lunya.»

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari un acte de requesta presentat de orde de ses
senyories, instant lo procurador fiscal del Gene-
ral a la noble senyora donya Madrona de Taver-
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ner, lo qual és assí cusit, //236v //signat de lletra
A y del thenor següent:

«Noverinta universi quod ano a Nativitate Do-
mini millessimo septuagessimo tercio, die vero de-
cima sexta mensis februarii eiusdem anni intitu-
latis, presente et ad hec vocato atque requisito me
Joanne Argila, cive honorato Barchinone, secre-
tario et scriba maiore Generali principatus Ca-
talonie, et presentibus eciam magnifico Joanne
Marçer, utriusque iuris doctor, et Petro Troch,
notarius, regio collegiato, civibus Barchinona,
pro testibus ad hec vocatis specialiter et assumptis
Dionisius Magarola, civis honoratum Barchino-
na, fisci procurator Generalis Catalonie, consti-
tutus personaliter coram et ante presenciam no-
bilis Matrona Taverner, personaliter reperta in
domos sua solita residencia, quas fovet presenti ci-
vitate Barchinona, in vico dicto de la Portafa-
rrissa, qui dicto nomine eidem obtulit et seu per
me dictum scritam maiorem obtulere et presenta-
ri petiit et requisivit quandam in scriptis papiri
requisicionis thenoris sequentis: «Moltb bé sap y
ignorar no pot vostra mercè, senyora Madrona
Taverner, com en la extracció dels censals fets
per los il·lustres senyors deputats del General de
Catalunya en lo abril pròxim passat, en la ex-
tracció dels que havien condonades les pencions
de aquells sis censals rebie sobre lo General de
Catalunya en diferents jornades, en virtut de la
concòrdia feta entre los molt il·lustres diputats y
oÿdors de comptes del General de Catalunya,
de una, y los acrehedors censalistes del General,
de part altra, los quals, segons la relació feta per
lo magnífich racional de la ciutat, lo consistori
se troba que lo censal de penció setanta-nou
sous, pagador a primer de maig, foch y possehí
Francesch Gort, //237r // segons lo llibre de Và-
lues corrent de 1671, foli 23, fonch altra de las
fiansas de Francesch Iglésies, mercader arrenda-
tari que fou de la bolla de Figueres, trienni
1566, lo qual Gort se obligà per dit arrenda-
ment per cent y dotse lliures lo any, que los tres
anys són tres-centes trenta-sis lliures, com cons-
ta en lo llibre de Vàlues, trienni 1566, foli 162,
de las quals no consta haver pagat quantitat al-
guna, y sols se li ha de fer bo cent quoranta-vuyt
lliures, tretse sous y dos, gaudeix y li tocan per
sa part, tocant de aquellas mil cent vint-y-sinch
lliures, deu sous y quatre, que ab differents par-
tides ha pagat dit Iglésies. Axí, que resta devent
dit Gort a compliment de dites tres-centes tren-
ta-sis lliures, per rahó de dita fiansa, la quantitat
de cent vuytanta-set lliures, sis sous y deu. Axí
mateix, dit Francesch Gort, segons dit llibre de
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Vàlues, trienni corrent, foli 24, se troba conti-
nuat altre de les fianses de dit Francesch Iglé-
sies, arrendador de la bolla de Castelló de Em-
púries de dit trienni 1566, lo qual Gort se
obliga en dit arrendament per tres-centes setan-
ta-vuyt lliures quiscun any, y per los tres anys en
mil cent trenta-quatre lliures, com consta en lo
llibre de Vàlues de dit trienni 1566, de les quals,
segons dit llibre de Vàlues, no consta haver pa-
gat quantitat alguna y sols se li ha de fer bo set-
centes noranta-dos lliures, sis sous y set que
gaudeix y li tocan per sa part de aquelles quatre
mil cent lliures que ab diferents partides paga
dit Iglésies, principal. Axí, que resta a dèurer dit
Gort la quantitat de tres-centes quoranta-una
lliura, tretse sous y sinch. De altra part dit Gort,
segons dit llibre de Vàlues, trienni corrent de
1671, se troba continuat altre de les fianses de
Francesch Antich, mercader // 237v // òlim so-
brecullidor del General de la part de ponent, lo
qual segons dit llibre de Vàlues, fol 32, resta a
dèurer la quantitat de tres mil cent nou lliures,
vuyt diners. Y dit Gort se obliga en cent sin-
quanta lliures en la caució prestada per dit An-
rich als 18 de janer, 1671, com consta en lo lli-
bre de Vàlues, trienni 1617, foli 28, de les quals
no consta se haja pagat quantitat alguna, axí
que queda devent dit Gort ditas cent cinquanta
lliures. Semblantment dit censal, junt ab los
cinch altres censals, ço és, lo hu de penció dos-
cents vint-y-sinch sous pagador al primer de
agost, altre de pensió vint-y-vuyt sous y sis di-
ners pagador a 16 de setembre, de penció nou-
cents sous pagador dit dia, y lo altre pensió cent
sous pagador a 17 de octubre, foren y possehi-
ren mossèn Bernat Taverner, lo qual segons lo
llibre de Vàlues corrent, foli 114, se troba conti-
nuat altre de les fianses del il·lustre Paulo Pla,
quòndam, ecclesiàstich que fonch en lo trienni
1602, lo qual Paulo Pla y sos condeputats resta-
ren a dèurer la quantitat de dos mil set-centes
noranta-set lliures, deu sous, que ab major
quantitat foren condenats en la visita de dit
trienni feta en lo any 1605, com consta en lo lli-
bre de Vàlues, trienni 1605, foli 601, de las
quals se fa càrrega a dit Paulo Pla de dos mil sis-
centes que dit Paolo Pla, iunt ab sos condepu-
tats, foren condemnats en dita visita en pagar al
General, subsidi de don Hugo de Tamarit, per
dues parts de salari de deputat de dit don Hugo
se havian de rèbrer, //238r // consentit que·l re-
bés tot enterament, declarant que primer fos
feta execució en lo bens de don Hugo per tota
la dita quantitat. Y les restants sexanta lliures axí
mateix foren dit Paulo Pi y sos condeputats
condemnats per tantes ne pagaren a dit don
Hugo per lo lloguer de la casa prengué havent
dexat lo palau del rey per acomodar a don Die-
go Clavero per fer la visita real, com de las
quantitats consta en dit llibre de Vàlues, trienni

1605, foli 601. Axí, que resta devent ditas dos
mil sis-centes vuytanta-vuyt lliures. Axí mateix,
posehí los sobredits sis censals Miquel Taver-
ner, lo qual segons lo llibre de Vàlues corrent,
foli 161, se troba continuat altre de les fianses
de Felip de Sorribes, deputat militar en lo trien-
ni 1617, lo qual, segons lo llibre de Vàlues, res-
ta a dèurer la quantitat de cent y vint lliures, que
lo dit, iunt ab Miquel Cerdà, deputat real, y lo
canonge y ardiaca Paulo Pla, oÿdor ecclesiàs-
tich, en dit trienni foren condemnats simul et in
solidum en la visita de dit trienni, feta en lo any
1620, en donar y pagar al General sobre lo pin-
tar dels tres pilars de la capella gran de la casa de
la Diputació en cent y vint lliures. Axí mateix,
tingué y possehí lo sobredit censal de penció
mil sis-cents sexanta sous, pagador al primer de
agost, Pere Antich Andreu, lo qual fonch altre
de les fianses de Paulo Pla, oÿdor ecclessiàstich
en lo trienni 1617, lo qual axí mateix restà a
dèurer las sobreditas cent y vint lliures per les
causes y rahons en la antecedent partida deduï-
des. Axí que restan embarassats los sobredits sis
censals, segons dita relació, en la quantitat de
tres mil quatre-centes vuytanta-set lliures, tres
diners. Per lo que, inseguint lo procurador fiscal
lo transigit y concordat entre los il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes, de una, y
los acreedors censalistas de dit General, de part
altra, en la qual se disposa que en lo cas que al-
gun acrehedor censalista exirà a la cort dels cen-
sals // 238v // y se troban devent alguna quanti-
tat al General se haja de fer compensació ab los
preus dels censals de dit deute. Per ço, lo procu-
rador fiscal a vostra mercè, senyora dona ma-
drona Taverner, la requerí y interpel·là revolte
als molt il·lustres senyors deputats dels preus
dels censals se li són estats exposats en la taula
dels comuns de depòsits de la present ciutat en
luició, extinció y quitació dels sobredits censals
la sobredita quantitat de tres mil quatre-centes
veuytanta-set lliures, tres diners, en solució y
paga del què està devent al General per los pos-
sessions de dits censals, com axí sia de justícia. Y
perquè ignorància no puga al·legar se li fa la
present requisició requerint al notari ne lleve
acte, etcètera. Copia cuiusquidem tradidit et li-
veravit quam accepit et poenes se retinuit qua-
quidem papiri requisicionis scedula sicut predi-
citur oblata et presentata illico dicta dompna
Matrona Taverner, verbo respondendo, quod re-
tinebat sibi terminum iuris ad respondendum. De
quibus ita per actis, gestis atque sequutis illico dic-
tis Dionisus Magarola, dicto nomine, petit et re-
quisivit fieri et trada unum publicum seu publica
concimilia instrumenta, per me, dictum scribam
maiorem. Que fuerunt acta Barchinona sub anno
die et loco predictis. Presente me, dicto scriba maio-
re, et presentibus testibus predictis ad premissa vo-
catis specialiter et assumptis superius continetur.
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Divendres, a XVII. En aquest die lo doctor en
medecina Jacintho Andrea, mitjensant //234r //
jurament, ha fet relació en lo consistori de ses
senyories com Joseph Blanch, altre dels ver-
guers de ses senyories, està en lo llit detingut de
un dolor gran de ventrell y mal de la trencadura,
impossibilitat de poder acudir a la obligació de
son offici. En aquest mateix die vingueren ab
embaxada, de part dels molt il·lustres senyors
concellers de la present ciutat, lo doctor Hierò-
nym Ferrer y Jacinto Sagrera y Xifré, represen-
tant ab ella a ses senyories fosen servits manar
pèndrer resolució en la contrafacció que la ciu-
tat solicitava, perquè la matèria necessitava de
prompte resolució. E los senyors deputats res-
pongueren que donassen orde als assessors y
consulents que tenian ajustats per exa y altres
contrafaccions que suspenguessen tots los de-
més negocis y sols bastassen dol de la ciutat. En
aquest mateix die és tornat en la present ciutat y
en lo consistori de ses senyories lo il·lustre se-
nyor oÿdor ecclesiàstich, lo qual era anat fora de
la present ciutat.

Disapte, a XVIII. En aquest die ha entregat a ses
senyories don Anthon Reart, escrivà de mana-
ment y secretari de la província, còpia autèntica
del privilegi de lloctinent y capità general de sa
magestat en lo present Principat del excel·len-
tíssim senyor duch de Cessa, que·s continuat en
lo lloch de còpias de privilegis.

Diumenge, a XVIIII. En aquest die los magní-
fichs assessors y advocat fiscal del General són
entrats en consistori y han fet relació a ses se-
nyories de com havian conferida la matèria que
representaran los molt il·lustres senyors conse-
llers // 234v // de la present ciutat en orde a la
sentència feta per lo auditor general que aquella
havian batuda ab los doctors consulents apli-
cats, y que axí mateix havian oÿt los magnífichs
assessors de la ciutat de Barcelona y doctors per
dita ciutat aplicats a dits assessors, y que vistos
los procehiments y los papers que se havian de
vèurer y attesas las constitucions de Catalunya y
privilegis de la ciutat, unànimes y concordes
aconcellavan a ses senyories que dits procehi-
ments contenian cotrafacció en la conformitat
que ho aplican, ab lo vot que·s assí cusit, signat
de lletra A y del thenor següent:

«Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes als asses-
sors, advocat fiscal y doctors consulents infras-
crits aserca de la sentència proferida a 8 de
febrer de 1673 per lo noble don Francesch Ma-
rron, auditor general que·s diu del exèrcit, y lo
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doctor Bonaventura Tristany, ab commissió, se-
gons diu, del excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general, prosehint en assò com ha capità
general, contenint en effecte que las caxas de
dulces apreses per Francesch Torrents y Jaume
Monfort a un lacayo de Agustín de Medina a la
porta del Mar de la present ciutat no caygan en
frau per no haver pagat los drets, y que axí la
aprehensió de elles no fou legítima per las ra-
hons allegades per dit don Agustín en dita cau-
sa, que són de dret, y per consegüent deven
condemnar y condemnan a la ciutat de Barcelo-
na, y al síndich en son nom, y restituesca a dit
don Agustín de Medina, com a soldat y effecte
serveix en est Principat, franques y sens pagar
gabella ni altra //240r //imposició que impose la
ciutat semblant a la pretesa, y altres caps en dita
sentència contenguts, és contra als usatges,
constitucions, privilegis, usos y costums y altres
drets de la terra. Vista dita sentència, vistas las
constitucions 11, títol «De vectigals», constitu-
ció 4 del mateix títol, en lo segon volum, cons-
titució 9, títol «De evocacions de causes», la
constitució 7, títol «De officis de alcayts y capi-
tans», constitució 40 del any 1599. Vistos los
reals privilegis concedits a la ciutat de Barcelona
aserca de poder imposar imposicions y de exhi-
gir aquelles, no sols dels sereníssims senyors
reys, senyor duch y senyors infants, però encara
de qualsevols altres persones de qualsevol lley y
condició; sian vistas differents certificatòrias de
las quals resulta que los reys, nostres senyors,
per sa clemència y grandesa se an dignat pagar
los drets imposats per la ciutat de Barcelona, y
que axí mateix dita ciutat de Barcelona los à exi-
gits de differents soldats estipendiaris de sa ma-
gestat. Vist lo procés de la denunciació criminal
feta per Francisco Torrents, instada y prossegui-
da per lo síndich de la ciutat de Barcelona con-
tra dit don Agustín de Medina. Vista la suplica-
ció del procurador fiscal. Vist lo que se havia de
vèurer. Attès y considerat que segons la consti-
tució 7, que comensa «Statuim y ordenam», tí-
tol «De offici de alcayts, capitans y altra gent de
guerra», los capitans de guerra, axí generals
com particulars, no usen ni usar puguen de iu-
risdicció alguna sinó en quant de dret e per
constitucions de Catalunya los és permès, y
attès que segons disposició de dret y per consti-
tucions no·s troba permès als capitans y altra
gent de guerra exercir jurisdicció en los provin-
cials, ans bé se troba ésser-los prohibit, segons
la disposició de la ley 1, capítol «De officio ma-
gistri militum», attès axí mateix //240v // y con-
siderat que era la denunciació criminal feta per
Francisco Torrrents, altra dels exactors dels
drets e imposicions de la ciutat de Barcelona,
prosseguida per lo síndich de aquell acontra
don Agustín de Medina, que diu ser auditor ge-
neral del exèrcit del present Principat, fou se-
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guida sentència proferida en lo tribunal que
diuen donar de la Audiència General y per lo
doctor Bonaventura Tristany, a adjuntat e de-
clarat principament que tres caxas de confitura
presas per dit Francisco Torents y Jauma Mon-
fort a un lacayo de don Agustín de Medina a la
porta de la Mar d’esta ciutat de Barcelona que
no caiguera en frau per no aver pagats los drets,
y que axí la aprehensió de ditas caxas de confitu-
ra no fou legítima per les rahons al·legades per
dit don Agustín en lo discurs de la causa y són
de dret, y per consegüent, que devian condem-
nar, com condemnaven, a la ciutat de Barcelona
y al síndich en son nom a què restituís ditas ca-
xas al dit don Agustín de Medina, com a soldat
y official que serveix en aquest Principat y exèr-
cit francès, y sens pagar gabellas ni altra impos-
sició que imposa la ciutat de Barcelona, y per
consegüent en dita auditoria general, per los
dits Marron y Tristany fonch usada y exercit la
jurisdicció en las personas per aver declarat con-
tra la ciutat de Barcelona y son síndich, cap del
stament real del present Principat, attès axí ma-
teix y considerat que encara que en dit procès
dit don Agustín de Medina à deduït y al·legat,
ab supplicació dada a 7 de juliol, 1672, y altres,
// 241r // que los soldats de sa magestat no sols
són exems de pagar les col·lectas y gabellas que
se imposan per la ciutat y demés universitats
perquè sols pagar las col·lectas y gabellas reals, y
que encara per ditas col·lectas y gabellas reals no
poden ésser comissades las casas dels soldats
que·s pretenan dèurer gabella, y que axí lo sín-
dich de la ciutat déu ésser condemnat en resti-
tuir les ditas caxas y gastos, com axí ho demana
non solum premisso rerum et aliis omni meliori
modo. A la qual petició, encara que per part del
síndich de la ciutat se aja pensat satisfer y se po-
dria preténdrer aver contestada la lite lo síndich
de la ciutat, en quant aquest artigle y ab aquexa
conformitat, en la dita auditoria se aja pronun-
ciat en dit artigle, ab tot, la dita pronunciació
no proseheix de dret perquè, supposada la
prohibició de no usar ni poden usar la capitania
general ni sos officials de jurisdicció alguna ab
los provincials no·s podia, per dita auditoria,
proferís sobra aquest punt per la capitania gene-
ral ni sos officials de jurisdicció alguna ab los
provincials, no·s podia per dita auditoria profe-
rir sobra aquest punt per deffecta de jurisdicció,
attès axí mateix y considerat que tampoch per
raó de la cosa contenguda en la dita petició y
sentència de fet proferida en la dita auditoria
no·spogué tractar de semblant punt o matèria,
com clara y literalment apar de la constitució
«Per quant» 11, títol «De vectigals», constitu-
ció «Per constitucions» 9, títol «De evocacion
de causes» y per la constitució «Com los reys»
4, títol «De vectigals», en lo segon volumen de
les constitucions, que las causas de imposicions

y exaccions de dret, cognició y jurisdicció so-
bra ditas exposicions tocant als consellers, paers,
procuradors, cònsols o jurats de las ciutats, vilas
o llochs. En las quals causas sa magestat se ha
servit abdicar-se lo conexement directa o indi-
recta de las causas que miran a dita exacció, lo
que és en tant veritat, que //241v // ab la consti-
tució «Per constitucions» 9, títol «De evocació
de causas», després de aver la cort general supli-
cat al senyor emperador Carlos Quint que fos-
sen conservadas y observadas las constitucions
que disposen que lo rey nostre senyor ni son
llochtinent general ne altra qualsevol official se
puga entremètrer en matèrias de impossicions,
axí matex li suplica fos servit posar de aquí al de-
vant en les lletres citatorias y inibitòrias la clàu-
sula dummodo non solum causa officiorum regi-
minus universitatum neque imposicionum
illarum nech confraternitatum neque depende-
cium neque ingennium ex illis lo que approvà sa
magestat, y axí, en manera alguna no obstant
ditas constitucions y altres aplicables ha pogut
lo auditor general del exèrcit entremètrer-se di-
recte o indirecte en lo que deduí dit don Agus-
tín de Medina sobre di devia pagar los drets im-
posats per la ciutat de Barcelona o no.

Attès axí mateix y considerat que per lo síndich
de la ciutat se pogué prorrogar la jurisdicció del
auditor general, per quant fou dita pretesa juris-
dicció prorrogada per deffecte de mandato, que
és necessari sia especial per la prorrogació de la
jurisdicció de un jutge incompetent com dels
matexos procehiments, resulta que lo síndich
de la ciutat tantsolament tingue lo síndich y po-
der ad littes. Y en conformitat, en virtut de la fa-
cultat de dit sindicat contenguda de subrrogar
per consegüent al substituït que comparagué,
no pogué donar major poder del què lo síndich
principal o substituent tenia.

242r Attès axí mateix y considerat que encara que dit
síndich de la ciutat de Barcelona o son substi-
tuït aguesen tingut poder per a prorrogar juris-
diccions no haurian pogut prorrogar la jurisdic-
ció del capità general ni de son auditor del
exèrcit, tant perquè essent, com és, la jurisdicció
del capità general limitada ab clàusula abilitant
tota prorrogació, segons la disposició de la
constitució 7, títol «De offici de alcaits y capi-
tans generals», en la qual està statuït que lo ex-
cel·lentíssim capità general no use ni usar pugue
ni exercesca potestat alguna en los provincials
inseguint la llei 1, capítol «De officio magistri
militum» y la jurisdicció del capità general sie
concebuda ab paraulas negativas en dita consti-
tució 7, ibi «no use ni usar puga», la qual nega-
ció ajustada a la paraula fucasi temporis imposi-
bilita la prorrogació.

547

[ 1673 ]



Attès axí mateix y considerat que ni dita pretesa
sentència pot sustentar-se si·s deie que per mo-
dum causa se poria conéxer de la pretesa inmu-
nitat de pagar gabellas, ab tot, a més de què està
concebut lo capítol de dita sentència principali-
ter et diffinitive en orde a condemnar dita ciutat
y lo síndich de aquella a restituir las caxas de
confitura sens pagar los drets de la ciutat, se
considera també que la cognició y declaració de
matèrias de imposicions de drets no és de altres
que dels concellers de la ciutat de Barcelona y
sos officials, y axí no se poden entremètrer di-
recte nech indirecte altres que los matexos con-
cellers o sos officials; y axí que per modum causa
ne à pogut conèxer quant més que altrament se-
ria difficultat o impossibilitar als provincials lo
demanar justícia al capità general y sos officials
si per modus reconvencionis peticionis nova o per
modum causa, o altrament, lo excel·lentíssim
capità general y sos officials podian conéxer dels
provincials, fent frau en assò a la limitació de la
jurisdicció de dit capità general //242v // en què
únicament apar an atès a totes les constitucions.

Attès axí mateix y considerat que segons dita
constitució 7 y altrament, lo capità general y sos
oficials estigan obligats a guardar las constitu-
cions de Catalunya y en ellas estiga disposat,
senyaladament per la constitució 40 de les Corts
del any 1599, que se haja de judicar en primer
lloch segons la disposició dels usatges, capítols
de Cort y altres drets del present Principat, y fal-
tant aquells hagen de dicidir las causas segons
desposició del dret canònich, y aquell faltant,
del dret civil y doctrinas dels doctors, y dita pre-
tesa sentència és contra constitucions, dret civil
y doctrinas de doctors. Contra constitucions és
primerament perquè ab la constitució «De sobre
allegades» se mane observar los privilegis, cons-
titucions a les universitats, y axí a la ciutat de
Barcelona, de poder imposar imposicions y ese-
gir aquelles no sols de sa magestat, Déu la guar-
de, y sa casa real, però encara de totas qualsevols
altres personas; devall de la qual generalitat de
paraula estan compresos los soldats estipendiats
y axí lo real senyor en cas consemblant. És a ça-
ber, si lo magnífich advocat fiscal del rey, nostre
senyor, estava contengut devall de la formalitat
de las paraulas de la constitució de la obser-
vança, encara que en dita constitució no·s parlàs
del advocat fiscal, digué y declarà que se conte-
nia devall de la paraula altres officials, per la qual
raó y expressió de semblants paraules contengu-
des en los privilegis de la ciutat de Barcelona,
confirmats per constitució, contravenint en la
declaració a dits privilegis se ha contrafet a les
constitucions //243r //que confirman aquells.

E no menos dita pretesa sentència contra cons-
titucions, per ser contra disposició de dret
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comú, per quant segons disposició de la ley «Ex
prestacione», còdice «De vectigalibus et commis-
sis», y la disposició de la ley «Si publicamus» 4,
paràgraf 1 «De publi. et vectigalibus», si segons
la disposició de las quals se veu que los soldats
deuen pagar les imposicions y gabellas sens fer-
se distinció de reals o de universitats, quant més
que imposant la ciutat de Barcelona y exhigint
las gabellas y sos drets en virtut de privilegis re-
als, se segueix de aquí que ex persona concedensis
los drets de la ciutat de Barcelona són reals y axí
tenen obligació los soldats de pagar-los.

Constave axí mateix, dita sentència, al servir
dels doctors, supposat que affirman tenir obli-
gació los soldats de pagar gabellas, de tal mane-
ra quea ... ha dit que tal privilegi no és en tot lo
cos del dret, y Ayala, que fou auditor general
del exèrcit de Flandes, imprès en lo any 1648,
diu en lo llibre 3 «De iure belli», capítol 7, nú-
mero 6, «quod militis non habent privilegium
immunitatis».

Attès y considerat que a tot lo sobredit se aiusta
la inconcusa observansa de centenars de anys,
en la qual los soldats stipendiats han pagat los
drets inposats per la ciutat de Barceona, y altra-
ment dita ciutat de dit temps ha estat y està en
possessió de exhigir-los y concedir los propris
usos.

Per lo que y altrament totas las sobreditas cosas
attesas són de vot y parer que dita pretesa
sentència, particularment en lo primer capítol,
encontra ab los privilegis, usos y costums y al-
tres drets del present Principat daltexpressades y
altres aplicables, // 243v // y particularment als
privilegis atorgats a favor de la ciutat de Barce-
lona, per haver exercit dit auditor general juris-
dicció non in casu sibi permisso ni haver-se pror-
rogat ni poguda porrogar aquella, y per haver
declarat contra constitucions, privilegis de la
ciutat de Barcelona, dret comú y doctrinas de
doctors y contra la expressa observansa. Y que
per ço, los molt il·lustres senyors deputats y oÿ-
dors de comptes deuen procurar lo reparo de
ditas contrafaccions segons generals constitu-
cions, capítols del nou redrés, usos, stils y forma
de la present casa. Montserrat, assessor. Campde-
rros, advocatus fisci Generalis. Balasch, assessor.
Febrer, consulens. Grymosachs, consulens. Va-
lençia, consulens. Areny, consulens.»

En aquest mateix die, de orde de ses senyories,
anaren ab embaxada lo doctor Lluís Valencià,
donsell, y Joan Argila, ciutedà honrat de Barce-
lona, als molts il·lustres senyors concellers de la
present ciutat per a participar-los las diligèncias
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ab què se obra en esta casa a favor de la ciutat, y
juntament la relació que havian fet los magní-
fichs assessors de què se havia pres resolució que
los procehiments fets per lo auditor general en-
contravan ab differents constitucions de Cata-
lunya y privilegis de la ciutat, y que axí havian
aconsellat que ses senyories podian exir a dita
contrafacció. Lo que havian deliberat los molt
il·lustres senyors deputats, assegurant-se ses se-
nyories que tot lo que judicarian ésser conve-
nient per a //244r // conservar la conformitat de
las dos casas no dexarian de posar·o en execu-
ció. E dits molt il·lustres senyors concellers res-
pongueren que estimaven molt als senyors de-
putats la merçè feian a la ciutat y que no menos
esperavan del son bon zel y cuidado.

Dilluns, a XX. En aquest die, per medi del doc-
tor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, per orde de ses senyories ha reportat
una súplica al excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general de sa magestat en lo present prin-
cipat de Catalunya, suplicant ab ella fos servit
revocar la sentència feta per lo noble don Fran-
cisco Marron, auditor general que·s diu ésser
del exèrcit, ab intervenció del doctor Bonaven-
tura Tristany, son adjunt, ab comissió, segons
se diu, de sa excel·lència com a capità general,
com més llargament en dita suplicació és de
vèurer, que·s assí cusida, signada de lletra A y
del thenor següent:

«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del principat de Catalunya diuen y
representan a vostra excel·lència que per part
del procurador fiscal del General de Catalunya
se·ls ha representat que en lo tribunal de la capi-
tania general a relació del noble don Francisco
Marron, auditor general que·s diu ésser del
exèrcit, ab intervenció del doctor Bonaventura
Tristany, son adjunt, ab comissió, segons se diu,
de vostra excel·lència com a capità general, se ha
proferit sentència contenint en effecte que las
caixas de dulçes appresas per Francisco Torrents
y Jaume Monfort a un lacayo de don Agustín de
Medina a la porta del Mar de la present ciutat
no caigueren en frau per no haver pagat los
drets, y que axí la aprehensió de ellas no fou lle-
gítima per las rahons allegades per dit don
Agustín en dita causa, que són de dret, //244v //
y per consegüent diuhen condemnar y condem-
nan a la ciutat de Barcelona, y al síndich en son
nom, a què las restituesca a dit don Agustín de
Medina, com a soldat y official que serveix en
est Principat, francas y sens pagar gabellas ni al-
tre imposició que imposa la ciutat semblant a la
pretesa. Y com en dita sentència se hage princi-

palment declarat que d’estas caixas de confitura
appresas no han caygut en frau per no haver pa-
gat los drets, y que axí ditas caixas fossen resti-
tuïdas sens pagar gabella ni altre imposició que
imposa la ciutat de Barcelona, hage ab dita de-
claració, dit auditor y dit adjunt, usada y exerci-
da jurisdicció contra provincials, y axí, en cas no
permès per haver declarat contra la ciutat de
Barcelona y son síndich, cap del estament real
del present principat de Cathalunya, lo que en-
contra expressament ab diversas constitucions y
en particular ab la constitució 7, títol «De offici
de alcayt y capitans y altra gent de guerra», en la
qual se disposa que los capitans de guerra, axí
generals com particulars, no usen ni usar pu-
guen jurisdicció alguna sinó en quant de dret y
per constitucions de dret comú. Que puga vos-
tra excel·lència, com a capità general, conèxer
dels provincials que no són sols stipendiats, y axí
de la ciutat de Barcelona ni de son síndich, és
dita sentència contra la disposició de dita cons-
titució 7, y encara que per part de dit don Agus-
tín de Medina se hage de dir, ab suplicació dada
a 7 de juliol, 1672, y altres, que los soldats de sa
magestat y altres són exemps de pagar las
col·lectas y gabellas que se imposan per las ciu-
tats y universitats perquè se·ls pagan las gabellas
reals, y demanàs ab dita suplicació sian //245r //
restituïdas las ditas caxas juntament ab los gas-
tos sens pagar la imposició, y se hage entès que
lo síndich de la ciutat, pensant satisfer a dita de-
manda podia haver contestat la lite, ab tot, es-
sent com és la jurisdicció del tribunal de la capi-
tania general limitada, se exclou tota porrogació
segons la disposició de dita constitució 7, en la
qual està statuït que lo excel·lentíssim capità ge-
neral no use ni usar pugue ni exercesca potestat
alguna contra los provincials, inseguint la lley 1,
cod. «De officio magistri militum», y axí no usar
pugue ni tingue dit síndich poder algun ni fa-
cultat de porrogar jurisdicció alguna. Y en
quant dita sentència tracta dels mèrits de impo-
sicions, declarant ésser immune dit don Agustín
de Medina de pagar la imposició deguda a la
ciutat de Barcelona, encontra dita sentència ab
los privilegis per los senyors reys de immortal
memòria concedits a la ciutat de Barcelona, ab
los quals se ha donat facultat a la ciutat de im-
posar imposicions y exhigir aquellas, axí del se-
nyor rey, senyor duch, senyors infants, però
també de qualsevols altres personas de qualse-
vol lley y condició que sien; y axí, dignant-se sa
magestat, que Déu guarde, per sa grandesa, pa-
gar los drets imposats per la ciutat de Barcelona
és vist estar compresos los soldats estipendiats
baix de aquella paraula y altres qualsevols perso-
na de qualsevol lley y condició que sian; y axí
mateix encontra dita sentència ab la constitució
«Per quant» 11, títol «De vectigals», constitu-
ció 9, títol «De evocació de causas», y ab la
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constitució «Com los reys» 4, títol «De vecti-
gals», en lo segon volum de las constitucions,
en las quals està disposat que las causas de im-
posicions y exaccions de drets y la cognició y ju-
risdicció sobre aquellas toca als consellers, pa-
hers, procuradors, cònsols // 245v // o jurats de
las ciutats, vilas o llochs, en las quals causas sa
magestat és estat servit abdicar-se lo conèxer di-
recte o indirecte de las causas que miran a dita
exacció, ordenant ab dita constitució 9, títol
«De evocació de causas» que lo senyor rey ni
son llochtinent general ni altre qualsevol official
se puga entremètrer en matèria de imposicions,
confirmant y approbant tots los privilegis a las
ciutats y universitats concedidas sobre lo impo-
sar imposicions, ordenant axí mateix que las lle-
tras citatòrias y inhibitòrias en las causas que se
cuotan a la Real Audiència se posa la clàusula
dummodo non sit causa officiorum regiminis
universitatum neque imposicionum illarum vel
confraternitatis neque dependencium et emer-
gencium ex illis, los quals privilegis, constitució,
usos y costums estiga vostra excel·lència obli-
gat, com a capità general, a guardar segons lo
thenor de la constitució 7, títol «De officio de
alcayts y capitans». Per ço y altrament, a vostra
excel·lència, com a llochtinent general, suppli-
can los deputats que sia servit vostra excel·lència
revocar y manar al tribunal y officials de la audi-
toria general revoquen tots los procehiments
fets en dita causa, per ser, com és, contra consti-
tucions, usatges, usos y costums y privilegis re-
als ni poder fundar-se dita sentència en disposi-
ció de dret municipal ni de dret comú ni de
autoritat de doctors, lo que suplican extrajudi-
cialment a vostra excel·lència per a què ditas
contrafaccions sian reportadas y esmenades en
lo modo y forma que disposan las generals
constitucions de Catalunya, lo que rebran a sin-
gular gràcia y mercè de vostra excel·lència.»

246r Dimars, a XXI. En aquest die lo doctor Pere Car-
dona, servint lo offici de síndich, ha feta relació
en lo consistori de ses senyories com havent re-
portat la súplica de què se fa menció en jornada
de aïr, per orde de ses senyories, al excel·lentís-
sim senyor llochtinent de sa magestat en lo pre-
sent Principat, lo qual respongué que quant an-
tes se la miraria. En aquest mateix dia me han
ordenat a mi, escrivà major del General, cusís en
lo present dietari una relació feta per lo magní-
fich racional de la present casa en orde de aquell
censal que lo quòndam Policarpio Albanell re-
bia sobre lo General de Catalunya, en lo qual
sortejà en la extracció de la lluició dels censals
condonats en lo mes de abril proppassat. Que·s
assí cusit, signat de lletra B.

Dimecres, a XXII. En aquest die, de orde de ses
senyories, lo doctor Pere Cardona, servint lo of-
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fici de síndich del General, Joan Argila, scrivà
major del General, nos som conferits en casa de
don Francisco Marron, auditor general que·s
diu ésser del exèrcit de sa magestat en lo present
Principat, y en casa del doctor Bonaventura
Tristany y Joseph Virgili, notari, a effecte de
presentar a quiscú de ells una requesta iunt ab
una còpia auctèntica de un privilegi real conce-
dit a la ciutat de Barcelona. Las quals en dita
jornada se són presentades a dit don Francisco
Marron y Joseph Virgili y en jornada de vint-y-
tres del corrent se són presentades al dit doctor
Bonaventura Tristany. Los actes de las quals,
presentatas, són assí cusits, signats de lletra C y
del thenor següent:

246v Primeraa requesta a don Francisco Marron.
«Noverintb universit quod anno a Nativitate
Domini MDCLXXIII, die vero XXII mensis februa-
rii eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vo-
cato atque requisito me Joanne Argila, cive hono-
rato Barchinone, secretario et scriba maiore
Generalis principatus Catalonie, et presentibus
eciam Audaldo Comas, de familia ilustris domi-
ni Francisci de Marron, et Joanne Benosa, philo-
sophia studiante, civibus Barchinone, pro testitus
ad hec vocatis specialiter et assumptis Petrus Car-
dona, utriusque iuris doctor, civis Barchinone,
tanquam deserviens de licencia dominorum de-
putatorum et auditorum computorum dicti Ge-
neralis officium sindici dicto Generalis pro domi-
no Michaele de Masdovellas, dicto nomine,
constitutus personaliter coram et ante presen-
ciam illustris domini Francisci de Marron, perso-
naliter reperti intus domos sua solita residencia
quas fovet in presenti civitate Barchinone, in vico
dicto de Santa Anna, qui dicto nomine eidem ob-
tulit et presentavit publice petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisicionis scedu-
lam, thenoris sequentis: «Moltc bé sap y ignorar
no pot vostra mercè, senyor don Francisco Ma-
rron, que·s diu ser auditor general del exèrcit de
sa magestat, Déu lo guarde, com per comisió
que li féu sa excel·lència com a capità general o
altrament als 8 del corrent y present mes de fe-
brer, 1673, proferí una sentència en una causa
criminal que instava lo síndich de la ciutat de
Barcelona contra don Agustín de Medina, co-
missari general del trosso de Milà, ab la qual
sentència, entre altres caps en aquella contin-
guts, vostra mercè pronuncià y diffinitivament
declarà que tres caixas de confitura //247r // ap-
presas per Francisco Torrents y Jaume Monfort
a un lacayo de don Agustín de Medina a la por-
ta del Mar de la present ciutat no caigueren en
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frau per no haver pagat los drets, y que axí la
aprehensió no fou legítima. Y per consegüent
condemnà a la ciutat de Barcelona, y al síndich
de aquella en son nom, a què restituís ditas cai-
xas a dit don Agustín de Medina com a solució
y official que serveix en est Principat, francas y
sens pagar gabellas ni altres imposicions que im-
posa la ciutat de Barcelona semblant a la preste-
sa. Tot lo que és contra generals constitucions
del principat de Catalunya, privilegis de les uni-
versitats y particularment de la ciutat de Barce-
lona, disposició de dret comú y doctrinas dels
doctors. Perquè encontra, la sentència y pro-
cehiments que vostra mercè ha fet contra dita
ciutat y son síndich, ab la constitució 7, títol
«De officio de alcayts y capitans», ab la qual està
disposat que los capitans de guerra, axí general
com particulars, no usen ni usar puguen de ju-
risdicció alguna sinó en quant de dret y per
constitucions los és permès. E com per la dispo-
sició de la lley 1, codi «De officio magistri mili-
tium» lo capità general ni los altres officials de
guerra no poguen exercir jurisdicció en los pro-
vincials, de aquí és que vostra mercè pugue fer
procehiments alguns ni menos proferir sentèn-
cia contra la ciutat de Barcelona y son síndich,
que·s lo cap del estament real del Principat. És
axí mateix, dita sentència y proceiments, contra
la constitució 11, títol «De vectigals», constitu-
ció 9, títol «De evocació de causas», y del privi-
legi insertat en lo títol «De vectigals» en lo vo-
lum 2 de las constitucions, en los quals està
disposat y literalment se lig que «Lloch las cau-
sas de imposicions, cognició e jurisdicció sobre
ditas imposicions toca als concellers, pahers,
procuradors, cònsols o jurats de las ciutats, vilas
o llochs, en las quals causas sa magestat és estat
servit abdicar-se lo coneixement, eciam per in-
directe de las causas». Lo que és en tant veritat
que ab la constitució 9, //247v // títol «De evo-
cacions de causas» lo senyor emperador Carlos
Quint, a més de confirmar esta perrogativa a las
universitats se servís manar que de aquí al de-
vant en las lletras citatòrias y hinibitòrias se
posàs la clàusula «dummodo non sit causa impos-
sicionum neque dependencium et emergencium
ex illis». Ni poden pretextar-se los proceiments
y sentència per vostra mercè proferida perquè la
ciutat de Barcelona o son síndich haguessen
prorrogada incompetència. En orde a aquest
punt, com a més de què lo síndich no té tal po-
der, per tenir-lo tant solament ad littes. És per
altra part incompetent e imporrogable la juris-
dicció del excel·lentíssim capità general en orde
de poder conèixer dels officials, màxime en lo
cas present, per quant la jurisdicció del
excel·lentíssim senyor capità general és conce-
buda ab paraules negativas, quant més que ha-
vent acudit lo síndich de la ciutat al excel·lentís-
sim senyor capità general per demanar-li justícia

per una injúria feta per don Agustín de Medina
haver-se vostra mercè posat en voler conèixer,
principalment en lo article «Si los soldats són
exemps de pagar o no», és voler retràurer per
esta y semblants declaracions de demanar justí-
cia. Contravé, axí mateix, vostra mercè, ab dits
proceiments y sentència, als privilegis per lo se-
nyor rey en Pere als 17 de maig, 1359, còpia
auctèntica del qual se ha entregat a vostra mercè
ab la primera requesta, ab lo qual privilegi dit
senyor rey en Pere no sols donà facultat de im-
posar imposicions a la dita ciutat de Barcelona
però encara se dignà de pagar aquellas per si y //
248r // sa real casa y se pagassen per totas altres
personas de qualsevol lley y condició que fos-
sen, devall de la qual concessió estan compresos
los soldats, encara que estipendiats no sols per
la conprehensió de la paraula «altres» però en-
cara de la lley «Ex prestacione» 7, codi «De y per
lo que comunament dihuen los doctors», y as-
senyaladament Ayala, «De iure belli» liber 3, ca-
pítulo 7, número 6, a hont diu que los soldats
no tenen privilegi de immunitat. De hont se veu
que vostra mercè ha contrafet a la constitució
«Poch valdria» 11, títol «De observar constitu-
cions», que prohibeix semblants casos. Per lo
que lo síndich del General de Cathalunya, sens
aprobació de la jurisdició de vostra mercè, tant
per no ser vostra mercè provincial com altra-
ment, a vostra mercè tercera vegada requereix y
interpel·la que per observança de ditas generals
constitucions, privilegis universals y particulars
y disposició de dret comú y sentir dels doctors
revoque, casse y anul·le dits proceiments y
sentència diffinitiva y lo demés fasse que té obli-
gació segons las generals constitucions, altra-
ment protesta contra de vostra mercè de las pe-
nas imposadas contra los violadors de las
Generals constitucions y de tot lo lícit y permès.
Requirens notarium, et cetera.» Copia cuius cum
copia autentica privilegiis in requisicione men-
cionati que est thenoris sequentis: «Pera las pre-
sents certifich y fas fe jo, Pere Trelles, notari real
col·legiat, scribà major del consell y casa de la
present ciutat de Barcelona, baix firmat, com en
lo real privilegi per la magestat del senyor rey en
Pere a la present ciutat de Barcelona concedit
en deguda forma despedit, y ab lo sello de sera
vermella en aquell pendent, clos y signat per
Pere // 248v // Gostemps, scriptor de dit senyor
rey, dat en lo palau real de la dita present ciutat
de Barcelona als desset dies del mes de maig,
any de la Nativitat de Nostre Senyor Déu Je-
suchrist mil tres-cents sinquanta-nou, continuat
en lo real arxiu, en un llibre intitulat Armata II,
foli LXXXIIII, y en la casa de la present ciutat
continuat en lo llibre intitulat Primer vermell de
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privilegis, foli CXCII, lo original del qual privilegi
se troba custòdit y guardat dins lo arxiu de la
dita present ciutat, en lo qual privilegi entre al-
tres concessions a dita ciutat per dit senyor rey
fetas y concedidas, s·i troban las del tenor de-
vallscrit y següent: «E per tal que la dita ciutat
mil puga la dita ajuda de les dites vuyt mil libres
pagar et cumplir, que aquella ajuda e encara tot
ço que deu et deurà per rahó o per ocasió de les
profertes et dons ja fets e atorgats a la vostra se-
nyoria, e encara per aventatges fets et fahedors
per haver gra a obs de la dita ciutat e en armadas
fetes et fahedores per gra havedor o per guardes
de vitualles o de gra que vengués a la dita ciutat,
et totes altres missions per la dita ciutat, per
rahó de la dita guerra o per affers o càrrechs de
la dita ciutat o per qualsevol altra rahó fetes et
fahedores, puxa haver la dita ciutat per vendas
de censals morts et de violaris e per manera de
usures e de mocubells e per totes altres maneres
segons que als consellers de la dita ciutat serà
mils vist fahedor. E que puxa tenir la dita ciutat
les imposicions que ja són en la dita ciutat e
aquelles créxer e de // 249r // novell posar, axí
per pagar la dita ajuda et los dits deutes e mes-
sions e càrrechs que la dita ciutat ha et haurà, et
totes altres coses en què sia o serà tenguda per
les dites rahons o per altres, com los censals
morts e violaris, usures et mocubells, et reem-
bre los dits censals morts e violaris que la dita
ciutat ja fa et farà e que hagués venuts et vendrà,
et interesses et messions qualsevol e que a fer-se
hauran, et a pagar et sostenir, axí et en aquella
forma et manera et per tot aquell temps que als
consellers de la dita ciutat serà mils vist faedor.
E que d’assò los dits consellers ne la dita ciutat
ne la universitat ne singulars d’aquella ne altres
que tenguen distribuesquen ne administren res
de les dites imposicions ne de les altres coses de-
munt dites no puxen ésser demanats de compte
per vos, senyor, ne per nengun official vostre,
ne puxa ésser feta inquisició contra alcú, ans ne
sien tenguts los concellers de dita ciutat de lur
simple paraula. Plau al senyor rey. Ítem, que la
dita ciutat puxa novellament posar e fer cullir et
levar, etcètera. Ítem, que vos, senyor, et la se-
nyora reyna, et lo senyor duch e los senyors in-
fants et tots aquells qui són en casa vostra, se-
nyor, e de la dita senyora reyna et dels altres
senyors demunt dits, et totes altres persones de
què de ley o condició sien paguen et hajen a pa-
gar en totes les diverses imposicions posades et
posadores per las rahons demuntditas. Plau al
senyor rey. Ítem, que las vendas de las ditas im-
posicions se ajen e·s dejen fer per los concellers
de la dita ciutat o per aquelles que per ells a assò
seran assignat et deputat e qui per vos, senyor,
ne per officials vostres ne per alguna altra perso-
na empachament o embarch // 249v // alcun no
puxa ésser fet, perquè la dita universitat no le·u
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e puixa levar les dites imposicions, tant et tant
longament tro que tots censals, violaris, usures,
moncubells, messions et interesses, deutes et
càrrechs e altres coses a què la dita universitat
sia o serà tenguda encarregades e obligada per
qualsevol rahó sien íntegrament pagats. Plau al
senyor rey.» Segons las ditas y altres concessions
en lo dit Real privilegi estan contengudes. En
testimoni de les quals coses fas la present de mà
agena y de la pròpia, firmada en Barcelona, als
onse del mes de febrer any de la Nativitat de
Nostre Senyor Déu Jesuchrist mil sis-cents se-
tanta-y-tres.» Ita est Petrus Trelles, notarium,
scriba maior domus concilii presentis civitatis
Barchinone, manu propia. Eidem tradidit et li-
beravit quam accepit et penes se retinuit quibus-
quidem pepiri requisicionis et privilegiis scedulis
sicut predicitur oblatis et presentatis illico dictus
illustris domnos Franciscus de Marron, verbo res-
pondendo dixit: «Que se reserva el tiempo de cons-
titución que se dize ay en Catalunya o el término
del derecho común para responder a tales papeles
que se le presentan, porque en veinte y tres anyos
que ha de que sirve este puesto por su magestad en
este Principado no le ha sucedido tal, y assí le aze
novedad y es toda ahora por respuesta.»

Postea auctoritatem adveniente dictis mes, die et
anno et fere incontinenti in terme dicto Joanne
Argila, scriba maiore predicto, et presentibus
eciam // 250r // testibus predictis ad premissa vo-
catis specialiter et assumptis dictus doctor Petrus
Cardona, dicto nomine, constitutus personaliter
coram et ante presenciam Josephi Virgili, notario
publico collegiati, personaliter reperti et inventi
intus dictas domos dicti Marron eidem Virgili
obtulit et presentavit et seu per me, dictus scribam
maiorem, obtulere et presentari publici et petiit et
requisivit quandam in scriptis peperi requisicio-
nis scedulam, thenoris sequentis: «Molta bé sap y
ignorar no pot vostra mercè senyor Joseph Vir-
gili, notari públich del col·legi dels notaris reals
de la present ciutat, que com scrivà de la causa
criminal que se ha ventilat a instància del sín-
dich de la present ciutat contra don Agustín de
Medina, comissari general del trosso de Milà,
devantdit, ab Francisco Marron, que·s diu ser
assessor general del exèrcit de sa magestat, que
Déu guarde, per comissió que li féu sa ex-
cel·lència com a capità general, vostra mercè ha
entrevingut en la comissió y prosecució de dita
causa y en la sentència diffinitiva que à proferida
dit don Francisco Marron, com a auditor gene-
ral sobredit, y lo doctor Bonaventura Tristany,
com a adjunt, per sa excel·lència com a capità
general, deputat als 8 del mes de febrer del cor-
rent any 1673, contravenint a las generals cons-
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titucions del present principat de Catalunya y
privilegis de les universitats, y particularment de
la present ciutat de Barcelona, disposició de
dret comú y doctrinas dels doctors. Perquè en-
contra, la sentència y procehiments que vostra
mercè ha fet contra dita ciutat y son síndich, ab
la constitució 7, títol «De officio de alcayts y ca-
pitans», ab la qual està disposat que los capitans
de guerra, axí general com particulars, no usen
ni usar puguen de jurisdicció alguna sinó en
quant de dret y per constitucions los és permès.
E com per la disposició de la lley 1, codi «De of-
ficio magistri militium» lo capità general ni los
altres officials de guerra no poguen exercir juris-
dicció en los provincials, de aquí és que vostra
mercè pugue fer // 250v // procehiments alguns
ni menos proferir sentència contra la ciutat de
Barcelona y son síndich, que·s lo cap del esta-
ment real del Principat. És axí mateix, dita
sentència y proceiments, contra la constitució
11, títol «De vectigals», constitució 9, títol «De
evocació de causas», y del privilegi insertat en lo
títol «De vectigals» en lo volum 2 de las consti-
tucions, en los quals està disposat y literalment
se lig que «Lloch las causas de imposicions,
cognició e jurisdicció sobre ditas imposicions
toca als concellers, pahers, procuradors, cònsols
o jurats de las ciutats, vilas o llochs, en las quals
causas sa magestat és estat servit abdicar-se lo
coneixement, eciam per indirecte de las causas».
Lo que és en tant veritat que ab la constitució 9,
títol «De evocacions de causas» lo senyor empe-
rador Carlos Quint, a més de confirmar esta pe-
rrogativa a las universitats se servís manar que
de aquí al devant en las lletras citatòrias y hini-
bitòrias se posàs la clàusula «dummodo non sit
causa impossicionum neque dependencium et
emergencium ex illis». Ni poden pretextar-se los
proceiments y sentència per vostra mercè profe-
rida perquè la ciutat de Barcelona o son síndich
haguessen prorrogada incompetència. En orde
a aquest punt, com a més de què lo síndich no
té tal poder, per tenir-lo tant solament ad littes.
És per altra part incompetent e imporrogable la
jurisdicció del excel·lentíssim capità general en
orde de poder conèixer dels officials, màxime en
lo cas present, per quant la jurisdicció del ex-
cel·lentíssim senyor capità general és concebuda
ab paraules negativas, quant més que havent
acudit lo síndich de la ciutat al excel·lentíssim
senyor capità general per demanar-li justícia per
una injúria feta per don Agustín de Medina ha-
ver-se // 251r // vostra mercè posat en voler
conèixer, principalment en lo article «Si los sol-
dats són exemps de pagar o no», és voler retràu-
rer per esta y semblants declaracions de dema-
nar justícia. Contravé, axí mateix, vostra mercè,
ab dits proceiments y sentència, als privilegis
per lo senyor rey en Pere als 17 de maig, 1359,
còpia auctèntica del qual se ha entregat a vostra

mercè ab la primera requesta, ab lo qual privile-
gi dit senyor rey en Pere no sols donà facultat de
imposar imposicions a la dita ciutat de Barcelo-
na però encara se dignà de pagar aquellas per si
y sa real casa y se pagassen per totas altres perso-
nas de qualsevol lley y condició que fossen, de-
vall de la qual concessió estan compresos los
soldats, encara que estipendiats no sols per la
conprehensió de la paraula «altres» però encara
de la lley «Ex prestacione» 7, codi «De y per lo
que comunament dihuen los doctors», y assen-
yaladament Ayala, «De iure belli» liber 3, capí-
tulo 7, número 6, a hont diu que los soldats no
tenen privilegi de immunitat. De hont se veu
que vostra mercè ha contrafet a la constitució
«Poch valdria» 11, títol «De observar constitu-
cions», que prohibeix semblants casos. Per lo
que lo síndich del General de Cathalunya, sens
aprobació de la jurisdició de vostra mercè, tant
per no ser vostra mercè provincial com altra-
ment, a vostra mercè tercera vegada requereix y
interpel·la que per observança de ditas generals
constitucions, privilegis universals y particulars
y disposició de dret comú y sentir dels doctors
revoque, casse y anul·le ab tot effecte lo acte de
la publicació de dita sentència y demés procehi-
ments fets per vostra mercè en quant obsta al
sobredit, y lo demés fasse que té obligació per
las generals constitucions, altrament protesta
contra de vostra mercè de las penas imposadas
contra contra los violadors de las Generals cons-
titucions y de tot lo lícit y permès. Requirens
notarium et cetera.» Copia cuiusquidem requisi-
cionis, unacum copia auctentica privilegii in ea-
dem requisicione memoratum superius // 251v //
inserti, eidem tradidit et liberavit quam accepit
et poenes se retinuit, thenoris sequentis: «Pera las
presents certifich y fas fe jo, Pere Trelles, notari
real col·legiat, scribà major del consell y casa de
la present ciutat de Barcelona, baix firmat, com
en lo real privilegi per la magestat del senyor rey
en Pere a la present ciutat de Barcelona conce-
dit, en deguda forma despedit, y ab lo sello de
sera vermella en aquell pendent, clos y signat
per Pere Gostemps, scriptor de dit senyor rey,
dat en lo palau real de la dita present ciutat de
Barcelona als desset dies del mes de maig, any
de la Nativitat de Nostre Senyor Déu Jesuchrist
mil tres-cents sinquanta-nou, continuat en lo
real arxiu, en un llibre intitulat Armata II, foli
LXXXIIII, y en la casa de la present ciutat con-
tinuat en lo llibre intitulat Primer vermell de
privilegis, foli CXCII, lo original del qual privi-
legi se troba custòdit y guardat dins lo arxiu de
la dita present ciutat, en lo qual privilegi, entre
altres concessions a dita ciutat per dit senyor rey
fetas y concedidas, s·i troban las del tenor de-
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vallscrit y següent: «E per tal que la dita ciutat
mil puga la dita ajuda de les dites vuyt mil libres
pagar et cumplir, que aquella ajuda e encara tot
ço que deu et deurà per rahó o per ocasió de les
profertes et dons ja fets e atorgats a la vostra se-
nyoria, e encara per aventatges fets et fahedors
per haver gra a obs de la dita ciutat e en armadas
fetes et fahedores per gra havedor o per guardes
de vitualles o de gra que vengués a la dita ciutat,
et totes altres missions per la dita ciutat, per
rahó de la dita guerra o per affers o càrrechs de
la dita ciutat o per qualsevol altra rahó fetes et
fahedores, puxa haver la dita ciutat per vendas
de censals morts et de violaris e per manera de
usures e de mocubells e per totes altres maneres
segons que als consellers de la dita ciutat serà
mils vist fahedor. E que puxa tenir la dita ciutat
les imposicions // 252r // que ja són en la dita
ciutat e aquelles créxer e de novell posar, axí per
pagar la dita ajuda et los dits deutes e messions e
càrrechs que la dita ciutat ha et haurà, et totes
altres coses en què sia o serà tenguda per les di-
tes rahons o per altres, com los censals morts e
violaris, usures et mocubells, et reembre los dits
censals morts e violaris que la dita ciutat ja fa et
farà e que hagués venuts et vendrà, et interesses
et messions qualsevol e que a fer-se hauran, et a
pagar et sostenir, axí et en aquella forma et ma-
nera et per tot aquell temps que als consellers de
la dita ciutat serà mils vist faedor. E que d’assò
los dits consellers ne la dita ciutat ne la universi-
tat ne singulars d’aquella ne altres que tenguen
distribuesquen ne administren res de les dites
imposicions ne de les altres coses demunt dites
no puxen ésser demanats de compte per vos, se-
nyor, ne per nengun official vostre, ne puxa és-
ser feta inquisició contra alcú, ans ne sien ten-
guts los concellers de dita ciutat de lur simple
paraula. Plau al senyor rey. Ítem, que la dita ciu-
tat puxa novellament posar e fer cullir et levar,
etcètera. Ítem, que vos, senyor, et la senyora
reyna, et lo senyor duch e los senyors infants et
tots aquells qui són en casa vostra, senyor, e de
la dita senyora reyna et dels altres senyors de-
munt dits, et totes altres persones de què de ley
o condició sien paguen et hajen a pagar en totes
les diverses imposicions posades et posadores
per las rahons demuntditas. Plau al senyor rey.
Ítem, que las vendas de las ditas imposicions se
ajen e·s dejen fer per los concellers de la dita
ciutat o per aquelles que per ells a assò seran as-
signat et deputat e qui per vos, senyor, ne per
officials vostres ne per alguna altra persona em-
pachament o embarch alcun no // 252v // puxa
ésser fet, perquè la dita universitat no le·u e pui-
xa levar les dites imposicions, tant et tant longa-
ment tro que tots censals, violaris, usures, mon-
cubells, messions et interesses, deutes et
càrrechs e altres coses a què la dita universitat
sia o serà tenguda encarregades e obligada per
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qualsevol rahó sien íntegrament pagats. Plau al
senyor rey.» Segons las ditas y altres concessions
en lo dit Real privilegi estan contengudes. En
testimoni de les quals coses fas la present de mà
agena y de la pròpia, firmada en Barcelona, als
onse del mes de febrer any de la Nativitat de
Nostre Senyor Déu Jesuchrist mil sis-cents se-
tanta-y-tres.» Ita est Petrus Trelles, notari scriba
major domus concilii presentis civitatis Barchi-
non manu propria. Quibusquidem requisicionis,
una cum quadam copia autentica privilegiis in
eadem requisitione mensionati et superius incer-
ti, eidem tradidit et liberavit quam accepit et pe-
nes se retinuit tenoris sequentis, inseratur quibus
quidem papiri requisicionis et privilegiis scedulis
suit predicitur obtulatis et presentatis illio dictus
Josephus Virgili, verbo respondendo dixit: «Que
son ànimo no és estat may contravenir a Gene-
rals constitucions y privilegis concedits per sas
magestats al Principat de Catalunya y ciutat de
Barcelona, y axí, en cas que age contravingut
des de ara o revoque, offerint-se a fer tot allò
que estiga obligat en força de constitucions y al-
tres drets com en effecte sia obtemperat als reals
òrdens y constitucions de sa magestat.»

Postea auctoritate adveniente die XXIII predicto-
rum mensis et anni, presente et ad hac vocato at-
que requisito me dicto Joanne Arguila, scriba
maiore predicto, et // 253r // presentibus eciam
testibus Domingo Pinyol et Carolo Carcer, cive
honorato Barchinone, pro testibus ad premissa vo-
catis specialiter et assumptis dictus doctor Petrus
Cardona, dicto nomine constitutus, personaliter
coram et ante presenciam magnifici Bonaventu-
ra Tristany, domicelli, utriusque iuris doctor, do-
miciliati personaliter reperti intus domos iure so-
lite abitacionis citas in presente civitate in vico
dicto de’n Trebulet, qui dicto nomine eidem
Tristany obtulit et presentavit et seu per me dictus
scribam maiorem obtulere et presentari publice
petiit et requisivit quandam in scriptis papiri re-
quisicionis scedulam, thenoris sequentis: «Molta

bé sap y ignorar no pot vostra mercè, senyor
don Bonaventura Tristany, donsell, com per co-
missió que li féu sa excel·lència com a capità ge-
neral o altrament, als 8 del mes de febrer del co-
rrent any 1673, entrevingué com a adjunt y
firmà una sentència criminal que instava lo sín-
dich de la ciutat de Barcelona contra don Agus-
tín de Medina, comissari general del trosso de
Milà, proferida per don Francisco de Marron,
auditor que·s diu ser del exèrcit de sa magestat,
que Déu guarde, del present Principat, ab la
qual sentència entre altres caps que aquella con-
té, se pronuncià principalment y diffinitivament
declarà que tres caixas de confitura appresas per
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Francisco Torrents y Jaume Monfort a un laca-
yo de don Agustín de Medina a la porta del Mar
de la present ciutat no caigueren en frau per no
haver pagat los drets, y que axí la aprehensió de
ella no era estada legítima, y per conseguent
condemnà a la ciutat de Barcelona y al síndich
de aquella en son nom a què restituís ditas cai-
xas a dit don Agustín de Medina, com a official
que serveix en aquest Principat, francas y sens
pagar gabellas ni altra imposició que imposa la
ciutat de Barcelona, semblant a la pretesa. Tot
lo que és contra las generals constitucions del
principat de Catalunya, privilegis de les univer-
sitats y particularment de la ciutat de Barcelona,
disposició de dret comú y doctrinas dels // 253v
// doctors. Perquè encontra, la sentència y pro-
cehiments que vostra mercè ha fet contra dita
ciutat y son síndich, ab la constitució 7, títol
«De officio de alcayts y capitans», ab la qual està
disposat que los capitans de guerra, axí general
com particulars, no usen ni usar puguen de ju-
risdicció alguna sinó en quant de dret y per
constitucions los és permès. E com per la dispo-
sició de la lley 1, codi «De officio magistri mili-
tium» lo capità general ni los altres officials de
guerra no poguen exercir jurisdicció en los pro-
vincials, de aquí és que vostra mercè pugue fer
procehiments alguns ni menos proferir sentèn-
cia contra la ciutat de Barcelona y son síndich,
que·s lo cap del estament real del Principat. És
axí mateix, dita sentència y proceiments, contra
la constitució 11, títol «De vectigals», constitu-
ció 9, títol «De evocació de causas», y del privi-
legi insertat en lo títol «De vectigals» en lo vo-
lum 2 de las constitucions, en los quals està
disposat y literalment se lig que «Lloch las cau-
sas de imposicions, cognició e jurisdicció sobre
ditas imposicions toca als concellers, pahers,
procuradors, cònsols o jurats de las ciutats, vilas
o llochs, en las quals causas sa magestat és estat
servit abdicar-se lo coneixement, eciam per in-
directe de las causas». Lo que és en tant veritat
que ab la constitució 9, títol «De evocacions de
causas» lo senyor emperador Carlos Quint, a
més de confirmar esta perrogativa a las universi-
tats se servís manar que de aquí al devant en las
lletras citatòrias y hinibitòrias se posàs la clàusu-
la «dummodo non sit causa impossicionum neque
dependencium et //254r // emergencium ex illis».
Ni poden pretextar-se los proceiments y sentèn-
cia per vostra mercè proferida perquè la ciutat
de Barcelona o son síndich haguessen prorroga-
da incompetència. En orde a aquest punt, com
a més de què lo síndich no té tal poder, per te-
nir-lo tant solament ad littes. És per altra part
incompetent e imporrogable la jurisdicció del
excel·lentíssim capità general en orde de poder
conèixer dels officials, màxime en lo cas present,
per quant la jurisdicció del excel·lentíssim se-
nyor capità general és concebuda ab paraules

negativas, quant més que havent acudit lo sín-
dich de la ciutat al excel·lentíssim senyor capità
general per demanar-li justícia per una injúria
feta per don Agustín de Medina haver-se vostra
mercè posat en voler conèixer, principalment en
lo article «Si los soldats són exemps de pagar o
no», és voler retràurer per esta y semblants de-
claracions de demanar justícia. Contravé, axí
mateix, vostra mercè, ab dits proceiments y sen-
tència, als privilegis per lo senyor rey en Pere als
17 de maig, 1359, còpia auctèntica del qual se
ha entregat a vostra mercè ab la primera reques-
ta, ab lo qual privilegi dit senyor rey en Pere no
sols donà facultat de imposar imposicions a la
dita ciutat de Barcelona però encara se dignà de
pagar aquellas per si y sa real casa y se pagassen
per totas altres personas de qualsevol lley y con-
dició que fossen, devall de la qual concessió es-
tan compresos los soldats, encara que estipen-
diats no sols per la conprehensió de la paraula
«altres» però encara de la lley «Ex prestacione»
7, codi «De y per lo que comunament dihuen
los doctors», y assenyaladament Ayala, «De iure
belli» liber 3, capítulo 7, número 6, a hont diu
que los soldats no tenen privilegi de immunitat.
De hont se veu que vostra mercè ha contrafet a
la constitució «Poch valdria» 11, títol «De ob-
servar constitucions», que prohibeix semblants
casos. Per lo que lo síndich del General de Cata-
lunya a vostra mercè tercera vegada requereix y
interpel·la que per observança de ditas Generals
constitucions, privilegis universals y particulars
y disposició del dret comú y sentir dels doctors
revoque, casse y anul·le dits procehiments y
sentència diffinitiva en quant obsta al sobredit,
y lo demés fasse que té obligació segons las ge-
nerals constitucions. Altrament protesta contra
de vostra mercè de las penas imposades contra
los violadors de les generals constitucions y de
tot lo lícit y permès. Requirens, et cetera». Copia
quibusquidem requisicionis una cum quadam
copia auctentica regiis privilegii in eadem requi-
sicione mencionati et superius inserit tenoris se-
quentis: «Pera las presents certifich y fas fe jo,
Pere Trelles, notari real, col·legiat scribà major
del consell y casa de la present ciutat de Barce-
lona, baix firmat, com en lo real privilegi per la
magestat del senyor rey en Pere a la present ciu-
tat de Barcelona concedit en deguda forma des-
pedit y ab lo sello de sera vermella en aquell
pendent, clos y signat per Pere Gostemps, scrip-
tor de dit senyor rey, dat en lo palau real de la
dita present citat de Barcelona als desset dies del
mes de maig any de la Nativitat de nostre Se-
nyor Déu Jesuchrist mil tres-cents sinquanta-
nou, continuat en lo real arxiu en un llibre //
255r // intitulat «Armata» II foli LXXXIIII y en
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la casa de la present ciutat continuat en lo llibre
intitulat Primer vermell de privilegis, foli CX-
CII lo original del qual privilegi se troba custò-
dit y guardat dins lo arxiu de la dita present ciu-
tat, en lo qual privilegi entre altres concessions a
dita ciutat per dit senyor rey fetas y concedidas
s·i troban las del tenor devallscrit y següent: «E
per tal que la dita ciutat mil puga la dita ajuda
de les dites vuyt mil libres pagar et cumplir que
aquella ajuda e encara tot ço que deu et deurà
per rahó o per ocasió de les profertes et dons ja
fets e atorgats a la vostra senyoria e encara per
aventatges fets et fahedors, per haver gra a obs
de la dita ciutat e en armadas fetes et fahedores
per gra havedor o per guardes de vitualles, o de
gra que vengués a la dita ciutat et totes altres
missions per la dita ciutat per rahó de la dita
guerra o per affers o càrrechs de la dita ciutat o
per qualsevol altra rahó fetes et fahedores puxa
haver la dita ciutat, per vendas de censals morts
et de violaris, e per manera de usures e de mo-
cubells e per totes altres maneres, segons que als
consellers de la dita ciutat serà mils vist fahedor.
E que puxa tenir la dita ciutat les imposicions
que ja són en la dita ciutat e aquelles créxer e de
novell posar axí per pagar la dita ajuda et los dits
deutes e messions e càrrechs que la dita ciutat
ha et haurà et totes altres coses en què sia o serà
tenguda per les dites rahons o per altres, com
los censals morts e violaris, usures et mocubells
et reembre los dits censals morts e violaris que la
dita ciutat ja fa et farà e que hagués venuts et
vendrà, et interesses et messions qualsevol e que
a fer-se hauran, et a pagar et sostenir axí et //
255v // en aquella forma et manera et per tot
aquell temps que als consellers de la dita ciutat
serà mils vist faedor. E que d’assò los dits conse-
llers ne la dita ciutat ne la universitat ne singu-
lars d’aquella ne altres que tenguen distribues-
quen ne administren res de les dites imposicions
ne de les altres coses demunt dites no puxen és-
ser demanats de compte per vos, senyor, ne per
nengun official vostre ne puxa ésser feta inquisi-
ció contra alcú, ans ne sien tenguts los conce-
llers de dita ciutat de lur simple paraula. Plau al
senyor rey. Ítem, que la dita ciutat puxa nove-
llament posar e fer cullir et levar, etcètera. Ítem,
que vos, senyor, et la senyora reyna et lo senyor
duch e los senyors infants et tots aquells qui són
en casa vostra, senyor e de la dita senyora reyna
et dels altres senyors demunt dits, et totes altres
persones de què de ley o condició sien paguen
et hajen a pagar en totes les diverses imposi-
cions posades et posadores per las rahons de-
muntditas. Plau al senyor rey. Ítem, que las ven-
das de las ditas imposicions se ajen e·s dejen fer
per los concellers de la dita ciutat o per aquelles
que per ells a assò seran assignat et deputat e qui
per vos, senyor, ne per officials vostres ne per al-
guna altra persona empachament o embarch al-
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cun no puxa ésser fet perquè la dita universitat
no le·u puixa levar les dites imposicions, tant
et tant longament tro que tots censals, violaris,
usures, moncubells, messions et interesses, deu-
tes et càrrechs e altres coses a què la dita univer-
sitat sia o serà tenguda encarregades e obligada
per qualsevol rahó sien íntegrament pagats.
Plau al senyor rey». Segons las ditas y altres con-
cessions // 256r // en lo dit real privilegi estan
contengudes. En testimoni de les quals coses fas
la present de mà agena y de la pròpia firmada en
Barcelona als onse del mes de febrer any de la
Nativitat de Nostre Senyor Déu Jesuchrist mil
sis-cents setanta-y-tres. Ita est Trelles, notari
scriba major domus concilii presentis civitatis
Barchinona, manu propria eidem tradidit et li-
beravit quas accepit et poenes se retinuit.»

Quibusquidem requisicionis, una cum quadam
copia auctentica, regiis privilegii in eadem re-
quisicione mencionati et superius incerti tenoris
sequentis inseratur, eidem tradidit et liberavit
quas accepit et penes se retinuit. Quibus quidem
papiri requisicionis et regiis privilegiis scedulis
sui ut predicitur oblatis et presentatis illico dictus
doctor Bonaventura Tristany, verbo respondendo,
dixit quod retinebat sibe terminium paris ad res-
pondendum de quibus ha per actis et gestis atque
secutis. Illico dictus Petrus Cardone, dicto nomi-
ne, petiit et requisivit fieri et tradi unum et plu-
ra publicus seu publica consimilia instrumenta
per me, dictus et infrascriptus scribam maiorem,
que fuerunt acta Barchinone sub anno diebus,
mense et locis respective predictis. Presente me dic-
to Joanne Argila, scriba maiore, presente et in-
frascripto, et presentibus eciam testibus respective
predictis ad premissa vocatis specialiter et as-
sumptis pro ut superius continetur.»

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari un vot fet per los magnífichs assessors y ad-
vocat fiscal de la present casa y consulents apli-
cats en orde a una contrafacció de unas cridas
manadas publicar per sa excel·lència com ha ca-
pità general, lo qual és assí cusit, signat de lletra
B, y del thenor següent:

«Jesúsa, Maria, Joseph. En lo fet consultat per
los molts il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya als assesors,
advocat fiscal y doctors consulents infrascrits
aserca de una cridas manadas // 256v // publicar
de orde del excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general com a capità general, publicadas
en la present ciutat als 30 y 31 del mes de janer
del corrent y present any 1673, contenint una
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prohibició de tallar arbres y usar d’ells y axí ma-
teix de convertir-los en sos propris usos y como-
ditats dels provincials, tant dins lo present Prin-
cipat com fora aquell, y no-res-menys prohibint
lo ús dels boschs, valls y montanyes, axí per pas-
turas com altrament, ab differents imposicions
de penas y altres cosas en ditas cridas contengu-
das, vista la suplicació donada per lo procurador
fiscal del General, vista la constitució 7, títol
«Del dret del fisch», vista la constitució 7, títol
«De offici de alcayts, capitans y altra gent de
guerra», vistas las constitucions 1, 2, 3, 4, 5 et 7
y altres, títol «De comersis y seguretat de ca-
mins», vista las constitucions «Manan» 10,
constitució 13, 16, constitució «Per quant»,
20, constitució 21 y altras aplicables, títol «De
vectigals», constitució 1, títol «De servituts»,
vistos los usatges «Si algú» 26, títol «De injú-
rias» y lo capítol 31 «De les consuetuts de Bar-
celona», conlocadas sots lo títol «De servituts»,
en lo segon volumen de les constitucions, vista
la constitució 1, títol «De audiència del gover-
nador», vist lo capítol 81 del Recognoverunt
Proceres, altrament sots lo títol «De las connsue-
tuts de Barcelona», en lo segon volum de las
constitucions, liber 1, títol 13, vistes differents
constitucions, capítols de Cort y altras cosas
aplicables, vist tot lo que se avia de vèurer:

Attès primerament que las ditas cridas són pu-
blicades de orda del excel·lentíssim capità gene-
ral y firmadas per dit excel·lentíssim senyor, en
dit nom, en lo prohemi de les quals lo dit ex-
cel·lentíssim senyor se intitula llochtinent y //
257r // capità general del present Principat y
comtats de Rosselló y Cerdanya y després se in-
titula capità general del exèrcit de dit Principat,
lo que se veu que en ditas cridas se fa distinció
de capità general del Principat ab lo capità ge-
neral del exèrcit, lo que obsta al capítol de Cort,
segons del any 1547, ha ont se diu que novells
officials no poden ser creats en Catalunya, inse-
guint la provisió de la constitució 1 y tot lo títol
«Que novells officials no sian posats».

Attès axí mateix, que dit excel·lentíssim senyor
capità general en ditas cridas diu que usa de la
facultat de capità general en las coses en dites
crides contengudes en virtut de una real scèdula
de sa magestat dada en lo Prado a 8 de mars
1571, emperò, com de dita sèdula no consta, y
en cas constar, lo rey, nostre senyor, salva sa real
clemència, se ha abdicat lo disposar contra
constitucions, dignansa de mirar aquellas, com
apar de la constitució 2, títol «De jurament», y
la observansa axí ho ha ensenyat. Y com al ca-
pità general, segons la constitució 7, títol «De
offici de alcayts», etcètera, no sia permès usar ni
poder usar de jurisdicció alguna sinó en quant
de dret e per constitucions li és permès, de aquí

és que dita real sèdula no tribuiria al capità ge-
neral jurisdicció alguna a més de la que per
constitucions y de dret li és permesa.

Attès axí mateix y considerat que lo excel·lentís-
sim capità general, tenint per dita constitució 7,
títol «De offici de alcayts», la jurisdicció limita-
da al que per dret y constitucions li és permès, y
com no se trobe constitució alguna ni dret ab la
qual se li permetés fer cridas ni usar de jurisdic-
ció alguna, màxime contra los provincials, com
són totes les coses en ditas cridas contengudas,
de aquí és no tenir facultat per a fer ditas cridas.

Attès axí mateix que lo govern universal del
Principat y comptats, // 257v // tant en matèria
de justícia com de gràcia, concessió y prohibi-
cions, tocan y espectan al rey, nostre senyor, o a
son llochtinent fer, y faltant aquell a son gover-
nador o portantveus segons la disposició de la
constitució 1, títol «De audiència y consell real»
y totas las demés de aqueix títol, junt ab la cons-
titució «Uni.» títol «De la audiència del gover-
nador», y la mateixa naturalesa del nou llocti-
nent o alter nós ho indica, de aquí és que lo
govern y disposició y jurisdicció dels negocis y
matèrias concernents als provincials y stat de la
província no pot recàurar en lo excel·lentíssim
capità general, y per consegüent destituït de ju-
risdicció, no li és lícit ni permès fer crides màxi-
me obstat las constitucions.

Attès, axí mateix y considerat que las ditas cri-
das, com se veu de inspecció, sèrie y tenor de
aquelles són concebudes en forma de statut e
edicta general y que las paraulas de aquellas in-
duexan perpetuïtat, consegüentment encontra
en la constitució «Revocant», 7, títol «De drets
del fisch», lo qual prohibeix semblants edictas
sinó és en cas degut, y encara tal que tinga lloch
lo usatge «Princeps namque» en cas de convoca-
ció de Corts o durant aquellas.

Attès axí mateix que ditas cridas són firmadas
per don Joseph Antonio Cérate, lo qual no és
cathalà, obsta la constitució 1 y las que·s segue-
xan, y particularment la constitució 1, títol «De
cancellers», constitució 1, 5, 14 y final, títol
«De offici de protonotaris», y de més a més que
són referendades per Francesch Lleonart, notari
y secretari de la capitania general de Catalunya,
lo que és contra estil, y és novedat referendar //
258r // dos secretaris, contra la constitució 19,
títol «De vectigals», y la constitució 10, del ma-
teix títol, capítol 81, del Recognoverunt Proce-
res, sots títol «De consuetuts de Barcelona», en
les quals són prohibides totas novetats, muta-
cions de usos y stils, y axí mateix perquè obsta la
rúbrica que novells officials no sian posats y ab
las constitucions del mateix títol, y particular-
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ment ab la constitució 2 junt ab lo títol «De of-
fici de protonotari y secretari», dient lo secretari
se diu official.

Attès axí mateix y considerat que lo disposar en
forsa de pública utilitat, com se pretexta en ditas
cridas, és de la suprema potestat y no de capità
general, la qual pública utilitat lo rey, nostre se-
nyor, per sa real clemència se ha servit abdicar-
se-la, particularment en matèria de vectigals,
com ho disposa la constitució «Mon», etcètera,
10, títol «De vectigals».

Attès axí matex que en lo capítol 1 de ditas cri-
das se revocan differents licèncias concedidas de
tràurer fusta dels boschs, valls y montanyas, su-
posat que toca privativament donar ditas licèn-
sias al capità general, contra la constitució
«Com per experiència» 16, y la constitució «Per
ésser» 21, títol «De vectigals», ha ont avent pre-
vist la cort lo dany de tràurer fusta del present
Principat à prohibit la extracció de aquella, y axí
ha permès lo tràurar fusta dels boschs, valls y
montanyas per usos propis dels naturals del
Principat y comtats, per lo qual effecte no ne-
cessita de licènsia alguna, y axí dita prohibició
ve a ser no sols contra ditas constitucions y la
constitució 7, títol «De offici de alcayts» usant
de jurisdicció ab los provincials però encara ab
lo que fins ací an acostumat los naturals del pre-
sent Principat y comtats.

Attès axí mateix y considerat que en lo capítol 2
de ditas cridas se //258v // imposan penas de 25
lliures, moneda de plata, als que llevaran marca
y senyals dels arbres que los officials del senyor
rey auran asenyalat per al servey de la fabricació
de las galeras en aquella part a hont dita prohi-
bició mira los arbres que se assenyalaran en los
boschs que no són de sa magestat, y suposa lo
paràgraf últim del capítol 2 de ditas cridas per
quant se marcan los arbres no pagan lo valor de
aquells, obsta la constitució 4, títol «De violèn-
cia y restitució de despullats», a hont està dispo-
sat que lo senyor rey ni sos officials no despullen
algú sens conexensa de causa, y las constitu-
cions col·locadas devall lo títol «De comersis»,
en las quals a tots los provincials del present
Principat és permès lo líbero comers de sas co-
sas e poder fer de llurs bens lo que los plaurà
sens empatxament del senyor rey y de sos offi-
cials; y en quant prohibeix los emprui dels boschs
obsta la constitució «Statuim» 1 títol «De servi-
tuts». Ni pot colorar la dita falta de pagar del
valor dels àrbres lo que disposen ditas cridas en
lo paràgraf últim de dit capítol 2, de què en cas
que lo arbre sia tallat per los officials del senyor
rey y aquells ne seran aportats a la Drasana de la
present ciutat dins quatre mesos lo amo de
aquell ne aja de donar rahó al balle del lloch y
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terme, y que dit balle acuse encontinent al so-
breintendent de la fàbrica perquè dos mesos
aprés fetes dites diligències y no altrament lo
mateix amo puga péndrer, véndrer y aprofitar-
se de dits arbres, lo que ve a encontrar no sols
ab les constitucions sobreditas sots los títols
«De violència y restitució de despullats» y del lí-
bero comers en què se supposa que quant los
arbres no són tallats sinó solament marcats en-
cara que no pagats eciam per major temps dels
sis mesos los amos de dits àrbres no·s puguen
valer de aquells, //259r // encara encontra de dit
paràgraf ab las constitucions que prohibeixen la
imposició de nous vectigals per gravar al amo
dels arbres y als balles a fer dites diligències, que
són espècie de servituts, no sols respecte dels
provincials, particulars, però encara dels officials
ordinaris dels senyors reys y barons, sobre los
quals no pot lo excel·lentíssim capità general
usar de jurisdicció alguna segons la dita consti-
tució 7, títol «De offici de alcayts».

Attès, axí mateix y considerat que en lo capítol 4
se conté que per haver fet sa magestat mercè a
Francisco de Alcarràs, de conservador dels boscs
vells y montanyas, que són de sa magestat, per a
què corre a son cuidado la conservació y aument
de aquells y se eviten los danys y desordes que·s
feian en lo tallar los dits àrbres, ab facultat de po-
sar las penas que li aparexerà conforme sa
excel·lència li té ordenat, tocants al llenyam per
la fàbrica de les galeres y altras embarcacions la
generalitat, del qual capítol és equívoca al bosch
del senyor rey y a tots los demés boschs y arbres
de vassalls de sa magestat, en los quals dits vas-
salls tenen lo domini y empriu respective, de
aquí se segueix que tant en quant als boschs de
sa magestat com en tots los demés bosch y ar-
bres obsta la constitució 1, títol «Que novells of-
ficis no sien posats en Catalunya» y les demés de
la rúbrica del mateix títol, particularment do-
nant-li jurisdicció, la qual en totas no és del ex-
cel·lentíssim capità general donar-la, eciam en
les coses que especten al patrimoni de sa mages-
tat, las quals han de córrer y han acostumat diri-
gir-se per altre tribunal que lo del excel·lentíssim
senyor capità general; y en quant los boschs no
són de sa magestat sinó de particulars, tant
quant al domini com quant al empriu solament,
la jurisdicció sobre dits boschs y arbres no és del
excel·lentíssim capità general per la dita consti-
tució 7, títol «De offici de alcayts», encara que
los provincials usasen mal dels emprius, com ex-
pressament estiga previngut per la constitució 2,
títol //259v //«De servituts», attès de què obsta-
rien les demes constitucions ponderades tant del
títol del líbero comers com del títol «De vecti-
gals», ab les quals la prohibició de usar cada una
de les coses és respecte de tràurer les de Catalu-
nya, y aquest cas tampoch és del capità general.
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Attès axí mateix y considerat que segons resulta
de la informació presa per lo procurador fiscal
consta que dit Francisco de Alcarràs és valencià,
y per consegüent no pot tenir offici en Catalu-
nya ab jurisdicció o sens ella, obstan la constitu-
ció 1 y última, títol «Que tots los officis en Ca-
talunya sien catalans».

Attès així mateix y considerat que en lo capítol
5 de ditas cridas se prohibeixen los forns en què
se fa pega y alquitrà en los boschs de sa mages-
tat, lo que encontra ab la constitució 7 «De offi-
ci de alcayts», que prohibeix usar al capità gene-
ral de jurisdicció alguna en los provincials, y en
tot cas encara que sien boschs de sa magestat no
toca al capità general lo govern y administració
de aquells sinó a altres tribunals expressament
destinat per dit effecte, com està dit.

Així mateix, attès que en lo capítol 6 de dites
crides se mana que los que tenen forns en los
boschs parts de Tortosa y altres parts del present
Principat y comptats per fer pega y alquitrà no·s
pugue baix ningun gènero de arbres sinó sols
les soques dels dels qui se trobaran tallats o dels
que se seran venuts y llansats per terra, en pena
de 200 lliures de plata, encara que en quant als
boschs de sa magestat serie la pena exorbitant y
així tindrie spècie de confiscació. Emperò, en
quant a los boschs lo empriu dels quals o pro-
prietat dels provincials en // 260r // particular o
en comú ultra de ser la pena exorbitant com
està dit se encontra ab las constitucions tractant
del líbero comers y altres.

Attès y considerat que lo capítol 7 de ditas cri-
das disposa que ningú presumesca tallar los àr-
bres en los boschs part de Tortosa, Arbúsias,
Santa Coloma de Farnés, Sant Martí de las Parra
y Joanet, Sant Feliu de Boxaleu y sos encon-
torns en roda, ni tapar ni foradar aquells encara
que sia per a fer pega y alquitrà, en pena per
cada vegada de dos-centes lliures de plata per
cada arbre y altres majors o menors a arbitre de
sa excel·lència, encontra axí mateix ab les sobre-
dites constitucions, ab les quals parlen del líbero
comers y impedir als propis amos lo ús de las co-
sas pròpias, és també la pena exorbitant, de la
qual se indueix spècie de confiscació, la qual és
prohibida per constitucions y altres drets de la
pàtria.

Attès axí mateix y considerat que en lo capítol 8
de ditas cridas se prohibeix que no·s gose ni·s
presumesca conrrerar ni fer formiguers ni posar
foch en las terras boscosas encara que sien tallats
los pins, en pena de trenta dies de presó en las
Ataresanas de la present ciutat, y de 25 lliures de
plata y pérdrer los esplets que en dits boschs se-
ran fets sinó és que tingan llicència expressa do-

nada per sa excel·lència en scrits, encontra dit
capítol no tantsolament ab la constitució 7, títol
«De offici de alcayts» y ab las constitucions que
prohibeixen lo líbero comers y ab les que prohi-
bexen que algú sia despullat de sas cosas, però
encara la pena de presó y de vint-y-sinch lliures
de plata y de pérdrer los esplets és exorbitant, y
axí com spècie de confiscació, prohibida per las
constitucions 4 y última, títol «Dels béns dels
condemnats y altres aplicables» y també encon-
tre ab les constitucions prohibints nous vecti-
gals per voler que los pagesos agen de //260v //
menester licència en scrits de sa excel·lència per
les dites cosas.

Attès y considerat que en lo capítol 9 se dispon
que ningú gose ni presumesca posar ni fer posar
foch en los boschs a effecte de revocar las pastu-
ras ni altrament, sots pena de 500 lliures de plata
y altres penas majors a àrbitra de sa excel·lència,
encontra ab les constitucions que prohibexan al
capità general de usar de jurisdicció, y axí matex
ab las constitucions que permetan lo líbero co-
mers y facultat de poder usar cada hu de las co-
sas, y axí matex la pena imposada no és propor-
cionada y axí té spècie de confiscació.

Attès axí mateix y considerat que lo capítol 10
prohibeix que en los boschs de Monseny, Fol-
gars, Sant Joan del Erm, Vall de Cabó, terma y
port de Tortosa fer ni tallar arbres per a fer due-
lla per a portadores a effecte de fer negociació
de ella y véndrer aquella fora regne sots pena de
25 lliures de plata y altres penas majors y me-
nors a arbitre de sa excel·lència, antes de donar
per perduda la dita duella, encontra lo dit capí-
tol ab les constitucions del líbero comers y en
las que disposan en quina las pot usar lo ex-
cel·lentíssim capità general de jurisdicció.

Attès axí mateix y considerat que en lo capítol
11 se prohibeix que ningú presumesca prestar
lo nom als serradors que compran arbres o al-
trament serran aquells en pena de 100 lliures de
plata y altres penas majors a àrbitre de sa
excel·lència y segons la qualitat de las personas y
circunstàncias del fet, se diu axí mateix //261r //
encontrar ab las constitucions del líbero comers
y usos propis de sa hisienda, y axí mateix ab les
que prohibexen al excel·lentíssim capità general
de usar de jurisdicció y a tots los officials reals
usar de confiscació.

Attès axí mateix que encontra ab ditas constitu-
cions lo disposat en lo dit capítol 12, en quant
se prohibeix que ningú traga del present Princi-
pat pega, arquitrà, carbó, raitgs ni altre gènero
de fustas sots las penas en dit capítol contengu-
das, y particularment en quant la prohibició se
fa sinó és que tinga licència del excel·lentíssim
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capità general, encontra ab la constitució 21, tí-
tol «De vectigals» en la qual ja està prohibida la
exacció de fusta, y axí lo excel·lentíssim capità
general no pot dispensar en las constitucions de
Catalunya ni donar licència.

Attès que lo capítol 13 de ditas cridas se statueix
que de aquella hora en havant ningú gose fer ni
fer fer fochs dins los boschs, valls y montanyas ni
cent passos alrededor de aquells sots pena de
trenta dies de presó en la Ateresana de la present
ciutat y altres penas majors o menors a àrbitre de
sa excel·lència, encontra ab las constitucions so-
breditas y particularment ab la constitució «Per
quant» 7, títol «De composicions y averias»
confirmada ab la constitució 1 del any 1599, ab
la qual està proveït lo sobredit cas y altrament ab
la constitució 1 títol «De servituts».

Attès axí mateix y considerat que en lo capítol
14 se disposa y prohibeix que ningú gose ni pre-
sumesca fer ni fabricar vaixells ni altres embarca-
cions en nom de personas catalanas // 261v // ni
véndrer aquells a personas extrangeres, encon-
tra ab dit capítol ab las constitucions sobraalle-
gadas, y particularment eccedeix en las que dis-
posan aserca la jurisdicció del excel·lentíssim
capità general.

Attès axí mateix que en quant a dit capítol se
mana que qualsevol patró que nolietjara barca o
alguna embarcació feta per anar terras stranyas y
fora regna aja de prestar caució en poder del se-
cretari de la capitania general, y en cas se perdés
portar un testimonial auctèntich rebut ab auto-
ritat de jutge, y que aquell age de presentar al
tribunal de la capitania general sots pena de pa-
gar lo valor de dit vexell y dos-centas lliuras de
plata o altres penas majors o menors, encontra
evidentment ab las matexas constitucions del lí-
bero comers y ab les que prohibexan nous vecti-
gals y introducció de novedats y excedex los lí-
mits de la jurisdicció del capità general y és
spèce de confiscació.

Attès axí mateix que en lo capítol 15 està statuït
y disposat que perquè no se exedesca en las
licènsias de tràurar pega, alquitrà, ferro y altres
cosas vedadas ab la constitució 16, títol «De
vectigals», sens que assistesca a la embarcació
que·s farà de ditas cosas un official de la capita-
nia general del lloch ha ont se farà la embarcació
encontra ab las constitucions sobraditas, y parti-
cularment la primera, sots títol «Que novells of-
ficials no sian posats.» Y axí matex ab las que li-
mitan la jurisdicció del excel·lentíssim capità
general.

262r No menos dit capítol 15, en quant diu que a
dita embarcació aja de assistir un official de la
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capitania general, lo qual tinga de donar avís al
advocat fiscal de la capitania general a costas y
despesas del què farà la embarcació, encontra ab
las constitucions que impedexan lo líbero co-
mers, com donada llicència de tràurar ditas co-
sas se dificulta aquella, y axí matex encontra que
nous vectigals en Cathalunya no sian posats,
com sia nou vectigal voler que lo official aja de
donar avís al advocat fiscal de la capitania gene-
ral de allò que se aurà embarcat ab licènsia a
gastos de la part que farà la embarcació, major-
ment imposant pena de 100 lliures, al que co-
trafarà al statuït a dit capítol, lo que contravé a
totas las constitucions a què contravén las so-
breditas cosas disposades en dit capítol, que és
spècie de confiscació.

Attès axí mateix, que en ditas cridas en lo capí-
tol 16 en quant prohibexen la extracció de la
pegunta, seu, alquitrà, fusta, com en fil de xà-
rria, ferro y armes com a cosas vedades, ab la
constitució 6, títol «De vectigals», aportare
aquellas a la ciutat de Alger o altres parts de
barbària, imposant las penas en ditas constitu-
cions expressades quant no se trauran ab permi-
sió de sa magestat, que Déu guarde, e de sa ex-
cel·lència com a capità general anyadint a
aquellas la pèrdua de vaxells, y axí mateix la
pena de mil ducats y altres majors o menors, a
àrbitre de sa excel·lència, lo que excedeix a la ju-
risdicció, potestat del excel·lentíssim capità ge-
neral y exposar-se en lo que toca al excel·lentís-
sim senyor lloctinent general y en lo que per
constitucions està // 262v // disposat, a las quals
no·s pot ajustar, y axí encontra ab las constitu-
cions sobredites, las quals constitucions de Ca-
talunya y altres drets de la pàtria és cert que té
obligació de guardar lo excel·lentíssim capità
general y sos officials segons differents constitu-
cions y particularment apar del consentiment,
lloació y aprobació del rey, nostre senyor, en la
fi del capítol de Cort del nou redrés del any
1599 y de la constitució de la matexa Cort en lo
llibre de les constitucions y capítols de Cort de
dit any.

No menos en lo versículo «axí mateix» del què
dit capítol 16 de dites crides se cominan als pa-
trons, mariners y altres qualsevols persones les
penes contengudes en las constitucions 6 y 16,
títol «De vectigals» per la extracció de mercade-
rias prohibidas en ditas constitucions, aplicant
las penas als cofres reals de la capitania general,
lo que obsta a la jurisdicció que té lo excel·len-
tíssim senyor capità general. Y axí mateix és in-
troducció de novedat aplicar semblants penas
als cofres reals de la capitania general.

Attès finalment y considerat que en lo capítol
17 de ditas cridas se confirma tot lo que ditas
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cridas contenen encontran ab tot lo ponderat
antecedentment:

Per lo que y altrament, totas las sobreditas y al-
tres cosas són de vot y parer que ditas cridas,
procehiments, novedats resultants de aquellas
encontran ab las constitucions, // 263r // usat-
ges, capítols de Cort, usos y costums y altres
lleys del present Principat dalt expressades y al-
tres aplicables, per usar de jurisdicció lo ex-
cel·lentíssim capità general en casos no perme-
sos, imposar nous vectigals, impedir lo líbero
comers, creació de nous officials, introducció
de novedats, gravàmens, exorbitància de penas
y perpetuïtat en la disposició y execució d’ellas,
publicació de edicta general, màxime contra
constitucions, pervertir lo orde los excel·lentís-
sims capitans generals tant en respecte de les
persones que han de firmar-las com en orde a la
calitat y naturalesa de ellas, y que per ço los se-
nyors deputats y oÿdors deven procurar lo repa-
ro de ditas contrafaccions segons generals cons-
titucions y capítols de Cort del nou redrés,
usos, forma y stil de la present casa y axí ho sen-
ten, salvo, etcètera. Montserrat, assessor. Frebrer,
consulens. Grymosachs, consulens. Balasch, asses-
sor. Valencia, consulens. Arenys, consulens.
Campderros, advocatus fisci Generalis.»

263v Disapte, a XXV. En aquest die Joseph Iglésias,
Joseph Saurina y Ramon Ferrer, oÿdors pú-
blichs y jurats de la present ciutat y ministres del
General, han fet relació en lo consistori de ses
senyories com havent encantat y subhastat per
espai de trenta dies y molt més temps totas
aquellas torra, casa y heretats, honors y posses-
sions y masos útils cituadas en lo terme de Cal-
des de Monbuy, vullgarment dita la torra de
Negrell, òlim lo mas Lirana, las quals cosas fo-
ren del quòndam Joan Pau Negrell, debitor al
General y donzell de don Domingo de Negrell
y de Orri, donsell, com a succehint a dit Joan
Pau Negrell, y vuy del General de Catalunya,
per rahó del dèbit de dit Joan Pau Negrell, no
han trobada major dita de dos mil sinch-centes
y deu lliures, las quals y ha ditas lo doctor Fran-
cesch Salamanca, en quiscun dret doctor, ciu-
tedà de Barcelona, al qual ha lliurada l’acta fis-
cal. Presents per testimonis Francisco Costes,
notari públich de Barcelona, Jacinto Morató,
tapisser ciutedà de Barcelona, y Joseph Cortès,
altre dels verguers de ses senyories. En aquest
mateix dia ha fet relació lo doctor Pere Cardo-
na, servint lo offici de síndich del General, com
lo dia de 23 del corrent any entregà y donà a sa
excel·lència del excel·lentíssim senyor lloctinent
y capità general en lo presenta // 264r // Princi-

pat lo segon recado o segona suplicació en orde
a la contrafacció de la sentència en la causa de
don Agustín de Medina, y que sa excel·lència
respongué que se la miraria. Que·s assí cusida,
signada de lletra A. En aquest mateix die me
han ordenat a mi, scrivà major, cusís, en lo pre-
sent dietari una carta de don Llorens Matheu,
del consell de sa magestat y son regent en lo
Consell Supremo de Aragó, la qual és assí cusi-
da signada de lletra B y del thenor següent:

«Lasa malas impresiones de España me han neze-
sitado a concertar la impresión de un libro de de-
cisiones criminales con Claudio Burgat, impresor
de León de Françia, y para el gasto de esta impre-
sión me obligué a imbiar a León de Francia tres-
cientas pieças de a ocho, y pareciéndome muy su-
bidos los intereses que pedían los bancarios de esta
corte y lo que más es poco seguras las letras, escriví
a un amigo de Alicante los remetiese por vía de
Marsella en la primera embarcación que hallare.
Execútolo assí en la barca de Martegne, patrón
Morató Giraud. Y estando yo bien ageno de que
esta embarcación ja passó en ese Principado me
havisan que haviendo llegado esta barca a San
Pheliu de Guíjolx ha sido detenida y embargado
el dinero que llevava con motivo de que havía
caýdo en frau, de cosa bien lejos de mi intención,
pues aunque estoy creyendo que por ser cosa tocan-
te a libros se halla essenta de pagar derechos el día
que se devan fuera yo el primero que acudiera a
esta obligación. Pero dejando este camino, pues
beo que lo han herrado las personas a que lo en-
cargué, // 264v // elijo el de la gracia, que espero
merezer a vuestra señoría, suplicándole, como lo
hago, me la conceda, mandando restituir esta
cantidad de trescientos reales de a ocho a Roberto
Simonán, residente en esta ciudad, que cuyda de-
llo, para que se pueda poner mano en la obra de
la impressión de mi libro, en que reciviré particu-
lar merced de vuestra señoría y más si me diere
más empleos de su servicio. Dios prospere a vuestra
señoría, como puede y deseo. Madrid y febrero a
18 de 1673. Besa las manos de vuestra señoría su
más cierto servidor don Lorenzo Matheu y Sans.
Señores diputados del General de Cataluña.»

En aquest mateix die, de orde de ses senyories,
lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de sín-
dich del General, y Joan Argila, síndich major
del dit General, nos som conferits en la casa de
don Francisco Marron, auditor general que·s
diu ser del exèrcit de sa magestat en el present
principat de Catalunya, y en casa del doctor Bo-
naventura Tristany y Joseph Virgili, notaris, a
effecte de presentar a quiscú dels segons reques-
ta en orde a la contrafacció de la sentència en la
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casa de Agustín de Medina; las quals en dita jor-
nada se són presentades a dit don Francisco Ma-
rron y Joseph Virgili y en jornada de 27 de co-
rrent se és presentada a dit Bonaventura
Tristany. Los actes de las quals presentats són
assí cusits, signats de lletras B y del //265r //the-
nor següent:

«Noverinta universi quod ano a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo septuagessimo ter-
cio, die vero vigessima quinta mensis februarii
eiusdem anni intitulata, presente et ad hac voca-
to atque requisito me Joane Argila, cive honorato
Barchinona, secretario et scriba maiore Generalis
principatus Catalonie, et presentibus eciam Au-
daldo Comas, de familia illustris domini Fran-
cisci de Marron, et Josepho Amat, cerdone, civis
Barchinona, pro testibus ad hec vocatis specialiter
et assumptis Petrus Cardona, utriusque iuris
doctor, civis Barchinone, tanquam deserviens de
licencia dominorum deputatorum et auditorum
computorum dicti Generalis, fideiussor sindici
dicti Generalis, pro damno Michaelle de Masdo-
vellas, dicto nomine, constitutis personaliter re-
perti intus domos sue solita residencie quas fovet
in presenti civitate Barchinone, in vico dicto de
Santa Anna, qui dicto nomine eidem obtulit et
presentavit et seu per me dictum scribam maio-
rem obtulere et presentari, pettit et requisivit
quandam inscriptis papiris requisicionibus sce-
dulam thenoris sequentis: «Moltb bé sap y igno-
rar no pot vostra mercè, senyor don Francisco
Marron, que·s diu ser auditor general del exèr-
cit de sa magestat, Déu lo guarde, com per co-
misió que li féu sa excel·lència com a capità ge-
neral o altrament als 8 del corrent y present mes
de febrer 1673 proferí una sentència en una
causa criminal que instava lo síndich de la ciutat
de Barcelona contra don Agustín de Medina,
comissari general del trosso de Milà, ab la qual
sentència, entre altres caps en aquella contin-
guts, vostra mercè pronuncià y diffinitivament
declarà que tres caixas de confitura appresas per
Francisco Torrents y Jaume Monfort //265v // a
un lacayo de don Agustín de Medina a la porta
del Mar de la present ciutat no caigueren en
frau per no haver pagat los drets, y que axí la
aprehensió no fou legítima. Y per consegüent
condemnà a la ciutat de Barcelona y al síndich
de aquella en son nom a què restituís ditas cai-
xas a dit don Agustín de Medina com a solució
y official que serveix en est Principat, francas y
sens pagar gabellas ni altres imposicions que im-
posa la ciutat de Barcelona semblant a la preste-
sa. Tot lo que és contra generals constitucions

562

del principat de Catalunya, privilegis de les uni-
versitats y particularment de la ciutat de Barce-
lona, disposició de dret comú y doctrinas dels
doctors. Perquè encontra, la sentència y pro-
cehiments que vostra mercè ha fet contra dita
ciutat y son síndich, ab la constitució 7, títol
«De officio de alcayts y capitans», ab la qual està
disposat que los capitans de guerra, axí general
com particulars, no usen ni usar puguen de ju-
risdicció alguna sinó en quant de dret y per
constitucions los és permès. E com per la dispo-
sició de la lley 1, codi «De officio magistri mili-
tium» lo capità general ni los altres officials de
guerra no poguen exercir jurisdicció en los pro-
vincials, de aquí és que vostra mercè pugue fer
procehiments alguns ni menos proferir sentèn-
cia contra la ciutat de Barcelona y son síndich,
que·s lo cap del estament real del Principat. És
axí mateix, dita sentència y proceiments, contra
la constitució 11, títol «De vectigals», constitu-
ció 9, títol «De evocació de causas», y del privi-
legi insertat en lo títol «De vectigals» en lo vo-
lum 2 de las constitucions, en los quals està
disposat y literalment se lig que «Lloch las cau-
sas de imposicions, cognició e jurisdicció //266r
// sobre ditas imposicions toca als concellers,
pahers, procuradors, cònsols o jurats de las ciu-
tats, vilas o llochs, en las quals causas sa mages-
tat és estat servit abdicar-se lo coneixement,
eciam per indirecte de las causas». Lo que és en
tant veritat que ab la constitució 9, títol «De
evocacions de causas» lo senyor emperador
Carlos Quint, a més de confirmar esta perroga-
tiva a las universitats se servís manar que de aquí
al devant en las lletras citatòrias y hinibitòrias se
posàs la clàusula «dummodo non sit causa impos-
sicionum neque dependencium et emergencium
ex illis». Ni poden pretextar-se los proceiments
y sentència per vostra mercè proferida perquè la
ciutat de Barcelona o son síndich haguessen
prorrogada incompetència. En orde a aquest
punt, com a més de què lo síndich no té tal po-
der, per tenir-lo tant solament ad littes. És per
altra part incompetent e imporrogable la juris-
dicció del excel·lentíssim capità general en orde
de poder conèixer dels officials, màxime en lo
cas present, per quant la jurisdicció del
excel·lentíssim senyor capità general és conce-
buda ab paraules negativas, quant més que ha-
vent acudit lo síndich de la ciutat al excel·lentís-
sim senyor capità general per demanar-li justícia
per una injúria feta per don Agustín de Medina
haver-se vostra mercè posat en voler conèixer,
principalment en lo article «Si los soldats són
exemps de pagar o no», és voler retràurer per
esta y semblants declaracions de demanar justí-
cia. Contravé, axí mateix, vostra mercè, ab dits
proceiments y sentència, als privilegis per lo se-
nyor rey en Pere als 17 de maig, 1359, còpia
auctèntica del qual se ha entregat a vostra mercè
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ab la primera requesta, ab lo qual privilegi //
266v // dit senyor rey en Pere no sols donà facul-
tat de imposar imposicions a la dita ciutat de
Barcelona però encara se dignà de pagar aque-
llas per si y sa real casa y se pagassen per totas al-
tres personas de qualsevol lley y condició que
fossen, devall de la qual concessió estan com-
presos los soldats, encara que estipendiats no
sols per la conprehensió de la paraula «altres»
però encara de la lley «Ex prestacione» 7, codi
«De y per lo que comunament dihuen los doc-
tors», y assenyaladament Ayala, «De iure belli»
liber 3, capítulo 7, número 6, a hont diu que los
soldats no tenen privilegi de immunitat. De
hont se veu que vostra mercè ha contrafet a la
constitució «Poch valdria» 11, títol «De obser-
var constitucions», que prohibeix semblants ca-
sos. Per lo que lo síndich del General de Catha-
lunya, sens aprobació de la jurisdició de vostra
mercè, tant per no ser vostra mercè provincial
com altrament, a vostra mercè tercera vegada
requereix y interpel·la que per observança de di-
tas generals constitucions, privilegis universals y
particulars y disposició de dret comú y sentir
dels doctors revoque, casse y anul·le dits procei-
ments y sentència diffinitiva y lo demés fasse
que té obligació segons las generals constitu-
cions, altrament protesta contra de vostra
mercè de las penas imposadas contra los viola-
dors de las Generals constitucions y de tot lo lí-
cit y permès. Requirens notarium, et cetera.»
Copia cuius eidem tradidit et liveravit quam ac-
cepit et poenes continuit qua quidem papiri re-
quisicionis sic ut predicitur oblata presentata illi-
co dictus illustris domnus Franciscus de Marron,
verbo respondendo, dixit: «Que daría lo mismo
que ya tenía dicho que //267r // primera requisi-
ción que se la havía presentada.»

Postea autem adveniente cistis me die et anno et
fere incontinenti presente me, dicto Joanne Argi-
la, scriba major predicto, et presentibus eciam tes-
tibus predictis ad presmissa vocatis, specialiter et
assumptis dictus Petrus Cardona, dicto nomine,
constitutus personaliter coram et ante presen-
ciam Josephis Virgilis, notari publicis collegiati,
personaliter reperti, et inventi intus dictas domos
dicti Marron eidem Virgili obtulit et presentavit
et seu per me dictum scribam majorem obtulere et
presentari publice petiit et requisivit quandam
in scriptis papiris requissicionis scedulam thenoris
sequentis: «Molta bé sap y ignorar no pot vostra
mercè, senyor Joseph Virgili, notari públich del
col·legi dels notaris reals de la present ciutat,
que com scrivà de la causa criminal que se ha
ventilat a instància del síndich de la present ciu-
tat contra don Agustín de Medina, comissari

general del trosso de Milà, devantdit, ab Fran-
cisco Marron, que·s diu ser assessor general del
exèrcit de sa magestat, que Déu guarde, per co-
missió que li féu sa excel·lència com a capità ge-
neral, vostra mercè ha entrevingut en la comis-
sió y prosecució de dita causa y en la sentència
diffinitiva que à proferida dit don Francisco Ma-
rron, com a auditor general sobredit, y lo doc-
tor Bonaventura Tristany, com a adjunt, per sa
excel·lència com a capità general, deputat als 8
del mes de febrer del corrent any 1673 contra-
venint a las generals constitucions del present
principat de Catalunya y privilegis de les univer-
sitats, y particularment de la present ciutat de
Barcelona, disposició de dret comú y doctrinas
dels doctors. Perquè encontra, la sentència y
procehiments que vostra mercè ha fet contra
dita ciutat y son síndich, //267v //ab la constitu-
ció 7, títol «De officio de alcayts y capitans», ab
la qual està disposat que los capitans de guerra,
axí general com particulars, no usen ni usar pu-
guen de jurisdicció alguna sinó en quant de dret
y per constitucions los és permès. E com per la
disposició de la lley 1, codi «De officio magistri
militium» lo capità general ni los altres officials
de guerra no poguen exercir jurisdicció en los
provincials, de aquí és que vostra mercè pugue
fer procehiments alguns ni menos proferir
sentència contra la ciutat de Barcelona y son
síndich, que·s lo cap del estament real del Prin-
cipat. És axí mateix, dita sentència y procei-
ments, contra la constitució 11, títol «De vecti-
gals», constitució 9, títol «De evocació de
causas», y del privilegi insertat en lo títol «De
vectigals» en lo volum 2 de las constitucions, en
los quals està disposat y literalment se lig que
«Lloch las causas de imposicions, cognició e ju-
risdicció sobre ditas imposicions toca als conce-
llers, pahers, procuradors, cònsols o jurats de las
ciutats, vilas o llochs, en las quals causas sa ma-
gestat és estat servit abdicar-se lo coneixement,
eciam per indirecte de las causas». Lo que és en
tant veritat que ab la constitució 9, títol «De
evocacions de causas» lo senyor emperador
Carlos Quint, a més de confirmar esta perroga-
tiva a las universitats se servís manar que de aquí
al devant en las lletras citatòrias y hinibitòrias se
posàs la clàusula «dummodo non sit causa impos-
sicionum neque dependencium et emergencium
ex illis». Ni poden pretextar-se los proceiments
y // 268r // sentència per vostra mercè proferida
perquè la ciutat de Barcelona o son síndich ha-
guessen prorrogada incompetència. En orde a
aquest punt, com a més de què lo síndich no té
tal poder, per tenir-lo tant solament ad littes. És
per altra part incompetent e imporrogable la ju-
risdicció del excel·lentíssim capità general en
orde de poder conèixer dels officials, màxime en
lo cas present, per quant la jurisdicció del ex-
cel·lentíssim senyor capità general és concebuda
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ab paraules negativas, quant més que havent
acudit lo síndich de la ciutat al excel·lentíssim
senyor capità general per demanar-li justícia per
una injúria feta per don Agustín de Medina ha-
ver-se vostra mercè posat en voler conèixer,
principalment en lo article «Si los soldats són
exemps de pagar o no», és voler retràurer per
esta y semblants declaracions de demanar justí-
cia. Contravé, axí mateix, vostra mercè, ab dits
proceiments y sentència, als privilegis per lo se-
nyor rey en Pere als 17 de maig, 1359, còpia
auctèntica del qual se ha entregat a vostra mercè
ab la primera requesta, ab lo qual privilegi dit
senyor rey en Pere no sols donà facultat de im-
posar imposicions a la dita ciutat de Barcelona
però encara se dignà de pagar aquellas per si y sa
real casa y se pagassen per totas altres personas
de qualsevol lley y condició que fossen, devall
de la qual concessió estan compresos los sol-
dats, encara que estipendiats no sols per la //
268v // conprehensió de la paraula «altres» però
encara de la lley «Ex prestacione» 7, codi «De y
per lo que comunament dihuen los doctors», y
assenyaladament Ayala, «De iure belli» liber 3,
capítulo 7, número 6, a hont diu que los soldats
no tenen privilegi de immunitat. De hont se veu
que vostra mercè ha contrafet a la constitució
«Poch valdria» 11, títol «De observar constitu-
cions», que prohibeix semblants casos. Per lo
que lo síndich del General de Cathalunya, sens
aprobació de la jurisdició de vostra mercè, tant
per no ser vostra mercè provincial com altra-
ment, a vostra mercè tercera vegada requereix y
interpel·la que per observança de ditas generals
constitucions, privilegis universals y particulars
y disposició de dret comú y sentir dels doctors
revoque, casse y anul·le ab tot effecte lo acte de
la publicació de dita sentència y demés procehi-
ments fets per vostra mercè en quant obsta al
sobredit, y lo demés fasse que té obligació per
las generals constitucions, altrament protesta
contra de vostra mercè de las penas imposadas
contra contra los violadors de las generals cons-
titucions y de tot lo lícit y permès. Requirens
notarium et cetera.» Copia cuibusquidem requi-
sicionibus eidem tradidit et liveravit quam acce-
pit et poenes se retinuit. Quaquidem papiri re-
quisicionis sic ut predicitur oblata presentata
illico dictus Josephus Virgili, verbo respondendo,
dixit: «Que dèia en esta requisició lo que ja te-
nia dit en la primera».

Postea autem adveniente, die vigessima septima
presentibus // 269r // mensis et anni, presente et
ad hec vocato atque requisito me, dicto Joanne
Argila, scriba major predicto, et presentibus
eciam testibus Hyacinto Morato, tapissero, et Jo-
anne Rossell, passamanerio, civibus Barchinone,
pro testibus ad premissa vocatis specialiter et as-
sumptis dictus Petrus Cardona, dicto nomine,
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constitutus personaliter coram et ante presen-
ciam magnifici Bonaventura Tristany, domicelli
utriusque iuris doctor, Barchinona domiciliati,
personaliter reperti intus domos sua solita habita-
ciones sita in presenti civitate Barchinona, in
vico dicto d’en Trebolet qui dicto nomine eidem
Tristany obtulit et presentavit et seu per me dic-
tum scribam majorem obtulere et presentari pu-
blice petiit et requisivit quandam in scriptis papi-
ris requisicionis scedulam thenoris sequentis:
«Molta bé sap y ignorar no pot vostra mercè, se-
nyor don Bonaventura Tristany, donsell, com
per comissió que li féu sa excel·lència com a ca-
pità general o altrament, als 8 del mes de febrer
del corrent any 1673, entrevingué com a adjunt
y firmà una sentència criminal que instava lo
síndich de la ciutat de Barcelona contra don
Agustín de Medina, comissari general del trosso
de Milà, proferida per don Francisco de Mar-
ron, auditor que·s diu ser del exèrcit de sa ma-
gestat, que Déu guarde, del present Principat,
ab la qual sentència entre altres caps que aquella
conté, se pronuncià principalment y diffinitiva-
ment declarà que tres caixas de confitura appre-
sas per Francisco Torrents y Jaume Monfort a
un lacayo de don Agustín de Medina a la porta
del Mar de la present ciutat no caigueren en
frau per no haver pagat los drets, y que axí la
aprehensió de ella no era estada legítima, y per
consegüent condemnà a la ciutat de Barcelona y
al síndich de aquella en son nom a //269v // que
restituís ditas caixas a dit don Agustín de Medi-
na, com a official que serveix en aquest Princi-
pat, francas y sens pagar gabellas ni altra imposi-
ció que imposa la ciutat de Barcelona, semblant
a la pretesa. Tot lo que és contra las generals
constitucions del principat de Catalunya, privi-
legis de les universitats y particularment de la
ciutat de Barcelona, disposició de dret comú y
doctrinas dels doctors. Perquè encontra, la
sentència y procehiments que vostra mercè ha
fet contra dita ciutat y son síndich, ab la consti-
tució 7, títol «De officio de alcayts y capitans»,
ab la qual està disposat que los capitans de gue-
rra, axí general com particulars, no usen ni usar
puguen de jurisdicció alguna sinó en quant de
dret y per constitucions los és permès. E com
per la disposició de la lley 1, codi «De officio
magistri militium» lo capità general ni los altres
officials de guerra no poguen exercir jurisdicció
en los provincials, de aquí és que vostra mercè
pugue fer procehiments alguns ni menos profe-
rir sentència contra la ciutat de Barcelona y son
síndich, que·s lo cap del estament real del Prin-
cipat. És axí mateix, dita sentència y procei-
ments, contra la constitució 11, títol «De vec-
tigals», constitució 9, títol «De evocació de
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causas», y del privilegi insertat en lo títol «De
vectigals» en lo volum 2 de las constitucions, en
los quals està disposat y literalment se lig que
«Lloch las causas de imposicions, cognició e ju-
risdicció sobre ditas imposicions toca als conce-
llers, pahers, procuradors, cònsols o jurats de las
ciutats, vilas o llochs, en las quals causas sa ma-
gestat és estat servit abdicar-se lo coneixement,
eciam per // 270r // indirecte de las causas». Lo
que és en tant veritat que ab la constitució 9, tí-
tol «De evocacions de causas» lo senyor empe-
rador Carlos Quint, a més de confirmar esta pe-
rrogativa a las universitats se servís manar que
de aquí al devant en las lletras citatòrias y hini-
bitòrias se posàs la clàusula «dummodo non sit
causa impossicionum neque dependencium et
emergencium ex illis». Ni poden pretextar-se los
proceiments y sentència per vostra mercè profe-
rida perquè la ciutat de Barcelona o son síndich
haguessen prorrogada incompetència. En orde
a aquest punt, com a més de què lo síndich no
té tal poder, per tenir-lo tant solament ad littes.
És per altra part incompetent e imporrogable la
jurisdicció del excel·lentíssim capità general en
orde de poder conèixer dels officials, màxime en
lo cas present, per quant la jurisdicció del ex-
cel·lentíssim senyor capità general és concebuda
ab paraules negativas, quant més que havent
acudit lo síndich de la ciutat al excel·lentíssim
senyor capità general per demanar-li justícia per
una injúria feta per don Agustín de Medina ha-
ver-se vostra mercè posat en voler conèixer,
principalment en lo article «Si los soldats són
exemps de pagar o no», és voler retràurer per
esta y semblants declaracions de demanar justí-
cia. Contravé, axí mateix, vostra mercè, ab dits
proceiments y sentència, als privilegis per lo se-
nyor rey en Pere als 17 de maig, 1359, còpia
auctèntica del qual se ha entregat a vostra mercè
ab la primera requesta, ab lo qual privilegi dit
senyor rey en Pere no sols donà facultat de im-
posar imposicions a la dita ciutat de Barcelona
però encara se dignà de pagar aquellas per si y sa
real casa y se pagassen per totas altres personas
de qualsevol lley y condició que fossen, devall
de la qual concessió estan compresos los sol-
dats, encara que estipendiats no sols per la //
270v // conprehensió de la paraula «altres» però
encara de la lley «Ex prestacione» 7, codi «De y
per lo que comunament dihuen los doctors», y
assenyaladament Ayala, «De iure belli» liber 3,
capítulo 7, número 6, a hont diu que los soldats
no tenen privilegi de immunitat. De hont se veu
que vostra mercè ha contrafet a la constitució
«Poch valdria» 11, títol «De observar constitu-
cions», que prohibeix semblants casos. Per lo
que lo síndich del General de Catalunya a vostra
mercè tercera vegada requereix y interpel·la que
per observança de ditas Generals constitucions,
privilegis universals y particulars y disposició del

dret comú y sentir dels doctors revoque, casse y
anul·le dits procehiments y sentència diffinitiva
en quant obsta al sobredit, y lo demés fasse que
té obligació segons las generals constitucions.
Altrament protesta contra de vostra mercè de
las penas imposades contra los violadors de les
generals, constitucions y de tot lo lícit y permès.
Requirens, et cetera» Copia cuius eidem tradidit
et liveravit quam accepit ex penes se retinuit.
Quaquidem papiri requisicionis scedulas sic ut
predicitur oblata et presentata illico dictus doctor
Bonaventura Tristany, verbo respondendo, dixit:
quod retinebat terminum iuris ad responden-
dum.

De quibus ita per actis et gestis atque secutis illico
dictus Petrus Cardona in dicto nomine petiit et
requisivit fieri et tradi unum et plura publicum
seu publica concimilia instrumenta per me, dic-
tum et in futurum sive scriba maiorem, qua fue-
runt acta Barchinona, sub anno, die, mensesa //
271r // et locis respective predictis, presente me dic-
to Joanne Argila, scriba maiore praetinfrascrip-
to, et presentibus eciam testibus respective predic-
tis, ad premissa vocatis specialiter et assumptis
pro ut superius continetur.»

Dilluns, a XXVII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una relació en scrits feta per lo doctor en
medecina Honofre Monsalvo, la qual conté que
lo doctor Olaguer Montserrat, ardiaca major y
canonge de la Santa Iglésia de Tarragona, altre
dels assessors de la present casa, ha estat desga-
nat fins a 15 de janer proppassat de 1673, com
llargament en dita relació firmada per dit doctor
és de vèurer, que·s assí cusida, signada de lletra
D.

Dimars, a XXVIII. En aquest die és entrat en lo
consistori de ses senyories Isidro Mojalt, boti-
guer de Cardona, bisbat de Çolsona, lo qual ha
iurat en mà y poder de ses senyories com lo
mensionat en un paper firmat de dit Mojalt,
que·s assí cusit, signat de lletra E, és tot per a
véndrer en sa botiga. En aquest mateix die ha
fet relació lo doctor Pere Cardona, servint lo of-
fici // 271v // de síndich del General, com lo dia
de 27 del corrent entregà y donà a sa excel·lèn-
cia del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità
general en lo present Principat lo tercer recaudo
o tercera suplicació en orde a la contrafacció de
la sentència feta en la causa de don Agustín de
Medina, y altra súplica o primera embaxada en
orde a unas cridas fetas per orde de sa excel·lèn-
cia com a capità general en lo present Principat
als 30 y 31 de janer proppassat. Las quals súpli-
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cas són assí cusidas signades de lletras A y B y
una aprés, del thenor següent:

«Excel·lentíssima senyor: Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Cataluya diuen y re-
presenten a vostra excel·lència com als 21 y 23
del corrent mes de febrer, ab dos differents em-
baxadas, se representà a vostra excel·lència que
per part de lo procurador fiscal del General de
Catalunya se·ls à representat a 20 del corrent
mes de febrer del corrent any 1673 que en lo
tribunal de la capitania general que·s diu ser del
exèrcit, ab intervenció del doctor Bonaventura
Tristany, son adjunt, ab comissió, segons se diu,
de vostra excel·lència com a capità general, se à
proferit sentència contenint en effecte que les
caxes de dulçes apreses per Francisco Torrents y
Jaume Monfort a un lacayo de don Agustín de
Medina a la porta del Mar de la present ciutat
no caigueren en frau per no haver pagats los
drets, y que axí la aprehensió de elles no fou lle-
gítima per les rahons adllegades per dit don
Agustín en dita causa, que són de dret, y per
consegüent deuen condemnar y condemnem a
la ciutat de // 272r // Barcelona y al síndich en
son nom a què las restituesca a dit don Agustín
de Medina, com a soldat y official que serveix
en lo Principat, franques y sens pagar gabelles ni
altra imposició que impose la ciutat semblant a
la pretesa. Y com en dita sentència se haje prin-
cipalment declarat que dites caixes de confitura
apreses no han caigut en frau per no haver pagat
los drets, y que axí dites caixes fossen restituïdes
sens pagar gabella ni altra imposició que impose
la ciutat de Barcelona, aje ab dita declaració dit
auditor y dit adjunt usada y exercida jurisdicció
contra los provincials, y axí, en cas no permès,
per haver declarat contra la ciutat de Barcelona
y son síndich, cap del estament real del present
Principat de Catalunya. Lo que encontra ex-
pressament ab diverses constitucions, y en parti-
cular ab la constitució 7, títol «De offici de al-
cayts y capitans» en la qual se disposa que los
capitans de guerra, axí generals com particulars,
no usen ni usar puguen jurisdicció alguna sinó
en quant en dret y per constitucions los és
permès. Y no·y haje disposició de constitució ni
de dret comú que puga vostra excel·lència, com
a capità general, conèixer dels provincials que
no són soldats stipendiats, y axí de la ciutat de
Barcelona y de son síndich. És dita sentència
contra la disposició de dita constitució 7. Y en-
cara que per part de don Agustín de Medina se
haja deduït, ab supplicació donada a 7 de juliol,
1672, y altres que los soldats y altres de sa ma-
gestat són exemps de pagar las col·lectas y gabe-
llas reals y demana ab dita suplicació ésser-li res-
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tituïdas las ditas caixas juntament ab los gastos,
sens pagar la imposició, y se hage entès que lo
síndich de la ciutat, pensant satisfer a dita de-
manda podia haver contestat la lite, ab tot, es-
sent com és la jurisdicció del tribunal de la capi-
tania general limitada, se exclou tota perrogació,
segons la disposició de dita constitució, en la
qual està statuït lo excel·lentíssim capità general
no use ni usar pugue ni exercesca potestat algu-
na contra los provincials, inseguint la lley //272v
// 1, codi «De officio magistri militum». Y axí és
concebuda dita jurisdicció ab paraulas negati-
vas, ibi: «No use ni usar pugue ni tinga dit sín-
dich poder algú ni facultat de porrogar jurisdic-
ció alguna». Y en quant en dita sentència tracta
dels mèrits de imposicions declara ha de ser in-
mune dit don Agustín de Medina de pagar la
imposició deguda a la ciutat de Barcelona en-
contra dita sentència ab los privilegis per los se-
nyors reys, de inmortal memòria, concedits a la
ciutat de Barcelona, ab los quals se ha donat fa-
cultat a la ciutat de imposar imposicions y exigir
aquellas, y axí del senyor rey, senyor duch, in-
fants, però també de qualsevols altres personas
de qualsevol lley y condició que sia. Y axí, dig-
nant-se sa magestat, que Déu guarde, per sa
grandesa, segons estan compresos los soldats
estipendiats baix de aquella paraula y qualsevols
personas de qualsevol lley y condició que sian, y
axí mateix encontra dita sentència ab la consti-
tució «Per quant», títol 11, títol «De vectigals»,
constitució 9, títol «De evocació de causes», y
ab la constitució «Com los reys» 4, títol «De
vectigals», en lo segon volum de las constitu-
cions, en las quals està disposat que las causas de
imposicions y exaccions de drets y recognició y
jurisdicció sobre aquellas toca als concellers, pa-
hers, procuradors, cònsols o jurats de las ciutats,
vilas o llochs, las quals causas sa magestat és es-
tat servit abdicar-se lo conèixer directe o in-
directe de las causas que miran a dita exacció,
ordenant ab dita constitució 9, títol «De evoca-
cions de causas», que lo senyor rey y son llochti-
nent general ni altre qualsevol official se puga
venir metre en mèrits de imposicions, confir-
mant y aprobant tots los privilegis //273r // a las
ciutats y universitats concedits sobre lo imposar
imposicions, ordenant axí mateix que las lletras
citatòrias e inhibitòrias en las causas que se evo-
can en la Real Audiència la clàusula «dummodo
non sie causa regiminis universitatum neque im-
posicionum illarum vel confraternitatum neque
dependencium et emergencium ex illis», los quals
privilegis, constitucions, usos y costums estiga
vostra excel·lència obligat com a capità general
guardar segons lo tenor de la constitució 7, títol
«De officio de alcayts y capitans generals». Per
ço y altrament, los deputats y oïdors de comptes
de dit General de Catalunya, ab esta tercera em-
baxada, extrajudicialment tornan a suplicar a
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vostra excel·lència lo mateix que ab la primera y
segona embaxada se ha suplicat a vostra
excel·lència com a lloctinent general, suplicant
dits diputats y oÿdors de comptes que sia servit
vostra excel·lència revocar y manar revocar al dit
tribunal y officials de la auditoria general revo-
quen tots los procehiments fets en dita causa,
per ésser com és contra constitucions, usatges,
usos y costums y privilegis reals, ni poder fun-
dar-se dita sentència en disposició de dret mu-
nicipal ni de dret comú ni de autoritat de doc-
tors, lo que suplican extrajudicialment a vostra
excel·lència per a què dites contrafaccions sian
reparades y esmenadas ab lo modo y forma que
disposan las generals constitucions de Catalun-
ya, lo que rebran a singular gràcia y favor de
vostra excel·lència.»

«Excel·lentíssima senyor. Los diputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya diuen y //
273v // representen a vostra excel·lència com als
30 y 31 del mes de gener pròxim passat se han
publicat en la ciutat de Barcelona unes crides en
nom de vostra excel·lència com a capità general
del present Principat y comptats de Rosselló y
Cerdanya, en les quals, a més de la firma de vos-
tra excel·lència, estan continuades les firmes del
doctor Bonaventura Tristany, advocat fiscal de
la capitania general, y del doctor Domingo de
Verdier, assessor, referendades per mandats de
vostra excel·lència per ausència de son secretari
per don Joseph Anthonio de Cérate, y por
Francisco Lleonart, notari públic, secretari del
real tribunal de la capitania general, en les quals
crides vostra excel·lència no sols se intitulà lloc-
tinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat y comptats, ans
també se intitulà capità general del exèrcit de
dit Principat, fent distinció del capità general
del Principat ab lo capità general del exèrcit, lo
que encontra al capítol de Cort 2 del any 1547,
a hont se diu que «novells officials no·s pugan
ésser creats en Catalunya», inseguint la consti-
tució 2 y tot lo títol «Que novells officials no
sien posats». Y axí mateix en dites crides se
apròpia vostra excel·lència, com a capità general
y al tribunal, la fàbrica de les galeres en las Ata-
raçanas de la present ciutat, en virtut de real scé-
dula de sa magestat dada en el Pardo a 8 de
mars 1573, per ço, en dites crides fa vàrios man-
datos y ordinacions prenent color y attendèn-
cia, que per la informació que se à manat rèbrer
en lo tribunal de la Capitania à constat de nota-
bles abusos y extraordinaris excessos se han fet y
de cada dia se continuen en devastar y arruinar
los boschs, valls y montanyas, a hont los àrbres
se van // 274r // fent aquells inútils, convertint-

los en propris usos y comoditats, com és fer
pega, carbó, alquitrà, duella, trementina, y al-
tres, fent-ne bigues y posts per a portar en altres
regnes, y que també ne fan saèties y barques
majors y menors ab color, que han de servir per
a naturals de Catalunya las venen a persones es-
trangeres. Y axí mateix diu que de dita informa-
ció y per relació de personas per vostra
excel·lència enviades à constat ser los boschs
molt destruïts per los excessos y abusos, de tal
manera que restan imposibilitats. Y hauria de
cessar la continuació de la fàbrica de galeras y al-
tres embarcacions necessàrias per al servey,
custòdia del mar y conservació de la Santa Fe
Cathòlica, y per ço feta paraula en lo dit tribu-
nal a instància del procurador fiscal de aquell à
fet vostra excel·lència vàries ordinacions prohi-
bicions y statuts. Y com totes les sobredites cri-
des y lo en elles ordenat, tant per a propiar-se la
cognició y administració de justícia com a capità
general contra los provincials, sie contra la
constitució 7, títol «De offici de alcayts, capi-
tans» etcètera, en la qual al capità general tant
solament se li dóna la jurisdicció que per dret y
constitucions li és permesa, y no·y hage disposi-
ció alguna de dret ni per constitució de Cata-
lunya per a què dit excel·lentíssim capità general
puga conèixer dels provincials, encara que fos-
sen soldats stipendiats; y axí bé no puga tocar a
dit capità general lo conèixer de la administra-
ció de justícia encara que ab pretest de la utilitat
pública per ser tota del senyor rey y de son pri-
mogèncit y son lloctinent, y en ausència de
aquells de son governador o portantveus, se-
gons las constitucions generals y drets de las pà-
tria. Y axí, en dit nom de capità general, no se
ha pogut rèbrer la informació mensionada. Ma-
jorment considerant que en los boschs //274v //
que són en lo present principat de Catalunya, y
assenyaladament en lo lloch de Tortosa, Arbú-
cies, Santa Coloma de Farnés, Sant Martí de la
Esparra, Joanet, Sant Feliu de Buxaleu y ses en-
contorns, Sant Joan de l’Herm, Montseny, Fol-
gons, Vall de Cabó, Lerma y altres y à llenyam y
arbres en tots y en cada un de aquells per fabri-
car moltes galeres y altres veixells y embarca-
cions marítimes ab tanta abundància com
memòria de hòmens y haje agut, y axí mateix de
molts anys a esta part que no·y ha memòria de
hòmens encontrar·i se à acostumat en dits
boschs y altres particulars fer pega, alquitrà, tre-
mentina, tallar arbres per fer posts, bigues, llata,
duella per a portadores, sens que per lo sobredit
se ajan devastat dits boschs. Axí mateix los pro-
vincials y naturals de Catalunya han acostumat y
acostumen tràurer los boschs propris, reduhir-
los a coltura, fer fusta en ells, posar foch per la
utilitat y servey de las pastures, fer fer forma-
gues, carbó y tallar llenya, y los pastors que
guarden lo bestiar an fet y fan foch en los
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boschs per son sustento, reparar-se del fret y al-
tres necessitats. Y així, prohibint com prohibei-
xen dites crides totes les dites coses encontran
ab les constitucions del líbero comers y del títol
«De violència y restitució de disposicions». Y
axí també per ser dites crides en forma de statut
o edicte general, perquè de las paraules de
aquelles se incideix perpetuïtat, encontran ab la
constitució «Revocant» 7, títol «Del dret del
fisch», prohibint semblants edictes sinó és en
cas de guerra, y encara tal, que tinga lloch lo
usatge Princeps namque o en cas de convocació
de Corts ho durant aquella. Y en quant se //275r
// troban ditas cridas referendades per don Jo-
seph Anthonio de Cérate, lo qual no és català,
obsta la constitució 1, títol «De canceller»,
constitució 1, paràgraf 14 y final, «De officis de
protonotaris», y essent referendadas també per
Francesch Lleonart, notari, és contra stil y no-
vedat referendar dos secretaris, contra la consti-
tució 19, títol «De vectigals», y la constitució
10 del mateix títol, capítol 81 del Recognove-
runt Proceres, subtítol «De consuetuts de Bar-
celona». Y per quant lo secretari té títol de offi-
ci, conforme se anomena en lo títol de
protonotari, se encontra també ab la rúbrica
que novells officials no sien posats. Tots los de-
més capítols de las ditas cridas a més de encon-
trar-se ab les sobredita constitucions y altres
drets se encontra també lo present capítol en
quant vostra excel·lència, com ha capità gene-
ral, revoca las licèncias concedidas de tràurer
fusta, se encontra ab la constitució «Com per
experiència» 16, y la constitució «Per ésser» 21,
títol «De vectigals», ab la qual se prohibeix
tràurer fusta del present Principat, y axí és
permès lo tallar fusta per propri ús dels naturals,
los quals no necessiten de llicència alguna. Y axí
la prohibició ve ha encontrar ab los usos y cos-
tums del Principat per haver acostumat sempre
tallar fusta per propris usos, en particular en los
boschs que són propris. Lo capítol 2 de ditas
cridas, que imposa pena de 25 lliures, moneda
de plata, als que llevaran la marca o senyal que
los officials del senyor rey hauran assenyalat, en
quant dita pena mira los arbres dels boschs que
no són de sa magestat, y suposa dit capítol del
paràgraf últim que no és pagat lo iust valor, obs-
ta la constitució 4, títol «De violèncias y restitu-
ció de despullats», perquè sens coneixensa de
causa se priva lo domini de dits àrbres. Y en
quant al paràgraf últim se disposa que si dins
quatre mesos aprés que serà tallat lo arbre no
serà pagat lo amo de aquell, ne hage de donar
rahó al balle del lloch y se hagen //275v // de fer
altres diligències, se encontra a més de les so-
bredites constitucions ab lo líbero comers, im-
pedint que los amos no·s puguen valer de
aquells. Y també se encontra ab les constitu-
cions que prohibeixen la imposició de nous vec-
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tigals, com és obligar als amos dels arbres y als
balles fer las ditas deligèncias tant en respecte
dels officials reals com dels barons, sobre los
que no se extén la jurisdicció del excel·lentíssim
capità general, segons la dita constitució, títol
«De officio de alcayts», etcètera. Lo capítol 4,
en què se anomena per conservador dels boschs
a Francisco de Alcarràs, ab facultat de posar las
penas li aparexerà, conforme a vostra excel·lèn-
cia li té ordenat, a més de què lo dit Alcarràs es
foraster, per consegüent no pot tenir offici ab
jurisdicció o sens ella, per obstar a la constitució
1, títol «Que tots los officials sian catalans». En
quant lo dit conservador dels boschs mira als
boschs de sa magestat obsta la constitució 1 y
las demés títol «Que novells officials», a més de
no tocar a la capitania general, ser del patrimoni
de sa magestat, que Déu guarde. En quant als
boschs y arbres tocants al domini o al emprui
dels particulars encontra ab la dita constitució
7, «De officio de alcayts», obstan las constitu-
cions del líbero comers y de nous vectigals. Y
essent com és lo abús prohibit per la constitució
2, títol «De servituts» la coneixensa y remey de
dits altres toca a vostra excel·lència com a lloch-
tinent y no al tribunal de la capitania. Lo capítol
7, a més de impedir lo líbero comers y lo propri
ús de cosas pròprias y no ser del tribunal de la
capitania general, la pena de 20 lliures de plata
per cada arbre y altres majors y menors a arbitre
de vostra excel·lència és exorbitant, de la qual se
indueix espècie de confiscació, prohibida per
constitució y altres drets, majorment que lo
prohibir fer pega y alquitrà és de gran perjudici
al Principat. Com ho és també lo disposat en lo
capítol 8, //276r //manant que no gose ni·s pre-
sumesca conrrear ni fer formigués en los
boschs, encara que sian fer tallats los pins, en
pena de 30 dies de presó en las Atarassanas de la
present ciutat, y de 25 lliures de plata y pèrdrer
los esplets que en dits llochs seran fets sinó és
que tingan licència expressa de vostra excel·lèn-
cia en scrits, encontra ab las ditas constitucions
7, títol «De officio de alcayts» y ab las constitu-
cions que permeten el líbero comers y ab las
que prohibeixen que algú sia despullat de sas
cosas sens coneixensa de causa, y restarian los
pagesos impedits a reduir los boschs propris a
cultura y millorar las terras en què han de posar
los formigués ab dany de la cosa pública. Però
encara, per ser la pena tant exorbitant que conté
expècie de confiscació, és contra la constitució 4
y última dels béns dels condemnats y altres apli-
cables. Y en quant vol que lo pagès hage de me-
nester llicència de vostra excel·lència encontra
ab las constitucions prohibints nous vectigals. Y
axí mateix lo capítol 9 se encontra ab totas las
sobreditas constitucions y altres aplicables, en
quant mana, sots pena de 500 lliures y altres
majors y menors a arbitre de vostra excel·lència
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que ningú gose ni presume posar ni fer posar
foch en los boschs a effecte de renovar las pastu-
ras ni altrament, essent com és líbero a cada
qual lo fer convingue posar foch a aquellas y als
boschs que comprenen y són de son domini. Y
axí mateix també lo contengut ab lo capítol 10
és contra las sobreditas constitucions, quant se
prohibeix tallar arbres per fer duella per fer por-
tadores, en pena de 25 lliures de plata y altres
penas majors y menors a arbitre de vostra ex-
cel·lència, a més de donar per perduda la dita
duella. Y axí mateix lo disposat en lo capítol 11,
prohibint en pena de 200 lliures de plata y altres
majors y menors als que prestaran nom als se-
rradors per a tallar y serrar arbres o altrament en
los boschs, valls y montanyas. Y lo disposat en
lo capítol 12, prohibint tràurer del present Prin-
cipat pega, alquitrà, carbó, raig, corbas y altre
gènero de fusta // 276v // sots las penas en dits
capítols contengudes sinó és que tinguessen
llicència de vostra excel·lència com a capità ge-
neral, encontra ab totas las ditas ponderadas
constitucions y altres aplicables, ni a la capitania
general toca dispensar a las constitucions de Ca-
talunya y lo donar llicència. Contra lo disposat
en ellas lo capítol 13, disposant que ningú gose
fer ni fer fer fochs dins los boschs, valls y mon-
tanyas ni cent passos alrededor de aquells en
pena de trenta dies de presó en la Atarassana y
altres majors y menors, etcètera, encontra ab las
totas sobreditas constitucions y en particulars
contra la constitució «Per quant» 7, títol «De
imposicions», confirmada ab la constitució 1 de
las Corts del any 1599, la qual està prohibit lo
sobredit cas, y altrament ab la constitució 1, tí-
tol «De servituts». Lo capítol 14 disposa que
ningú gose fer fàbricas de vaxells ni embarca-
cions, encontra ab totas las sobreditas constitu-
cions, y en quant mana que lo patró de la barca
hage de donar caució en poder del secretari de
la capitania general y en cas se perdés portar un
testimonial auctèntich rebut ab autoritat de jut-
ges y que aquell hagés de presentar al tribunal
de dita capitania sots pena de pagar lo valor del
vaixell y 200 lliures de plata y altres penas, etcè-
tera, encontra ab totas las sobreditas constitu-
cions y del líbero comers, nous vectigals, intro-
ducció de novedats y excedeix la jurisdicció de
la capitania general. Lo capítol 15, en lo qual se
ordena que un official de la capitania general del
lloch a hont se farà la embaxada assistesca a la
embarcació de las cosas prohibidas que ab
llicència // 277r // se embarcaran, se encontra
evidentment ab totas las sobreditas constitu-
cions, y particularment ab la 1, del títol «Que
novells officials», y assenyaladament en quant
diu que hage de ser a gastos de la part que fara
la embarcació en pena de 100 lliures per quiscu-
na vegada. Y axí mateix lo disposat ab lo capítol
16, sots pena de 1.000 ducats y altres majors y

menors, etcètera, encontra ab totas las sobredi-
tas constitucions y altres drets ponderats, y en
quant aplica la dita pena als cofres reals de la ca-
pitania general és introducció de novedat y con-
travé també a totas las sobreditas constitucions.
Per ço y altrament, los deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya, a qui per-
tany per la obligació de sos officis la observança
de las generals constitucions y exir al reparo de
aquellas, inseguint lo vot y parer dels assessors y
advocat fiscal de dit General, extrajudicialment
suplican a vostra excel·lència, com a lloctinent,
sia de son servey revocar las ditas cridas en dita
capitania general publicades per encontrar
aquellas ab las generals constitucions de Cata-
lunya, y en particular ab las ponderadas y altres
aplicables, y manar als officials de dita capitania
traguen aquellas dels registres de dita capitania
general per a què las ditas constitucions, usat-
ges, usos y costums sien íntegrament y inviola-
blement observats, lo que rebran a singular grà-
cia y mercè de la mà de vostra excel·lència.»

277v Mars, MDCLXXIII.

Dimecres, al primer de mars MDCLXXIII. En
aquest die me han ordenat a mi, scrivà major del
General, cusís en lo present dietari una súplica
donada en lo consistori de ses senyories per part
del patró Honorat Girau, francès, y de Joan Rey,
cònsol de la nació francesa, aserca de la aprehen-
sió dels reals de vuyt apresos ab pretés frau per los
officials del General en lo port de Sant Feliu de
Guíxols, que·s assí cusida, signada de lletra C.

Dijous, a II. En aquest die, de orde de ses se-
nyories, lo doctor Pere Cardona, servint lo offi-
ci de síndich del General, y jo Joan Argila, scrivà
major del General, nos som conferits en casa de
don Francisco Marron, auditor general que·s
diu ser del exèrcit de sa magestat en lo present
principat de Catalunya, y en casa del doctor Bo-
naventura Tristany y Joseph Virgili, notari, a ef-
fecte de presentar a quiscú d’ells certa requesta
en orde a la contrafacció de la sentència en la
causa de don Agustín de Medina, les quals en
dita jornada se són presentades a dit don Fran-
cisco Marron y Joseph Virgili y en jornada de 3
del corrent se és presentada a dit Bonaventura
Tristany. Los actes de las quals presentatas y res-
postas de aquelles són cusits, signats de lletra A
y del thenor següent:

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimob // 278v // septua-
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gessimo tercio, die vero secunda mensis marcii
eiusdem anni intitulata, presente et ad hec voca-
to atque requisito me Joanne Argila, cive honora-
to Barchinona, secretario et scriba majore Gene-
ralis principatus Cathalonie, et presentibus
eciam Audaldo Comas, de familia illustris domi-
ni Francisci de Marron, et Joanne Roca, escute-
llaris, cive Barchinona, pro testibus ad hec vocatis
specialiter, et assumptis Petrus Cardona, utrius-
que iures doctor, cives Barchinona, tanquam de-
serviens de licencia dominorum deputatorum et
auditorum computorum dicti Generalis officium
sindici dicti Generalis, pro domno Michaelle de
Masdovellas, dicto nomine, constitutus personali-
ter corum et ante presenciam illustris domni
Francisci de Marron, personaliter reperti intus
domus sue solita residencia quas fovet in presenti
civitate Barchinona, in vico dicto de Santa
Anna, qui dicto nomine eidem obtulit et presen-
tavit, et seu per me, dictum scribam maiorem, ob-
tulere et presentari publice petiit et requisivit
quadam in scriptis papiris requisicionis scedulam
thenoris sequentis: «Molta bé sap y ignorar no
pot, senyor don Francisco Marron, que·s diu ser
auditor general del exèrcit de sa magestat, Déu
lo guarde, com per comissió que li féu sa
excel·lència com a capità general o altrament als
8 del mes de febrer pròxim passat, proferí una
sentència en una causa criminal que instava lo
síndich de la ciutat de Barcelona contra don
Agustín de Medina, comissari general del trosso
de Milà, ab la qual sentència, entre altres caps
en aquella continguts, vostra mercè pronuncià y
diffinitivament declarà que tres caixas de confi-
tura appresas per Francisco Torrents y Jaume
Monfort a un lacayo de don Agustín de Medina
a la porta del Mar de la present ciutat no caigue-
ren en frau per no haver pagat los drets, y que //
278v // axí la aprehensió no fou legítima. Y per
consegüent condemnà a la ciutat de Barcelona y
al síndich de aquella en son nom a què restituís
ditas caixas a dit don Agustín de Medina com a
solució y official que serveix en est Principat,
francas y sens pagar gabellas ni altres imposi-
cions que imposa la ciutat de Barcelona sem-
blant a la prestesa. Tot lo que és contra generals
constitucions del principat de Catalunya, privi-
legis de les universitats y particularment de la
ciutat de Barcelona, disposició de dret comú y
doctrinas dels doctors. Perquè encontra, la
sentència y procehiments que vostra mercè ha
fet contra dita ciutat y son síndich, ab la consti-
tució 7, títol «De officio de alcayts y capitans»,
ab la qual està disposat que los capitans de gue-
rra, axí general com particulars, no usen ni usar
puguen de jurisdicció alguna sinó en quant de
dret y per constitucions los és permès. E com
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per la disposició de la lley 1, codi «De officio
magistri militium» lo capità general ni los altres
officials de guerra no poguen exercir jurisdicció
en los provincials, de aquí és que vostra mercè
pugue fer procehiments alguns ni menos profe-
rir sentència contra la ciutat de Barcelona y son
síndich, que·s lo cap del estament real del Prin-
cipat. És axí mateix, dita sentència y procei-
ments, contra la constitució 11, títol «De vecti-
gals», constitució 9, títol «De evocació de
causas», y del privilegi insertat en lo títol «De
vectigals» en lo volum 2 de las constitucions, en
los quals està disposat y literalment se lig que
«Lloch las causas de imposicions, cognició e ju-
risdicció sobre ditas imposicions toca als // 279r
// concellers, pahers, procuradors, cònsols o ju-
rats de las ciutats, vilas o llochs, en las quals cau-
sas sa magestat és estat servit abdicar-se lo co-
neixement, eciam per indirecte de las causas».
Lo que és en tant veritat que ab la constitució 9,
títol «De evocacions de causas» lo senyor empe-
rador Carlos Quint, a més de confirmar esta pe-
rrogativa a las universitats se servís manar que
de aquí al devant en las lletras citatòrias y hini-
bitòrias se posàs la clàusula «dummodo non sit
causa impossicionum neque dependencium et
emergencium ex illis». Ni poden pretextar-se los
proceiments y sentència per vostra mercè profe-
rida perquè la ciutat de Barcelona o son síndich
haguessen prorrogada incompetència. En orde
a aquest punt, com a més de què lo síndich no
té tal poder, per tenir-lo tant solament ad littes.
És per altra part incompetent e imporrogable la
jurisdicció del excel·lentíssim capità general en
orde de poder conèixer dels officials, màxime en
lo cas present, per quant la jurisdicció del ex-
cel·lentíssim senyor capità general és concebuda
ab paraules negativas, quant més que havent
acudit lo síndich de la ciutat al excel·lentíssim
senyor capità general per demanar-li justícia per
una injúria feta per don Agustín de Medina ha-
ver-se vostra mercè posat en voler conèixer,
principalment en lo article «Si los soldats són
exemps de pagar o no», és voler retràurer per
esta y semblants declaracions de demanar justí-
cia. Contravé, axí mateix, vostra mercè, ab dits
proceiments y sentència, als privilegis per lo se-
nyor rey en Pere als 17 de maig, 1359, còpia
auctèntica del qual se ha entregat a vostra mercè
ab la primera requesta, ab lo qual privilegi dit
senyor rey en Pere no sols donà facultat de im-
posar imposicions a la dita ciutat de Barcelona
però encara se dignà de pagar aquellas per si y sa
real casa y se pagassen per totas altres personas
de qualsevol lley y condició que fossen, devall
de la qual concessió estan compresos los sol-
dats, encara que // 279v // estipendiats no sols
per la conprehensió de la paraula «altres» però
encara de la lley «Ex prestacione» 7, codi «De y
per lo que comunament dihuen los doctors», y
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assenyaladament Ayala, «De iure belli» liber 3,
capítulo 7, número 6, a hont diu que los soldats
no tenen privilegi de immunitat. De hont se veu
que vostra mercè ha contrafet a la constitució
«Poch valdria» 11, títol «De observar constitu-
cions», que prohibeix semblants casos. Per lo
que lo síndich del General de Cathalunya, sens
aprobació de la jurisdició de vostra mercè, tant
per no ser vostra mercè provincial com altra-
ment, a vostra mercè tercera vegada requereix y
interpel·la que per observança de ditas generals
constitucions, privilegis universals y particulars
y disposició de dret comú y sentir dels doctors
revoque, casse y anul·le dits proceiments y
sentència diffinitiva y lo demés fasse que té obli-
gació segons las generals constitucions, altra-
ment protesta contra de vostra mercè de las pe-
nas imposadas contra los violadors de las
Generals constitucions y de tot lo lícit y permès.
Requirens notarium, et cetera.»

Copia cuiusquidem tradidit et liveravit quam
accepit ex penes se retinuit. Quaquidem papiri
requisicionis scedulas dicitur oblata et presenta-
ta. Illico dictus illustri domnus Francisco Ma-
rron, verbo respondendo, dixit: «Loa contenido en
este papel que empieza «Respondiendo» y acaba
«Lugares con sinistra interposición», con tres ex-
hibitas signadas de lletra A, B y C, y la respuesta
sin postilla a la margen y sin borrón en quatro y
media páginas». Thenor cuius papiri et exhibito-
rium mencionatorum unius post alteros sequitur
sub his verbis: //280r // «Respondiéndose por par-
te del muy ilustre Marrón, auditor general de su
magestad en este principado de Catalunya, fá-
brica de navíos y galeras, a un papel que comien-
za «Molt be sap» y acaba «permès. Requirens
notarius» y se le presentó por un quedan intitu-
lándose síndico de el General de Catalunya, sin
aprobación de lo en él contenido, y contrario a la
preeminencia, jurisdicción y autoridad militar
regia, se dice que después que las reales armas re-
cuperaron esta plaça y Principado no sea presen-
tado semejante papel, aunque a avido negocios sí-
miles, sinó que por parte de los diputados se a
dado memorial a los señores lugartenientes y ca-
pitanes generales, suplicándoles diesen orden se
revocasen los procedimientos pretensos convenien-
tes a sus constituciones, como consta de muchos
exemplares, porque como el puesto de auditor ge-
neral no tiene obligación de observar constitucio-
nes de Cataluña, como se declaró el año de 1653
en los consistorios de estado guerra y Aragón. En
el caso que refiere el despacho y cumplimiento que
a él dio, el señor don Juº entonces que se adiciona,
señado de letra A, con que sólo se debe pagar se-
gún fuero de los exércitos de su magestad, que

Dios guarde, y derecho común. Y así es su disposi-
ción LIC, «Ad legem», Cornedesvariis, ibi «Se-
cundum militarem disciplinam», capitulo fr. 47
distin.; Baltasar Ayala «De iure belli», liber 3,
capítulo 8 número fin.; Chrispol «Talis casus mi-
litar», casu 31, número «Sin»; Barreda «Juicios
militares», número 23. Y se comprueba con decir
que el capitán general del exército ni auditor ge-
neral ni otro cabo hoyen en excomunión de la ob-
servansa de constituciones como lo hoyen los otros
ministros provinciales, por lo que ese dize que
qualquier duda que pueda ofrecerse assí con la
Real Audiencia y Consejo deste Principado con
otros consistorios, Deputación y cuidado y ordina-
rios tengan con el puesto de auditor general su de-
claración estar observada a su magestad y sus
consejos de estado y guerra, como se hizo en el caso
que se refiere la scédula referida, pues no teniendo
jurisdicción ni stipendio alguno ni // 280v // este
puesto otro consejo que el de guerra. Y para diferir
estos casos es menester la tenga es consequente que
está reservada a su magestad y de dichos consejos,
per lo que firman ab Cortiada, decussión 11, nú-
mero 18, Bovadilla, Paguera et Socarra, per
«Cum allegatos», et Cortiada decussión 38, nú-
mero 38, Bolanyos, libro segundo, capítulo 15,
número 29. Y respondiendo a lo que se pretende
por el síndico, diziendo que se ha contravenido a
las constituciones de Cataluña en la sentencia de
don Agustín de Medina, haze novedad en el año
1655, en caso simili de los drechos de la Diputa-
ción, se declaró lo mismo parte don Francisco
Flayle, capitán de caballos, como parte de la fe
que se ha mensiona de senyalada de letra B. Y an-
tes de entrar a satisfacer a los lugares y constitu-
ciones sita el síndico en su protesta se disse que
para esse contraviene en ello a las mismas consti-
tuciones de Cataluña, y en particular a la que
cita y comiensa «Poco valdria», la qual tiene una
cláusula del thenor siguiente: «Emperò, si las di-
tas sentèncias seran donadas ab determinació
del Real Consell o de la Audiencia, no volent
que los dits officials o jutges pugan ser perlats»,
y como la sentencia que se pronunció en la causa
del comissario general Medina y síndico de la ciu-
dad de Barcelona fue con deliberación de su ma-
gestad y Consejo Supremo, a donde fue servida
mandar, se viene y pareçe de la fe que se anyade
de letra C signada y está continuada en el proces-
so, síguesse de alliis que es sentencia real, porque
esto siempre se atribuye al que ordena y no al que
aquecuta, lege «Item eorum», parágrapho prime-
ro: «Quod cuiusque universitates nomine capitu-
lo cum aliquibus de rescriptis», in sexto Fontane-
lla, //281r // decissione 459, número 17. Y assí, el
síndico, en la protexta, ha contravenido a lo que
manda la constitución. Pues si las causas que se
terminan en Cataluña con determinación de la
Real Audiencia no quiere la constitución que
sean querellados los officiales o juezes que derán
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la misma razón deve correr, y por más fuerça
quando es por determinación de los Supremos
Consejos y orden de su magestad, como es en el
caso presente. Pero por mayor abundamiento y sa-
tisfacer a los lugares que cita el papel del síndico,
a la constitución séptima que alegase, dize que los
señores capitanes generales y auditor general
exercen jurisdicción en los provinciales conforme
de drecho en la gente de guerra, en quien los seño-
res lugartenientes no la pueden exercer. Como
disse la ley primera, capítulo «De officio magistri
militum», que alega el síndicho para su favor,
antes de ella són como privadas personas, ley 3
«De officio precidis». Y por lo que toca al caso pre-
sente, la sentencia fue conforme de drecho y sin
contravenir a las constituciones de Cataluña que
alega el síndico. Siguen los méritos de la causa y
los motivos no se expressaron por cumplir con la
orden de su magestad. Y en parte son las siguien-
tes: que siendo como eran las tres caxas de dulçes
para el comissario general don Agustín de Medi-
na no cayeron en fraude por no haverlas manifes-
tado y pagado los drechos, porque aunque el solda-
do y dicho don Agustín como tal no está exempto
de pagar las gavellas que por reales pragmáticas y
leges se imponen en beneficio del Real Patrimo-
nio, y son de las que habla Balthasar Ayala y la ley
quarta que cita el síndico y demás doctrinas, se-
gún se ve dellas y lo comprueba Jorge Acazio «De
privilegiis militum», libro segundo, privilegio 10,
// 281v // número 4 et 5, ebi a Bolanyos, libro 3
«Comercio naval», capítulo 10, número 34, ibi
«De que se deben drechos reales, todavía en este
caso tienen privilegio el soldado por la milicia,
que aunque no denuncie ni pague estos drechos
reales a los gavelarios de las cosas que empara su
persona y familia no se les deven tomar por frau-
des, sino que pagándolos después, se los han de res-
tituhir ex dictis iuribus supracitatis», et Cotareo,
libro secundo, capítulo 10. Pero como en este caso
presente de don Agustín conste que dichas gavelas
que pretende el síndico huvo de pagar de dichas
tres caxas no son drechos reales impuesto por su
magestad sino por ordinaciones de la ciudad de
Barcelona para acudir a sus cargas y deudas,
como el mesmo síndico alegó, y siendo como es de
drecho y doctrinas de Cáncer, tomo 3, Barici ca-
pitulo 3, numero 137, Bartulo, consi. 180, nume-
ro 3, Farinacio, «Intentatur de furnis», questioni
172, numero 72, Calicio, «Prerrogativa mili-
tar», número 24, 33 et sequenti, tali statuto im-
posición no puede comprehender ni comprehende
sino a los vezinos y estantes en esta ciudad y son su-
jetos a sus ordinaciones, como largamente tratan
Castillo, decissione 105, tomo primero «Per to-
tam», Mastrillo, decissione 173, libro sigundo. Y
assí se declaró en favor de la milicia en los reynos
de Cicilia, como es de ver en ellos y en lo estado del
Papa, como refiere Crispolto «In apendice privili-
giorum milicium post casos militares» foleo 2 cum

572

sequentes. Y como la persona de don Agustín ni
otra de la guerra deste exército no está sujeta a las
ordinaciones de la ciudad ni son alistadas en los
honores y emolumentos della, sus ordinaciones son
incompetentes para obligar al que el soldado paga
los //282r // impuestos y cargos personales, como es
esta, por no ser del gremio de la ciudad la milicia
ni exército ni venir en principal ni accessorio con
la ciudad ni Principado, como se requería, para
que deviessen pagar, como defiende Cáncer, capí-
tulo 3, tomo 3, número 120, Felino y Purpurato
allí citados, Fontanella, decissión 217, número 4.
Y aunque recide el exército y su gente de guerra
en el Principado y precidia sus plazas y la de Bar-
celona resta siempre, no obstante la milicia, repú-
blica principalmente distinta de esta provincia y
ciudad, con que no le comprehende la obligación
de la observancia de sus leyes provinciales ni ordi-
naciones de esta ciudad sino sólo las de la milicia
y drecho común, como assí tampoco los naturales
de la ciudad y Principado que no son soldados, y
su séquito están sujetos a los de la guerra y fueros
loables que tiene, y las cosas que se compran para
sustento del exército están libres de alcavales y
otros impuestos. Y es de drecho, lege Locaccio, pa-
rágrafo «Res de publicanis et vectiga», lege «Si
publicanus» 4, parágrafo primo eodem titulo,
Acasio libro 2 de «De privilegii milicium», capí-
tulo 34. Con que la gente de la milicia y Princi-
pado se consideran como dos diferentes repúblicas
a la similitud de otros reynos que debajo de un
monarca gobernados por ministros leyes diferentes
se mentienen, conforme lo declaran Carlo Vio
«De iudicis», libro 1, disci. 2, numero 829, Cres-
pi, primer tomo, observacione 15, numero 43 et
sequentes. Y el privilegio que presentó el síndico de
la ciudad habla sólo para los ciudadanos de Bar-
celona ha cuya instancia se concedió, García «De
nobilitate in diffione», número 63, capítulo «In-
ter dilectus de fine instrumentorum». Y assí se
deve mensurar con la petición, y otro del anyo si-
guiente y mismo reynado, consta que no ha estado
en observancia, ni aunque lo estuviera // 282v //
perjudicava al privilegio militar, adquirido an-
tes de él, si la magestad que le concedió mandava
otra cosa, informado bien del echo. Con cuyos mo-
tivos y más meritos de la causa y razones alegadas
por la ciudad y don Agustín se declaró por emer-
gencia en este caso en la forma dicha en el punto
de los drechos como intendente y defensivo del
rayo, y ascí es legítima por drecho la sentencia
Fontanella, decissión 512, número 14 et sequenti.
Y en esta orden, como está en la sentencia decla-
rado, se consultó a su magestad. Y vino la resolu-
ción, y aunque se aya interpuesto privilegios se
pudo hazer en la audiencia general, Cáncer,
tomo 3, capítulo 3, número 146, Gregorio López,
in lege 27, título 18, parte 3, García «De nobila-
ta», glosa primera, parrágrafo primo et alii. Por
ser en incidencia a más que esta sentencia es real,
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pues la confirmó su magestad, y de allá toma la
fuerça de la consulta que sobra de ella se hizo, con
que fue conforme drecho y previa deliberación de
su magestad y de y sus consejos ex dictis iuribus su-
pracitatis, y los privilegios concedidos a los solda-
dos son irrevocables en drecho como devidos en
fuerça de contrato, y renunciarán a los trabajos
que padeçen segun la ley número C, «De apari
mag. miliciu», libro 12, lege «Veteranus», códice
«Quando provocare non est necessit», Acasio, li-
bro primero «De privilegiis milicium», capítulo
8, Fontanella «De pactis», tomo primero, causa 4,
glosa 10, parte sigundo, nº 21. Y su magestad se
halla obligado a la observación de los privilegios
contrahidos con el soldado, Menoquio, concilio
103, número 91 et sequentis, libro 11, Peregrino
«De iure fisci», libro 1, título 3, número 44 et se-
quenti, Larea «Alegacionis fiscalis», alegacione
3, número 1, Noguerol, allegatione 5, // 283r //
número 25, Menjara libro primero «Contraver-
siarum illustrium», capítulo 3. Y assí si la ciu-
dad de Barcelona se allará gravada con esta sen-
tencia valga del remedio de la appellación que ha
interpuesto por testimonio de Joseph Virgilio, no-
tario de la causa, al Consejo Supremo de Guerra,
como consta en ella. Y las constituciones que elega
el síndico no las contradice la dita sentencia, por-
que la onze «De vectigales», y nona «De evocacio-
nis de causis», fueron pedidas a instancia de las
cosas y traços de Cataluña y assí se deven mensu-
rar con la petición pero no que comprehendan
también a la milicia, república distinta y separa-
da, como queda dicho, adonde no comunican de
los cargos combeniencias que gosan los insiculados
en las casas de Diputación y ciudades, con que
tampoco deben tener las cargas, como dize Fonta-
nella, decissione 308, número 3, y Calicio, que
cita: «y hartas tienen los soldados con las de las ar-
mas, ambre, frío y sed y otras incomodidades que
padeçen», como dixo Acasio, libro 1 «De privilegii
militium», capítulo 10, número 17 et sequentis.
Y el privilegio que elega el síndico del capítulo 4
del título «De vectigalo»; en el segundo volumen
de las constituciones expressamente dispone que los
forasteros no están obligados a las contribuciones y
assí tampoco los soldados lo deven estar por serlo y
venir los portales.Y está confirmada la doctrina
de Cáncer, Bartulo, Farinacio y otros arriba le-
gados. Y las constituciones no se deven emplear a
otros casos ni personas de las que hablan para que
contravengan al drecho comun, Cáncer, tomo 1,
capítulo 2, número 18, capítulo «Cum dilectus de
constitucione», lege 2, códice «De noxalibus».
Cumque el pretenso síndico dize que la ciudad de
Barcelona y el privilegio que tiene con estas pala-
bras generales, etcétera, a todas otras pesonas de
//283v //qualquier ley, condición que seyan, y que
así por esta generalidad están comprehensos todos
los soldados aunque sean estapiendiados, se res-
ponde como queda dicho, anyadiendo que este

punto es incidente de los méritos de la causa y sen-
tencia principal criminal que se declaró contra
don Agustín de Medina, y por ello se deve conside-
rar para legitimar la jurisdicción militar en este
caso no de lo que viene en consequencia, lege pri-
ma, Digesto, «De auctoritate prestando», Cán-
cer, tomo 1, capítulo 24, número 13, Monoquio,
«De presumsione», presumcione 83, número 9,
Baldo, inter concilia, Ancarra, número 5, con.
11, García «De beneficiis», quinta parte, capítu-
lo 9, número 3, lege prima, codice «De ordine iu-
diciorum», y Vehante. Los memoriales que han
echo y dicho deste punto hizieron los abogados de
la ciudad y alegaciones de la causa y assí se deve
ventilar conforme los remedios del drecho y no con
pretextar encontra facción, como pretende el sín-
dico, y devió escusar azer las protestas reunidas
invocando de lo que se ha instilado después que
entraran las reales armas en esta plaça y recu-
peraron el resto deste Principado, y se le concedie-
ron sus constituciones sólo por la real clemencia de
su magestad, y protestar a quien no comprehende
la contrafacción de constituciones con las penas
de su transgresión y indecesso, a quien tiene pues-
to de auditor general, mayormente quando está
apoyado su obrar en este caso con fundamentos
tan sólidos como quedan arriba lehídos de autores
catalanes de toda erudición que han escrito sobre
sus leyes. Y debía al síndico //284r // concordar los
drechos con los tiempos, y aún el mismo Dios lo que
havía restituído en el Viejo Testamento mudó de
ello en el Nuevo, cextus in capite non debet de
consenguinitat et difinitate. Y los soldados que es-
tán serviendo y officiales en Cataluña se conside-
ran como fuera de su territorio, lege milites septi-
ma, dixectis ex quibus causis mayores, Atassio,
«De privilegiis militium», libro primero, capítulo
5, número 11, y se domicilian en la milicia adon-
de merecen su stipendio, lege municipis dixectis
ac municipalem, Crispol «Casus militare», casu
31, número 6, Barbario, in lege «Si quis postea
quam dixectis de iudicis». Y assí como a las cons-
tituciones de Catalunya y sus impuestos no se en-
tienden fuera del territorio por ser locales, Cán-
cer, libro 2, «variarum capitulorum» 1, número 1,
cum aliis, ibi capitulo cum animarum de consti-
tucionibus in sexto. Tampoco obligan a los exemp-
tos y estar fuera del territorio y estar exempto, tie-
ne una aparidad, Fontanella, «De pacti
clausula» 4, parte 2, numero 80, Cortada, decis-
sione 2, número 30, capitulorum «Cum episcopus
de officio ordinario in sexto». Conque la genera-
lidad que cita el síndico pretenso de la Diputación
queda desvanecida y a los que comprehendará son
a los forasteros que passan por Catalunya y Barce-
lona y estava abdenantes, como dice Canterio,
tomo 3, capítulo 3, número 120, folio purpurato
ab eo citatis. Y Fontanella, deviccione 217, nu-
mero 4, capítulo 4, título «De vectigalis», in se-
cundo volumeni constitutucione, y cita el síndico
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con su protesta. Pero no a la milicia armada mi-
litante, que se mantiene en Catalunya en si como
república distinta, como se ha dicho. Y en el pro-
hemio de la sentencia ay estas palabras «declara-
ción desta causa y sus emergencias». La causa es
la sentencia criminal contra don Agustín de Me-
dina, las emergencias son si //284v // fueron legí-
timamente aprehendidas las caxas y lo demás de
la sentencia. Y esto tiene lugar de prohemio, que
es fiel intérprete de la mente del que dispone y sen-
tencia, capítulo «De interfectos de fide instru-
mentorum», García, «De obilitaste indeffeccio-
nem», número 63. Y siendo legítima la
jurisdicción en la causa principal lo es también
en lo accessorio, capítulo «Accessorium de regulis
iuris», in Bº, lege secunda Digestis «De peculio
legatre», Carlovalio «De iudicis», título 3, dispu-
tacione 4, numero 20, Cáncer, tomo 3, capítulo,
número 393. Las quales respuestas se dan al pre-
sente notario para que dellas lleva auto a requisi-
ción y ponga a continuación de la que, y esto se
asse no a otro fin sino de que esté advertido el se-
ñal pretenso para que revoque lo que ha hecho, y
en adelante no lo haga, a ministros reales, que no
les comprehenden contituciones ni las quebran-
tan, obrando con la legitimación que se le ha ad-
vertido y no alegue lugares con ciniestra interpre-
tación.»

«Certificoa y fas fe jo, Antoni Reart, donsell, es-
crivà de manament de sa magestat, ab exercici
en esta locat General de Catalunya y en ella son
real archiver y llochtinent de protonotari, que
en lo registre actualment corrent, intitulat «Re-
gistre de cartas acordadas», primer recòndit en
la Real Cancellaria y en los fòlios de aquell XII y
XIII se troban continuats dos decrets del tenor
següent: «El Rey. Venerables, nobles, magníficos
y amados consejeros de don Juan, hijo, mi lugar-
teniente y capitán general. Entenderéis la resolu-
ción que he tomado en orden al conocimiento de
las causas // 285r // de los soldados. Encargo y
mandóos que en conformidad de lo que os dixere y
dispusiere executéis y hagáis executar todo lo que
os tocare. Y por lo que se puede ofreçer adelante y
lo que no conviene despertar diferencias estaréis
muy atentos a comunicar con don Juan, mi hijo,
las que se ofrecieren. Y tomada la resolución ten-
dréis particular cuydado de no dar occassión a
que se puede presumir que ni todos ni ninguno de
vosotros tenga contrario dictamen por los incon-
venientes que suelen resultar de hazer concepto de
essos encuentros de parecieres. Fío de vuestro zelo,
que en esto y en todo cumpliréis con vuestra obli-
gación y acudiréis a mi servicio con las veras que
me prometo, de que quedaré con estimación y lo
tendré presente en todas las ocasiones. Dada en
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Madrid a IV de julio de MDCLIII. Yo, el rey. Vidit
don Christophorus Crespi, vicecancellarius. Vidit
Comesderobes, regens. Vidit don Petrus de Villa-
campa regens. Vidit don Paschalis, regens. Vidit
Didacus de Sada, secretarius.» «Aviendo dado
quenta a su magestad de las diferencias que se of-
frecian entre la Real Audiencia y el auditor del
exército sobre el conoscimiento de las causas de los
soldados y visto la consulta que sobre esto me hizo
la Real Audiencia se ha servido su magestad de-
clarar en despacho de quatro deste que estando el
exército dentro desta provincia para su misma
defensa y para la recuperación de lo restante della
y no ay obligación de que el auditor del exército
sea natural ni decidirse las causas de los soldados
conforme las constituciones ni que las apelaciones
sean de la Real Audiencia. Assí, en execución de
la real voluntad de su magestad, dará orden a la
Real //285v // Audiencia para que todas las cau-
sas que huviesse pendente de soldados de qualquie-
re nación que sean y las que adelante se hizieren se
admitan todas al auditor del exército, a quien
conforme la resolución de sa magestad toca su co-
nocimiento. Barcelona, XXII juliol. MDCLIII. Don
Juan.» En fe de las quals cosas, comprobadas ab
sos originals y escritas de mà agena, fas la pre-
sent certificatòria de ma pròpria y segellada ab
lo sagell real menor que està en mon poder. En
Barcelona, als dinou de juny de mil sis-cents se-
xanta-nou. Anton Reart. Lloch del sagell.»

«Copia huiusmodi sumpta et abstracta fuit ab
originali processu inquisicionis criminalis actita
in auditoria generali exercitus catalonie inter
partes, pro ut en facie dicta processus apparet sci-
licet fiscum reguim ex una, et dompnum Fran-
ciscus Freyle, ducem equitum, ex altera partibus,
actuario illius Hieronymo Bosch, notario regio,
per me Josephum Virghili, notarium publicum
requem collegiatum Barchinona, tan quo dictos
processus et scribaniam et fidem facientem: «El
capitán Francisco Pereyra Freire no está obligado
a saver que se deve pagar drechos la hasienda que
se compra en una tienda pública, ni aún quando
fuere stilo hacerse se devía hazer con él como cava-
llero del orden de Santiago y como soldado, que en
toda parte de España son sientos de semegantes
pechos. Por lo que, sabiendo el dicho Francisco Pe-
reira sobre que un aguazil del General le había
llevado un corte de lana que tenía en casa de un
sastre, se fue a la dicha casa. Dicho y preguntado
por el dicho aguasil para saber la causa porqué //
286r // le havía tomado su corte, y negándose, lo
preguntó por los arrendadores, por no conocerlos,
y ellos mismos digeron que allí no havía ninguno,
lo que conociendo que aquello era proceder más
con fuersa y duelo que con razón y justicia, pues
los que la administran nunca deven de negar la
raçón que se les pide, se quejó como acucientes del
mal stilo y modo que se tenía con él, por lo que de-
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ven de ser reprehendidos los dichos arrendadores,
además que se le han quedado con la lana sin que
al mercader que se le bendió, que era quien devía
pagar dichos drechos, hayan condenado en nada
por ser su paisano y mercader como ellos, si para lo
que propone por testigos a los mismos arrendado-
res que allí se hallaron, que declaren si es verdad,
que negaron no estaren allí. Barcelona, a veynte y
séis de mayo de mil seyscientos sinquenta y sinco.
Francisco Pereyre y Freyle.» «Sereníssima senyor.
Los diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen que lo die de divendres, que
comptàvem a vint-y-hu del present y corrent
mes de maig, alguns officials del General se
conferiren en la casa de Francisco Roig, sastre,
en la qual feren aprehensió de un corte per a
mànagas de llana ab sos afforros de tafatà per
frau de la bolla. Y després de feta dita apprehen-
sió se conferí en la casa del General don Francis-
co Freyle, capità de cavalls, ab sos criats, y po-
sats dins la matexa casa del General digué de
don Francisco probablement ha hont eren los
officials que se li havian apportat sa roba, dere-
cho del dit corte. Y no responent los officials
que estavan allí, exercint sos officis isqué fora y
tornà a entrar ab dit Sastre, y demanà a hont
eran los arrendadors de la bolla //286v //y que si
no li tornava aquella iunt lo dit corte havia de
matar-los a bastonadas y posar foch a la casa del
General, dient moltas altres paraulas incurioses.
Y com, sereníssim senyor, no obstant que los
deputats del General de Catalunya, en virtut de
reals privilegis y capítol y actes de Cort incon-
cussament observats, tingan facultat de pro-
cehir contra aquells que perturban la exacció
dels drets de la Generalitat, y los dits procehi-
ments fets per lo dit don Francisco Frayle sien
notoriament trobats a la exacció de drets, ab
tot, antes de procehir contra dit don Francisco
Freyle los ha aperegut representar a vostra se-
nyoria lo sobredit, per a què sia de son real ser-
vey manar castigar a dit don Francisco Freyle y
reparar la incúria que se ha fet a la Generalitat,
esperant que vostra altesa manarà donar lo re-
mey més convenient per lo reparo de dit fet,
que dits deputats y oÿdor de comptes ho tin-
dran a particular gràcia y mercè.» Sígasse la sen-
tencia. Vista y consultada esta causa reo en ella
don Francisco Pereira Freire, etcétera. Attento los
méritos della declaro y pronuncio que para lo que
esta causa contra él resulta hallo por bastante cas-
tigo la prisión que ha tenido, atendiendo a su ca-
lidad y puesto, que sea suelto y se le deben restituir
las mangas de lama con sus afforros sin haver
caýdo in fraude por privilegio militar que gosa.
Assí se notifique y exequute. Barcelona y junio,
tres, de mil seyscientos sinquenta y cinco. El licen-

ciado don Francisco //287r // Marrón. Por mi, el
presente escribano, oy a quatro de junio notifiqué
la sobredita sentencia al dicho don Francisco Pe-
reira Freile en su casa, de que doy fe. Vernis, no-
tario. Et ut premissis plena adhibitatur fides ego
idem Josephus Virgili, notarius supramemoratus
hic me subscribo et meum quo utor appono sig-
num.»

«Copia huius modi sumpta ex abstracta fuit ad
originalis processus inquisicionis criminalis acti-
tacio in auditoria generali exercitus Catalonie
ante admodum illustris dictum auditorem gene-
ralem, dompnum Franciscus Marron, inter sin-
dicum universitatis Barchinone agentem, ex
una, et dompnum Agustinum de Medina, comis-
sarium generalem dicti exercitum, reum defen-
dentem, partibus ex altera, per me Josephum Ar-
gila, notarium publicum regium collegiatum
Barchinona, dictae causa scribam inferius me
subscribentem et fidem facientem: «Haviendo
visto su magestad la consulta que vuestras merce-
des me hizieron sobre la causa del comisario gene-
ral don Agustín de Medina ha sido servida de re-
solver que se passe a dar y publicar la sentencia sin
expresar motivos. De que aviso a vuestra merced,
para que assí lo exequuten. Guarde Dios a vues-
tra merced. Palacio, de veynte y ocho de Henero
de mil seyscientos setenta y tres. El duque de Cessa
y Bahena, conde marqués de Tábara. Señores au-
ditor general don Francisco Marrón y doctor
Buenaventura Tristany». Et ut de premissis ple-
na adhibeatur fides ego Josephus Virgili, notarius
supramemoratus, hic me subscribo et meum quo
utor appono sig+num.»

Postea autem adveniente dictum die et anni et
feri incontinenti presente me, dicto Joanne Argi-
la, scriba maiore predicto, et presentibus eciam
testibus ad premissa // 287v // vocatis, specialiter
et assumptis Petrus Cardona, dicto nomine, cons-
titutus personaliter coram et ante presenciam Jo-
sephi Virgili, notarium publici collegiati, perso-
naliter reperti et invennti intus dictus domus
dicti Marron eidem Virgili obtulit et presentavit,
et seu per me, dictum scribam maiorem, obtulere
et presentari publice petiit et requisivit quadam
in scriptis papiris requisicionis scedulam thenoris
sequentis: «Molta bé sap y ignorar no pot vostra
mercè, senyor Joseph Virgili, notari públich del
col·legi de notaris reals de la present ciutat de
Barcelona, com a scrivà de la causa criminal,
que se à ventil·lat a instància del síndich de la
present ciutat contra don Agustín de Medina,
comissari general del trosso de Milà, devantdit,
ab Francisco Marron, que·s diu ser assessor ge-
neral del exèrcit de sa magestat, que Déu guar-
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de, per comissió que li féu sa excel·lència com a
capità general. Vostra mercè ha entrevingut en
la comissió y prosecució de dita causa y en la
sentència diffinitiva que à proferida dit don
Francisco Marron, com a auditor general sobre-
dit, y lo doctor Bonaventura Tristany, com a
adjunt per sa excel·lència com a capità general
deputat als 8 del mes de febrer del corrent any
1673, contravenint a las generals constitucions
del present principat de Catalunya y privilegis
de les universitats, y particularment de la pre-
sent ciutat de Barcelona, disposició de dret
comú y doctrinas dels doctors. Perquè encon-
tra, la sentència y procehiments que vostra mer-
cè ha fet contra dita ciutat y son síndich, ab la //
288r // constitució 7, títol «De officio de alcayts
y capitans», ab la qual està disposat que los capi-
tans de guerra, axí general com particulars, no
usen ni usar puguen de jurisdicció alguna sinó
en quant de dret y per constitucions los és
permès. E com per la disposició de la lley 1,
codi «De officio magistri militium» lo capità ge-
neral ni los altres officials de guerra no poguen
exercir jurisdicció en los provincials, de aquí és
que vostra mercè pugue fer procehiments al-
guns ni menos proferir sentència contra la ciutat
de Barcelona y son síndich, que·s lo cap del es-
tament real del Principat. És axí mateix, dita
sentència y proceiments, contra la constitució
11, títol «De vectigals», constitució 9, títol «De
evocació de causas», y del privilegi insertat en lo
títol «De vectigals» en lo volum 2 de las consti-
tucions, en los quals està disposat y literalment
se lig que «Lloch las causas de imposicions,
cognició e jurisdicció sobre ditas imposicions
toca als concellers, pahers, procuradors, cònsols
o jurats de las ciutats, vilas o llochs, en las quals
causas sa magestat és estat servit abdicar-se lo
coneixement, eciam per indirecte de las causas».
Lo que és en tant veritat que ab la constitució 9,
títol «De evocacions de causas» lo senyor empe-
rador Carlos Quint, a més de confirmar esta
perrogativa a las universitats se servís manar que
de aquí al devant en las lletras citatòrias y hini-
bitòrias se posàs la clàusula «dummodo non sit
causa impossicionum neque dependencium et
emergencium ex illis». Ni poden pretextar-se los
proceiments y sentència per vostra mercè profe-
rida perquè la ciutat de Barcelona o son síndich
haguessen prorrogada incompetència. En orde
a aquest punt, com a més de què lo síndich no
té tal poder, per tenir-lo tant solament ad littes.
És per altra part incompetent e imporrogable la
jurisdicció del excel·lentíssim capità general en
orde de poder conèixer dels officials, màxime en
lo cas present, per quant la jurisdicció del ex-
cel·lentíssim senyor capità general és concebuda
ab paraules negativas, quant més que havent
acudit lo síndich de la ciutat al excel·lentíssim
senyor capità // 288v // general per demanar-li
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justícia per una injúria feta per don Agustín de
Medina haver-se vostra mercè posat en voler
conèixer, principalment en lo article «Si los sol-
dats són exemps de pagar o no», és voler retràu-
rer per esta y semblants declaracions de dema-
nar justícia. Contravé, axí mateix, vostra mercè,
ab dits proceiments y sentència, als privilegis
per lo senyor rey en Pere als 17 de maig, 1359,
còpia auctèntica del qual se ha entregat a vostra
mercè ab la primera requesta, ab lo qual privile-
gi dit senyor rey en Pere no sols donà facultat de
imposar imposicions a la dita ciutat de Barcelo-
na però encara se dignà de pagar aquellas per si
y sa real casa y se pagassen per totas altres perso-
nas de qualsevol lley y condició que fossen, de-
vall de la qual concessió estan compresos los
soldats, encara que estipendiats no sols per la
conprehensió de la paraula «altres» però encara
de la lley «Ex prestacione» 7, codi «De y per lo
que comunament dihuen los doctors», y assen-
yaladament Ayala, «De iure belli» liber 3, capí-
tulo 7, número 6, a hont diu que los soldats no
tenen privilegi de immunitat. De hont se veu
que vostra mercè ha contrafet a la constitució
«Poch valdria» 11, títol «De observar constitu-
cions», que prohibeix semblants casos. Per lo
que lo síndich del General de Cathalunya, sens
aprobació de la jurisdició de vostra mercè, tant
per no ser vostra mercè provincial com altra-
ment, a vostra mercè tercera vegada requereix y
interpel·la que per observança de ditas generals
constitucions, privilegis universals y particulars
y disposició de dret comú y sentir dels doctors
revoque, casse y anul·le ab tot effecte lo acte de
la publicació de dita sentència y demés procehi-
ments fets per vostra mercè // 289r // en quant
obsta al sobredit, y lo demés fasse que té obliga-
ció per las generals constitucions, altrament
protesta contra de vostra mercè de las penas im-
posadas contra contra los violadors de las Gene-
rals constitucions y de tot lo lícit y permès. Re-
quirens notarium et cetera.

Copia cuius quidem requisicionis eidem tradidit
et liveravit quam accepit et penes se retinuit.
Quaquidem papiri requisicionis sicut predicitur
oblata et presentata illico dictus Josephus Virgili,
verbo respondendo dixit: «Que deia en esta re-
quisició lo que ia tenia dit en la primera que se li
presentà». Postea autem adveniente die tercia
predictorum mensis et anni presente et ad hac vo-
cato atque requisito me, dicto Joanne Argila,
scriba maiore, predicto, et presentibus eciam testi-
bus Matheo Sentis, cive honorato Barchinona, et
Joanne Joffre, ortolario cive Barchinona, pro tes-
tibus, ad premissa vocatis, specialiter et assumptis
dictus doctor Petrus Cardona, dicto nomine,
constitutus personaliter, corum et ante presen-
ciam magistri Bonaventura Tristany, domicelli,
utriusque iuris doctor Barchinona domiciliatis,
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personaliter reperti intus domos sua habitacionis
citas in presenti civitate Barchinona, in vico dic-
to de’n Trebulet qui dicto nomine eidem Tris-
tany obtulit et presentavit et seu per me, dictum
scribam maiorem, obtulere et presentari publice
petiit et requisivit quadam in scriptis papiris re-
quisicionis scedulam, thenoris sequentis:

«Molt béa sap y ignorar no pot vostra mercè, se-
nyor don Bonaventura Tristany, donsell, com
per comissió que li féu sa excel·lència com a ca-
pità general o altrament, als 8 del mes de febrer
del corrent any 1673, entrevingué com a adjunt
y firmà una sentència criminal que instava lo
síndich de la ciutat de Barcelona contra don
Agustín de Medina, comissari general del trosso
de Milà, proferida per don Francisco de Mar-
ron, auditor que·s diu ser del exèrcit de sa ma-
gestat, que Déu guarde, del present Principat,
ab la qual sentència entre altres caps que //289v
// aquella conté, se pronuncià principalment y
diffinitivament declarà que tres caixas de confi-
tura appresas per Francisco Torrents y Jaume
Monfort a un lacayo de don Agustín de Medina
a la porta del Mar de la present ciutat no caigue-
ren en frau per no haver pagat los drets, y que
axí la aprehensió de ella no era estada legítima, y
per consegüent condemnà a la ciutat de Barce-
lona y al síndich de aquella en son nom a què
restituís ditas caixas a dit don Agustín de Medi-
na, com a official que serveix en aquest Princi-
pat, francas y sens pagar gabellas ni altra imposi-
ció que imposa la ciutat de Barcelona, semblant
a la pretesa. Tot lo que és contra las generals
constitucions del principat de Catalunya, privi-
legis de les universitats y particularment de la
ciutat de Barcelona disposició de dret comú y
doctrinas dels doctors.

Perquè encontra, la sentència y procehiments
que vostra mercè ha fet contra dita ciutat y son
síndich, ab la constitució 7, títol «De officio de
alcayts y capitans», ab la qual està disposat que
los capitans de guerra, axí general com particu-
lars, no usen ni usar puguen de jurisdicció algu-
na sinó en quant de dret y per constitucions los
és permès. E com per la disposició de la lley 1,
codi «De officio magistri militium» lo capità ge-
neral ni los altres officials de guerra no poguen
exercir jurisdicció en los provincials, de aquí és
que vostra mercè pugue fer procehiments al-
guns ni menos proferir sentència contra la ciutat
de Barcelona y son síndich, que·s lo cap del es-
tament real del Principat. És axí mateix, dita
sentència y proceiments, contra la constitució
11, títol «De vectigals», constitució 9, títol «De
evocació de causas», y del privilegi insertat en lo

títol «De vectigals» en lo volum 2 // 290r // de
las constitucions, en los quals està disposat y li-
teralment se lig que «Lloch las causas de impo-
sicions, cognició e jurisdicció sobre ditas impo-
sicions toca als concellers, pahers, procuradors,
cònsols o jurats de las ciutats, vilas o llochs, en
las quals causas sa magestat és estat servit abdi-
car-se lo coneixement, eciam per indirecte de
las causas». Lo que és en tant veritat que ab la
constitució 9, títol «De evocacions de causas»
lo senyor emperador Carlos Quint, a més de
confirmar esta perrogativa a las universitats se
servís manar que de aquí al devant en las lletras
citatòrias y hinibitòrias se posàs la clàusula
«dummodo non sit causa impossicionum neque
dependencium et emergencium ex illis». Ni po-
den pretextar-se los proceiments y sentència per
vostra mercè proferida perquè la ciutat de Bar-
celona o son síndich haguessen prorrogada in-
competència, en orde a aquest punt, com a més
de què lo síndich no té tal poder, per tenir-lo
tant solament ad littes. És per altra part incom-
petent e imporrogable la jurisdicció del ex-
cel·lentíssim capità general en orde de poder
conèixer dels officials, màxime en lo cas present,
per quant la jurisdicció del excel·lentíssim se-
nyor capità general és concebuda ab paraules
negativas, quant més que havent acudit lo sín-
dich de la ciutat al excel·lentíssim senyor capità
general per demanar-li justícia per una injúria
feta per don Agustín de Medina haver-se vostra
mercè posat en voler conèixer, principalment en
lo article «Si los soldats són exemps de pagar o
no», és voler retràurer per esta y semblants de-
claracions de demanar justícia. Contravé, axí
mateix, vostra mercè, ab dits proceiments y
sentència, als privilegis per lo senyor rey en Pere
als 17 de maig, 1359, còpia auctèntica del qual
se ha entregat a vostra mercè ab la primera re-
questa, ab lo qual privilegi dit senyor rey en
Pere no sols donà facultat de imposar imposi-
cions //290v // a la dita ciutat de Barcelona però
encara se dignà de pagar aquellas per si y sa real
casa y se pagassen per totas altres personas de
qualsevol lley y condició que fossen, devall de la
qual concessió estan compresos los soldats, en-
cara que estipendiats no sols per la conprehen-
sió de la paraula «altres» però encara de la lley
«Ex prestacione» 7, codi «De y per lo que comu-
nament dihuen los doctors», y assenyaladament
Ayala, «De iure belli» liber 3, capítulo 7, núme-
ro 6, a hont diu que los soldats no tenen privile-
gi de immunitat. De hont se veu que vostra
mercè ha contrafet a la constitució «Poch val-
dria» 11, títol «De observar constitucions», que
prohibeix semblants casos. Per lo que lo síndich
del General de Catalunya a vostra mercè tercera
vegada requereix y interpel·la que per obser-
vança de ditas Generals constitucions, privilegis
universals y particulars y disposició del dret
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comú y sentir dels doctors revoque, casse y
anul·le dits procehiments y sentència diffinitiva
en quant obsta al sobredit, y lo demés fasse que
té obligació segons las generals constitucions.
Altrament protesta contra de vostra mercè de
las penas imposades contra los violadors de les
generals, constitucions y de tot lo lícit y permès.
Requirens, etcètera»

Copia cuiuseidem tradidit et liberavit quam ac-
cepit ex penes se restituit. Qua quidem papirei re-
quisicionis scedula sicut predicitur oblata presen-
tata illico dictus doctor Bonaventura Tristany
verbo respondendo dixit: «Que ja donava per res-
posta per la primera, segona y tercera requesta
lo que convé un paper de nou pàginas y mitja,
avent-hi en la penúltima pàgina de aquell una
postilla de quatre rallas. Y axí //291r // mateix lo
que conté una exhibita de una certificatòria feta
per Joseph Virgili, notari, demanant que de dita
resposta se’n hage la deguda rahó en lo judici de
la contrafacció omni meliori modo et salvo iure
addendi. Thenor cuius quidem papiri responsi-
cionis et papiris exhibiti unius post alium requi-
tur sub his verbis:

«Responenta lo doctor Bonaventura Tristany,
donsell, en Barcelona domiciliat, a un paper eo
requesta a ell presentada a instància del síndich
de vostra senyoria que comensa «Molt bé sab y
ignorar no pot» y acaba «Requirens, et cètera»,
dient-se en aquella que és contra generals cons-
titucions del present Principat de Catalunya,
privilegis de las universitats y particularment la
ciutat de Barcelona, disposició de dret comú y
doctrinas dels doctors, la sentència eo declara-
ció en què ha entrevingut y firmat proferida en
la causa del comissari general don Agustín de
Medina, instant lo síndich de la present ciutat
de Barcelona, per commissió de sa excel·lència,
com a capità general, pretenent que en aquella
diffinitivament y principalment se declara que
tres caxas de confitura apresas per Francisco
Torrents y Jaume Monfort a un lacayo de don
Agustín de Medina a la porta del Mar de la pre-
sent ciutat que no caygueren en frau per no ha-
ver pagats los drets, y que axí la aprehensió de
aquellas no era estada legítima, y que per ço fou
condemnada la present ciutat eo son síndich en
què restituhís ditas tres caxas francas y sens pa-
gar gabella ni altre imposició que imposa la pre-
sent ciutat semblant a la pretesa. Y ab dita decla-
ració y sentència se ha contrafet a moltas
constitucions del present Principat y rahons que
en comprobació de aquellas se vol valer lo dit
síndich de vostra senyoria. A la qual scriptura, se
respon que no entén haver contrafet a las cons-
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titucions expressadas en la dita scriptura com se
comprobarà ab las rahons següents: Primera-
ment, que no entén haver contrafet a la consti-
tució 7, títol «De officis de alcayts y capitans»,
perquè encara que en ella se digue que lo capità
general // 291v // no use ni usar pugue de juris-
dicció, però ho limita la matexa constitució,
sinó és en lo cas que de dret li sie lícit y permès.
Y com la scusa fou moguda a instància de la ciu-
tat contra de don Agustín de Medina per exces-
sos que se pretengueren que havia comès contra
Francisco Torrents, essent aquell official de
guerra, pogué exercir jurisdicció en la causa sa
excel·lència com a capità general. Y axí ho rego-
negué lo síndich de la ciutat, formant-ne quexa
devant don Francisco Marron, auditor general
del exèrcit, ab què cessa la disposició de la dita
constitució. Y encara que se digue que tenia sa
excel·lència y lo jutge militar jurisdicció per
conèxer del delicte comès per don Agustín de
Medina, però no de declarar que se li fossen res-
tituïdes las caxas que se li havian apresas, libres,
sens pagar drets, perquè respongué havent de-
manat y opposat dit Medina en la matexa causa
criminal per dita ciutat formada ab suplicació
donada a 7 de juliol, 1672, que se li fossen resti-
tuïdes las caxas y condemnat lo síndich de la
ciutat a restituhir-las ab motiu de què com a
soldat era exempt de la paga de las imposicions,
y que axí los officials no havian procehit en son
cas, respongué Joan Guiu, síndich de la ciutat
especialment per esta causa constituhit, ab deli-
beració feta en lo savi Consell de Cent a 30 de-
maig proppassat, y a est capítol y pretenció de
dit Madina ab suplicació donada a 18 de juliol,
1672, ab las paraulas següents, ibi: «Jo Juan
Guiu, scrivano público y de los del número de la
ciudad de Barcelona, síndico nombrado y elegido
para la dicha ciudad en este nombre,» y prose-
gueix després, ibi: «Es el primero que la ciudad
de Barcelona puede hazer estatutos y ordinaciones
con cominación de penas en lo que pertenesce a la
pública utilidad y a su administración, y assí
mesmo puede imponer // 292r // drechos y imposi-
ciones a las mercaderías que entran, cobrándolas
la ciudad por sus oficiales, sujetándose por su real
clemencia su magestad a pagarlos con los de su
casa y familia, como assí parece del real privilegio
concedido a la ciudad por el senyor rey don Pedro,
cuia fecha es en Barcelona a 17 de mayo 1359,
confirmado con otro real privilegio por el mismo
señor rey don Pedro, los quales se presentan signa-
dos de letra A y B, y se comprueva la observancia
de aquellos con los exemplares de haver pagado los
señores reyes de su casa y familia, que nombrados
de letra C se presentan, en virtud de los quales
haze la ciudad todos los biennios pregones, comi-
nando con aquellos la pena de perder la marca-
duría con la de 25 libras para los que contravie-
nen, como assí pareçe del presente capítulo de
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quatro pregones, que se presentan nombrados de
letra D, con que no haviendo pagado los drechos
de las tres caxas, antes bien introduciéndola a es-
condidas y sin denunciarlas, fue la aprehensión
en su lugar antedicha» després se diu ibi: «Ni la
disposición de la ley «Omnibus» 3, código «De vec-
tigalibus et comissionibus» se puede entender en
favor de don Agustín», etcètera. Y en lo últim de
dita suplicació conclou lo síndich sens protesta
alguna antes bé diu ibi: «De lo que por lo general
y favorable oppongo omni meliori modo». Ab las
sobreditas paraulas consentí lo síndich expressa-
ment que lo auditor general, jutge de la causa,
imposàs silensi a la pretenció que tenia dit Me-
dina de la restitució de las caxas, contestant lo
lícit sobre est punt ab la clàusula omni meliori
modo, lo qual consentiment per dit síndich do-
nat no sols no fou revocat en judici antes de la
sentència, antes bé en los memorials y allega-
cions en fet y en dret que sobre est fet se impri-
miren. Per part de dit síndich se és força est arti-
cle en los números 23 y 24, pàgina 12, que
comensa lo primer «ni tampoco diminuhiere»
etcètera, y lo altre comensa «Porque se responde»
etcètera, y se prosegueix després en lo número
25, que comensa «A más que el privilegio» etcè-
tera. Y com lo jutge degué declarar sobre lo que
las parts alterian en los litigis complenten //292v
// assò sa conciència y obligació devia fer-se de-
claració sobre la restitució de las dos caxas o co-
mís d’ellas, sens que en assò se pugue dir haver·i
contrafacció a la dita constitució 7 dalt citada, la
qual no proceheix quant hi consentan las parts y
porrogan la jurisdicció, com se haje de entén-
drer las constitucions si las parts contradiuen et
parte invita però no parte consensiente, perquè
lo consentiment que presta la part, cas que fos
incompetent, lo fa cometent particularment
quantes una confessió feta spontanei et non coac-
te la qual val eciam coram incompetenti iudice. Y
encara se digué que lo dit Guiu no pogué po-
rrogar la jurisdicció per no tenir especial poder
per la ciutat de posar en litigi est article y dubte,
però com antes de la sentència dit síndich no
hagués opposat del defecte del mandato per la
porrogacio, de aquí és que ab la sentència no se
entrevingué a dita constitució, puix per lo con-
sentiment de la part, quant no la hagués tingu-
da li haguera competit. Secundo, en dit paper se
diu que ha contrafet a las constitucions 11, títol
«De vectigals» a la constitució 9, títol «De evo-
cació de causas», etcètera y al privilegi insertat
en lo capítol 4, del títol «De vectigals» del vo-
lum 2 de las constitucions de Catalunya, perquè
encara que·n ellas se done la jurisdicció a las
universitats per a conèxer en las causas de las
imposicions però en dita sentència eo declaració
no·s fa disposició general tocant a interès de la
universitats y ciutat de Barcelona generalment,
sinó sols en lo individuo, y especial cas de las ca-

xas de confitura demanadas per don Agustín de
Medina, y contradita per lo síndich de la ciutat.
Y axí, en fet particular, concertant lo síndich y
consentint en lo judici y que sobre dita restitu-
ció se digués dret que axí com consentí lo sín-
dich y contradigué a la restitució demanada,
dient que estavan obligadas las casas a pagar lo
dit, ha respost que la petició de dit don Agustín
de Medina no·s podia tractar en lo present judi-
ci criminal instant per la ciutat y que sols en dit
judici se havia de declarar sobre la punició o ab-
solució de dit don Agustín de Medina, per los
extrems // 293r // de què estava inculpat. Y no
obstant era excepció que se fos opposada per lo
síndich se fos declarat formiter sobre dita resti-
tució, aleshores sí que se podria dubtar si se ha-
via contrafet a les dites constitucions o no, per-
què no obstant la incompetènçia y excepció
opposada se hagués declarat lo article sobradit,
però havent-hi consentit cessa la contrafacció a
las ditas constitucions, puix no se ha tocat in-
terès general de las universitats y ciutat de Bar-
celona. Ni se pot inferir de esta declaració feta
sobre est punt particular generalitat encontra
fer a las ditas constitucions y reals privilegis,
perquè la sentència feta entre un no danya ni fa
periudici als altres presentint, havent-se entrat
en lo dubte per consentiment de las parts no re-
vocat ni impugnat imo expressament prestat. Y
dita resolució se prengué seguint las disposi-
cions de dret, doctrinas y decissions en altres reals
senats fetas. Ab què se diu també cessàs la con-
trafacció als reals privilegis a la present ciutat de
Barcelona concedits, los quals ia foren pro-
duhits en lo proçés ab suplicació de 18 de juliol,
1672, per lo síndich de dita ciutat per las rahons
sobreditas. Y en tot se diu que en lo present cas
no entra a la disposició de la constitució «Poch
valdria» etcètera, perquè puga ni tinga acció lo
síndich del General instar per lo medi de la
constitució «Poch valdria» la revocació de dita
declaració, perquè segons la disposició de la
matexa constitució «Poch valdria» se diu que
procehesca quant las cosas se pretendran ésser
fetas contra constitució són de naturalesa y con-
dició que per contrari imperi eo manament su-
plicació, appel·lació o reclamació se pot revocar.
Y la ciutat de Barcelona ha elegit lo medi de la
apel·lació apel·lant de dita sentència a superior
en Madrid, com apar de una fe del acte de ap-
pel·lació que se presenta iunt ab est paper, sig-
nat de lletra A. Tenint donchs la ciutat elegit lo
remey ordinari de la appel·lació cessa lo estraor-
dinari //293v // de la contrafacció per lo síndich
del General, mogut lo qual no pot obrar ab dif-
ferents medis que la matexa principal part inte-
ressada ha elegit. Totas las quals rahons, fora
dubte que las ditas constitucions dalt referidas
sien aplicables al fet del què·s tracta y per haver-
hi contrafacció és menester que sie clara y no
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dubia, donant per ço las presents per respostas,
salvo iure addendi, se diu y dedueix y se respon
que no entén ni creu haver contrafet a las ditas
constituçions en dita scriptura mencionades ni
als reals privilegis de la ciutat, y en cas que sie
declarat lo contrari se offereix prompte en revo-
car y en observar lo que las generals constitu-
cions y reals privilegis se disposan per saber és-
ser aquexa la real voluntat de sa magestat, que
Déu guarde, en què sien sempre observades las
generals constitucions y reals privilegis.» Requi-
rens notariorum.

«Aba la present certifico y fas fe yo Joseph Virgi-
li, notari devall scrit, com ab acte rebut en po-
der meu als deu del mes de febrer proppassat
Joan Guiu, notari públich de Barcelona, com ha
síndich de la ciutat de Barcelona, apel·la al Su-
premo y Real Consell de Guerra y excel·lentís-
sims senyors presidents de aquell o devant altre
superior a qui specte de la sentència feta per lo
noble don Francisco Marron, auditor general
de la gent de guerra en lo present principat de
Catalunya, y lo doctor Bonaventura Tristany,
adiunt, als vuyt de dit mes, en la causa que dit
síndich aportava criminalment devant dit noble
senyor auditor contra lo comissari general don
Agustín de Medina, la qual appel·lació fonch
presentada al dit senyor don Francisco Marron
y doctor Bonaventura Tristany y per aquells
concedits los apòstols testimonials, com estas y
altres cosas en dit acte de appel·lació són més
llargament de vèurer, //294r // a la qual se reffe-
reix. De las quals cosas ne fas fe yo Joseph Virgi-
li, notari públich y del col·legi de notaris reals
de Barcelona, vuy als dos dias del mes de mars
de mil sis-cens setanta-tres en Barcelona.» Ita
est: «Josephus Virgili, notarius supramemoratus,
de quibus ita per actis et gestis atque secutis illius
dictus Petrus Cardona, dicto nomine petiit et re-
quisivit fieri et tradi unum et plura publicum
seu publica consimilia instrumenta per me, dic-
tum et infrascriptum scribam maiorem, qua fue-
runt acta Barchinona sub anno, diebus, mense et
locis respective, pro dictis presente me, dicto Ioan-
ne Argila, scriba maiore, pro et infrascripto et
presentibus eciam testibus respective predictis ad
premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut su-
perius continetur».

En aquest mateix dia, a les vuyt horas de la nit,
de orde de ses senyories, instant lo síndich del
General Joan Argila, scrivà major de dit General
de Catalunya, y Anthon Reart, loctinent de
prothonotari del present Principat, juntament
ab dit síndich, se són conferits en lo palàcio del
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
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de sa magestat en lo present Principat y allí, ins-
tant dit síndich, fonch presentada la súplica ha-
bilitada per lo molt regent canceller, la qual
avall és insertada y cusida signada de lletra G,
entregant còpia de aquella a dit excel·lentíssim
senyor. Lo qual respongué dient la miraria y
que respondría a su tiempo. De la qual presenta-
ta dit Anthon Reart, scrivà de manament, y lo
dit scrivà major, a instància y petició de dit sín-
dich, ne han llevat acte simul stipulantis insoli-
dum cloents. Presents per testimonis Joseph
Domingo, vidrier, y Anthoni Bertran, jove vi-
drier, ciutedans de Barcelona. Lo qual acte de
presentació és assí cusit, signat de lletra E.

294v Dilluns, a VI. En aquest dia, a les vuyt hores de
la nita ... instant lo síndich del General Joan Ar-
gila, escrivà major de dit General de Catalunya,
y Anton Reart, lloctinent de prothonotari del
present Principat, juntament //295r //ab dit sín-
dich del General, se són conferits en lo palàcio
del excel·lentíssim senyor capità general en lo
present Principat y allí, instant dit síndich,
fonch presentada la suplicació habilitada per lo
molt reverent conceller juntament ab una còpia
de un privilegi del rey en Pere. Las quals avalls
són insertades y cusidas, signadas de lletras D y
E, entregant còpias de aquellas a dit excel·len-
tíssim senyor lloctinent. Lo qual respongué
dient lo mirarie y que respondria a su tiempo.
De la qual presentata dit Anthon Reart, scrivà
de manament, y lo dit scrivà major, a instància y
petició de dit síndich, han llevat acte simul sti-
pulants insolidum cloents. Presents per testimo-
nis Joseph Domingo, vidrier, y Anthoni Ber-
tran, jove vidrier, ciutedans de Barcelona. La
qual escriptura és del thenor següent:

«Noverintb universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo septuagessimo ter-
cio, die vero sexta mensis marcii eiusdem anni in-
titulata, presente et ad hac vocato ad instanciam
Petri Cardona, utriusque iuris doctor, desser-
vienni officii sindici Generali Catalonie, pro
dompno Michelle Masdovelles, de licencia domi-
norum deputatorum dicti Generalis, me Joanne
Argila, cive honorato Barchinone, secretario et
scriba maiore dicti Generalis, de mandato in-
frascripti excelentissimi domini locumtenentis
generali interesante Anthonio Reart, domicello,
locumtenentis prothonotarii presenti principatus
Catalonia regisque mandati scriba, Barchinone
populato, simul stipulantibus et insolidum clau-
densibus et presentibus protestibus Josepho Do-
mingo, boticario, et Anthonius Bertran, juvene
vitriario, civibus Barchinone, a dicta vocatis spe-
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cialiter et assumptis dictus Petrus Cardona, dicto
nomine constitutio personaliter ante presenciam
excelentissimi domini ducis de Cessa et Bahena,
comiti Marchionis de Tabara, et cetera, pro sacra
cesarea et regia magestate locumtenentis et capi-
tanei generalis in presenti principatum Catalo-
nie et comitatibus Rossilionis et Ceritanie, exhis-
tentis personaliter in suo palacio, sito in presenti
civitate Barchinona, venia primi obtenta sua ex-
celencia, //295v // illis quibus decet respectu et re-
verencia obtuli et presentavit, eidem excelentissi-
mo domino locumtenentis generalis ac per me,
dictum et infrascriptum notarium, secretarium
et scribani maiorem, legi publice petyt, instavit et
requisivit quandam in scriptis papyro suplicatio-
nis scedulam, simul cum copia auctentica privi-
legii in suplicacione mencionavi, unicus post
alium sequitur, sub his verbis: «Excel·lentíssima

senyor. En lo tribunal de la capitania general, a
relació del noble don Francisco de Marrón, au-
ditor general que·s diu ser del exèrcit, ab inter-
vensió del doctor Bonaventura Tristany, son
adjunt, ab commissió, segons se diu, de vostra
excel·lència com a capità general, se ha proferit
sentència a 8 del mes de febrer del corrent any
1573, contenint en effecte que las caxas de
dulçes apreses per Francesch Torrents y Jaume
Monfort a un lacayo de don Agustín de Medi-
na, a la porta del Mar de la present ciutat, no
caygueran en frau per no haver-se pagats los
drets, y que axí la aprehensió de ellas no fou le-
gítima per las rahons allegades per dit don
Agustín en dita causa, que són de dret. Y per
consegüent deuen condempnar y condempnan
a la ciutat de Barcelona, y al síndich en son
nom, a què restituesca a dit don Agustín de Me-
dina, com ha soldat y official que serveix en lo
Principat, francas y sens pagar gabellas ni altre
imposició que importa la ciutat semblant a la
pretesa. Y com en dita sentència se haja princi-
palment declarat que ditas caxas apresas no han
caigut en frau, per no haver pagat los drets, y
que axí ditas caxas fossen restituhides sens pagar
gabella ni altra imposició que imposa la ciutat
de Barcelona, haje, ab dita declaració, dit audi-
ció y dit adiust, usada y exercida jurisdicció con-
tra los provincials. Y axí, en cas no permès per
haver declarat contra la ciutat de Barcelona y
son síndich, cap del estament real del present
Principat de Catalunya, lo que entra expressa-
ment ab diverses constitucions, y en particular
ab la constitució 7 // 296r // títol «De offici de
alcayt», en la qual disposa que los capitans de
guerra, axí generals com particulars, no usen ni
usar puguen jurisdicció alguna sinó en quant de
dret comú y per constitucions los és permès, y
no·y haja disposició de constitució ni dret com

puga vostra excel·lència, com a capità general,
conéxer dels provincials que no són soldats, y
axí de la ciutat de Barcelona ni de son síndich,
és dita sentència contra la disposició de dita
constitució 7. Y encara que de part de dit Agus-
tín de Medina se haja deduït, ab suplicació a 7
de juliol, 1672, y altres, que los soldats de sa
magestat són exempts de pagar les gabellas que
imposen per las ciutats y universitats, perquè
sols paguen las gabellas reals, y demane ab dita
suplicació ésser-li restituïda las ditas caxas junta-
ment ab los gastos, sens pagar la imposició, y se
haje entès que lo síndich de la ciutat, pensant
satisfer a la dita demanda, podia haver contesta-
da la lite, ab tot, essent com és la jurisdicció del
tribunal de la capitania general limitada, se ex-
clou tota porrogació segons la disposició de dita
constitució 7, en la qual està statuït que lo ex-
cel·lentíssim capità general no use ni usar pugue
ni exercesca jurisdicció alguna contra los pro-
vincials, inseguint la lley y codi de officio magis-
tri milicium. Y axí, és consebuda dita jurisdicció
ab paraules negatives, ibi: «no use ni usar pugue
ni tingue dit síndich poder algú ni facultat de
porregar jurisdicció alguna», en quant en dita
sentència se tracte dels mercès de imposicions,
declarant de ser immune dit don Agustín de
Medina de pagar la imposició deguda a la ciutat
de Barcelona, encontra dita sentència ab los pri-
vilegis per los senyors reys, de inmortal memò-
ria, concedits a la ciutat de Barcelona, ab los
quals se ha donat facultat a la ciutat de imposar
imposicions y de exhigir aquelles, axí del senyor
rey, senyor duch, senyors //296v // infants, però
també de qualsevols altres personas de qualse-
vol lley y condició que sia, conforme apar dels
privilegis, còpia dels quals se presentan a vostra
excel·lència. Y axí, dignant-se sa magestat, que
Déu guarde, per sa grandesa pagar, estan com-
presos los soldats stipendiats baix de aquella pa-
raula y altres qualsevol personas de qualsevol
lley o condició que sien màxime no exhimint-
los lo dret comú, com apar de la Lex prestacione
7, codice «De vectigalibus et commissis» y altres, y
axí mateix, concontra dita sentència ab la cons-
titució «Per quant», títol «De vectigals», consti-
tució 9, títol «De evocació de causes» y ab la
constitució «Com los reys» 4, títol «De vecti-
gals» en lo 2 volum de les constitucions, en les
quals està disposat que en les causes de imposi-
cions de drets y la cognició y jurisdicció sobre
de aquelles toca als concellers, pahers, procura-
dors, cònsols o jurats de las ciutats, vilas o llochs
en las quals causes sa magestat és estat servit
abilitar-se lo conéxer directe o indirecte de las
causas que miren a dita exacció, ordenant ab la
dita constitució 9, títol «De evocació de cau-
sas», que lo senyor rey y son llochtinent general
ni altre qualsevol official se puga entremetre de
imposicions, confirmant y aprobant tots los pri-
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vilegis a les ciutats y universitats antedites sobre
lo imposar imposicions, ordenant axí mateix
que en las lletras citatòrias y inhibitatòrias en las
causas que se evocan en la Real Audiència se
pose la clàusula «dummodo non si causa regimi-
nis universitatorum neque imposicionum illa-
rum vel confraternitatum neque de pendentium
et emergentium ex illis», y lo excel·lentíssim ca-
pità general, posant-se en estas matèrias per in-
directe, retraurie als provincials de demanar
instància. Tots los quals privilegis constitucions
usos, costums, és tingut vostra excel·lència obli-
gat com a capità general guardar segons lo the-
nor de la constitució 7, //297r // titolat «De of-
fici de alcayts», constitució 8, titulat «De
observar constitucions», y altres. Y com per la
constitució «Poch valdria», vulgarment dita de
la observansa ab la qual se donan per invàlidos
los procehiments fets contra constitucions. Y
havent los deputats y oÿdors de comptes, a qui
toque per rahó de sos officis, conforme en la
dita constitució y altres, enviar tres recados per
medi del síndich, suplicant fos servit reparar di-
tas constitucions, y fins vuy no se ha servit vos-
tra excel·lència ab effecte reparar-la, lo que ha
mogut al síndich a fer nova instància que pros-
seguissen las diligèncias necessàrias per lo repa-
ro de dita contrafacció. Per ço, attenent dits de-
putats y oÿdors a la dita nova instància y
altrament desitjan alcansar ab tot effecte lo re-
paro de dita contrafacció per medi de son sín-
dich, suplican a vostra excel·lència sia de son
servey, per observança de ditas generals consti-
tucions, revocar y manar revocar dits procehi-
ments, manat remètrer la dita causa y parts a
son jutge competent per son descàrrech inse-
guint la forma en semblants casos acostumada,
se servesca de donar llicència se continue acte
de presentació. Officius et cetera. Don Francis-
cus de Pons, cancellarius.»

«Pera las presents certifich y fas fe yo Pere Tre-
lles, notari real, collegiat, scrivà major del con-
sell y casa de la present ciutat de Barcelona, baix
firmat, com en lo real privilegi per la magestat
del senyor rey en Pere a la present ciutat de Bar-
celona concedit, en deguda forma despedit y ab
lo sello de cera vermella en aquell pendent, clos
y signat per Pere Gostemps, scriptor de dit se-
nyor rey, dada en lo Palau Real de la present
ciutat de Barcelona als 17 dies del mes de maig,
any de la Nativitat de Nostre Senyor Déu Je-
suchrist mil tres-cents sinquanta-nou, continuat
en lo real archiu en un llibre intitulat «Armata»
II folio LXXXIIII en la casa de la present ciutat,
en lo llibre // 297v // intitulat «Primer Vermell
de Privilegis», foli CXCII, lo original del qual

582

real privilegi se troba custòdit y guardat dins lo
archiu de la dita present ciutat, en lo qual privi-
legi, entre altres concessions a dita ciutat per dit
senyor rey fetes y concedides, s·i troban las del
thenor devall scrit y seguent: «E per tal que la
dita ciutat mils puga la dita aiuda dels dits vuit
mil libras pagar et cumplir, que aquella aiuda e
encara tot ço que deu et deurà, per rahó o per
ocasió de les per fetes et dons ja fets e atorgats a
la vostra senyoria, e encara per aventatjes fets et
fahedors, per haver gra a obs de la dita ciutat, en
armades fetes y fahedores per gra havedor o per
guardar de vityualles o de gra que vengués a la
dita ciutat e totes altres missions per la dita ciu-
tat per rahó de la dita guerra o per affers o cà-
rrechs de la dita ciutat o per qualsevol altra rahó
fetes et fahedores, puix haver la dita ciutat per
vendas de censals morts et de violaris e per ma-
nera de usures e de monadells e per totes altres
maneras, segons que als concellers de la dita
ciutat serà mils vist fahedor. E que puxa tenir la
dita ciutat les imposicions que ja són en la dita
ciutat e aquelles créxer e de novell posar, axí per
pagar la dita ajuda et los dits deutes e missions e
càrrechs que la dita ciutat ha et haurà et totes al-
tres coses en què sia o serà tenguda per les dites
rahons o per altres, com los censals morts o vio-
laris, usures et moncubells, et reembre los dits
censals inscrits et violari que la dita ciutat ia fa et
farà e què hagués venuts et vendrà, et interesses
et reunions qualsevol e que a fer se hauran, et a
pagar et sostenir axí et en aquella forma et ma-
nera e per tot aquell temps que als concellers de
la dita ciutat serà mils vist fahedor. E que d’assò
los dits concellers ne la dita ciutat ne la universi-
tat ne singular de aquella ne altres que vingan //
298r // distribuesquen ne administren res de les
dites imposicions ne de les altres cosas demunt
dites, no puxca ésser demanats de compte per
vos, senyor, ne per nengun official vostre ne
puxa ésser feta inquisició contra alcú, ans ne
sien creguts los concellers de la dita ciutat de lur
simple paraula. Plau al senyor rey. Ítem, que la
dita ciutat puxa novellament posar e fer cullir et
levar, etcètera. Ítem, que vos, senyor, et la se-
nyora reyna et lo senyor duch e los senyors in-
fants et tots aquells que són de casa vostra, se-
nyor, e de la dita senyora reyna et dels altres
senyors demuntdits, et totes altres persones de
qualque ley o conclusió sien paguen et haien a
pagar en totas les dites imposicions posades et
posadores per las rahons demunt dites. Plau al
senyor rey. Ítem, que las vendas de ditas impo-
sicions se hajen et dejen fer per los concellers de
la dita ciutat o per aquells que per ells que a assò
seran assignat et deputat, a què per vos, senyor,
ne per official vostres ne per alguna altre perso-
na empachament o embarch alcú no puixa ésser
fet, perquè la dita universitat no le ne puixa le-
var las ditas imposicions tant et tant longament
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troque tots censals, violaris, usures, moncu-
bells, missions et interesses, dèurer et càrechs et
altres coses que la dita universitat sia o serà ten-
guda e carregada o obligada per qualsevol rahó
sien integrament pagats. Plau al senyor rey.» Se-
gons las ditas y altres concessions com en lo dit
real privilegi estan contengudes. En testimoni
de las quals cosas fas la present de mà agena y de
la pròpia firmada en Barcelona, als onse dies del
mes de febrer, any de la Nativitat de Nostre Se-
nyor Déu Jesuchrist mil sis-cents setanta-tres».
Ita est Petrus Trelles, notarius, si qua memoratus
manu propria quibusquidem papiri sic plicacio-
nis et privilegii scedulis sich vespre dicimur oblati
et presentis et a //298v // dicto excel·lentissimo do-
mino locumtenentis generalis habitis, ut dixi,
prosibilitis et publicatis copia ilorum cum origi-
nalibus comprobatis eidem excel·lentissimi domi-
no locumtenentis generali tradita et liberata.
Sua excel·lentissima, verbo respondendo, dixit:
«Que lo miraría y que respondría a su tiempo».
De quibus ita per absis et gestis atque secutis dic-
tus Petrus Cardona, dicto nomine, petiit et re-
quisivit sibi ac dictis dominis deputatis fieri et
tradi unum et plura publicum et publica istru-
menta per me, dictum et infrascriptum notarius,
secretarium et scribam majorem dicti Generalis,
et dictus excelentissimus dominus locumtenentis
generalis mandavit dicto Anthonius Reart, scri-
ba mandari, de predictis confieret et sibi traderet
instrumentum qua fuerunt acta Barchinona sub
anno, die, mense et loco predictis. Presente et in-
terveniente mandati dicti excel·lentissimi domi-
ni locumtenentis dicto Anthonio Reart, presente,
que et ad hac vocato atque rogato me dicto Joan-
ne Argila, supramemorato, proparte et ad ins-
tanciam dicti sindici dicti Generalis simul stipu-
lantibus et insolidum claudensibus, et presentibus
testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et
assumptis pro ut superius continetur.»a

299r Dimecres, a VIII. En aquest die de orde de ses
senyories, instant lo síndich del General y jo,
Joan Argila, escrivà major del General, nos som
conferits en la casa y habitació de don Joseph
Anthonio de Cérate, Francisco Lleonart, doctor
Bonaventura Tristany y doctor Domingo Ver-
drier a effecte de presentar a quiscú de ells pri-
meres requestes en orde a la contrafacció de
unas cridas de la capitania general en orde a la
prohibició de tallar arbres, los actes de las quals,
presentatas y respostes de aquelles, són en dia-
des; és a çaber, lo de Cérate y Lleonart en dita
diada de 8 y lo del doctor Tristany y Verdier en
diada de 10. Lo acte de las quals presentatas y
respostas de aquelles són assí cusits, signats de
lletra A.

Divendres, a X. En aquest die han entrat en lo
consistori de ses senyories lo molt il·lustres se-
nyor bescompte de Joch y don Joseph de Ro-
cabertí, batlle general, los quals, asentats al
costat del senyor oÿdor real, després de fetas
las degudas cortesias, han presentat a ses se-
nyories una suplicació en orde a fer extracció
de prior segon, síndich y clavari de la Confraria
de Sant Jordi, la qual és assí cusida, signada de
lletra A.

299v En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari un bitllet de sa excel·lència en orde a que
respongan a una pretenció de Joan de Gras y
Sans de la futura successió del offici de cullidor
del General de la part de ponent, lo qual és assí
cusit, signat de lletra C y del thenor següent:

C. «Sua magestad, Dios la guarde, con despacho
de 10 de noviembre passado se servió dezirme ha-
ver visto lo que informé en 22 de octubre de los
méritos de Joan Gras y Sans, natural de este Prin-
cipado, sobre la pretençión que tiene de que por
ellos se haga merced a uno de sus hijos, llamado
Joseph de Gras y Moscoso, de la futura sucesión del
officio de sobrecoxedor de la parte de poniente de
essa cassa de la Diputazión. Y que, haviéndose re-
parado en que para este officio propone vuestra se-
ñoría personas quando vaca, me manda le comu-
nique a vuestra señoría esta pretençión por si
tubiere inconveniente adelantar esta graçia, y
assí vuestra señoría me avisará de lo que se le ofre-
ciere. Guarde Dios a vuestra senyoria muchos
años. Barcelona a 6 de febrero de 1673. El Duque
de Sessa y Baena. Conde Marqués de Tabara. Se-
ñores deputados y oydores de quentas del General
de Cataluña».

Disapte, a XI. En aquest die ha fet relació lo doc-
tor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General de Catalunya, com lo die de ahir, als 10
del present y corrent mes, entregà y donà a sa ex-
cel·lència del excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general de sa magestat en lo present Princi-
pat lo segon recado o segona embexada enb //
300r // orde a unas cridas feta per orde de sa ex-
cel·lència com a capità general del present Princi-
pat als 30 y 31 de janer proppassat. E sa excel·lèn-
cia ha respost que se la miraria, la qual és assí
cusida, signada de lletra B y del thenor següent:

B. Segona embaxada a sa excel·lència en ordre a
las cridas.
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«Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen a vostra excel·lència com als
27 de febrer proppassat ab altre recado repre-
sentaren a vostra excel·lència que als 30 y 31 del
mes de janer també proppassat se han publicat
en la ciutat de Barcelona unes crides en nom de
vostra excel·lència com a capità general del pre-
sent Principat y Comptats de Rosselló y Cer-
danya en les quals, a més de la firma de vostra
excel·lència, estan continuades les firmes del
doctor Bonaventura Tristany, advocat fiscal de
la capitania general, y del doctor Domingo de
Verdier, assessor, referendades per mandato de
vostra excel·lència per ausènçia de son secretari
per don Joseph Anthonio de Cerate y per Fran-
cisco Lleonart, notari y secretari del real tribu-
nal de la capitania general, en les quals crides
vostra excel·lència no sols se intitula lloctinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present Principat y Comptats, però també
se intitula capità general del exèrcit de dit Prin-
cipat, fent distincció del capità general del Prin-
cipat ab lo capità general del exèrcit, lo que obs-
ta al capítol de cort 2 del any 1547 a hont se diu
que novells officials no puguen ésser creats en
Catalunya, inseguint la constitució 1 y tot lo tí-
tol “Que novells officials no sien posats” y axí
mateix en dites crides se apropià vostra ex-
cel·lència com a capità general y al tribunal la fà-
brica de las galeras en las atarasanas de la pre-
sent ciutat en virtut de real scèdula de sa
magestat dada en el Pardo a 8 de mars 1573 y
per ço en ditas cridas fa vàrios mandatos y ordi-
nacions prenent calor y atendènçia, que per la
informació que se ha manat rèbrer en lo tribu-
nal de la capitania a constat de //300v //notables
abusos y extraordinaris excessos se an fet y de
cada dia se continuen en devastar y arruynar los
boschs, valls y montanyes a hont los arbres se
fan, fent aquells inútils, convertint-ho en propis
usos y comoditats com és per pega, carbó, al-
quitrà, duella, trementina y altres, fent-ne bigas
y posts per aportar en altres regnes y que també
ne fan sahetias y barcas majors y menors ab co-
lor que han de servir per naturals de Catalunya
las venan a personas estrangeras. Y axí mateix
diu que, de la dita informació y per relació de
personas per vostra excel·lència enviades, ha
constat ser los boschs molt destruïts per los ex-
cessos y abusos, de tal manera que restan impo-
sibilitats y haurie de cessar la continuació de la
fàbrica de galeras y altres embarcacions necessà-
ries per al servey, custòdia del mar y conservació
de la santa fe cathòlica y per ço, feta paraula en
lo dit tribunal a instànçia del procurador fiscal
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de aquell, ha fet vostra excel·lència vàrias ordi-
nacions, prohibicions y estatuts. Y com totes les
sobredites crides, y lo en ellas ordenat tant per
apropriar-se la cognició y administrasió de justí-
cia com a capità general contra los provincials
sia contra la constitució 7, títol «De offici de al-
cayts, capitans», etcètera, en la qual al capità ge-
neral tant solament se li dóna la jurisdicció que
per dret y constitucions li és permesa y no y
hage disposició alguna de dret ni per constitu-
ció de Catalunya per a què dit excel·lentíssim
capità general puga conèxer dels provincials en-
cara que fossen soldats estipendiats y axí bé no
puga tocar a dit capità general lo conèxer de la
administració de justícia encara que ab pretest
de la utilitat pública per ser tota del senyor rey y
de son primogènit y son lloctinent y, en ausèn-
çia de aquells, de son governador o portant-
veus, segons las constitucions generals y dret de
la pàtria y axí en dit nom de capità general no se
ha pogut rèbrer la //301r // informació mensio-
nada, majorment conciderant que en los boschs
que són en lo present principat de Catalunya y
assenyaladament en los de Tortosa, Arbúçies,
Santa Coloma de Farnès, Sant Martí de la Es-
parra, Joanet, Sant Feliu de Buxaleu y sos en-
contorns, Sant Joan de l’Erm, Monseny, Fol-
gons, Vall de Cabó, Lerma y altres y ha llenyam
y ha arbres en tots y en cada hu de aquells per
fabricar moltas galeras y altres vaxells y embar-
caçions marítimes y ab tanta abundànçia com
memòria de hòmens hi hage hagut. Y axí mateix
de molts anys a esta part que no y ha memòria
de hòmens en contrari, se ha acostumat en dits
boschs y altres particulars fer pega, alquitrà, tre-
mentina, tallar arbres per fer posts, bigas, llata,
duella per a portadoras sens que per lo sobredit
se hagen devestats dits boschs. Axí mateix los
provincials y naturals de Catalunya han acostu-
mat, y acustuman, tràurer los boschs propis, re-
duhir-los a coltura, fer fusta en ells, posar foch
per la utilitat y servey de las pasturas per fer for-
miguers, carbó, tallar llenya y los pastors que
guarden lo bestiar han fet y fan foch en los
boschs per son sustento, reparar-se del fret y al-
tres necessitats y axí, prohibint com prohibexen
dites crides, totes les dites cosas encontran ab las
constitucions del líbero comers y del títol «De
violènçia y restitució de despullats». Y axí també
per ser dites crides en forma de estatut o edicte
general, perquè de les paraules de aquella se in-
dueix perpetuïtat, encontran ab la constitució
«Revocant», 7, títol «Del dret del fisch», prohi-
bint semblants edictes si no és en cas de guerra y
encara tal que tinga lloch lo usatge «Prínceps
namque» o en cas de convocació de cors ho du-
rant aquellas, y en quant se troban ditas cridas
referendadas per don Joseph Anthonio de Ce-
rate, lo qual no és català obsta la constitució 1,
títol «De canceller», constitució 1, 5, 14 y final
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«De offici de prothonotari» y essent referenda-
das també // 301v // per Francesch Lleonart no-
tari és contra estil y novedat referendar dos se-
cretaris contra la constitució 19, títol «De
vectigals» y la constitució 10 del mateix títol,
capítol 81 del «Recognoverunt proçeres» sub tí-
tulo «De consuetuts de Barcelona». Y per quant
lo secretari té títol de offici, conforme se ano-
mena en lo títol «De Prothonotari», se encon-
tra també ab la rúbrica «Que novells officials no
sien posats». Tots los demés capítols de las ditas
cridas, a més de encontrar-se ab les sobredites
constitucions y altres drets, se encontran també
lo primer capítol en quant sa excel·lència com
ha capità general revoca las licènçias concedidas
de tràurer fusta se encontra ab la constitució
«Com per experiènçia», 16, y la constitució
«Per ésser», 21, títol «De vectigals» ab la qual se
prohibeix tràurer fusta del present Principat y
axí és permès lo tallar fusta per propi us dels na-
turals, los quals no necessitan de llicènçia algu-
na. Y axí la prohibició ve a encontrar ab los usos
y costums del Principat per haver acostumat
sempre tallar fusta per propis usos en particular
en los boschs que són propis. Lo capítol 2 de di-
tas cridas que imposa pena de 25 lliures moneda
de plata als que llevaran la marca o senyal que
los officials del senyor rey hauran assenyalat en
quant dita pena mira los arbres dels boschs que
no són de sa magestat y suposa dit capítol del §
últim que no és pagat lo just valor obsta la cons-
titució 4, títol «De violència y restitució de des-
pullats» perquè sens conexensa de causa se priva
lo domini de dits arbres. Y en quant al § últim se
disposa que si dins 4 mesos aprés que serà tallat
lo arbre no serà pagat lo amo de aquell se hage
de donar rahó al balle del lloch y se hagen de fer
altres diligències, se encontra a més de les sobre-
dites constitucions ab lo líbero comers impe-
dint que los amos no·s puguen valer de aquells,
y també se encontra ab las constitucions que
prohibexen la imposició de nous vectigals com
és de obligar als amos dels arbres y als balles fer
las ditas diligèncias tant en respecte dels officials
// 302r // reals com dels barons sobre los quals
no se extén la jurisdicció del excel·lentíssim ca-
pità general segons la dita constitució 7, títol
«De offici de alcayts», etcètera, lo capítol 4 en
què se anomena per conservador dels boschs a
Francisco de Alcarrás ab facultat de posar las pe-
nas li aparexerà conforme vostra excel·lència li
té ordenat a més de que lo dit Alcarrás és foras-
ter per consegüent no pot tenir offici ab uiris-
dicció o sens ella per obstar la constitució 1, tí-
tol «Que tots los officials sian catalans», en
quant lo dit conservador de boschs mira als
boschs de sa magestat obsta la constitució 1 y
las demés del títol «Que novells officials», etcè-
tera, a més de no tocar a la capitania general per
ser del patrimoni de sa magestat, que Déu guar-

de, en quant als boschs y arbres tocants al domi-
ni o al empriu dels particulars encontra ab la
dita constitució 7 «De offici de alcayts» obstan
las constitucions del líbero comers y de nous
vectigals, y essent com és los arbres prohibit per
la constitució 1, títol «De servituts», la cone-
xensa y remey de dits abres toca a vostra ex-
cel·lència com a lloctinent y no al tribunal de la
capitania general lo capítol 7 a més de impedir
lo líbero comers y lo propi us de cosas pròpias y
no ser del tribunal de la capitania general la
pena de 200 lliures de plata per cada arbre y al-
tres majors y menors a arbitre de vostra ex-
cel·lència és exorbitant de la qual se indueix
espècie de confiscació prohibida per constitució
y altres drets, majorment que lo prohibir fer
pega y alquitrà és de gran perjudici al Principat,
com ho és també lo disposat en lo capítol 8, ma-
nant que no gose ni presumesca conrrear ni fer
formiguers en los boschs encara que sien tallats
los pins en pena de trenta dies de presó en las
atarassanas de la present ciutat y de 25 lliures de
plata y de pèrdrer los esplets que en los dits
boschs seran fets sinó és que tingan llicènçia ex-
pressa de vostra excel·lència en escrits encontra
ab las ditas constitucions 7, títol «De offici de
alcayts» y ab las constitucions que permeten lo
líbero comers y ab las que prohi- // 302v // bei-
xen que algú sia despullat de sas cosas sens cone-
xensa de causa y restarian los pagesos impedits a
reduhir los boschs propis a cultura y millorar las
terras en què han de posar los formiguers ab
dany de la cosa pública. Però encara per ser la
pena tant exorbitant que conté spècie de confis-
cació és contra la constitució 4 y última «Dels
béns dels condempnats» y altres aplicables. Y en
quant vol que lo pagès hage de menester llicèn-
çia de vostra excel·lència encontra ab las consti-
tucions «Prohibint nous vectigals». Y axí mateix
lo capítol 9 se encontra ab totas las sobreditas
constitucions y altres aplicables en quant mana
sots pena de 500 lliures y altres majors y menors
a arbitre de vostra excel·lència que ningú gose
ni presume posar ni fer posar foch en los boschs
a effecte de renovar les pastures ni altrament es-
sent com és líbero a cada qual lo fer artigas, po-
sar foch a aquellas y als boschs que són propis y
de son domini. Y axí mateix també lo contengut
ab lo capítol 10 és contra las sobreditas consti-
tucions en quant se prohibeix tallar arbres per
fer duella, per fer portadores en pena de 25 lliu-
res de plata y altres penas majors y menors a ar-
bitre de vostra excel·lència a més de donar per
perduda la dita duella. Y axí mateix lo disposat
en lo capítol 11, prohibint en pena de 100 lliu-
res de plata y altres majors y menors, etcètera,
als que prestaran nom als serradors per a tallar y
serrar arbres o altrament en los boschs, valls y
montanyes. Y lo disposat en lo capítol 12 prohi-
bint tràurer del present Principat pega, alquitrà,
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carbó, raigs, corbas y altre gènero de fustas sots
las penas de dits capítols contengudas sinó és
que tinguessen llicènçia de vostra excel·lència
com a capità general encontra ab totas las so-
breditas ponderades constitucions //303r // y al-
tres aplicables, ni a la capitania general toca dis-
pensar a las constitucions de Catalunya y lo
donar llicènçia contra lo disposat en ellas.

Lo capítol 13, disposant que ningú gose fer ni
fer fer fochs dins los boschs, valls y montanyes
ni cent passos alrededor de aquells en pena de
trenta dies de presó en la atarassana y altres ma-
jors y menors, encontra ab totas las sobreditas
constitucions y en particular contra la constitu-
ció «Per quant», 7, títol «De composicions»,
confirmada ab la constitució 1 de las Corts del
any 1599 ab la qual està prohibit lo sobredit cas
y altrament ab la constitució 1, títol «De servi-
tuts».

Lo capítol 14 disposa que ningú gose fer fabri-
car vaxells ni embarcacions encontra ab totas las
sobreditas constitucions. Y en quant mana que
lo patró de la barca hage de dar caució en poder
del secretari de la capitania general. Y en cas se
perdés, portar un testimonial auctèntich rebut
ab auctoritat del jutge y que aquell hage de pre-
sentar al tribunal de dita capitania en pagar lo
valor del vaxell y dos-centes lliures de plata y al-
tres penas, etcètera, encontra ab totas las sobre-
ditas constitucions y del líbero comers, nous
vectigals, introducció de novedats y excedeix la
jurisdicció de la capitania general.

Lo capítol 15, en la qual se ordena que un offi-
cial de la capitania general del lloch a hont se
farà la embarcació asistesca a la embarcació de
les cosas prohibides que ab llicènçia se embarca-
ran, se encontra evidentment ab las totas sobre-
ditas constitucions y particularment ab la 1 del
títol «Que novells officials» y assenyaladament
en quant diu que hage de ser a gastos de la part
que farà la embarcació en pena de cent lliures
per quiscuna vegada.

Y axí mateix lo disposat ab // 303v // lo capítol
16, sots pena de mil ducats y altres majors y me-
nors, etcètera, encontra ab totas las sobreditas
constitucions y altres drets ponderats y en quant
aplica la dita pena als cofres reals de la capitania
general és introducció de novedat y contravé
també a totas las sobreditas constitucions. Per
ço y altrament los deputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya a qui pertany per la
obligació de sos officis la observança de las ge-
nerals constitucions y exir al reparo de aquellas,
inseguint lo vot y parer dels assessors y advocat
fiscal de dit General extrauidicialment suplican
a vostra excel·lència com a lloctinent sia de son
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servey ab esta segona embaxada revocar las ditas
cridas per dita capitania general publicades per
encontrar aquellas ab las generals constitucions
de Catalunya y en particular ab les ponderades y
altres aplicables y manar als officials de dita capi-
tania traguen aquelles dels registres de dita capi-
tania per a què las ditas constitucions, usatges,
usos y costums sien íntegrament y inviolable-
ment observats, lo que rebran a singular gràçia y
merçè de la mà de vostra excel·lència.

Axí mateix ha fet relació dit síndich com per
orde de ses senyories donà y entregà a dit ex-
cel·lentíssim senyor una suplicació en resposta
de un bitllet de dit excel·lentíssim senyor, lo
qual és cusit en diada de deu del corrent, en
orde a la futura successió demana a sa magestat,
que Deú guarde, Joan Gras y Sans del offici de
sobrecullidor de la part de ponent del General
de Catalunya en favor de un de sos fills. E dit
excel·lentíssim senyor ha respost que se la mira-
ria, que és assí cusida signada de lletra Da //304r
// y del thenor següent:

D. «Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen que vostra excel·lència és
estat servit als 25 de febrer del corrent any en-
viar un paper firmat de vostra excel·lència de
data de 6 del mateix dient-los en ell que Joan
Gras y Sans, natural de aquest Principat, pretén
que sa magestat, que Déu guarde, li fasse merçè
de la futura successió del offici de sobrecullidor
de la part de ponent de la casa de la Diputació a
favor de un de sos fills, anomenat Joseph de
Gras y Moscoso, y és servit vostra excel·lència
dir-los que té orde de sa magestat dir que se ha-
via reparat que per lo dit offici proposan los dits
deputats y oÿdors personas quant vaccarà lo dit
offici y axí ho comunique la dita pretenció y di-
gan lo que sentan en la matèria. Per lo que,
obeïnt al que vostra excel·lència és servit manar,
diuen que sa magestat, que sie en glòria, ab son
real decret dat en Madrit a 25 de juliol 1654 fou
servit fer merçè als deputats y oÿdors de comp-
tes que lo dit offici de sobrecullidor y altres se
provehescan a nominació de sa magestat pre-
ceïnt proposició o terna fahedora per los depu-
tats y oÿdors com axí fins ara després ensà s’és
observat en los officis que han vaccat tant per
mort com per renunciació y per lo capítol 89
del nou redrès del any 1599 fou statuït que los
officials provehits d’estos officis no pugan dese-
xir-se ni en temps algun renunciar aquell a favor
de altra persona sinó que hagen de acabar y
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consumir ab sa vida. Altrament que pugan los
deputats provehir lo dit offici com a vaccant de
manera que segons dit capítol és lo mateix vac-
car per renunciació que per mort y se ha de ob-
servar lo real decret de sa magestat axí com vac-
can los officis per renunciació com quant vaccan
per mort. Per lo que dits deputats suplícan a
vostra excel·lència sie servit representar // 304v
// a sa magestat aquellas a effecte que sa mages-
tat sie servida pèndrer la resolució més conve-
nient a son real servey en observança del sobre-
dit real decret y dels capítols de cort conforme
fins vuy se és observat y ab eixa conformitat és
estat servit sa magestat en las occasions que se
han offert observar lo dit real decret y aconsolar
a la present casa de la Diputació posant en exe-
cució aquell lo que no menos confian de sa real
clemènçia en la present ocasió, que u rebran a
singular merçè de la mà y grandesa de vostra ex-
cel·lència».

En aquest mateix dia me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari una carta de don Llorens Mat-
heu y Sans del consell de sa magestat y son re-
gent en lo supremo de Aragó, dat en Madrid a 4
de mars del corrent any 1673, en resposta de la
que ses senyories li tenen scrit a 25 de febrer
proppassat, qu·és assí cusida signada de lletra E.

En aquest mateix die de orde de ses senyories lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, y Juan Argila, scrivà major del dit
General, nos som conferits en las casas y habita-
ció del doctor Domingo Verdier cavaller, en
casa del doctor Bonaventura Tristany donsell,
en la habitació de don Joseph Anthonio de Ce-
rate y en la casa de Francisco Lleonart notari a
effecte de presentar a quiscú de aquells primeras
requestas en orde a la contrafacció de las cridas
del tallar arbres, los actes de las quals presenta-
tas són assí cusits signats en lletra C y del thenor
següent:

C. «Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo septua-b //305r //
gesimo tertio, die vero undecima mensis martii,
eiusdem anni intitulato presente et ad hec vocato
atque requisito me Joanne Argila, cive honorato
Barcinone, secretario et scriba majore Generalis
principatus Catalonie et presentibus etiam Hya-
cintho Blanch et Francisco Orriols medesine doc-
toribus civibus Barcinone pro testibus ad hec vo-
catis spesialiter et assumptis. Petrus Cardona

utriusque juris doctor civis Barcinone tanque de-
serviens de licensia dominores deputatores et au-
ditorum computatorum dicti Generalis officium
sindici dicti Generalis pro domno Michelle de
Masdovellas dicto nomine constitutus personali-
ter coram et ante presentiam magnifici Domini-
ci de Verdier, militis et utriusque juris doctor
Barcinone domiciliati, personaliter reperti intus
domos sue solite habitationis citas in presenti civi-
tate Barcinone in vico dicto dels Banys Vells qui
dicto nomine eidem de Verdier obtulit et presen-
tavit et seu per me, dictum scribam majorem, ob-
tulere et presentari publite petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisitionis scedu-
lam thenoris sequentis: Molt bé sap y ignorar no
pot vostra mercè senyor doctor Domingo de
Verdier, cavaller altre dels magnífichs assessors
de la capitania general del present principat de
Catalunya, com als 30 y 31 del mes de janer
prop passat foren per Joseph Saurina publicadas
per los llochs acostumats de la ciutat de Barce-
lona unas cridas, segons se diu en ellas, emana-
das del tribunal de la capitania general, firmadas
per lo excel·lentíssim senyor duch de Sessa y Ba-
hena y per altres, entre los quals és vostra mercè
com a assessor de dit tribunal de dita capitania
general, les quals cridas contenen una prohibi-
ció de tallar arbres tant en los boschs de sa ma-
gestat, Déu lo guarde, com altres parts del pre-
sent Principat y Comptats y axí mateix de
convertir-los en los propis usos y comoditats
dels provincials tant dins lo present Principat
com fora de aquell y no resmenys prohibint lo
us dels boschs, valls y montanyes axí per pastu-
ras com altrament ab diferents imposicions //
305v // de penas y altras cosas en ditas cridas
contengudas, las quals cridas encontran ab las
generals constitucions del principat de Catalu-
nya. Perquè las ditas cridas són publicades de
orde del excel·lentíssim senyor capità general y
firmades per sa excel·lència en dit nom en lo
prohemi de las quals se intitula no sols «capità
general del present Principat y Comptats», però
encara després se intitula «capità general del
exèrcit» ab que encontra la disposició del capí-
tol 2 de las Corts del any 1547 y constitució 1 y
tot lo títol «Que novells officials no sian po-
sats». Axí mateix en ditas cridas dit excel·lentís-
sim senyor capità general diu que usa de la fa-
cultat de capità general en las cosas en ditas
cridas contengudas en virtut de una real scèdula
de sa magestat dada en lo Pardo a 8 de mars
1573, de la qual no consta y, en lo cas que cons-
tàs, com lo rey nostre senyor salva sa real cle-
mènçia se hage abdicat lo disposar contra cons-
titucions, dignant-se de mirar aquellas, consti-
tució 2, títol «De juraments». Y com al capità
general, segons la constitució 7, títol «De offici
de alcayts y altres capitans» no li sia permès usar,
ni poder usar de jurisdicció alguna sinó en
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quant de dret, y per constitució li és permès de
aquí és que dita real scèdula no tribuïria al ex-
cel·lentíssim capità general jurisdicció alguna a
més de la que per constitució y de dret li és per-
mesa. Axí mateix com per dita constitució 7 lo
excel·lentíssim capità general tinga la jurisdicció
limitada no li és permès fer cridas ni usar de ju-
risdicció alguna contra los provincials com són
totas las cosas en ditas cridas contengudes. Axí
mateix perquè lo govern universal del Principat
y Comptats, tant en matèria de jurisdicció com
de gràçia, concessions y prohibicions tocan y
spectan al rey nostre senyor o a son lloctinent y,
faltant aquell, a son governador o portantveus,
//306r //segons la disposició de la constitució 1,
títol «De audiència y consell real» y totas las de-
més de aqueix títol, junt ab la constitució única,
títol «De la audiència del governador» y ho in-
dica la mateixa naturalesa del nom lloctinent o
alter nos; de hont se veu que lo govern y juris-
dicció y disposició dels negocis y matèrias con-
sernents als provincials y stat de la provínçia no
pot recàurer al excel·lentíssim capità general y
per consegüent destituït de (j)urisdicció no li és
lícit ni permès fer crides, maxime obstant las
constitucions. Axí mateix perquè com se veu de
la sèrie y thenor de las cridas que són concebu-
das en forma de statut o edicte general ab pa-
raulas induint perpetuïtat obstan a la constitu-
ció «Revocant», 7, títol de «De dret del fisch».
Axí mateix perquè ditas cridas són firmadas per
don Joseph Anthonio Cerate, lo qual com no
sia cathalà obstan las cridas a la constitució 1 y
última, títol «Que los officials en Catalunya, et-
cétera», constitució 1, títol «De canceller»,
constitució 1, 5, 14 y final «De offici de protho-
notari» y demés a més són referendades per
Francesch Lleonart, notari y secretari de la capi-
tania general de Catalunya, lo que és contra stil
y és novedat referendar dos secretaris contra la
constitució 19, títol «De vectigals» y la consti-
tució 10 del mateix títol, capítol 81 del «Recog-
noverunt proçeres», sots títol «De consuetuts de
Barcelona». Axí mateix perquè lo disposar en
força de pública utilitat, quant fos lo cas, seria
de la suprema potestat y no del capità general, la
qual lo rey nostre senyor per sa real clemènçia se
ha servit abdicar, particularment en matèria de
vectigals, constitució «Manam» 10, títol «De
vectigals. Axí mateix perquè en lo capítol 1 de
ditas cridas se revocan differents llicèncias con-
cedidas de tràurer fusta dels boschs, valls y
montanyes, suposant que toca privativament //
306v // donar-las al capità general contra las
constitucions, «Com per experiençia», 16 y la
constitució «Per ésser», 21, títol «De vectigals»,
en las quals està prohibida la extracció de la fus-
ta fora Catalunya y sos Comptats y axí permesa
dins ells, ab que la prohibició ve a ser contra di-
tas constitucions y contra la constitució 7, títol
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«De offici de alcayts», usant de jurisdicció ab los
provincials, però encara ab lo que aquells fins
açí han acostumat. Axí mateix perquè en lo ca-
pítol 2 de ditas cridas se imposan 25 lliures de
penas, moneda de plata, als que llevaran la mar-
ca o senyal dels arbres que los officials del se-
nyor rey hauran assenyalat per la fàbrica de las
galeras en quant dita prohibició mira los arbres
que no són en los boschs de sa magestat y supo-
sa lo § últim del capítol 2 de ditas cridas, que
quant se marcan los arbres no·s paga lo valor de
aquells, lo que obsta a la constitució 4, títol «De
comerciis», en las quals és permès lo poder fer
quiscun de sos béns lo que li plau sens enpatia-
xament del senyor rey ni de sos officials, y en
quant prohibeix lo enpriu dels boschs, obsta la
constitució «Statuim», 1, títol «De servituts».
Axí mateix perquè en lo § últim de dit capítol 2
se contrafà no sols a las constitucions sobredi-
tas, títol «De violènçia y restitució de despu-
llats», però encara a las constitucions que prohi-
beixen la imposició de nous vectigals com són
las col·locadas en lo volum de las constitucions,
devall dit títol «Per gravar al amo dels arbres» y
«Als bal·les ha fer diligèncias» que són spècies
de servituts, màxime respecte de aquells en los
quals lo excel·lentíssim capità general no pot
usar de jurisdicció. Axí mateix perquè en lo ca-
pítol 4 de ditas cridas se comet a Francesch de
Alcarrás lo conservar los boschs, valls y montan-
yas que no són de sa magestat ab facultat de po-
sar pen[as] //307r //en orde al llenyam per la fà-
brica de las galeras, lo que no és de la jurisdicció
del excel·lentíssim capità general etiam en las
cosas que espectan al patrimoni de sa magestat,
las quals han de córrer y han acostumat dirigir-
se per altre tribunal que lo del excel·lentíssim
capità general y axí encontra ab la constitució 7,
títol «De alcayts», particularment com en los
boschs que no són de sa magestat y los particu-
lars tenen lo enpriu a esta previngut per la cons-
titució 1, títol «De servituts» y en quant dels
boschs dels particulars obstan las constitucions
sobreditas tant del títol «Del líbero comers»
com del títol «De vectigals» ab las quals lo líbe-
ro comers no està prohibit y en cas de prohibi-
ció aquella toca al excel·lentíssim lloctinent ge-
neral. Axí mateix, perquè dit Francisco de
Alcarrás no és català y axí no pot exercir juris-
dicció en Catalunya segons la constitució 1 y úl-
tima, títol «Que tots los officials en Catalunya
sian catalans». Axí mateix, encontra lo capítol 5
de ditas cridas ab la constitució 7, títol «De offi-
ci de alcayts» en quant prohibeix dit capítol 5
de las cridas los forns en què se fa pega y al-
quitrà en los boschs de sa magestat, com dit ex-
cel·lentíssim capità general no puga usar de ju-
risdicció alguna en los provincials y altrament
com la administració del patrimoni de sa mages-
tat no sia sua. Axí mateix perquè en lo capítol 6

[ 1673 ]



de ditas cridas se prohibeix lo fer pega y alquitrà
en los boschs que no són de magestat com obs-
tan las constitucions citadas y particularment
perquè las penas imposadas per ésser exorbi-
tants tenen spècie de confiscació. Axí mateix té
espècie de confiscació la pena imposada en lo
capítol 7 de ditas cridas a aquells qui tallaran ar-
bres, foradaran, traparan o enrodaran aquells y
axí obsta, no sols ab las constitucions que en
Catalunya prohibeixen la confiscació, però en-
cara per impedir lo líbero comers y lo us de sas
cosas als provincials ab las constitucions que
permeten lo líbero comers. Axí mateix, // 307v
// perquè en lo capítol 8 se prohibeix lo fer for-
miguers, conrrear boschs, posar foch en las te-
rras boscosas, encara que sian tallats los pins,
sots pena de trenta dies de presó en las atarassa-
nas y 25 lliures de plata y de pèrdrer los esplets
sinó és que tíngan llicència los provincials en
scrits, com en dit capítol lo capità general exer-
cesca jurisdicció en cas no permès impedesca lo
líbero comers y en particular a més de usar de
confiscació en ditas penas prohibida per la cons-
titució 4 y última, títol «De béns de condem-
nats» imposa nous vectigals, volent que los pa-
gesos hagen de menester llicència ab scrits de sa
excel·lència contra las constitucions 10, 13, 16,
20, 21 y altres, títol «De vectigals». Axí mateix
perquè en lo capítol 9 de ditas cridas se prohi-
beix lo posar foch en los boschs per renovar las
pasturas ni altrament, sots pena de 500 lliures y
altres a arbitre de sa excel·lència, com per las
constitucions sobredites lo excel·lentíssim ca-
pità general use de la jurisdicció en cas no
permès prohibesca lo líbero comers y facultat de
poder usar cada un de sas cosas imposa penas no
proporcionadas y que contenen spècie de con-
fiscació. Axí mateix per ditas rahons y constitu-
cions encontra ab aquellas lo capítol 10 de las
cridas en las quals se prohibeix que en differents
boschs de Catalunya, los quals no són de sa ma-
gestat se tallan arbres per a fer duella per porta-
doras fent negociació de dita duella. Axí mateix,
perquè en lo capítol 11 se prohibeix ab penas
exorbitants que ningú preste lo nom als serra-
dors que compran y serran arbres perquè dit ca-
pítol conté espècie de confiscació y impedeix lo
líbero comers, us propi de sa hasienda, axí ma-
teix se usa de jurisdicció per lo capità general en
cas no permès. Axí mateix perquè en lo capítol
12 se prohibeix que // 308r // ningú traga del
present Principat pega, alquitrà, carbó, raigs,
corbas ni altres gèneros de fustas sots penas en
dit capítol contengudas lo que encontra ab ditas
constitucions y en quant diu dit capítol que·s
obtinga llicència del excel·lentíssim capità gene-
ral encontra ab la constitució 21, títol «De vec-
tigals». Axí mateix, en lo capítol 13 de ditas cri-
das se estatueix que ningú en havant gose fer ni
fer fer foch dins los boschs, valls y montanyes ni

cent passas alrededor de aquells ab penas a arbi-
tre de sa excel·lència encontra ab las ditas cons-
titucions, particularment ab la constitució «Per
quant», 7, títol «De composicions y averias»,
confirmada ab la constitució 1 de las corts 1599
ab la qual està provehit lo sobredit cas y altra-
ment ab la constitució 1, títol «De servituts».
Axí mateix, perquè lo capítol 14 en quant dis-
posa y prohibeix que ningú gose ni presumesca
fer ni fabricar vassalls ni embarcacions en nom
de personas catalanas ni vèndrer aquells a perso-
nas strangeras encontra ab las constitucions so-
bre al·legades, y particularment excedeix a las
que disposan aserca de la jurisdicció del capità
general. Axí mateix perquè en dit capítol 14 se
mana que los patrons hagen de prestar caució
per las embarcacions nolietgeran per anar fora
Catalunya, prestant aquella en poder del secre-
tari de la capitania general y axí mateix se’ls
mana que porten un testimonial auctèntich al
tribunal de la capitania general sots pena de pa-
gar lo valor del vaixell y dos-centas lliures de
plata, lo que és contra las constitucions del líbe-
ro comers y ab la que prohibeix nous vectigals,
introduccions de novedats y excedeixen los lí-
mits de la jurisdicció del excel·lentíssim capità
general. Axí mateix, perquè en lo capítol 15 se
diu que la enbarcació de las cosas prohibidas y
permesas enbarcar ab llicènçia hage de asistir un
official de la capitania general y que dit official
tinga de donar-ne avís al advocat fiscal de la ca-
pitania general a gastos y despesas de qui farà la
embarcació com en- // 308v // contran al que
està contengut en dit capítol, no sols la consti-
tució 7, títol «De officials de alcayts» y ab la
constitució 1, «Que novells officials no sían po-
sats», però encara encontra ab las constitucions
antecedentment al·legades, que prohibeixen
nous vectigals en Catalunya y las penas imposa-
des als contrafahents són spècie de confiscació.
Axí mateix, perquè lo capítol 16 de ditas cridas
excedeix a la jurisdicció y potestat del excel·len-
tíssim capità general y en especial lo que dit ca-
pítol conté del excel·lentíssim senyor lloctinent
general y axí per obstar-li de més a més al ex-
cel·lentíssim capità general, que se entremet en
matèries previngudes per constitucions o que
obsta a aquelles, a les quals dit excel·lentíssim
senyor capità general ni sos officials poden con-
travenir, com estiguen obligats servar aquelles.
Axí mateix, perquè en dit capítol 16 se imposan
penes exorbitants y que saben a contrafacció y
perquè és introducció de novedat aplicar sem-
blants penas als cofres reals de la capitania gene-
ral contra las constitucions y altres drets de la
pàtria que prohibeixen introducció de nove-
dats. Axí mateix, perquè en lo capítol 17, a hont
se confirma tot lo que ab ditas cridas està dispo-
sat y manat encontra ab tot lo ponderat antece-
dentment, de hont se veu que vostra mercè ha
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contrafet a las sobreditas constitucions y a la
constitució «Poch valdria», 11, títol «De obser-
var constitucions», que prohibeix semblants
fets. Per lo que lo síndich del general de Cata-
lunya a vostra mercè requireix y interpel·la que
per observança de ditas generals constitucions,
capítols de cort, usos y costums y altres drets de
la pàtria revoque, casse y anul·le ditas cridas y lo
demés fasse que té obligació segons las generals
constitucions altrament protesta contra de vos-
tras merce de las penas imposades contra los
violadors de las generals constitucions y de tot
lo lícit y permès, etcètera, requirens notario, et-
cetera, copia cujus quidem tradidit et liberavit
quam accepit et penes // 309r // se retinuit. Qua
quidem papiri requisitionis scedula sicut pre-
dicitur oblata et presentata illico dictus doctor
Dominicus Verdier verbo respondendo dixit quod
retinebat sibi terminum constitutionis ad respon-
dendum. Postea autem adveniente dictis et eis-
demmet die, mense et anno et fere in continenti
presente me dicto Joanne Argila, scriba majore
predicto, et presentibus etiam testibus Josepho
Blanch, virgario ad modum illustrium domino-
rum dicti Generalis Catalonia et Hyacintho
Blanch medecine doctore civibus Barcinone pro
testibus ad hec vocatis spesialiter et assumptis pre-
dictus Petrus Cardona dicto nomine constitutus
personaliter coram et ante presentiam magnifici
Bonaventure Tristany domicelle utriusque juris
doctoris Barcinone domiciliati personaliter re-
perti intus domos sue solite habitationis scitas in
presenti civitate in vico dicto d’en Trabulet qui
dicto nomine eidem Tristany obtulit et presenta-
vit et seu per me dictum scribam majorem obtule-
re et presentari ac legi publice petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisitionis scedu-
lam thenoris sequentis: «Molt bé sap y ignorar
no pot vostra mercè, senyor doctor Bonaventu-
ra Tristany donsell, advocat fiscal de la capitania
general del present principat de Catalunya, com
als 30 y 31 del mes de janer proppassat foren
per Joseph Saurina publicades per los llochs
acostumats de la ciutat de Barcelona unas cri-
das, segons se diu en ellas, emanades del tribu-
nal de la capitania general firmades per lo ex-
cel·lentíssim senyor duch de Sessa y Bahena y
per altres entre los quals és vostra mercè com a
advocat fiscal de dit tribunal de dita capitania
general; las quals cridas contenen una prohibi-
ció de tallar arbres tant en los boschs de sa ma-
gestat, Déu lo guarde, com altres parts del pre-
sent Principat y Comptats, y axí mateix de
convertir-los en los propis usos y comoditats
dels provincials, tant dins lo present Principat
com fora de aquell y no resmenys // 309v //
prohibint lo us dels boschs y montanyes axí per
pasturas com altrament ab differents imposi-
cions de penas y altras cosas en ditas cridas con-
tengudas, las quals cridas encontran ab las gene-
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rals constitucions del principat de Catalunya
perquè las ditas cridas són publicades de orde
del excel·lentíssim senyor capità general y firma-
des per sa excel·lència en dit nom; en lo prohe-
mi de las quals se intitula no sols capità general
del present Principat y Comptats, però encara
després se intitula capità general del exèrcit, ab
que encontra la disposició del capítol 2 de las
corts del any 1547 y constitució 1 y tot lo títol
«Que novells officials no sian posats». Axí ma-
teix en ditas cridas dit excel·lentíssim senyor ca-
pità general diu que usa de la facultat de capità
general en las cosas en ditas cridas contengudas
en virtut de una real scèdula de sa magestat
dada en lo Pardo a 8 de mars 1573, de la qual
no consta, y en lo cas que constàs com lo rey
nostre senyor, salva sa real clemènçia, se hage
abdicat lo disposar contra constitució, dignant-
se de jurar aquellas las constitució 2, títol «De
jurament» y «Com al Capità General», segons
la constitució 7, títol «De offici de alcayts» y al-
tres capítols, no li sia permès usar ni poder usar
de jurisdicció alguna sinó en quant de dret y per
constitucions li és permès, de aquí és que dita
real scèdula no tribuhirà al excel·lentíssim capità
general jurisdicció alguna com per dita consti-
tució 7 lo excel·lentíssim capità general tinga la
jurisdicció limitada no li és permès fer cridas ni
usar de jurisdicció alguna contra los provincials
com són totas las cosas en ditas cridas conten-
gudes. Axí mateix perquè lo govern universal
del Principat y Comptats tant en matèria de jus-
tícia com de gràçia, concessions y prohibicions
tocan y spectan al rey nostre senyor o a son lloc-
tinent y, faltant aquell, a son governador o por-
tantveus, // 310r // segons la disposició de la
constitució 1, títol «De audiènçia y consell real»
y totas las demés de aqueix títol junt ab la cons-
titució única de la audiència del governador y
ho indica la matexa naturalesa del nom llocti-
nent o alter nos, de hont se veu que lo govern y
jurisdicció y disposició dels negocis y matèrias
consernents als provincials y estat de la pro-
vínçia no pot recàurer al excel·lentíssim capità
general y per consegüent, destituhit de jurisdic-
ció, no li és lícit ni permès fer cridas, màxime
obstant las constitucions. Axí mateix, perquè
com se veu de la sèrie y thenor de las cridas que
són concebudas en forma de estatut o edicte ge-
neral ab paraules induhint perpetuïtat obstan a
la constitució «Revocant» 7, títol «De dret del
fisch». Axí mateix, perquè ditas cridas són fir-
mades per don Joseph Anthonio Cerate, lo qual
com no sia cathalà obstan las cridas a la consti-
tució 1 y última, títol «Que los officials en Cata-
lunya, etcètera», constitució 1, títol «De cance-
ller», constitució 1, 5, 14 y final «De offici de
prothonotari», y demés a més són referendades
per Francisco Lleonart, notari y secretari de la
capitania general de Catalunya; lo que és contra
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estil y és novedat referendar dos secretaris con-
tra la constitució 19, títol «De vectigals» y la
constitució «Jo» del mateix títol, capítol 18 del
«Recognoverunt proçeres» sots títol «De consue-
tuts de Barcelona». Axí mateix perquè lo dispo-
sar en forsa de pública utilitat, quant fos lo cas,
serie de la suprema potestat y no del capità ge-
neral, lo qual lo rey nostre senyor per sa real
clemènçia se ha servit abdicar particularment en
matèria de vectigals, constitució «Manam jo»,
títol «De vectigals». Axí mateix, perquè en lo
capítol 1 de ditas cridas se revòcan differents
llicèncias de tràurer fusta dels boschs, valls y
montanyes suposant que toca primitivament
donadas al capità general contra las constitu-
cions «Com per experiènçia» 16 y la constitució
«Per ésser», 21, títol «De vectigals», en las quals
està prohibida la extracció de la fusta fora Cata-
lunya y sos // 310v // Comptats y axí permesa
dins ells ab que la prohibició ve a ser contra las
ditas constitucions y contra la constitució 7, tí-
tol «De offici de alcayts» usant de jurisdicció ab
los provincials però encara ab lo que aquells fins
assí han acostumat. Axí mateix, perquè en lo ca-
pítol 2 de ditas cridas se imposan 25 lliures de
penas, moneda de plata, als que llevaran la mar-
ca o senyal dels arbres que los officials del se-
nyor rey hauran assenyalat per la fàbrica de las
galeras en quant dita prohibició mira los arbres
que no són en los boschs de sa magestat. Y su-
posa lo § últim del capítol 2 de ditas cridas que
quant se marcan los arbres no·s paga lo valor de
aquells, lo que obsta a la constitució 4, títol «De
violènçia y restitució de despullats» y las col·lo-
cadas devall títol «De comerciis», en las quals és
permès lo poder fer quiscun de sos béns lo que
li plau, sens empatxament del senyor rey ni de
sos officials y en quant prohibeix lo empriu dels
boschs obsta la constitució «Estatuhim», 1, tí-
tol «De servituts». Axí mateix, perquè en lo §
últim de dit capítol 2 se contrafà no sols a las
constitucions sobreditas, títol «De violència y
restitució de despullats», però encara a las cons-
titucions que prohibeixen la imposició de nous
vectigals com són las col·locadas en lo volum de
las constitucions devall dit títol «Per gravar al
amo dels arbres» y «Als batlles a fer diligèncias»
que són spècies de ser vistuts màxime respecte
de aquells en los quals lo excel·lentíssim capità
general no pot usar de jurisdicció. Axí mateix,
perquè en lo capítol 4 de ditas cridas se comet a
Francisco de Alcarrás lo conservar los boschs,
valls y montanyes que no són de sa magestat ab
facultat de posar penas en orde al lenyam per la
fàbrica de las galeras, lo que no és de la jurisdic-
ció del excel·lentíssim capità general etiam en
las cosas que spectan al patrimoni de sa //311r //
magestat, las quals han de córrer y han acustu-
mat dirigir-se per altre tribunal que lo del ex-
cel·lentíssim capità general y axí encontra ab la

constitució 7, títol «De offici de alcayts», parti-
cularment com en los boschs que no són de sa
magestat y los particulars tenen lo empriu ja
està previngut per la constitució 1, títol «De
servituts» y en quant als boschs dels particulars
obstan las constitucions sobreditas tant del títol
«Del líbero comers» com del títol «De vecti-
gals» ab las quals lo líbero comers no està prohi-
bit, y en cas de prohibició aquella toca al ex-
cel·lentíssim lloctinent general. Axí mateix,
perquè dit Francisco de Alcarrás no és català y
axís no pot exercir jurisdicció en Catalunya, se-
gons la constitució 1, títol «Que tots los offi-
cials en Catalunya sian cathalans». Axí mateix,
lo capítol 5 de ditas cridas ab la constitució 7, tí-
tol «De offici de alcayts» en quant prohibeix lo
dit capítol 5 de las cridas los forns en què se fa
pega y alquitrà en los boschs de sa magestat
com dit excel·lentíssim capità general no pugue
usar de jurisdicció alguna en los provincials y al-
trament com la administració del patrimoni de
sa magestat no sia sua. Axí mateix, perquè en lo
capítol 6 de ditas cridas se prohibeix de fer pega
y alquitrà en los boschs que no són de sa mages-
tat com obstan las constitucions citadas y parti-
cularment perquè las penas imposades per ésser
exorbitants tenen spècie de confiscació. Axí ma-
teix té spècie de confiscació la pena imposada en
lo capítol 7 de ditas cridas a aquells qui tallaran
arbres, foradaran, taparan o enrrodoran aquells
y axí obstan no sols ab las constitucions que en
Catalunya prohibeixen la confiscació però enca-
ra per impedir lo líbero comers y lo us de las co-
sas als provincials ab las constitucions que per-
meten lo líbero comers. Axí mateix, perquè en
lo capítol 8 se prohibeix lo fer formiguers, conr-
rear boschs, posar foch en las terras boscosas //
311v // encara que sian tallats los pins, sots pena
de trenta dies de presó en las atarassanas y 25
lliures de plata y de pèrdrer los splets sinó és que
tíngan llicènçia los provincials en scrits com en
lo dit capítol lo capità general exercesca juris-
dicció en cas no permès impedesca lo líbero co-
mers y en particular a més de usar de confiscació
en ditas penas, prohibida per la constitució 4 y
última, títol de «De béns de condemnats» im-
posa nous vectigals, volent que los pagesos ha-
gen de menester llicènçia ab scrits de sa
excel·lència contra las constitucions 10, 13, 16,
20, 21 y altres títols de vectigals. Axí mateix,
perquè en lo capítol 9 de ditas cridas se prohi-
beix lo posar foch en los boschs per renovar las
pasturas ni altrament, sots pena de 500 lliures y
altres a arbritre de sa excel·lència, com per las
constitucions sobreditas lo excel·lentíssim ca-
pità general use de jurisdicció en cas no permès
prohibesca lo líbero comers y facultat de poder
usar cada hu de sas cosas imposa penas no pro-
porcionadas y que no contenen spècie de con-
fiscació. Axí mateix, per ditas rahons y constitu-
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cions encontra ab aquellas lo capítol 10 de las
cridas en las quals se prohibeix que en differents
boschs de Catalunya, los quals no són de sa ma-
gestat, se tallan arbres per fer duella per porta-
dores, fent negociació de dita duella. Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 11 se prohibeix ab
penas exorbitants que ningú preste lo nom als
serradors que compran y serran arbres perquè
dit capítol conté spècie de confiscació, impedeix
lo líbero comers, us propi de sa hasienda. Axí
mateix, se usa de jurisdicció per lo capità gene-
ral en cas no permès. Axí mateix, perquè en lo
capítol 12 se prohibeix que ningú //312r //traga
del present Principat pega, alquitrà, carbó, ratgs,
corbas y altres gèneros de fustas, sots pena en
dit capítol contengudas, lo que encontra ab di-
tas constitucions y en quant diu dit capítol
que·s obtingue llicènçia del excel·lentíssim ca-
pità general encontra ab la constitució 21, títol
«De vectigals». Axí mateix, en lo capítol 13 de
ditas cridas se estatueix que ningú en havant
gose fer, ni fer fer, foch dins los boschs, valls y
montanyas ni cent passos alrededor de aquells
ab penas a arbitre de sa excel·lència encontra ab
las ditas constitucions, particularment ab la
constitució 7, títol «De composicions y ave-
rias», confirmada ab la constitució 1 de las corts
1599 ab la qual està prohibit lo sobredit cas y
altrament ab la constitució 17, títol «De servi-
tuts». Axí mateix, perquè lo capítol 14 en quant
disposa y prohibeix que ningú gose ni presu-
mesca fer ni fabricar vaxells ni embarcacions ab
nom de personas cathalanas ni vèndrer aquells a
personas strangeras encontra ab las constitu-
cions sobre al·legades y particularment excedeix
a las que disposan aserca de la jurisdicció del ca-
pità general. Axí mateix, perquè en dit capítol
14 se mana que los patrons hagen de prestar
caució per las embarcacions nolietgeran per a
anar fora Catalunya, prestant aquella en poder
del secretari de la capitania general, y axí mateix
se’ls mana que porten un testimonial auctèntich
al tribunal de la capitania general, sots pena de
pagar lo valor del vaxell y 200 lliures de plata, lo
que és contra las constitucions del líbero co-
mers y ab las que prohibeixen nous vectigals, in-
troduccions de novedats y excedeixen los límits
de la jurisdicció del excel·lentíssim capità gene-
ral. Axí mateix, perquè en lo capítol 15 se diu
que la embarcació de las cosas prohibidas y per-
mesas ambarcar ab llicència hage de asistir un
official de la capitania general y que dit official
tingue de donar-ne avís al advocat fiscal de la //
312v // capitania general, a gastos y despesas de
qui farà la embarcasió, com encontran al que
està contengut en dit capítol, no sols la consti-
tució 7, títol «De offici de alcayts» y ab la cons-
titució 1 «Que novells officials no sían posats»
però encara encontra ab las constitucions an-
tecedentment al·legades que prohibexen nous
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vectigals en Catalunya y las penas imposadas als
contrafahents sens spècie de confiscació. Axí
mateix, perquè en lo capítol 16 de ditas cridas
excedeix a la jurisdicció y potestat del excel·len-
tíssim capità general y és special lo que dit capí-
tol conté del excel·lentíssim senyor lloctinent
general y axí obstar-li de més a més al excel·len-
tíssim capità general que se entremet en matè-
rias previngudas per constitucions o que obstan
aquellas, a las quals dit excel·lentíssim capità 
general ni sos officials poden contravenir com
estiguen obligats a servar aquellas. Axí mateix,
perquè en dit capítol 16 se imposan penas exor-
bitants y que saben a confiscació y perquè és in-
troducció de novedats aplicar semblants penas
als cofres reals de la capitania general contra las
constitucions y altres drets de la pàtria, que
prohibeixen introducció de novedats. Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 17, ha ont se confirma
tot lo que ab ditas cridas està disposat y manat,
encontra ab tot lo ponderat antecedentment,
de hont se veu que vostra mercè ha contrafet a
las sobreditas constitucions y a la constitució
«Poch valdria», 11, títol «De observar constitu-
cions», que prohibeix semblants fets. Per lo que
lo síndich del General de Catalunya a vostra
mercè requereix e interpel·la que, per obser-
vança de ditas generals constitucions, capítols
de cort, usos y costums y altres drets de la pà-
tria, revoque, casse y anul·le las ditas cridas y de-
més proçehiments fets per vostra mercè, tocants
a ditas cridas y lo demés que té obligació, con-
forme las generals constitucions, altrament pro-
testa contra de vostra mercè de las penas im-
posades contra los violadors de las generals
constitucions y de tot lo lícit y permès, etcètera,
requirens, notario, etcetera. Copia cujus eidem
tradidit et liberavit quam accepit et penes se reti-
nuit. Qua quidem papiri requisitionis scedula si-
cut predicitur oblata et presentata atque lecta
illico dictus // 313r // doctor Bonaventura Tris-
tany verbo respondendo dixit quod retinebat sibi
terminum juris as respondendum. Postea autem
adveniente dictis et eisdemnet die, mense et anno
presente me dicto Joanne Argila, scriba majore
predicto, et presentibus etiam testibus Hyacintho
Morató, tapiserio, et Joanne Rossell, passamane-
rio civibus Barcinone, pro testibus ad hec vocatis
specialiter et assumptis dictus doctor Petrus Car-
dona dicto nomine personaliter coram et ante
presentiam nobilis domini Josephi Anthonii de
Cerate personaliter reperti in palatio excelentimi
domini ducis de Sessa et Bahena, etcetera, locum-
tementis et Capitanei Generalis in presenti prin-
cipatu Catalonie et Comitatibus Rossilionis et
Ceritanie cito in presenti civitate Barcinone qui
dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu
per me dictum scribam majorem obtulere et pre-
sentari publiçe petiit et requisivit quandam in
scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris se-
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quentis: Molt bé sap e ignorar no pot vostra
mercè, senyor don Joseph Anthonio de Cerate
que, en ausència del secretari del excel·lentíssim
duch de Sessa y Bahena, ha firmat unas cridas
publicadas als 30 y 31 del mes de janer en la
present ciutat per Joseph Saurina, segons se diu
en ellas emanadas del tribunal de la capitania
general, firmadas per lo excel·lentíssim senyor
duch de Sessa y Bahena y per altres, entre los
quals és vostra mercè, en ausència del secretari
del excel·lentíssim senyor duch de Sessa y Bahe-
na, las quals cridas contenen una prohibició de
tallar arbres, tant en los boschs de sa magestat,
Déu lo guarde, com altres parts del present
Principat y Comptats y axí mateix de convertir-
los en los propis usos y comoditats dels provin-
cials, tant dins lo present Principat com fora de
aquell. Y no resmenys prohibint lo us dels
boschs, valls y montanyes, axí per pasturas com
altrament ab differents imposicions de penas y
altres cosas en ditas cridas contengudes, las
quals cridas encontran ab las generals constitu-
cions del principat de Catalunya. Perquè las di-
tas cridas són publicades de orde // 313v // del
excel·lentíssim senyor capità general y firmadas
per sa excel·lència en dit nom, en lo prohemi de
las quals se intitula no sols «capità general del
present Principat y Comptats» però encara des-
prés se intitula «capità general del exèrcit», ab
que encontra la disposició del capítol 2 de las
corts del any 1547 y constitució 1 y tot lo títol
«Que novells officials no sian posats». Axí ma-
teix, en ditas cridas dit excel·lentíssim senyor ca-
pità general diu que usa de la facultat de capità
general en las cosas en ditas cridas contengudas
en virtut de una real scèdula de sa magestat
dada en lo Pardo a 8 de mars 1573 de la qual no
consta y, en lo cas que constàs, com lo rey nos-
tre senyor salva sa real clemènçia se hage abdicat
lo disposar contra constitucions, dignant-se de
jurar aquellas, constitució 2, títol «De jura-
ment». Y com al capità general, segons la cons-
titució 7, títol «De offici de alcayts y altres capi-
tans» no li sia permès usar ni poder usar de
jurisdicció alguna sinó en quant de dret y per
constitucions li és permès, de aquí és que dita
real scèdula no induhiria al excel·lentíssim ca-
pità general jurisdicció alguna a més de la que
per constitucions y de dret li és permesa. Axí
mateix, com per dita constitució 7, lo excel·len-
tíssim capità general tinga la jurisdicció llimita-
da, no li és permès fer crides ni usar de jurisdic-
ció alguna contra los provincials, com són totas
las cosas en ditas cridas contengudas. Axí ma-
teix, perquè lo govern universal del Principat y
Comptats, tant en matèria de justíçia com de
gràçia, concessions y prohibicions, tocan y spec-
tan al rey nostre senyor o a son lloctinent y fal-
tant aquell a son governador o portantveus, se-
gons la disposició de la constitució 1, títol «De

audiència y consell real» y totas las demés de
aqueix títol junt ab la constitució única, títol
«De la audiència del governador» y ho indica la
matexa naturalesa del nom, lloctinent o alter
nos de hont se veu que lo govern y jurisdicció y
disposició //314r // dels negocis y matèrias con-
cernents als provincials y estat de la provínçia no
pot recàurer al excel·lentíssim capità general y
per consegüent, destituhit de jurisdicció, no li
és lícit ni permès fer cridas, màxime obstant las
constitucions. Axí mateix, perquè com se conté
de la sèrie y tenor de las cridas que són conce-
budas en forma de estatut o edicte general ab
paraulas induhint perpetuïtat obstan a la consti-
tució «Revocant» 7, títol «De dret del fisch».
Axí mateix, perquè ditas cridas són firmadas per
vostra mercè y com no sia català obstan las cri-
das a la constitució 1 y última, títol «Que los of-
ficials en Catalunya, etcètera, constitució 1, tí-
tol «De canceller», constitució 15, 14 y final
«De offici de protonotari». Y demés a més són
referendadas per Francisco Lleonart, notari y
secretari de la capitania general de Catalunya, lo
que és contra estil y és novedat referendar dos
secretaris contra la constitució 19, títol «De
vectigals» y la constitució 10 del mateix títol,
capítol 81 del «Recognoverunt proçeres», sots tí-
tol «De consuetuts de Barcelona». Axí mateix,
perquè lo disposar en força de pública utilitat,
quant fos lo cas, seria de la suprema potestat y
no del capità general, lo qual lo rey nostre, per
sa real clemènçia, se ha servit abdicar particular-
ment en matèria de vectigals, constitució «Ma-
nam», 10, sots títol «De vectigals». Axí mateix,
perquè en lo capítol 1 de ditas cridas se revo-
quen differents llicèncias concedidas de tràurer
fusta dels boschs, valls y montanyes suposant
que toca privativament donar-las al capità gene-
ral contra las constitucions «Com per experièn-
cia», 16, y la constitució «Per ésser», 21, títol
«De vectigals», en las quals està prohibida la ex-
tracció de la fusta fora Catalunya y sos Comp-
tats y axí permesa dins ells. Ab que la prohibició
ve a ser contra las ditas constitucions y contra la
constitució 7, títol «De offici de alcayts», usant
de jurisdicció ab los provincials però encara ab
lo que aquells fins assí han acostumat. Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 2 //314v //de ditas cri-
das se imposan 25 lliures de penas, moneda de
plata, als que llevaran la marca o senyal dels ar-
bres que los officials del senyor rey hauran ase-
nyalat per la fàbrica de las galeras en quant dita
prohibició mira los arbres que no són en los
boschs de sa magestat y suposa lo § últim del
capítol 2 de ditas cridas que, quant se marcan
los arbres, no·s paga lo valor de aquells, lo que
obsta a la constitució 4, títol «De violènçia y
restitució de despullats» y a las col·locadas de-
vall lo títol «De comerciis» en las quals és permès
lo poder fer quiscun de sos béns lo que li plau
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sens empatxament del senyor rey, ni de sos offi-
cials. Y en quant prohibeix lo empriu dels boschs,
obsta la constitució «Estatuim» 1, títol «De ser-
vituts». Axí mateix, perquè en lo § últim de dit
capítol 2 se contrafà no sols a las constitucions
sobreditas, títol «De violència y restitució de
despullats», però encara a las constitucions que
prohibexen la imposició de nous vectigals com
són las col·locades en lo volum de las constitu-
cions devall dit títol, per gravar al amo dels ar-
bres y als balles ha fer diligèncias que són spècie
de servituts, màxime respecte de aquells en los
quals lo excel·lentíssim capità general no pot
usar de jurisdicció. Axí mateix, perquè en lo ca-
pítol 4 de ditas cridas se comet a Francisco de
Alcarrás lo conservar los boschs, valls y monta-
nyas que no són de sa magestat ab facultat de
posar penas en orde al llenyam per la fàbrica de
las galeras, lo que no és de la jurisdicció del ex-
cel·lentíssim capità general, etiam en las cosas
que respectan al patrimoni de sa magestat, las
quals han de córrer y han acostumat dirigir-se
per altre tribunal que lo del excel·lentíssim ca-
pità general. Y axí encontra ab la constitució 7,
títol «De offici de alcayts», particularment com
los boschs que no són de sa magestat y los parti-
culars tenen lo empriu ja està previn- // 315r //
gut per la constitució 1, títol «De servituts» y,
en quant dels boschs dels particulars, obstan las
constitucions sobreditas, tant del títol «Del lí-
bero comers» com del títol « De vectigals», ab
las quals lo líbero comers no està prohibit y, en
cas de prohibició, aquella toca al excel·lentíssim
lloctinent general. Axí mateix, perquè dit Fran-
cisco de Alcarrás no és català y axí no pot exercir
jurisdicció en Catalunya segons la constitució 1
y última, títol «Que tots los officials en Catalu-
nya sian catalans. Axí mateix, encontra lo capí-
tol 5 de ditas cridas ab la constitució 7, títol
«De offici de alcayts», en quant prohibeix dit
capítol 5 de las cridas los forns en que·s fan pega
y alquitrà en los boschs de sa magestat com dit
excel·lentíssim capità general no puga usar de
jurisdicció alguna en losa provincials y altrament
com la administració del patrimoni de sa mages-
tat no sia sua. Axí mateix, perquè en lo capítol 6
de ditas cridas se prohibeix lo fer pega y alquitrà
en los boschs que no són de sa magestat, com
obstan las constitucions citadas, y particular-
ment perquè las penas imposades per ésser
exorbitants tenen espècie de confiscació. Axí
mateix, té espècie de confiscació la pena impo-
sada en lo capítol 7 de ditas cridas a aquells qui
tallaran arbres, foradaran, taparan o enrrodaran
aquells y axí obsta, no sols ab las constitucions
que en Catalunya prohibexen la confiscació,
però encara per impedir lo líbero comers y lo us
de sas cosas als provincials ab las constitucions
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que permeten lo líbero comers. Axí mateix, per-
què en lo capítol 8 se prohibeix lo fer formi-
guers, conrrear boschs, posar foch en las terras
boscosas, encara que sian tallats los pins, sots
pena de trenta dies de presó en las atarassanes y
25 lliures de plata y de pèrdrer los esplets sinó és
que tingan llicència los provincials en scrits com
en dit capítol lo capità general exercesca juris-
dicció en cas no permès impedesca lo líbero co-
mers y // 315v // en particular a més de usar de
confiscació en ditas penas prohibida per la cons-
titució 4 y última, títol «De béns de condem-
nats» imposa nous vectigals, volent que los pa-
gesos hagen de menester licència ab scrits de sa
excel·lència contra las constitucions 10, 13, 16,
20, 21 y altres, títol «De vectigals». Axí mateix,
perquè en lo capítol 9 de ditas cridas se prohi-
beix lo posar foch en los boschs per renovar las
pasturas ni altrament, sots pena de 500 lliures y
altres a arbitre de sa excel·lència, com per las
constitucions sobreditas lo excel·lentíssim ca-
pità general use de jurisdicció en cas no permès
prohibesca lo líbero comers y facultat de poder
usar cada un de sas cosas, imposa penas no pro-
porcionadas y que contenen spècie de confisca-
ció. Axí mateix, per ditas rahons y constitucions
encontra ab aquellas lo capítol 10 de las cridas,
en las quals se prohibeix que en differents
boschs de Catalunya, los quals no són de sa ma-
gestat, se tallen arbres per a fer duella per porta-
doras, fent negociació de dita duella. Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 11 se prohibeix ab
penas exorbitants que ningun preste lo nom als
serradors que compran y serran arbres perquè
dit capítol conté spècie de confiscació, impedeix
lo líbero comers, us propi de sa hasienda. Axí
mateix, se usa de jurisdicció per lo capità gene-
ral en cas no permès. Axí mateix, perquè en lo
capítol 12 se prohibeix que ningú trague del
present Principat pega, alquitrà, carbó, ratgs,
corbas ni altres gèneros de fustas, sots penas en
dit capítol contengudes lo que encontra ab ditas
constitucions. Y en quant diu dit capítol que·s
obtinga llicència del excel·lentíssim capità gene-
ral encontra ab la constitució 21, títol «De vec-
tigals». Axí mateix, en lo capítol 13 de ditas cri-
das se estatuheix que ningú en havant gose fer,
ni fer fer, foch dins los // 316r // boschs, valls y
montanyas ni cent passos alrededor de aquells,
ab penas a arbitre de sa excel·lència encontra ab
las ditas constitucions, particularment ab la
constitució «Per quant», 7 títol «De composi-
cions y averias» confirmada ab la constitució 1
de las corts 1599 ab la qual està prohibit lo so-
bredit cas y altrament ab la constitució 1, títol
«De servituts». Axí mateix, perquè lo capítol 14
en quant disposa y prohibeix que ningú gose ni
presumesca fer ni fabricar vaxells ni embarca-
cions ab nom de personas catalanas, ni vèndrer
aquells a personas estrangeras encontra ab las
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constitucions sobreal·legades y particularment
cedeix a las que disposan aserca de la jurisdicció
del capità general. Axí mateix, perquè en dit ca-
pítol 14 se mana que los patrons hagen de pres-
tar caució per las embarcacions nolietgeran per
anar fora Catalunya, prestant aquella en poder
del secretari de la capitania general, y axí mateix
se’ls mana que porten un testimonial autèntich
al tribunal de la capitania general, sots pena de
pagar lo valor del vaxell y 200 lliures de plata, lo
que és contra las constitucions del líbero co-
mers y ab las que prohibeixen nous vectigals, in-
troduccions de novedats y excedeixen los límits
de la jurisdicció del excel·lentíssim capità gene-
ral. Axí mateix, perquè en lo capítol 15 se diu
que la embarcació de las cosas prohibidas y per-
mesas embarcar ab llicènçia hage de assistir un
official de la capitania general y que dit official
tinga de donar-ne avís al advocat fiscal de la
capitania general a gastos y despesas de qui farà
la embarcació com encontran al que està con-
tengut en dit capítol, no sols la constitució 7, tí-
tol «De offici de alcayts» y ab la constitució 1
«Que novells officials no sian posats», però en-
cara encontra ab las constitucions antecedent-
ment al·legades que prohibeixen nous vectigals
en Catalunya y las penas imposades als contra //
316v // fahents, són spècie de confiscació. Axí
mateix, perquè lo capítol 16 de ditas cridas ex-
cedeix a la jurisdicció y potestat del excel·lentís-
sim capità general y és special lo que dit capítol
conté del excel·lentíssim lloctinent general y axí
per obstar-li de més a més al excel·lentíssim ca-
pità general que se entremet en matèrias previn-
gudas per constitucions o que obstava aquellas,
a les quals dit excel·lentíssim senyor capità 
general ni sos officials poden contravenir com
estiguen obligats servar aquellas. Axí mateix,
perquè en dit capítol 18 se imposan penas exor-
bitants y que saben a confiscació y perquè és in-
troducció de novedat aplicar semblants penas
als cofres reals de la capitania general contra las
constitucions y altres drets de la pàtria que
prohibeixen introducció de novedats. Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 17 ha ont se confirma
tot lo que ab ditas cridas està disposat y manat
encontra ab tot lo ponderat antecedentment,
de hont se veu que vostra mercè ha contrafet a
las sobreditas constitucions y a la constitució
«Poch valdria» 11, títol «De observar constitu-
cions», que prohibeix semblants fets. Per lo que
lo síndich del General de Catalunya a vostra
mercè requereix y interpel·la que per obser-
vança de ditas generals constitucions, capítols
de cort, usos y costums y altres drets de la pà-
tria, revoque, casse y anul·le ditas cridas y demés
proçehiments fets per vostra mercè tocants a di-
tas cridas y aquellas lleve dels llibres o registres
ha ont estan continuades y lo demés fasse que té
obligació conforme las generals constitucions,

altrament protesta contra vostra mercè de les
penas imposadas contra los vio- //317r // ladors
de las generals constitucions y de tot lo lícit y
permès etcètera, requirens notario, etcetera, co-
pia cujus eidem tradidit et liberavit quam acce-
pit et penes se retinivi. Qua quidem papiri re-
quisitionis scedula si cut predicitur oblata et
presentata illico dictus dominus Josephus An-
thonius de Cerate verbo respondendo dixit «que si
le ofreçia responder respondería a su tiempo». De-
nique autem adveniente dictum et die mense et
anno presente me dicto Joanne Argila, scriba
majore, predicto et presentibus etiam testibus Pe-
tro Joanne Fossas, juvene manyano, et Jacobo Bo-
ris, juvene tutore civibus Barcinone pro testibus
ad hec vocatis spesialiter et assumptis dictus doc-
tor Petrus Cardona dicto nomine constitutus per-
sonaliter coram et ante presentiam Francisci Lle-
onart, notarius et scribe majoris capitanie gene-
ralis personaliter reperti et inventi in vico vulgo
dicto del Regomí qui dicto nominem eidem obtu-
lit et presentavit et seu per me dictum scribam
majorem obtulere et presentari publica petiit et
requisivit quandam in scriptis papiri requisitio-
nis scedulam thenoris sequentis: Molt bé sap y ig-
norar no pot vostra mercè senyor Francisco Lle-
onart, secretari y scrivà de la capitania general
com als 30 y 31 del mes de janer proppassat fo-
ren per Joseph Saurina publicades per los llochs
acostumats de la present ciutat de Barcelona
unas cridas, segons se diu en ellas, emanadas del
tribunal de la capitania general, firmadas per lo
excel·lentíssim senyor duch de Sessa y Bahena y
per los altres, entre los quals és vostra mercè, so-
tascrit com ha scrivà y secretari de la capitania
general de Catalunya, les quals cridas contenen
una prohibició de tallar arbres tant en los
boschs de sa magestat, Déu lo guarde, com al-
tres parts del present principat de Catalunya y
Comptats. Y axí mateix de convertir-los // 317v
// en los propis usos y comoditats dels provin-
cials, tant dins lo present Principat com fora de
aquell. Y no resmenys prohibint lo us dels
boschs, valls y montanyes, axí per pasturas com
altrament ab differents imposicions de penas y
altres cosas en ditas cridas contengudas, las
quals cridas encontran ab las generals constitu-
cions del principat de Catalunya. Perquè las di-
tas cridas són publicades de orde del excel·len-
tíssim senyor capità general y firmadas per sa
excel·lència en dit nom, en lo prohemi de les
quals se intitula no sols capità general del pre-
sent Principat y Comptats, però encara després
se intitula capità general del exèrcit, ab que en-
contra la disposició del capítol 2 de las corts del
any 1547 y constitució 1 y tot lo títol «Que no-
vells officials no sian posats». Axí mateix, en di-
tas cridas del excel·lentíssim senyor capità gene-
ral diu que usa de la facultat de capità general en
las cosas en ditas cridas contengudas en virtut
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de una real scèdula de sa magestat dada en lo
Pardo a 8 de mars 1573 de la qual no consta y,
en lo cas que constàs, com lo rey nostre senyor
salva sa real clemènçia se hage abdicat lo dispo-
sar contra constitucions, dignant-se de jurar
aquellas, constitució 2, títol «De jurament». Y
com al capità general segons la constitució 7, tí-
tol «De offici de alcayts y altres capitans» no li
sia permès usar ni poder usar de jurisdicció al-
guna sinó en quant de dret y per constitucions li
és permès, de aquí és que dita real scèdula no
tribuirà al excel·lentíssim capità general jurisdic-
ció alguna a més de la que per constitucions y
de dret li és permesa. Axí mateix, com per dita
constitució 7, lo excel·lentíssim Capità General
tinga la jurisdicció limitada no li és permès fer
cridas, ni usar de jurisdicció alguna contra los
provincials, com són totas las cosas en ditas cri-
das contengudas. Axí mateix, perquè lo govern
universal del Principat y Comptats, tant // 318r
// en matèria de justícia com de gràcia, conces-
sions y prohibicions tocan y spectan al rey nos-
tre senyor o a son lloctinent y, faltant aquell, a
son governador o portantveus, segons la dispo-
sició de la constitució 1, títol «De Audiència y
Consell Real» y totas las demés de aqueix títol,
junt ab la constitució única, títol «De la audièn-
cia del governador» y ho indica la matexa natu-
ralesa del nom lloctinent o alter nos, de hont se
veu que lo govern, jurisdicció y disposició dels
negocis y matèrias concernents als provincials y
estat de la provínçia no pot recàurer al excel·len-
tíssim capità general y, per consegüent, destituït
de jurisdicció, no li és lícit ni permès fer cridas,
maxime obstant las constitucions. Axí mateix,
perquè com se veu de la sèrie y tenor de las cri-
das que són concebudas en forma de estatut o
edicte general ab paraulas induhint perpetuïtat
obstan a la constitució 7, títol «De dret del
fisch». Axí mateix, perquè ditas cridas són fir-
madas per don Josep Anthonio de Cerate, lo
qual com no sia català obstan las cridas a la
constitució 1 y última, títol «Que los officials en
Catalunya», etcètera, constitució 1, títol «De
canceller», constitució 15, 14 y final «De offici
de protonotari». Y demés a més són referenda-
das per vostra mercè senyor Francisco Lleonart,
notari y secretari de la capitania general de Ca-
talunya, lo que és contra stil y és novedat refe-
rendar dos secretaris contra la constitució 19,
títol «De vectigals» y la constitució 10 del ma-
teix títol, capítol 81 de «Recognoverunt proçe-
res», sots títol «De consuetuts de Barcelona».
Axí mateix, perquè lo disposar en força de pú-
blica utilitat, quant fos lo cas, seria de la supre-
ma potestat y no del capità general, lo qual lo
rey nostre senyor per sa real clemènçia se ha ser-
vit abdicar particularment en matèria de vecti-
gals, constitució «Manam», 10, títol «De vec-
tigals». Axí mateix, perquè en lo capítol 1 de
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ditas cridas se revoquen differents llicèncias
concedidas de tràurer fusta dels boschs, valls y
montanyas, suposant que toca privativament
donar-las al capità general, contra las constitu-
cions «Com per experiència», 16, y la constitu-
ció // 318v // «Per ésser», 21, títol «De vecti-
gals», en las quals està prohibida la extracció de
la fusta fora Catalunya y sos Comptats y axí per-
mesa dins ells. Ab que la prohibició ve a ser con-
tra las ditas constitucions y contra la constitució
7, títol «De offici de alcayts», usant de jurisdic-
ció ab los provincials però encara ab lo que
aquells fins assí han acostumat. Axí mateix, per-
què en lo capítol 2 de ditas cridas se imposan 25
lliures de penas, moneda de plata, als que lleva-
ran la marca o senyal dels arbres que los officials
del senyor rey hauran assenyalat per la fàbrica de
las galeras, en quant dita prohibició mira los ar-
bres que no són en los boschs de sa magestat y
suposa lo § últim del capítol 2 de ditas cridas
que quant se marcan los arbres no·s paga lo va-
lor de aquells, lo que obsta a la constitució 4, tí-
tol «De violènçia y restitució de despullats» y a
las col·locadas devall lo títol «De comerciis» en
les quals és permès lo poder fer quiscun de sos
béns lo que li plau sens empatxament del senyor
rey, ni de sos officials. Y en quant prohibeix lo
empriu dels boschs, obsta la constitució «Sta-
tuim» 1, títol «De servituts». Axí mateix, per-
què en lo § últim de dit capítol 2 se contrafà no
sols a las constitucions sobreditas, títol «De
violència y restitució de despullats», però encara
a las constitucions que prohibexen la imposició
de nous vectigals com són las col·locadas en lo
volum de las constitucions, devall lo títol «Per
gravar al amo dels arbres» y «Als batlles a fer di-
ligèncias», que són spècies de servituts, màxime
respecte de aquells en los quals lo excel·lentís-
sim capità general no pot usar de jurisdicció.
Axí mateix, perquè en lo capítol 4 de ditas cri-
das se comet a Francisco de Alcarràs lo conser-
var los boschs, valls y montanyas que no són de
sa magestat ab facultat de posar penas en orde al
llenyam per la fàbrica de las galeras, lo que no és
de la jurisdicció del excel·lentíssim capità gene-
ral, etiam en las cosas que spectan al patrimoni
de sa magestat, las quals han de córrer y han
acostumat dirigir-se per altre tribunal que lo del
excel·lentíssim capità general. Y axí //319r // en-
contra ab la constitució 7, títol «De offici de al-
cayts», particularment com en los boschs que
no són de sa magestat y los particulars tenen lo
empriu ja està previngut per la constitució 1, tí-
tol «De servituts» y en quant dels boschs dels
particulars òbstan las constitucions sobreditas,
tant del títol «Del líbero comers» com del títol
« De vectigals», ab las quals lo líbero comers no
està prohibit y en cas de prohibició aquella toca
al excel·lentíssim lloctinent general. Axí mateix,
perquè dit Francisco de Alcarràs no és català y
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axí no pot exercir jurisdicció en Catalunya se-
gons la constitució 1 y última, títol «Que tots
los officials en Catalunya sian catalans». Axí ma-
teix, encontra lo capítol 5 de ditas cridas ab la
constitució 7, títol «De offici de alcayts» en
quant prohibeix lo dit capítol 5 de las cridas los
forns en què·se fa pega y alquitrà en los boschs
de sa magestat com dit excel·lentíssim capità ge-
neral no puga usar de jurisdicció alguna en los
provincials y altrament com la administració del
patrimoni de sa magestat no sia sua. Axí mateix,
perquè en lo capítol 6 de ditas cridas se prohi-
beix lo fer pega y alquitrà en los boschs que no
són de sa magestat com obstan las constitucions
citadas y particularment perquè las penas impo-
sades per ésser exorbitants tenen espècie de
confiscació. Axí mateix, té espècie de confisca-
ció la pena imposada en lo capítol 7 de ditas cri-
das a aquells qui tallaran arbres, foradaran, tapa-
ran o enrrodaran aquells y axí obsta no sols ab
las constitucions que en Catalunya prohibexen
la confiscació, però encara per a impedir lo líbe-
ro comers y lo us de sas cosas als provincials ab
las constitucions que permeten lo líbero co-
mers. Axí mateix, perquè en lo capítol 8 se
prohibeix lo fer formigués, conrrear boschs, po-
sar foch en las terras boscosas, encara que sian
tallats los pins, sots pena de trenta dies de presó
en las atarasanes y 25 lliures de plata y de pèr-
drer los splets sinó és que tingan // 319v // los
provincials licència en scrits com en dit capítol
lo capità general exercesca jurisdicció en cas no
permès impedesca lo líbero comers y en particu-
lar a més de usar de confiscació en ditas cridas
prohibida per la constitució 4 y última, títol
«De béns de condemnats» imposa nous vecti-
gals, volent que los pagesos hagen menester li-
cència ab scrits de sa excel·lència contra las
constitucions 10, 13, 16, 20, 21 y altres, títol
«De vectigals». Axí mateix, perquè en lo capítol
9 de ditas cridas se prohibeix lo posar foch en
los boschs per renovar las pasturas ni altrament,
sots pena de 500 lliures y altres a arbitre de sa
excel·lència, com per las constitucions sobredi-
tas lo excel·lentíssim capità general usa de juris-
dicció en cas no permès prohibesca lo líbero co-
mers y facultat de poder usar cada hu de sas
cosas imposa penas no proporcionadas y que te-
nen spècie de confiscació. Axí mateix, per ditas
rahons y constitucions encontra ab aquellas lo
capítol 10 de las cridas en las quals se prohibeix
que en differents boschs de Catalunya, los quals
no són de sa magestat, se tallan arbres per fer
duella per portadoras, fent negociació de dita
duella. Axí mateix, perquè en lo capítol 11 se
prohibeix ab penas exorbitants que ningú pres-
te lo nom als serradors que compran y serran ar-
bres perquè dit capítol conté spècie de confisca-
ció, impedeix lo líbero comers, us propi de sa
hasienda. Axí mateix, se usa de jurisdicció per lo

capità general en cas no permès. Axí mateix,
perquè en lo capítol 12 se prohibeix que ningú
trague del present Principat pega, alquitrà, car-
bó, ratgs, corbas ni altres gèneros de fustas sots
penas en dits capítols contengudes, lo que en-
contra ab ditas constitucions. Y en quant diu dit
capítol que·s obtinga llicència del excel·lentís-
sim capità general encontra ab la constitució
21, títol «De vectigals». Axí //320r // mateix, en
lo capítol 13 de ditas cridas se statuheix que
ningú en havant puga, ni gose fer fer fochs dins
los boschs,valls y montanyes ni cent passos alre-
dedor de aquells, ab penas a arbitre de sa ex-
cel·lència encontra ab las ditas constitucions,
particularment ab la constitució «Per quant», 7,
títol «De composicions y averias» confirmada
ab la constitució 1 de las corts de 1599 ab la
qual està prohibit lo sobredit cas y altrament ab
la constitució 1, títol «De servituts». Axí ma-
teix, perquè lo capítol 14 en quant disposa y
prohibeix que ningú gose ni presumesca fer ni
fabricar vaxells ni embarcacions en nom de per-
sonas catalanas, ni vèndrer aquells a personas es-
trangeras encontra ab las constitucions sobre-
al·legades y particularment excedeix a las que
disposan aserca de la jurisdicció del capità gene-
ral. Axí mateix, perquè en dit capítol 14 se mana
que los patrons hagen de prestar caució per las
embarcacions nolietgeran per anar fora Cata-
lunya, prestant aquella en poder del secretari de
la capitania general. Axí mateix, se’ls mana que
porten un testimonial autèntich al tribunal de la
capitania general, sots pena de pagar lo valor del
vaxell y 200 lliures de plata, lo que és contra (las)
constitucions del líbero comers y ab les que
prohibeixen nous vectigals, introduccions de
novedats y excedexen los límits de la jurisdicció
del excel·lentíssim capità general. Axí mateix,
perquè en lo capítol 15 se diu que la embarcació
de las cosas prohibidas y permesas ambarcar ab
licència hage de asistir un official de la capitania
general y que dit official tinga de donar avís al
advocat fiscal de dita capitania general a gastos y
despesas de qui farà la embarcació com encon-
tran al que està contengut en dit capítol, no sols
la constitució 7, títol «De offici de alcayts» y ab
la constitució 1 «Que novells officials no sian
posats», però encara encontra ab las consti-
tucions antecedentment al·legades que prohi-
beixen nous vectigals en Catalunya y las penas
imposadas als contrafahents, són spècie de con-
fiscació. Axí mateix, perquè lo capítol 16 de di-
tas cridas excedeix a la jurisdicció y potestat del
excel·lentíssim capità general y és special lo que
dit capítol conté // 320v // del excel·lentíssim
lloctinent general y axí per obstar-li de més a
més al excel·lentíssim capità general que se en-
tremet en matèrias previngudas per consti-
tucions o que obstan a aquellas a las quals dit
excel·lentíssim senyor capità general ni sos offi-
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cials poden contravenir com estiguen obligats
servar aquellas. Axí mateix, perquè en dit capí-
tol 16 se imposan penas exorbitants y que saben
a confiscació y perquè és introducció de nove-
dats aplicar semblants penas als cofres reals de la
capitania general contra las constitucions y al-
tres drets de la pàtria que prohibeixen introduc-
ció de novedats. Axí mateix, perquè en lo capí-
tol 17 ha ont se confirma tot lo que ab ditas
cridas està disposat y manat encontra ab tot lo
ponderat antecedentment, de hont se veu que
vostra mercè ha contrafet a las sobreditas cons-
titucions y a la constitució «Poch valdria» 11, tí-
tol «De observar constitucions», qui prohibeix
semblants fets. Per lo que lo síndich del General
de Catalunya a vostra mercè requereix y inter-
pel·la que per observànçia de ditas generals
constitucions, capítols de cort, usos y costums y
altres drets de la pàtria, revoque, casse y anul·le
las ditas cridas y demés procehiments fets per
vostra mercè tocants a ditas cridas y aquelles lle-
ve dels llibres o registres ha ont estan continua-
des y lo demés fasse que té obligació conforme
las generals constitucions, altrament protesta
contra de vostra mercè de les penas imposadas
per generals constitucions contra los violadors
de aquellas y de tot lo lícit y permès, requirens
etcetera, notario, etcetera, copia cujus eidem tra-
didit et liberavit quam accepit et penes se reti-
nuit. Qua quidem papiri requisitionis scedula
sich ut predicitur oblata et presentata illico dictus
Franciscus Lleonart verbo respondendo dixit
quod retinebat sibi terminum juris ad respon-
dendum. De quibus ita per actis et gestis atque se-
cutis illico dictus Petrus Cardona dicto nomine
petiit et requisivit fieri et tradi unum et plura
publicus // 321r // seu publica concimilia instru-
menta per me dictum et infrescriptum scribam
majorem que fuerunt acta Barcinone sub anno,
die, mense et locis respective predictis presente me,
dicto Josenne Argila scriba majore et infrascripto
et presentibus etiam testibus respective predictis,
ad premissa vocatis spesialiter et assumptis pro ut
superius continetur.

Dilluns, a XIII. En aquest die lo il·lustre Joseph
de Thomàs, oÿdor real del General del principat
de Catalunya és baxat en la Llotja de la mar de
la present ciutat y s’és conferit en la casa del Ge-
neral y en lo aposiento del receptor dels fraus de
aquella a effecte de véurer los fraus y havia y se
són trobats los següents:

Primo, se ha trobat en dit aposento dos mil tres-
cents vint-y-dos reals de vuyt en spècie, junt ab
reals de quatre, los quals foren apresos en pretès
frau en Sant Feliu de Guixols del patró Honorat
Giran françès, los quals, en presènçia del il·lus-
tre senyor oÿdor real, lo receptor dels fraus los
ha trets de un cofre gran que està en lo aposien-
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to de a hont se recullen los fraus en dita casa del
General, la qual se tanca ab dos claus, dins lo
qual cofre y ha una caxeta o mitja que també se
tanca ab sa clau de dins de la qual caxeta de re-
ceptor hatrets dits reals de vuyt y tornats //321v
// en aquella en presència del dit il·lustre senyor
oydor real. Ítem, tres pessas de moqueals de dif-
ferents colors que fins vuy no se sap de qui són.
Ítem, unas mànegas talladas de moqueals y uns
balons de vayeta negres après de casa Joan Gar-
riga sastre. Ítem, dos canas de arbatge pardo
après de casa Pau Julià sastre. Ítem, una capa de
arbatge pardo apresa de casa Jaume Alsina sas-
tre. Ítem, uns balons de tafatà arrisat apresos de
casa Jaume Planes sastre.

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com lo dia de avuy a les set horas de la
matinada ha posat en mà del molt reverent can-
celler y entregat lo proçés de la contrafacció de
la sentència del don Agustín de Medina, feta
per lo auditor don Francisco Marrón y doctor
Bonaventura Tristany junt ab la suplicació de
firma de dubte de dita contrafacció apart y vo-
lant fora del proçés, la qual és assí cusida y sig-
nada de lletra A y del thenor següent:

A. «Excel·lentíssima senyor

A 8 de febrer del corrent any 1673 en lo tribu-
nal de la capitania general a relació del noble
don Francisco de Marron, auditor general qu·es
diu del exèrcit, y lo doctor Bonaventura Tris-
tany, son adjunt, ab commissió, segons se diu,
de vostra excel·lència com a capità general se ha
proferit sentència contenint en effecte que unes
caxes de confitura apreses per Francisco Tor-
rens y Jaume Monfort a un lacayo de don Agus-
tín de Medina a la porta del Mar de la present
ciutat, no caygueren en frau per no haver pa-
gatsb // 322r // los drets y per consegüent se ha
condemnat en dita sentènçia a la ciutat de Bar-
celona y al síndich de aquella en son nom a que
las restituesca a dit don Agustín de Medina,
com a soldat y official que serveix en lo Princi-
pat, francas y sens pagar gabelles ni altra imposi-
ció que impose la ciutat semblant a la pretesa y
per part dels diputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya per medi del síndich de la
Generalitat se han presentades diverses súpli-
ques y recados extrajudicials a vostra excel·lèn-
cia significant ésser la dita sentència contra la
constitució 7, títol «De offici de alcayts», etcè-
tera, en la qual sa magestat cesàrea del senyor
emperador Carlos quint en la cort segona de
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Monsó, any 1534, fou servit statuir y ordenar
ab lloació y aprobació de la cort que los capitans
de guerra, axí generals com particulars, no usa-
sen ni usar puguessen de jurisdicció alguna sinó
en quant de dret y per constitucions del present
Principat los era permès; y que per no ésser-li
permès al capità general y a sos officials exercir
jurisdicció en los provincials per la disposició de
la L. 1 cod. «De offici magnifici militum» de
aquí és que per no ésser dita ciutat y son síndich
soldat stipendiat, ans bé la ciutat de Barcelona
cap del stament real del present Principat, dita
sentènçia contravé a dita constitució 7, títol
«De offici de alcayts». Y encara que se haje pre-
tès que lo síndich de la ciutat, pensant satisfer a
la suplicació donada per part de dit don Agustin
de Medina als 7 de juliol de 1672 y altres dema-
nant ésser-li restituïdes dites caxes juntament ab
los gastos sens pagar la imposició y axí podia ha-
ver contestat la lite. Ab tot, com la jurisdicció
del excel·lentíssim capità general sie limitada se-
gons las paraulas de dita constitució 7 concebu-
da per paraules negatives ibi no use, ne usar pu-
gue de jurisdicció alguna sinó en quant de dret
e per constitucions los és permès, de aquí és que
la jurisdicció // 322v // del excel·lentíssim capità
general no pogué ésser porrogada per la dita
forma ab que li és concedida a més de que lo
síndich de la ciutat no tingué poder per a porro-
gar-la com lo tingués tant solament ad lites, ni
tingue intensió de porrogar-la perquè, havent
acodit lo síndich de la ciutat al excel·lentíssim
senyor capità general per a demanar-li justícia
per una injúria feta per don Agustin de Medina
no pogué entendre que en lo tribunal de la ca-
pitania general se hagués de conèxer si los sol-
dats són exempts de pagar drets o no. Major-
ment obstant lo dret comú en la L exprestatione
7 cod. De vectiga et commi y L. si publicanus 4
§.1 de publican et vectiga y los doctors seguint
dites y altres disposicions de dret, dels quals se
veu que los soldats no són immunes de pagar
drets y de posar-se lo tribunal de la capitania ge-
neral en semblants declaracions és voler retràu-
rer als provincials de acudir a demanar justícia
en dit tribunal contra los soldats. Y axí mateix
dita sentènçia y procehiments contravenen a la
constitució 11, títol «De vectigals», constitució
9, títol «De evocacions de causes» y al privilegi
insertat en lo capítol 4, títol «De vectigals» en
lo 2 volum de les constitucions, ab las quals està
disposat que les causes de imposicions y accions
de drets y la cognició y jurisdicció sobre de
aquellas toca als concellers, pahers, procura-
dors, cònsols o jurats de les ciutats, viles o llochs
en les quals causes sa magestat se a servit abdi-
car-se los conexament etiam per indirecte, lo
que és ab tanta veritat que ab la constitució 9,
títol «De evocacions de causes», lo senyor em-
perador Carlos quint, a més de confirmar està

perrogativa a les universitats, se serví manar que
de aquí en havant en las lletres citatòries e ini-
bitòries si posàs la clàusula dum modo non sit
causa impositionum neque dipendensium et
emergentium ex illis y axí ab qualsevol pretest o
// 323r // indirecte se sia pogut proferit dita
sentència en lo tribunal de la capitania general
contra dita ciutat de Barcelona y de son síndich.
Y no sols contravé dita sentència ab lo sobredit,
però encara als reals privilegis otorgats a la ciu-
tat de Barcelona y en particular al concedit per
lo senyor rey en Pere als 17 del mes de maig any
1359 ab lo qual no sols donà facultat a la ciutat
de Barcelona de posar imposicions, però encara
se dignà demanar pagar aquelles per sí y per sa
real casa y per totes altres personas de qualsevol
lleys o condició que fossen, devall de la qual
creació estan compresos los soldats per la parau-
la altres y haver-ho axí declarat la observança y
com lo excel·lentíssim capità general no menys
estiga obligat a la observança de constitucions
segons la constitució 7, títol «De offici de al-
cayts» y constitució «Com la potíssima» 9, títol
«De observar constitucions» y altres aplicables y
per dits recados, supliques y papers no se hage
seguit la actual y real revocació conforme los
predecessors de vostra excel·lència havien acos-
tumat fer en semblants casos, fent aquelles ab
actes públichs, ni haver remès las parts a son jut-
ge competent y axí les dites constitucions y pri-
vilegis restan violats encara que per medi del
síndich de la Generalitat ab differents requestas
se haje requirit a don Francisco de Marrón,
doctor Bonaventura Tristany y altres officials
notificant-los les dites constitucions y per part
de aquells no se aje seguida revocació, ni sa ex-
cel·lència haje revocada dita sentència y proçe-
himents ab acte públich ni manar reintegrar les
coses al primer stat en què estaven segons per
generals constitucions de Catalunya està orde-
nat y particularment per la constitució 11, co-
mensant «Poch valdria» y altres aplicables títol
«De observar constitucions» y los dits deputats
y oïdors de dits proçehiments y scriptures no
hajen conseguit lo total reparo de dites contra-
faccions volent cumplir a les obligacions de son
offici, jurament tenen prestat y sentènçia de ex-
comunicació tenen oyda y hajen discorreguts
los medis prefigits en dita constitució «Poch
valdria» y altres aplicables // 323v // a les quals
no poden ésser prejudicats per actes contraris
per a revocar dites contrafaccions o firmar lo
dupte que permet dita constitució «Poch val-
dria», la qual en aquestas y en aquestos tèrmens
dóna legítima instància als dits deputats y oïdors
en nom dels quals lo síndich de la Generalitat 
a vostra excel·lència y real audiència proposa y
firme dit dupte segons lo thenor de dita cons-
titució «Poch valdria», suplicant a vostra ex-
cel·lència com a lloctinent de sa magestat sia de
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son servey, segons sèrie y thenor de dita consti-
tució «Poch valdria» y altres aplicables, manar
declarar dita sentènçia y proçehiments fets en-
contrar ab los usatges, constitucions y stils del
present Principat y per consegüent ser revocada
dita sentència en quant al sobredit capítol y tot
lo subseguit ésser tornat al primer stat y sa ex-
cel·lència com a capità general, don Francisco
Marrón, doctor Bonaventura Tristany y Joseph
Virgili notari y altres officials que han entrevin-
gut en dita causa haver incorregut ipso facto en
les penes, danys, damnàcies y despesas disposats
en la dita constitució «Poch valdria» y haver de
ésser aquells executats conforme expressament
se troba disposat en dita constitució y per dit ef-
fecte presenta los prosehiments y privilegis y
certificatòries en quant per dita Generalitat fan
y no altrament, en los quals més llargament es-
tan dites coses specificades y la present causa és-
ser comesa al molt reverent canceller, lo qual se-
gons la forma de la dita constitució y altres
aplicables sobre dites coses declare y justícia ad-
ministre non solum predicto, sed alio et omni me-
liori modo officium, etcetera. Montserrat Asses-
sor; Campderrós advocatis fiscalis Generalis;
Balasch, assessor»a.

324r Dijous, a XVI. En aquest die de orde de ses senyo-
ries lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de
síndich del General, y Juan Argila, scrivà major
del dit General, nos som conferits en las casas y
habitació de Domingo Verdier cavaller, en casa
del doctor Bonaventura Tristany donsell, en la
habitació de don Joseph Anthonio de Cerate y
en la casa de Francisco Lleonart notari, a effecte
de presentar a quiscú d’ells segonas requestas en
orde a la contrafacció de las cridas del tallar ar-
bres, los actes de las quals presentatas són assí cu-
sits, signats de lletra A y del thenor següent:

«Noverintb universi quod anno a nativitate do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo tertio,
die vero decima sexta mensis martii eiusdem
anni //324v // intitulata presente et ad hec voca-
to atque requisito me Joanne Argila cive honora-
to Barcinone secretario et scriba majore generalis
principatus Catalonie et presentibus etiam Ma-
theo Sentís cive honorato Barcinone et Isidoro Se-
rra notario causidico cive Barcinone pro testibus
ad hec vocatis spesialiter et assumptis Petrus Car-
dona utriusque juris doctor civis Barcinone tan-
quam deserviens de licentia dominorum deputa-
torum et auditorum computorum dicti generalis
offitium sindici dicti generalis pro domno Miche-
lle de Masdovellas dicto nomine constitutus perso-
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naliter coram et ante presentiam magnifici Bo-
naventura Tristany domicelli utriusque juris
doctoris Barcinone domiciliati personaliter re-
perti intus domos sue solite habitationis scitas in
presenti civitate Barcinone in vico dicto d’en Tre-
bolet qui dicto nominem eidem Tristany obtulit et
presentavit et seu per me dictum scribam majo-
rem obtulere et presentari publice petiit et requi-
sivit quandam in scriptis papiri requisitionis sce-
dulam thenoris sequentis: Molt bé sap y ignorar
no pot vostra mercè senyor doctor Bonaventura
Tristany donsell, advocat fiscal del tribunal de la
capitania general del present principat de Cata-
lunya, com als 30 y 31 del mes de janer prop-
passat foren per Joseph Saurina publicadas per
los llochs acostumats de la ciutat de Barcelona
unas cridas; segons se diu en ellas emanadas del
tribunal de la capitania general, firmadas per lo
excel·lentíssim senyor duc de Sessa y Bahena y
per altres, entre los quals es vostra mercè com a
advocat fiscal de dit tribunal de dita capitania
general, las quals cridas contenen una prohibi-
ció de tallar arbres tant en los boschs de sa ma-
gestat, Déu lo guarde, com altres parts del pre-
sent Principat y comptats y axí mateix de
convertir-los en propis usos y comoditats dels
provincials, tant dins lo present Principat com
fora de aquell, y no resmenys prohibint ús dels
boschs, valls y montanyes axí per pasturar com
altrament //325r // ab differents imposicions de
penas y altras cosas en ditas cridas contengudas,
las quals cridas encontran ab las generals consti-
tucions del principat de Catalunya perquè las
ditas cridas són publicadas de orde del ex-
cel·lentíssim senyor capità general y firmadas
per sa excel·lència en dit nom, en lo prohemi de
las quals se intitula no sols «capità general» del
present Principat y comptats però encara des-
prés se intitula «capità general del exèrcit» ab
que encontra la disposició del capítol 2 de las
corts del any 1547 y constitució 1 y tot lo títol
«Que novells officials no sian posats». Axí ma-
teix en ditas cridas dit excel·lentíssim senyor ca-
pità general diu que usa de la facultat de capità
general en las cosas en ditas cridas contengudas
en virtut de una real scèdula de sa magestat
dada en lo Pardo a 8 de mars 1573, de la qual
no consta y en lo cas que constàs com lo rey
nostre senyor, salva sa real clemència, se hage
abdicat lo disposar contra constitucions, dig-
nant-se de jurar aquellas, constitució 2, títol
«De jurament». Y com al capità general, segons
la constitució 7, títol «De officio de alcayts y al-
tres capitans», no li sia permès usar, ni poder
usar de jurisdicció alguna, sinó en quant de dret
y per constitucions li és permès, de aquí és que
dita real scèdula no tribuiria al excel·lentíssim
capità general jurisdicció alguna a més de la que
per constitucions y de dret li és permesa. Axí
mateix, com per dita constitució 7, lo excel·len-
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tíssim capità general tinga la jurisdicció limitada
no li és permès fer cridas ni usar de jurisdicció
alguna contra los provincials com són totas las
cosas en dita cridas contengudas. Axí mateix,
perquè lo govern universal del Principat y
comptats tant en matèria de justícia dom de
gràçia, concessions y prohibicions tocan y spec-
tan al rey nostre senyor o a son lloctinent y, fal-
tant aquell, a son governador o portantveus, se-
gons la disposició de la constitució 1, títol «De
Audiènçia y concell real» y totas las demés de
aqueix títol, junt ab la constitució única, títol
«De la audiència del governador» y ho indica la
matexa naturalesa del nom lloctinent o alter
nos, //325v // de hont se veu que lo govern y ju-
risdicció y disposició dels negocis y matèrias
concernents als provincials y estat de la pro-
vínçia no pot recàurer al excel·lentíssim capità
general y per consegüent distituhit de jurisdic-
ció no li és lícit ni permès fer cridas, màxime
obstant las constitucions. Axí mateix, perquè
com se veu en la sèrie y thenor de las cridas que
són concebudas en forma de estatut o edicte ge-
neral ab paraulas induhint perpetuïtat obstan a
la constitució «Revocant» 7, títol «De dret del
fisch». Axí mateix, perquè ditas cridas són fir-
madas per don Joseph Anthonio Cerate, lo qual
com no sia cathalà obstan las cridas a la consti-
tució 1 y última, títol «Que los officials en Cata-
lunya», etcètera, constitució 1, títol «De cance-
ller», constitucions 1, 5, 14 y final «De officio
de Protonotari» y demés a més són referenda-
das per Francisco Lleonart, notari y secretari de
la capitania general de Catalunya, lo que és con-
tra estil y és novedat referendar dos secretaris
contra la constitució 19, títol «De vectigals» y la
constitució 1 del mateix títol, capítol 18 del
«Recognoverunt proçeres», sots títol «De con-
suetuts de Barcelona». Axí mateix, perquè lo
disposar en forsa de pública utilitat, quan fos lo
cas, serie de la suprema potestat y no del capità
general, lo qual lo rey nostre senyor per sa real
clemència se ha servit abdicar particularment en
matèria de vectigals, constitució «Manam» 10,
títol «De vectigals». Axí mateix, perquè en lo
capítol 1 de ditas cridas se revocan differents lli-
cèncias concedidas de tràurer fusta dels boschs,
valls y montanyas, suposant que toca primitiva-
ment donar-las al capità general contra las cons-
titucions «Com per experiència» 16 y la consti-
tució «Per ésser» 21, títol «De vectigals», en las
quals està prohibida la extracció de la fusta de
Catalunya y sos comptats. Y axí per- // 326r //
mesa dins ells, ab que la prohibició ve a ser con-
tra las ditas constitucions y contra la constitució
7, títol «De offici de alcayts» usant de jurisdic-
ció ab los provincials, però encara ab lo que
aquells fins assí han acostumat. Axí mateix, per-
què en lo capítol 2 de ditas cridas se imposan
vint-y-sinch lliures de penas moneda de plata als

que llevaran la marca o senyal dels arbres que
los officials del senyor rey hauran assenyalat per
la fàbrica de las galeras en quant dita prohibició
mira los arbres que no són en los boschs de sa
magestat. Y suposa lo § últim del capítol 2 de
ditas cridas que quant se màrcan los arbres no·s
paga lo valor de aquells, lo que obsta a la consti-
tució 4, títol «De violènçia y restitució de des-
pullats» y las col·locadas davall lo títol «De co-
mersiis», en las quals és permès no poder fer
quiscun de sos béns lo que li plau sens empatxa-
ment del senyor rey y de sos officials. Y en quant
prohibeix lo empriu dels boschs, obsta la consti-
tució «Estatuhim» 1, títol «De servituts». Axí
mateix, perquè en lo § últim de dit capítol 2 se
contrafà no sols a las constitucions sobreditas,
títol «De violènsia y restitució de despullats»
però encara a las constitucions que prohibexen
la imposició de nous vectigals com són las
col·locadas en lo volum de las constitucions da-
vall dit títol per gravar al amo dels arbres y als
batlles a fer diligèncias que són espècies de ser-
vituts, màxime respecte de aquells, en los quals
lo excel·lentíssim capità general no pot usar de
jurisdicció. Axí mateix perquè en lo capítol 4 de
ditas cridas se comet a Francisco de Alcarrás lo
conservar los boschs, valls y montanyas que no
són de sa magestat ab facultat de posar penas en
orde al lenyam per la fàbrica de las galeras, lo
que no és de la jurisdicció del excel·lentíssim ca-
pità general etiam en las cosas que espectan al
patrimoni de sa magestat, las quals han de cór-
rer y han acostumat dirigir-se per altre tribunal
que lo del excel·lentíssim capità general. Y axí
encontra ab la constitució 7, títol «De //326v //
officio de alcayts», particularment com en los
boschs que no són de sa magestat y los particu-
lars tenen lo empriu ja està previngut per la
constitució 1, títol «De servituts» y en quant als
boschs dels particulars obstan las constitucions
sobreditas tant del títol «Del líbero comers»
com del títol «De vectigals», ab las quals lo líbe-
ro comers no està prohibit y en cas de prohibi-
ció aquella toca al excel·lentíssim lloctinent ge-
neral. Axí mateix, perquè dit Francisco Alcarrás
no és cathalà y axí no pot exèrcir jurisdicció en
Catalunya segons la constitució 1 y última, títol
«Que tots los officials en Catalunya sían cata-
lans». Axí mateix, encontra lo capítol 5 de ditas
cridas ab la constitució 7, títol «De officio de al-
cayts» en quant prohibeix lo dit capítol 5 de di-
tas cridas los forns en què se fa pega y alquitrà
en los boschs de sa magestat, com dit excel·len-
tíssim capità general no pugue usar de jurisdic-
ció alguna en los provincials y altrament com la
administració del patrimoni de sa magestat no
sia sua. Axí mateix, perquè en lo capítol 6 de di-
tas cridas se prohibeix de fer pega y alquitrà en
los boschs que no són de sa magestat com obs-
tan las constitucions citadas y particularment
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perquè las penas imposadas per ésser exhorbi-
tants tenen espècie de confiscació. Axí mateix,
té spècie de confiscació la pena imposada en lo
capítol 7 de ditas cridas a aquells qui tallaran ar-
bres, foradaran, taparan o enrrodaran aquells y
axí obsta no sols ab las constitucions que en Ca-
talunya prohibexen la confiscació, però encara
per impedir lo líbero comers y lo us de sas cosas
als provincials ab las constitucions que perme-
ten lo líbero comers. Axí mateix, perquè en lo
capítol 8 se prohibeix lo fer formiguers, conre-
sar boschs, posar foch en las terras boscosas en-
cara que sian tallats los pins sots pena de trenta
dies de presó en las atarassanas y vint-y-sinch
lliures de plata y de perdre // 327r // los esplets
sinó és que tinguen llicènçia los provincials en
scrits com en lo dit capítol lo capità general
exercesca jurisdicció en cas no permès impedes-
ca lo líbero comers y en particular a més de usar
de confiscació en ditas penas prohibida per la
constitució 4 y última, títol «De béns de con-
demnats» imposa nous vectigals volent que los
pagesos hagen de menester llicència ab scrits de
sa excel·lència contra las constitucions 10, 13,
16, 20, 21 y altres títol «De vectigals». Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 9 de ditas cridas se
prohibeix lo posar foch en los boschs per reno-
var las pasturas ni altrament, sots pena de sinch-
centes lliures y altres a arbitre de sa excel·lència,
com per las constitucions sobreditas en cas no
permès prohibesca lo líbero comers y facultat de
poder usar cada hu de sas cosas imposa penas no
proporcionadas y que contenen spècie de con-
fiscació. Axí mateix, per ditas rahons y constitu-
cions encontra ab aquellas lo capítol 10 de las
cridas en las quals se prohibeix que en differents
boschs de Catalunya, los quals no són de sa ma-
gestat, se tallan arbres per fer duella per porta-
dores fent negociació de dita duella. Axí mateix,
perquè en lo capítol 11 se prohibeix ab penes
exorbitants que ningú preste lo nom als serra-
dors que compran y serran arbrers perquè dit
capítol conté espècie de confiscació, impedeix
lo líbero comers, us propi de sa hasienda. Axí
mateix, se usa de jurisdicció per lo capità gene-
ral en cas no permès. Axí mateix, perquè en lo
capítol 12 se prohibeix que ningú traga del pre-
sent Principat pega, alquitrà, carbó, ratgs, cor-
bas y altres gèneros de fustas sots pena en dit ca-
pítol contengudes, lo que encontra ab ditas
constitucions, y en quant diu dit capítol que·s
tingue llicènçia del excel·lentíssim capità gene-
ral encontra ab la constitució 21, títol «De vec-
tigals». Axí mateix, en lo capítol 13 de ditas cri-
das se estatuheix que ningú en havant gose fer,
ni fer fer foch dins los boschs, valls y mon- //327v
// tanyas, ni cent passos alrededor de aquells ab
penas a arbitre de sa excel·lència encontra ab las
ditas constitucions, particularment ab la consti-
tució «Per quant», 7 títol «De composicions y
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averias» confirmada ab la constitució 1 de las
corts 1599 ab la qual està prohibit lo sobredit
cas y altrament ab la constitució 1, títol «De ser-
vituts». Axí mateix, perquè lo capítol 14 en
quant disposa y prohibeix que ningú gose ni
presumesca fer ni fabricar vaxells ni embarca-
cions ab nom de personas catalanas, ni vèndrer
aquells a personas strangeras encontra ab las
constitucions sobreal·legades y particularment
excedeix a las que disposan aserca de la jurisdic-
ció del capità general. Axí mateix, perquè en dit
capítol 14 se mana que los patrons hagen de
prestar caució per las embarcacions nolietgeran
per anar fora Catalunya prestant aquella en po-
der del secretari de la capitania general. Y axí
mateix se’ls mana que porten un testimonial
auctèntich al tribunal de la capitania general
sots pena de pagar lo valor del vexell y dos-cen-
tes lliures de plata, lo que és contra las constitu-
cions del líbero comers y ab las que prohibeixen
introduccions de novedats y excedexen los lí-
mits de la jurisdicció del excel·lentíssim capità
general. Axí mateix, perquè en lo capítol 15 se
diu que la embarcació de las cosas prohibidas y
permesas embarcar ab llicènçia hage de asistir
un official de la capitania general. Y que dit offi-
cial tingue de donar-ne avís al advocat fiscal de
la capitania general a gastos y despesas de qui
farà la embarcació com encontran al que està
contengut en dit capítol, no sols la constitució
7, títol «De officio de alcayts» y ab la constitu-
ció 1 «Que novells officials no sian posats» però
// 328r // encontra ab las constitucions antece-
dentment al·legades que prohibeixen nous vec-
tigals en Catalunya y las penas imposadas als
contrafahents són spècie de confiscació. Axí
mateix, perquè en lo capítol 16 de ditas cridas
excedeix a la jurisdicció y potestat del excel·len-
tíssim capità general y és especial lo que dit ca-
pítol conté del excel·lentíssim senyor lloctinent
general y axí per obstar-li de més a més al ex-
cel·lentíssim capità general que se entremet en
matèrias previngudas per constitucions o que
obstan a aquellas a las quals dit excel·lentíssim
capità general ni sos officials poden contravenir
com estiguen obligats a servar aquellas. Axí ma-
teix, perquè en dit capítol 16 se posan penas
exorbitants y que saben a confiscació y perquè
és introducció de novedat aplicar semblants pe-
nas als cofres reals de la capitania general contra
las constitucions y altres drets de la pàtria que
prohibexen introducció de novedats. Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 17 ha ont se confirma
tot lo que ab ditas cridas està disposat y manat
encontra ab tot lo ponderat antecedentment de
hont se veu que vostra mercè ha contrafet a las
sobreditas constitucions y a la constitució «Poch
valdria» 11, títol «De observar constitucions»
que prohibeix semblants fets. Per lo que lo sín-
dich del General de Catalunya a vostra mercè ab
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esta segona requereix e interpel·la que per ob-
servànçia de ditas generals constitucions, capí-
tols de cort, usos y costums y altres drets de la
pàtria revoque, casse y anul·le las ditas cridas y
lo demés fasse que té obligació conforme las ge-
nerals constitucions, altrament protesta ab esta
segona requesta contra de vostra mercè de las
penas imposades contra los violadors de las ge-
nerals constitucions y de tot lo lícit y permès,
etcètera, requirens, etcetera, notario copia cujus
eidem tradidit et liberavit quam acceptit et penes
se retinuit. Qua quidem papiri requisitionis sce-
dula sich ut predicitis oblata et presentata illico
dictus doctor Bonaventura Tristany verbo respon-
dendo dixit quod retinebat sibi terminum juris
ad respondendum. Postea autem adveniente dic-
tis et eidemmet die, mense et // 328v // anno pre-
sente me dicto Joanne Argila scriba majore 
predicto et presentibus etiam testibus Josepho Ta-
rraga, philosophie professore, et Gabrielle Fonta-
na clerico Barcinone habitatoribus pro testibus ac
hec vocatis spetialiter et assumptis Petrus Cardo-
na dicto nominem constitutus personaliter coram
et ante presentiam Francisci Lleonart notarius
ac scribe majoris capitanie generalis quat fosset
in presenti civitate Barcinone in vico dicto lo ca-
rrer del Carme qui dicto nominem eidem obtulit
et presentavit et seu per me dictum scribam majo-
rem obtulere et presentari publica petiit et requi-
sivit quandam in scriptis papiri requisitionis sce-
dulam thenoris sequentis: Molt bé sap y ignorar
no pot vostra mercè senyor Francisco Lleonart,
secretari y escrivà de la capitania general, com
als 30 y 31 del mes de janer proppassat foren
per Joseph Saurina publicades per los llochs
acostumats de la ciutat de Barcelona unas cri-
das; segons se diu en ellas emanadas del tribunal
de la capitania general, firmadas per lo ex-
cel·lentíssim senyor duc de Cessa y Bahena y per
altres, entre los quals és vostra mercè sotascrit
com ha scrivà y secretari de la capitania general
de Catalunya, las quals cridas contenen una
prohibició de tallar arbres tant en los boschs de
sa magestat, Déu lo guarde, com altres parts del
present Principat y comptats, y axí mateix de
convertir-los en propis usos y comoditats dels
provincials, tant dins lo present Principat com
fora de aquell, y no resmenys prohibint lo us
dels boschs, valls y montanyas axí per pasturas
com altrament ab diferents imposicions de pe-
nas y altras // 329r // cosas en ditas cridas con-
tengudas, las quals cridas encontran ab las gene-
rals constitucions del principat de Catalunya
perquè las ditas cridas són publicades de orde
del excel·lentíssim senyor capità general y firma-
das per sa excel·lència en dit nom, en lo prohe-
mi de las quals se intitula no sols «capità gene-
ral» del present Principat y comptats però
encara després se intitula «capità general del
exèrcit» ab que encontra la disposició del capí-

tol 2 de las corts del any 1547 y constitució 1 y
tot lo títol «Que novells officials no sian po-
sats». Axí mateix en ditas cridas dit excel·lentís-
sim senyor capità general diu que usa de la fa-
cultat de capità general en las cosas en ditas
cridas contengudas en virtut de una real scèdula
de sa magestat dada en lo Pardo a 8 de mars
1573, de la qual no consta y en lo cas que
constàs com lo rey nostre senyor, salva sa real
clemènçia, se hage abdicat lo disposar contra
constitucions, dignant-se de jurar aquellas, cons-
titució 2, títol «De jurament». Y com al capità
general, segons la constitució 7, títol «De offi-
cio de alcayts y altres capitans», no li sia permès
usar, ni poder usar de jurisdicció alguna, sinó en
quant de dret y per constitucions li és permès.
De aquí és que dita real scèdula no tribuiria al
excel·lentíssim capità general jurisdicció alguna
a més de la que per constitucions y de dret li és
permesa. Axí mateix, com per dita constitució
7, lo excel·lentíssim capità general tinga la juris-
dicció limitada no li és permès fer cridas ni usar
de jurisdicció alguna contra los provincials com
són totas las cosas en ditas cridas contengudas.
Axí mateix, perquè lo govern universal del Prin-
cipat y comptats tant en matèria de justícia com
de gràçia, concessions y prohibicions tocan y
spectan al rey nostre senyor o a son lloctinent y,
faltant aquell, a son governador o portantveus,
segons la disposició de la constitució 1, títol //
329v // «De audiènçia y concell real» y totas las
demés de aqueix títol, junt ab la constitució
única, títol «De la audiènçia del governador» y
ho indica la matexa naturalesa del nom llocti-
nent o alter nos, de hont se veu que lo govern y
jurisdicció y disposició dels negocis y matèrias
concernents als provincials y estat de la pro-
vínçia no pot recàurer al excel·lentíssim capità
general y per consegüent distituhit de jurisdic-
ció no li és lícit ni permès fer crides, màxime
obstant las constitucions. Axí mateix, perquè
com se veu en la sèrie y tenor de las cridas que
són concebudas en forma de estatut o edicte ge-
neral ab paraulas induhint perpetuïtat obstan a
la constitució revocant 7, títol «De dret del
fisch». Axí mateix, perquè ditas cridas són fir-
madas per don Joseph Anthonio Cerate, lo qual
com no sia català obstan las cridas a la constitu-
ció 1 y última, títol «Que los officials en Cata-
lunya», etcètera, constitució 1, títol «De cance-
ller», constitucions 1, 5, 14 y final «De officio
de Protonotari» y demés a més són referenda-
das per vostra mercè senyor Francisco Lleonart,
notari y secretari de la capitania general de Ca-
talunya, lo que és contra estil y és novedat refe-
rendar dos secretaris contra la constitució 19,
títol «De vectigals» y la constitució 10 del ma-
teix títol, capítol 81 del «Recognoverunt proce-
res», sots títol «De consuetuts de Barcelona».
Axí mateix, perquè lo disposar en forsa de pú-
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blica utilitat, quant fos lo cas, serie de la supre-
ma potestat y no del capità general, lo qual lo
rey nostre senyor per sa real clemènçia se ha ser-
vit abdicar, particularment en matèria de vecti-
gals, constitució «Manam» 10, títol «De vec-
tigals». Axí mateix, perquè en lo capítol 1 de
ditas cridas se revoquen differènçias llicèncias
de tràurer fusta dels // 330r // boschs, valls y
montanyas, suposant que toca privativament
donar-las al capità general contra las constitu-
cions «Com per experiència» 16 y la constitució
«Per ésser» 21, títol «De vectigals», en les quals
està prohibida la extracció de la fusta fora Cata-
lunya y sos comptats. Y axí permesa dins ells, ab
què la prohibició ve a ser contra las ditas consti-
tucions y contra la constitució 7, títol «De offi-
cio de alcayts», usant de la jurisdicció ab los
provincials, però encara ab lo que aquells fins
assí han acostumat. Axí mateix, perquè en lo ca-
pítol 2 de ditas cridas se imposan vint-y-sinch
lliures de penas moneda de plata als que llevaran
la marca o senyal dels arbres que los officials del
senyor rey hauran assenyalat per la fàbrica de las
galeras en quant dita prohibició mira los arbres
que no són en los boschs de sa magestat. Y su-
posa lo § últim del capítol 2 de ditas cridas que
quant se marcan los arbres no·s paga lo valor de
aquells, lo que obsta a la constitució 4, títol «De
violènçia y restitució de despullats» y las col·lo-
cadas devall lo títol «De comerciis», en las quals
és permès lo poder fer quiscun de sos béns lo
que li plau sens empatxament del senyor rey y
de sos officials. Y en quant prohibeix lo empriu
dels boschs obsta la constitució «Statuhim» 1,
títol «De servituts». Axí mateix, perquè en lo §
últim de dit capítol 2 se contrafà, no sols a las
constitucions sobreditas, títol «De violènsia y
restitució de despullats», però encara a las cons-
titucions que prohibexen la imposició de nous
vectigals com són las col·locadas en lo volum de
las constitucions devall dit títol per gravar al
amo dels arbres y als bal·les a fer diligèncias que
són espècies de servituts, màxime respecte de
aquells, en los quals lo excel·lentíssim capità ge-
neral no pot usar de jurisdicció. Axí mateix, per-
què en lo capítol 4 de ditas cridas se comet a
Francisco de Alcarrás lo conservar los boschs,
valls y montanyas que no són de sa magestat ab
facultat de posar penas en orde al llenyam per la
fàbrica de las galeras, lo que no és de la jurisdic-
ció del excel·lentíssim capità general etiam en
las cosas que spèctan al patrimoni de sa mages-
tat, las quals han (de) córrer y han acostumat di-
rigir-se //330v // per altre tribunal que lo del ex-
cel·lentíssim capità general. Y axí encontra ab la
constitució 7, títol «De officio de alcayts», par-
ticularment com en los boschs que no són de sa
magestat y los particulars tenen lo empriu ja
està previngut per la constitució 1, títol «De
servituts». Y en quant dels boschs dels particu-
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lars, obstan las constitucions sobreditas tant del
títol «Del líbero comers» com del títol «De vec-
tigals», ab las quals lo líbero comers no està
prohibit y en cas de prohibició aquella toca al
excel·lentíssim lloctinent general. Axí mateix,
perquè dit Francisco de Alcarrás no és cathalà y
axí no pot exercir jurisdicció en Catalunya, se-
gons la constitució 1 y última, títol «Que tots
los officials en Catalunya sian catalans». Axí ma-
teix, encontra lo capítol 5 de ditas cridas ab la
constitució 7, títol «De officio de alcayts» en
quant prohibeix, lo dit capítol 5 de las cridas,
los forns en què se fa pega y alquitrà en los
boschs de sa magestat, com dit excel·lentíssim
capità general no puga usar de jurisdicció algu-
na en los provincials y altrament com la admi-
nistració del patrimoni de sa magestat no sia
sua. Axí mateix, perquè en lo capítol 6 de ditas
cridas se prohibeix de fer pega y alquitrà en los
boschs que no són de sa magestat com obstan
las constitucions citadas y particularment per-
què las penas imposadas per ésser exhorbitants
tenen spècie de confiscació. Axí mateix, té spè-
cie de confiscació la pena imposada en lo capítol
7 de ditas cridas a aquells qui tallaran arbres, fo-
radaran, taparan o enrroderan aquells y axí obs-
ta no sols ab las constitucions que en Catalunya
prohibexen la confiscació, però encara per a im-
pedir lo líbero comers y lo us de sas cosas als
provincials ab las constitucions que permeten lo
líbero comers. Axí mateix, perquè en lo capítol
8 se prohibeix lo //331r // fer formiguers, conr-
resar boschs, posar foch en las terras boscosas
encara que sian tallats los pins, sots pena de
trenta dies de presó en las atarassanas y vint-y-
sinch lliures de plata y de pèrdrer los esplets si
no és que tingan los provincials llicènçia en
scrits com en dit capítol lo capità general exer-
cesca jurisdicció en cas no permès impedesca lo
líbero comers y en particular a més de usar de
confiscació en ditas penas prohibida per la cons-
titució 4 y última, títol «De béns de condem-
nats» imposa nous vectigals volent que los pa-
gesos hagen de menester llicènçia ab escrits de
sa excel·lència contra las constitucions 10,13,
16, 20, 21 y altres títol «De vectigals». Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 9 de ditas cridas se
prohibeix lo posar foch en los boschs per re-
novar las pasturas, ni altrament, sots pena de
sinch-centes lliures y altres a arbitre de sa ex-
cel·lència, com per las constitucions sobreditas
lo excel·lentíssim capità general usa de jurisdic-
ció en cas no permès prohibesca lo líbero co-
mers y facultat de poder usar cada hu de sas co-
sas imposa penas no proporsionadas y que
tenen spècie de confiscació. Axí mateix, per di-
tas rahons y constitucions encontra ab aquellas
lo capítol 10 de las cridas en las quals se prohi-
beix que en diferents boschs de Catalunya, los
quals no són de sa magestat, se tallan arbres per
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fer duella, per portadoras, fent negociació de
dita duella. Axí mateix, perquè en lo capítol 11
se prohibeix ab penas exorbitants que ningú
preste lo nom als serradors que compran y ser-
ran arbres perquè dit capítol conté espècie de
confiscació, impedeix lo líbero comers, us propi
de sa hasienda. Axí mateix, se usa de jurisdicció
per lo capità general en cas no permès. Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 12 se prohibeix que
ningú trague del present Principat pega, al-
quitrà, carbó, ratgs, corbas ni altras gèneros de
fustas sots pena en dit capítol contengudas, lo
que encontra ab ditas constitucions, y en quant
diu dit capítol que·s obtingue llicènçia //331v //
del excel·lentíssim capità general encontra ab la
constitució 21, títol «De vectigals». Axí mateix,
en lo capítol 13 de ditas cridas se estatueix que
ningú en avant pugue ni gose fer, ni fer fer fochs
dins los boschs, valls y montanyas, ni cent pas-
sos alrededor de aquells ab penas a arbitre de sa
excel·lència encontra ab las ditas constitucions,
particularment ab la constitució «Per quant», 7
títol «De composicions y averias», confirmada
ab la constitució 1 de las corts 1599 ab la qual
està prohibit lo sobredit cas y altrament ab la
constitució 1, títol «De servituts». Axí mateix,
perquè en lo capítol 14 en quant disposa y
prohibeix que ningú gosie ni presumesca fer ni
fabricar vaxells ni embarcacions en nom de per-
sonas catalanas, ni vèndrer aquells a personas es-
trangeras encontra ab las constitucions sobre-
al·legades y particularment excedeix a las que
disposan aserca de la jurisdicció del capità gene-
ral. Axí mateix, perquè en dit capítol 14 se mana
que los patrons hagen de prestar caució per las
embarcacions nolietgeran per anar fora Cata-
lunya prestant aquella en poder del secretari de
la capitania general. Y axí mateix, se’ls mana que
porten un testimonial auctèntich al tribunal de
la capitania general, sots pena de pagar lo valor
del vaxell y dos-centas lliures plata, lo que és
contra constitucions del líbero comers y ab las
que prohibexen nous vectigals, introduccions
de novedats y excedeixen los llímits de la juris-
dicció del excel·lentíssim capità general. Axí
mateix, perquè en lo capítol 15 se diu que la
embarcació de las cosas prohibidas y permesas
embarcar ab licènçia hage de asistir un official
de la capitania general y que dit official tingue
de donar-ne avís al advocat fiscal de la capitania
general a gastos y despesas de qui farà la embar-
cació, com encontran // 332r // al que està con-
tengut en dit capítol, no sols la constitució 7, tí-
tol «De officio de alcayts» y ab la constitució 1
«Que novells officials no sian posats» però en-
contra ab las constitucions antecedentment
al·legades que prohibeixen nous vectigals en
Catalunya y las penas imposades als contrafa-
hents són espècie de confiscació. Axí mateix,
perquè lo capítol 16 de ditas cridas excedeix a la

jurisdicció y potestat del excel·lentíssim capità
general y és special lo que dit capítol conté del
excel·lentíssim senyor lloctinent general y axí
per obstar-li de més a més al excel·lentíssim ca-
pità general que se entremet en matèrias previn-
gudas per constitucions o que obstan a aquellas
a las quals dit excel·lentíssim capità general ni
sos officials poden contravenir com estiguen
obligats a servar aquellas. Axí mateix, perquè en
dit capítol 16 se imposan penas exorbitants y
que saben a confiscació y perquè és introducció
de novedats aplicar semblants penas als cofres
reals de la capitania general contra las constitu-
cions y altres drets de la pàtria que prohibexen
introducció de novedats. Axí mateix, perquè en
lo capítol 17, ha ont se confirma tot lo que ab
ditas cridas està disposat y manat, encontra ab
tot lo ponderat antesedentment de hont se veu
que vostra mercè ha contrafet a las sobreditas
constitucions y a la constitució «Poch valdria»
11, títol «De observar constitucions» qui prohi-
beix semblants fets. Per lo que lo síndich del
General de Catalunya a vostra mercè ab esta se-
gona requesta requereix e interpel·la que per
observànsia de ditas generals constitucions, ca-
pítols de cort, usos y costums y altres drets de la
pàtria revoque, casse y anul·le las ditas cridas y
lo demés proçehiments fets per vostra mercè to-
cants a ditas cridas y aquellas lleva dels llibres o
registres a hont estan continuades y demés fassa
que té obligació conforme las generals constitu-
cions, altrament protesta //332v // ab esta sego-
nament contra de vostra mercè de las penas im-
posades per generals constitucions contra los
violadors de aquellas y de tot lo lícit y permès,
etcètera, requirens, etcetera, notario, etcetera, co-
pia cujus eidem tradidit et liberavit quam accep-
tit et penes se retinuit. Qua quidem papiri re-
quisitionis scedula sich ut predicitur oblata et
presentata illico dictus Bonaventura Tristany
verbo respondendo dixit quod retinebat sibi ter-
minum juris ad respondendum. Postea autem
adveniente dictis et eidemmet die, mense et anno
presente me dicto Joanne Argila, scriba majore
predicto, et presentibus etiam testibus reverendus
Josepho la Creu, philosophie doctore presbitero in
ecclesia parrociali santi Michellis Archangelis
presentis civitatis Barcinone benefisiato, et hono-
rem Michelle Salvador, mercatore Barcinone, cive
protestibus ad hec vocatis spesialiter et assumptis
predictus doctor Petrus Cardona dicto nominem
constitutus personaliter coram et ante presentiam
nobilis dompni Josephi Anthonii de Cerate perso-
naliter reperti in palatio excelentisimi domini
dictis de Cessa et Bena, etcetera. Et Capitanei
Generalis in presenti principatu Catalonie et co-
mitatibus Rossilionis et Ceritanie scito in presen-
ti civitate Barcinone qui dicto nominem eidem
obtulit et presentavit et seu per me dictum scri-
bam majorem obtulere et presentari publice petii-
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ter requisivit quandam in scriptis papiri requisi-
tionis scedulam thenoris sequentis: Molt bé sap y
ignorar no pot vostra mercè senyor don Joseph
Anthonio de Cerate que en ausència del secre-
tari del excel·lentíssim duch de Sessa y Bena ha
firmat unas cridas publicadas als 30 y 31 del mes
de janer en la present ciutat //333r // per Joseph
Saurina, segons se diu en ellas emanadas del tri-
bunal de la capitania general, firmadas per lo ex-
cel·lentíssim senyor duc de Sessa y Bena y per
altres, entre los quals és vostra mercè en ausèn-
çia del secretari del excel·lentíssim duch de Ses-
sa y Bena, las quals cridas contenen una prohi-
bició de tallar arbres, tant en los boschs de sa
magestat, Déu lo guarde, com altres parts del
present Principat y comptats, y axí mateix de
convertir-los en los propis usos y comoditats
dels provincials, tant dins lo present Principat
com fora de aquell, y no resmenys prohibint lo
us dels boschs, valls y montanyes axí per pastu-
ras com altrament ab differents imposicions de
penas y altras cosas en ditas cridas contengudas,
las quals cridas encontran ab las generals consti-
tucions del principat de Catalunya. Perquè las
ditas cridas són publicades de orde del ex-
cel·lentíssim senyor capità general y firmadas
per sa excel·lència en dit nom, en lo prohemi de
las quals se intitula no sols «capità general del
present Principat y comptats», però encara des-
prés se intitula «capità general del exèrcit» ab
que encontra la disposició del capítol 2 de las
corts del any 1547 y constitució 1 y tot lo títol
«Que novells officials no sian posats». Axí ma-
teix, en ditas cridas dit excel·lentíssim senyor ca-
pità general diu que usa de la facultat de capità
general en las cosas en ditas cridas contengudas
en virtut de una real scèdula de sa magestat
dada en lo Pardo a 8 de mars 1573, de la qual
no consta y en lo cas que constàs, com lo rey
nostre senyor salva sa real clemènçia se hage ab-
dicat lo disposar contra constitucions, dignant-
se de jurar aquellas, constitució 2, títol «De ju-
rament». Y com al capità general, segons la
constitució 7, títol «De officio de alcayts y altres
capitans», no li sia permès usar, ni poder usar,
de jurisdicció alguna, sinó en quant de dret y
per constitucions li és permès, de aquí és que
dita real scèdula no tribuiria al excel·lentíssim
capità general //333v // jurisdicció alguna a més
de la que per constitucions y de dret li és perme-
sa. Axí mateix, com per dita constitució 7, lo ex-
cel·lentíssim capità general tinga la jurisdicció
limitada no li és permès fer cridas ni usar de ju-
risdicció alguna contra los provincials com són
totas las cosas en dita cridas contengudes. Axí
mateix, perquè lo govern universal del Principat
y comptats tant en matèria de justícia com de
gràçia, concessions y prohibicions tocan y spec-
tan al rey nostre senyor o a son lloctinent y, fal-
tant aquell, a son governador o portantveus, se-
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gons la disposició de la constitució 1, títol «De
Audiènçia y consell real» y totas las demés de
aqueix títol, junt ab la constitució única, títol
«De la Audiència del governador» y ho indica la
matexa naturalesa del nom lloctinent ho alter
nos, de hont se veu que lo govern y jurisdicció y
disposició dels negocis y matèrias consernents
als provincials y estat de la provínçia no pot
recàurer al excel·lentíssim capità general y per
consegüent distituhit de jurisdicció no li és lícit
ni permès fer cridas, màxime obstant las consti-
tucions. Axí mateix, perquè com se veu de la sè-
rie y thenor de las cridas que són concebudas en
forma de estatut o edicte general ab paraulas in-
duhint perpetuïtat òbstan a la constitució «Re-
vocant» 7, títol «De dret del fisch». Axí mateix,
perquè ditas cridas són firmadas per vostra
mercè y com no sia cathalà obstan las cridas a la
constitució 1 y última, títol «Que los officials en
Catalunya», etcètera, constitució 1 títol «De
canceller», constitucions 1, 5, 14 y final «De of-
ficio de Protonotari» y demés a més són refe-
rendades per Francisco Lleonart, notari y secre-
tari de la capitania general de Catalunya, lo que
és // 334r // contra estil y és novedat referendar
dos secretaris contra la constitució 19, títol «De
vectigals» y la constitució 10 del mateix títol,
capítol 81 del «Recognoverunt proceres», sots tí-
tol «De consuetuts de Barcelona». Axí mateix,
perquè lo disposar en forsa de pública utilitat,
quan fos lo cas, serie de la suprema potestat y no
del capità general, lo qual lo rey nostre senyor
per sa real clemènçia se ha servit abdicar, parti-
cularment en matèria de vectigals, constitució
«Manam» 10, títol «De vectigals». Axí mateix,
perquè en lo capítol 1 de ditas cridas se revò-
quen differents llicèncias de tràurer fusta dels
boschs, valls y montanyas, suposant que toca
privativament donar-las al capità general contra
las constitucions «Com per experiènçia» 16 y la
constitució «Per ésser» 21, títol «De vectigals»,
en las quals està prohibida la extracció de la fus-
ta fora Catalunya y sos comptats, y axí permesa
dins ells, ab que la prohibició ve a ser contra las
ditas constitucions y contra la constitució 7, tí-
tol «De officio de alcayts» usant de jurisdicció
ab los provincials, però encara ab lo que aquells
fins assí han acostumat. Axí mateix, perquè en
lo capítol 2 de ditas cridas se imposan vint-y-
sinch lliures de penas moneda de plata als que
llevaran la marca o senyal dels arbres que los of-
ficials del senyor rey hauran assenyalat per la fà-
brica de las galeras en quant dita prohibició
mira los arbres que no són en los boschs de sa
magestat. Y suposa lo § últim del capítol 2 de
ditas cridas, que quant se marcan los arbres no·s
paga lo valor de aquells, lo que obsta a la consti-
tució 4, títol «De violència y restitució de des-
pullats» y las col·locadas davall lo títol «De co-
mertiis», en las quals és permès lo poder fer
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quiscun de sos béns lo que li plau sens empatxa-
ment del senyor rey y de sos officials. Y en quant
prohibeix lo empriu dels boschs obsta la consti-
tució «Restituhim» 1, títol «De servituts». Axí
mateix, perquè en lo § últim de dit capítol //
334v // 2 se contrafà, no sols a las constitucions
sobreditas, títol «De violènsia y restituçió de
despullats», però encara a las constitucions que
prohibexan la imposició de nous vectigals com
són las col·locadas en lo volum de las constitu-
cions devall dit títol per gravar al amo dels ar-
bres y als bal·les a fer diligèncias que són espècie
de servituts, màxime respecte de aquells, en los
quals lo excel·lentíssim capità general no pot
usar de jurisdicció. Axí mateix, perquè en lo ca-
pítol 4 de ditas cridas se comet a Francisco de
Alcarrás lo conservar los boschs que no són de
sa magestat ab facultat de posar penas en orde al
lenyam per la fàbrica de las galeras, lo que no és
de la jurisdicció del excel·lentíssim capità gene-
ral etiam en las cosas que espectan al patrimoni
de sa magestat, las quals han de córrer y han
acostumat dirigir-se per altre tribunal que lo del
excel·lentíssim capità general. Y axí encontra ab
la constitució 7, títol «De officio de alcayts»,
particularment com en los boschs que no són
de sa magestat y los particulars tenen lo empriu,
ja està previngut per la constitució 1, títol «De
servituts» y en quant dels boschs dels particulars
òbstan las constitucions sobreditas tant del títol
«Del líbero comers» com del títol «De vecti-
gals», ab las quals lo líbero comers no està pro-
hibit y en cas de prohibició aquella toca al ex-
cel·lentíssim lloctinent general. Axí mateix,
perquè dit Francisco Alcarrás no és cathalà y axí
no pot exercir jurisdicció en Catalunya segons
la constitució 1 y última, títol «Que tots los of-
ficials en Catalunya sian catalans». Axí mateix,
encontra lo capítol 5 de ditas cridas ab la consti-
tució 7, títol «De officio de alcayts» en quant
prohibeix dit capítol 5 de las cridas los forns
que·s fa pega y alquitrà en los boschs de // 335r
// sa magestat, com dit excel·lentíssim capità
general no puga usar de jurisdicció alguna en
los provincials y altrament com la administració
del patrimoni de sa magestat no sia sua. Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 6 de ditas cridas se
prohibeix lo fer pega y alquitrà en los boschs
que no són de sa magestat com obstan las cons-
titucions citadas y particularment perquè las pe-
nas imposadas per ésser exorbitants tenen es-
pècie de confiscació. Axí mateix, té spècie de
confiscació la pena imposada en lo capítol 7 de
ditas cridas a aquells qui tallaran arbres, forada-
ran, taparan o enrrodaran aquells, y axí obsta,
no sols ab las constitucions que en Catalunya
prohibexen la confiscació, però encara per a im-
pedir lo líbero comers. Axí mateix, perquè en lo
capítol 8 se prohibeix lo fer formiguers, conrre-
ar boschs, posar foch en las terras boscosas en-

cara que sian tallats los pins sots pena de trenta
dies de presó en las atarassanas y vint-y-sinch
lliures de plata y de pèrdrer los esplets si no és
que tinguen llicènçia los provincials en escrits
com en dit capítol lo capità general exercesca
jurisdicció en cas no permès impedesca lo líbero
comers y en particular a més de usar de confis-
cació en ditas penas prohibida per la constitució
4 y última, títol «De béns de condemnats» im-
posa nous vectigals volent que los pagesos ha-
gen de menester llicènçia ab scrits de sa ex-
cel·lència contra las constitucions 10,13, 16,
20, 21 y altres títol «De vectigals». Axí mateix,
perquè en lo capítol 9 de ditas cridas se prohi-
beix lo posar foch en los boschs per renovar las
pasturas ni altrament, sots pena de sinch-centes
lliures y altres a arbitre de sa excel·lència, com
per las constitucions sobreditas lo excel·lentís-
sim capità general use de jurisdicció en cas no
permès prohibesca lo líbero comers y facultat de
poder usar cada un de sas cosas imposa penas no
proporcionadas y que contenen spècie de con-
fiscació. Axí mateix, per ditas rahons //335v // y
constitucions encontra ab aquellas lo capítol 10
de las cridas en las quals se prohibeix que en dif-
ferents boschs de Catalunya, los quals no són de
sa magestat, se tallen arbres per fer duella per
portadoras, fent negociació de dita dulla. Axí
mateix, perquè en lo capítol 11 se prohibeix ab
penas exorbitants que ningú preste lo nom als
serradors que cómpran y sèrran arbrers perquè
dit capítol conté espècie de confiscació, impe-
deix lo líbero comers, us propi de sa hasienda.
Axí mateix, se usa de jurisdicció per lo Capità
General en cas no permès. Axí mateix, perquè
en lo capítol 12 se prohibeix que ningú trague
del present Principat pega, alquitrà, carbó,
ratgs, corbas ni altres gèneros de fustas sots pe-
nas en dit capítol contengudas, lo que encontra
ab ditas constitucions, y en quant diu dit capítol
que·s obtinga llicènçia del excel·lentíssim ca-
pità general encontra ab la constitució 21, títol
«De vectigals». Axí mateix, en lo capítol 13 de
ditas cridas se estatuhex que ningú en havant
gose fer, ni fer fer, foch dins los boschs, valls y
montanyas, ni cent passos alrededor de aquells,
ab penas a arbitre de sa excel·lència encontra ab
las ditas constitucions, particularment ab la
constitució «Per quant», 7 títol «De composi-
cions y averias» confirmada ab la constitució 1
de las corts 1599 ab la qual està prohibit lo so-
bredit cas y altrament ab la constitució 1, títol
«De servituts». Axí mateix, perquè lo capítol 14
en quant disposa y prohibeix que ningú gose ni
presumesca fer ni fabricar vaxells ni embarca-
cions en nom de personas catalanas, ni vèndrer
aquells a personas estrangeras encontra ab las
constitucions // 336r // sobreal·legades y parti-
cularment excedeix a las que dispòsan aserca
de la jurisdicció del capità general. Axí mateix,
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perquè en dit capítol 14 se mana que los pa-
trons hagen de prestar caució per las embar-
cacions nolietgeran per anar fora Catalunya
prestant aquella en poder del secretari de la Ca-
pitania General. Y axí mateix, se’ls mana que
porten un testimonial auctèntich al tribunal de
la Capitania General sots pena de pagar lo valor
del vaxell y dos-centas lliures de plata, lo que és
contra las constitucions del líbero comers y ab
las que prohibexen nous vectigals, introducció
de novedats y excedeixen en los límits de la ju-
risdicció del excel·lentíssim Capità General. Axí
mateix, perquè en lo capítol 15 se diu que la
embarcació de las cosas prohibidas (y) permesas
embarcar ab llicènçia hage de asistir un official
de la capitania general. Y que dit official tingue
de donar-ne avís al advocat fiscal de la Capitania
General a gastos y despesas de qui farà la embar-
cació com encóntran al que està contengut en
dit capítol, no sols la constitució 7, títol «De of-
ficio de alcayts» y ab la constitució 1 «Que no-
vells officials no sían posats» però encara encon-
tra ab las constitucions antecedentment al·lega-
des que prohibexen nous vectigals en Catalunya
y las penas imposadas als contrafahents són spè-
cie de confiscació. Axí mateix, perquè en lo ca-
pítol 16 de ditas cridas excedeix a la jurisdicció y
potestat del excel·lentíssim capità general y és
special lo que dit capítol conté del excel·lentís-
sim senyor lloctinent general y axí per obstar-li
de més a més al excel·lentíssim capità general
que se entremet en matèrias previngudas per
constitucions o que òbstan a aquellas a las quals
dit excel·lentíssim senyor capità general ni sos
officials poden contravenir com estiguen obli-
gats servar aquellas. Axí mateix, perquè en dit
capítol 16 se imposan penas exorbitants y que
saben a confiscació y perquè és introducció de
novedat apli- // 336v // car semblants penas als
cofres reals de la capitania general contra las
constitucions y altres drets de la pàtria que
prohibexen introducció de novedats. Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 17 ha ont se confirma
tot lo que està disposat y manat encontra ab tot
lo ponderat antecedentment de hont se veu que
vostra mercè ha contrafet a las sobreditas cons-
titucions y a la constitució «Poch valdria» 11, tí-
tol «De observar constitucions» que prohibeix
semblants fets. Per lo que lo síndich del General
de Catalunya a vostra mercè segonament reque-
reix e interpel·la que per observànsa de ditas ge-
nerals constitucions, capítols de cort, usos y
costums y altres drets de la pàtria revoque, casse
y anul·le las ditas cridas y demés proçehiments
fets per vostra mercè tocants a ditas cridas y
aquelles lleve dels llibres o registres hont estan
continuades y lo demés fasse que té obligació
conforme las generals constitucions, altrament
protesta ab esta segona requesta contra vostra
mercè de las penas imposadas contra los viola-
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dors de las generals constitucions y de tot lo lí-
cit y permès, etcètera, requirens notario, etcete-
ra, copia cujus eidem tradidit et liberavit quam
acceptit et penes se retinuit. Qua quidem papiri
requisitionis scedula sich ut predicitur oblata et
presentata illico dictus dompnus Josephus Antho-
nius de Cerate verbo respondendo dixit «que si se
le ofrecía responder, respondería a su tiempo».
Denique autem adveniente dicti mensis mensis,
die et anno presente me dicto Joanne Argila scri-
ba majore predicto et presentibus etiam testibus
Francisco Martí, burgense Villefranche Penitens,
et Hyacintho Blanch medetine doctore civibus
Barcinone pro //337r // testibus ac hec vocatis spe-
sialiter et assumptis dictus doctor Petrus Cardo-
na dicto nominem constitutus personaliter coram
et ante presentiam magnifici Dominici Verdier
militis et utriusque juris doctor Barcinone domi-
ciliati personaliter reperti in tus domos sue solite
habitationis scitas in presenti civitate Barcinone
in vico dicto dels Banys Vells. Qui dicto nominem
eidem de Verdier obtulit et presentavit et seu per
me dictum scribam majorem obtulere et presen-
tari publice petiit et requisivit quandam in scrip-
tis papiri requisitionis scedulam thenoris sequen-
tis: Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè
senyor doctor Domingo Verdier altre dels mag-
nífichs assessors de la capitania general del pre-
sent principat de Catalunya, com als 30 y 31 del
mes de janer proppassat foren per Joseph Sauri-
na publicadas per los llochs acostumats de la
ciutat de Barcelona unas cridas; segons se diu en
ellas emanadas del tribunal de la capitania gene-
ral, las quals cridas contenen una prohibició de
tallar arbres tant en los boschs de sa magestat,
Déu lo guarde, com altres parts del present
Principat y comptats, y axí mateix de convertir-
los en los propis usos y comoditats dels provin-
cials, tant dins lo present Principat com fora de
aquell, y no resmenys prohibint lo us dels
boschs, valls y montanyes, axí per pasturas com
altrament, ab differents imposicions de penas y
altres cosas en ditas cridas contengudas, las
quals cridas encontra ab las generals constitu-
cions del principat de Catalunya. Perquè las di-
tas cridas són publicades de orde del excel·len-
tíssim senyor capità general y firmadas per sa
excel·lència en dit nom, en lo prohemi de las
quals se intitula no sols «capità general del pre-
sent Principat y comptats» però encara després
se intitula «capità general del exèrcit» ab que
encontra la disposició del capítol 2 de las corts
del any 1547 y constitució 1 y tot lo títol «Que
novells officials no sian posats». Axí mateix, en
// 337v // ditas cridas dit excel·lentíssim senyor
capità general diu que usa de la facultat de ca-
pità general en las cosas en ditas cridas conten-
gudas en virtut de una real scèdula de sa mages-
tat dada en lo Pardo a 8 de mars 1573, de la
qual no consta y, en lo cas que constàs, com lo
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rey, nostre senyor, salva sa real clemènçia, se
hage abdicat lo disposar contra constitucions,
dignant-se jurar aquellas, constitució 2, títol
«De jurament». Y com al capità general, segons
la constitució 7, títol «De officio de alcayts y al-
tres capitans», no li sie permès, ni poder usar de
jurisdicció alguna, sinó en quant de dret y per
constitucions li és permès. De aquí és que dita
real scèdula no tribuiria al excel·lentíssim capità
general jurisdicció alguna a més de la que per
constitucions y de dret li és permès. Axí mateix,
com per dita constitució 7, lo excel·lentíssim ca-
pità general tinga la jurisdicció limitada no li és
permès fer cridas ni usar de jurisdicció alguna
contra los provincials com són totas las cosas en
ditas cridas contengudas. Axí mateix, perquè lo
govern universal del Principat y comptats tant
en matèria de justícia com de gràçia, conces-
sions y prohibicions tocan y spectan al rey nos-
tre senyor o a son lloctinent y, faltant aquell, a
son governador o portantveus, segons la dispo-
sició de la constitució 1, títol «De Audiènçia y
concell real» y totas las demés de aqueix títol,
junt ab la constitució única, títol «De la Au-
diènçia del governador» y ho indica la matexa
naturalesa del nom lloctinent o alter nos, de
hont se veu que lo govern y jurisdicció y dispo-
sició dels negocis y matèrias consernents als
provincials y estat de la provínçia no pot recàu-
rer al excel·lentíssim capità general y per conse-
güent distituït de jurisdicció no li és lícit ni
permès fer // 338r // cridas, màxime obstant las
constitucions. Axí mateix, perquè com se veu
de la sèrie y thenor de las cridas que són conce-
budas en forma de estatut o edicte general ab
paraulas induhint perpetuïtat obstan a la consti-
tució «Revocant» 7, títol «De dret del fisch».
Axí mateix, perquè ditas cridas són firmadas per
don Joseph Anthonio Cerate, lo qual com no
sia català obstan las cridas a la constitució 1 y úl-
tima, títol «Que los officials en Catalunya»,
etcètera, constitució 1, títol «De canceller»,
constitucions 1, 5, 14 y final «De officio de Pro-
tonotari» y demés a més són referendadas per
Francisco Lleonart, notari y secretari de la capi-
tania general de Catalunya, lo que és contra estil
y és novedat referendadas dos secretaris contra
la constitució 19, títol «De vectigals» y la cons-
titució 10 del mateix títol, capítol 81 del «Re-
cognoverunt proçeres», sots títol «De consuetuts
de Barcelona». Axí mateix, perquè lo disposar
en força de pública utilitat, quant fos lo cas, se-
rie de la suprema potestat y no del capità gene-
ral, lo qual lo rey nostre senyor per sa real cle-
mènsia se ha servit abdicar, particularment en
matèria de vectigals, constitució «Manam» 10,
títol «De vectigals». Axí mateix, perquè en lo
capítol 1 de ditas cridas se revoquen differents
llicèncias concedidas de tràurer fusta dels boschs,
valls y montanyas, suposant que toca privativa-

ment donar-las al capità general contra las cons-
titucions «Com per experiènçia» 16 y la consti-
tució «Per ésser» 21, títol «De vectigals», en las
quals està prohibida la extracció de la fusta fora
Catalunya y sos comptats. Y axí permesa dins
ells, ab que la prohibició ve a ser contra ditas
constitucions y contra la constitució 7, títol
«De officio de alcayts», usant de (la) jurisdicció
ab los provincials, però encara ab lo que aquells
fins assí han acostumat. Axí mateix, perquè en
lo capítol 2 de ditas cridas se imposan vint-y-
sinch lliures de penas moneda de plata als que
llevaran la marca o senyal dels arbres que los of-
ficials del senyor rey hauran assenyalat per la fà-
brica de las galeras en quant dita prohibició
mira los arbres que no són en // 338r // los
boschs de sa magestat. Y suposa lo § últim del
capítol 2 de ditas cridas que quant se marcan los
arbres no·s paga lo valor de aquells, lo que obs-
ta a la constitució 4, títol «De violènçia y resti-
tució de despullats» y a las col·locadas devall lo
títol «De comerciis», en las quals és permès lo
poder fer quiscun de sos béns lo que li plau sens
empatxament del senyor rey ni de sos officials. Y
en quant prohibeix lo empriu dels boschs obsta
la constitució «Estatuhim» 1, títol «De servi-
tuts». Axí mateix, perquè en lo § últim de dit
capítol 2 se contrafà, no sols a las constitucions
sobreditas, títol «De violència y restitució de
despullats», però encara a las constitucions que
prohibexen la imposició de nous vectigals com
són las col·locadas en lo volum de las constitu-
cions devall dit títol per gravar al amo dels ar-
bres y als bal·les a fer diligèncias que són espè-
cies de servituts, màxime respecte de aquells, en
los quals lo excel·lentíssim capità general no pot
usar de jurisdicció. Axí mateix, en lo capítol 4
de ditas cridas se comet a Francisco de Alcarrás
lo conservar los boschs, valls y montanyas que
no són de sa magestat ab facultat de posar penas
en orde al llenyam per la fàbrica de las galeras,
lo que no és de la jurisdicció del excel·lentíssim
capità general etiam en las cosas que spectan al
patrimoni de sa magestat, las quals han de cór-
rer y han acostumat dirigir-se per altre tribunal
que lo del excel·lentíssim capità general. Y axí
mateix, encontra ab la constitució 7, títol «De
officio de alcayts», particularment com en los
boschs que no són de sa magestat y los particu-
lars tenen lo empriu ja està previngut per la
constitució 1, títol «De servituts». Y en quant
dels boschs dels particulars, obstan las constitu-
cions sobreditas tant del títol «Del líbero co-
mers» com del títol «De vectigals», ab las quals
lo líbero comers no està prohibit y en cas de
prohibició // 339r // aquella toca al excel·lentís-
sim lloctinent general. Axí mateix, perquè dit
Francisco Alcarrás no és cathalà y axí no pot
exercir jurisdicció en Catalunya, segons la cons-
titució 1 y última, títol «Que tots los officials en
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Catalunya sian catalans». Axí mateix, encontra
lo capítol 5 de ditas cridas ab la constitució 7, tí-
tol «De officio de alcayts» en quant prohibeix,
dit capítol 5 de las cridas, los forns què s’i fa
pega y alquitrà en los boschs de sa magestat,
com dit excel·lentíssim capità general no puga
usar de jurisdicció alguna en los provincials y al-
trament com la administració del patrimoni de
sa magestat no sia sua. Axí mateix, perquè en lo
capítol 6 de ditas cridas se prohibeix lo fer pega
y alquitrà en los boschs que no són de sa mages-
tat, com obstan las constitucions citadas y parti-
cularment perquè las penas imposadas per ésser
exhorbitants tenen spècie de confiscació. Axí
mateix, té spècie de confiscació la pena imposa-
da en lo capítol 7 de ditas cridas a aquells qui ta-
llaran arbres, foradaran, taparan o enrrodaran
aquells y axí obsta no sols a las constitucions
que en Catalunya prohibexen la confiscació,
però encara per impedir lo líbero comers, lo ús
de sas cosas als provincials ab las constitucions
que permeten lo líbero comers. Axí mateix, per-
què en lo capítol 8 se prohibeix lo fer formi-
guers, conrresar boschs, posar foch en las terras
boscosas encara que sían tallats los pins, sots
pena de trenta dies de presó en las atarassanas y
vint-y-sinch lliures de plata y de pèrdrer los es-
plets si no és que tinguen llicència los provin-
cials en scrits. En dit capítol lo capità general
exercesca jurisdicció en cas no permès, impe-
desca lo líbero comers y en particular a més de
usar de confiscació en ditas penas prohibida per
la constitució 4 y última, títol «De condem-
nats» imposa nous vectigals, volent que los pa-
gesos hagen de menester llicènçia ab escrits de
sa excel·lència contra las constitucions 10, 13,
16, 20, 21 y altres títol «De vectigals». Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 9 de ditas cridas se
prohibeix lo posar foch en los // 339v // boschs
per renovar las pasturas, ni altrament, sots pena
de sinch-centes lliures y altres a arbitre de sa ex-
cel·lència, com per las constitucions sobreditas
lo excel·lentíssim capità general usa de jurisdic-
ció en cas no permès, prohibesca lo líbero co-
mers y facultat de poder usar cada hun de sas
cosas, imposa penas no proporsionadas y que
contenen spècie de confiscació. Axí mateix, per
ditas rahons y constitucions encontra ab aque-
llas, lo capítol 10 de las cridas, en las quals se
prohibeix que en differents boschs de Catalu-
nya, los quals no són de sa magestat, se tallen
arbres per fer duella per portadoras, fent nego-
ciació de dita duella. Axí mateix, perquè en lo
capítol 11 se prohibeix ab penas exorbitants que
ningú preste lo nom als serradors que compran
y serran arbres perquè dit capítol conté espècie
de confiscació, impedeix lo líbero comers, ús
propi de sa hasienda. Axí mateix, se usa de juris-
dicció per lo capità general en cas no permès.
Axí mateix, perquè en lo capítol 12 se prohibeix
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que ningú traga del present Principat pega, al-
quitrà, carbó, ratgs, corbas ni altras gèneros de
fustas sots pena en dits capítols contengudas, lo
que encontra ab ditas constitucions, y en quant
diu dit capítol que obtinga llicència del ex-
cel·lentíssim capità general encontra ab la cons-
titució 21, títol «De vectigals». Axí mateix, en
lo capítol 13 de ditas cridas se estatuheix que
ningú en havant gose fer, ni fer fer fochs dins los
boschs, valls y montanyas, ni cent passos alrede-
dor de aquells ab penas a arbitre de sa excel·lèn-
cia encontra ab las ditas constitucions, particu-
larment ab la constitució «Per quant», 7 títol
«De composicions y averias», confirmada ab la
constitució 1 de las Corts 1599 ab la qual està
prohibit lo sobredit cas y altrament ab la consti-
tució // 340r // 1, títol «De servituts». Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 14 en quant disposa y
prohibeix que ningú gose ni presumesca fer ni
fabricar vaxells ni embarcacions en nom de per-
sonas catalanas, ni vèndrer aquells a personas
strangeras encontra ab las constitucions sobre-
al·legades y particularment excedeix a las que
disposan aserca de la jurisdicció del capità gene-
ral. Axí mateix, perquè en dit capítol 14 se mana
que los patrons hagen de prestar caució per las
embarcacions nolietgeran per anar fora Cata-
lunya, prestant aquella en poder del secretari de
la capitania general. Y axí mateix, se’ls mana que
porten un testimonial auctèntich al tribunal de
la capitania general, sots pena de pagar lo valor
del vaxell y dos-centes lliures de plata, lo que és
contra las constitucions del líbero comers y ab
las que prohibexen nous vectigals, introduc-
cions de novedats y excedeixen los límits de la
jurisdicció del excel·lentíssim capità general.
Axí mateix, perquè en lo capítol 15 se diu que la
embarcació de las cosas prohibidas y permesas
embarcar ab licència hage de asistir un official
de la capitania general y que dit official tingue
de donar-ne avís al advocat fiscal de la capitania
general a gastos y despesas de qui farà la embar-
cació, com encontra al que està contengut en
dit capítol, no sols la constitució 7, títol «De of-
ficio de alcayts» y ab la constitució 1, «Que no-
vells officials no sian posats», però encara encon-
tra ab las constitucions antecedentment al·lega-
des que prohibexen nous vectigals en Catalunya
y las penas imposades als contrafahents són spè-
cie de confiscació. Axí mateix, perquè lo capítol
16 de ditas cridas excedeix a la jurisdicció y po-
testat del excel·lentíssim capità general y és spe-
cial lo que dit capítol conté del excel·lentíssim
senyor lloctinent general y axí per obstar-li de
més a més al excel·lentíssim capità general que
se entremet en matèrias previngudas per consti-
tucions o que obsta a aquellas a las quals dit ex-
cel·lentíssim senyor capità // 340v // general ni
sos officials poden entrevenir com estiguen
obligats servar aquellas. Axí mateix, perquè en
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dit capítol 16 se imposan penas exorbitants y
que saben a confiscació y perquè és introducció
de novedat aplicar semblants penas als cofres re-
als de la capitania general contra las constitu-
cions y altres drets de la pàtria que prohibexen
introducció de novedats. Axí mateix, perquè en
lo capítol 17, ha ont se confirma tot lo que ab
ditas cridas està disposat y manat, encontra ab
tot lo ponderat antecedentment, de hont se veu
que vostra mercè ha contrafet a las sobreditas
constitucions y a la constitució «Poch valdria»
11, títol «De observar constitucions» qui prohi-
beix semblants fets. Per lo que lo síndich del
General de Catalunya a vostra mercè requereix
y interpel·la ab esta segona requesta que per ob-
servança de ditas generals constitucions, capí-
tols de cort, usos, costums y altres drets de la
pàtria revoque, casse y anul·le las ditas cridas y
lo demés fasse que té obligació segons las gene-
rals constitucions. Altrament protesta ab esta
segona requesta contra vostra mercè de las pe-
nas imposadas contra los violadors de las gene-
rals constitucions y de tot lo lícit y permès re-
quirens, etcetera, notario, etcetera, copia cujus
eidem tradidit et liberavit quam acceptit et penes
se retinuit. Qua quidem papiri requisitionis sce-
dula sich ut predicitur oblata et presentata illico
dictus Dominicus Verdier verbo respondendo di-
xit quod retinebat sibi terminum juris ad respon-
dendum. De quibus ita per actis et gestis atque se-
cutis illico dictus Petrus Cardona dicto nomine
petiit et requisivit fieri et tradi unum et plura
publicunt seu publica concimilia instrumenta
per me dictum et infrescriptum scribam majo-
rem. Que fuerunt acta Barcinone sub anno, die,
mense et locis respective predictisa // 341r // pre-
sente me dicto Joanne Argila, scriba majore pre
et infrascripto et presentibus etiam testibus res-
pective predictis ad premissa vocatis spesialiter et
assumptis pro ut superius continetur».

Divendres, a XVII. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de ses senyories
lo noble don Francisco Gamis y Falcó com ha
procurador de la noble dona Anna Gamis y Fal-
có, viuda, sa mare, consta de sa procura en po-
der de Lluís Fontana, notari públich de Barce-
lona, als 17 del present y corrent mes de mars,
certificatòria de la qual és assí cusida, signada de
lletra J, ha jurat en mà y poder de ses senyories
que ha fetas las diligèncias posibles en trobar los
actes originals de la creació dels censals condo-
nats, feta a 6 de abril proppassat, no ha trobats
aquells y per ço ésser feta certificatòria.

Tercera embaxada en orde a las cridas de la ca-
pitania general. En aquest mateix die ha fet rela-

ció lo doctor Pere Cardona servint lo offici de
síndich del General de Catalunya com lo die de
14 del present y corrent mes de mars entregà y
donà a sa excel·lència del excel·lentíssim senyor
lloctinent y capità general de sa magestat en lo
present Principat lo terser recado o tercera em-
baxada en orde a unas cridas fetas per orde de sa
excel·lència com a capità general del present
Principat als 30 y 31 de janer proppassat. E sa
excel·lència ha respost que se la mirarà. La qual
és assí cusida, signada de lletra B y del thenor
següent:

«Excel·lentíssima senyor.

Los diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuhen a vostra excel·lència com
als 27 de febrer propassat y als 10 del corrent
mes de mars ab dos recados representaren a vos-
tra excel·lència que als 30 y 31 del mes de janer,
també proppassat, se han publicat en la ciutat //
341v // de Barcelona unas cridas en nom de vos-
tra excel·lència com a capità general del present
Princpat y Comptats de Rosselló y Cerdanya en
las quals a més de la firma de vostra excel·lència
estan continuadas las firmas del doctor Bona-
ventura Tristany, advocat fiscal de la capitania
general, y del doctor Domingo de Verdier as-
sessor, referendadas, per mandato de vostra ex-
cel·lència per ausència de son secretari, per don
Joseph Anthonio de Cerate y per Francisco
Lleonart, notari y secretari del real tribunal de la
capitania general, en las quals cridas vostra ex-
cel·lència no sols se intitula «Lloctinent y capità
general de sa magestat», que Déu lo guarde, en
lo present Principat y Comptats, però també se
intitula «capità general del exèrcit» de dit Prin-
cipat, fent distincció del capità general del Prin-
cipat ab lo capità general del exèrcit; lo que 
obsta al capítol de cort 2 del any 1547 ha ont se
diu que «novells officials no pugan ésser creats
en Catalunya», inseguint la constitució 1 y tot
lo títol «Que novells officials no sian posats». Y
axí mateix en ditas cridas se apropia vostra ex-
cel·lència com a capità general y al tribunal la 
fàbrica de las galeras en las atarassanas de la pre-
sent ciutat en virtut de real scèdula de sa mages-
tat dada en el Pardo a 8 de mars 1573 y per ço,
en ditas cridas, fa varios mandatos y ordinacions
prenent color y intendènçia, que per la informa-
ció que se ha manat rèbrer en lo tribunal de la
capitania ha constat de notables abusos y extra-
ordinaris excessos se han fet y de cada dia se
continuan en devastar y arruhinar los boschs,
valls y montanyas ahont los arbres se fan, fent
aquells inútils, convertint-los en propis usos y
comoditats com és pega, carbó, alquitrà, duella,
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trebentina y altres, fent-ne bigues y ports per
aportar en altres regnes y que també ne fan sa-
hetias y barcas majors y menors // 342r // ab ca-
lor que han de servir per naturals de Catalunya
las venen a personas strangeras. Y axí mateix,
diu que de la dita informació, y per relació de
personas per vostra excel·lència enviades, ha
constat ser los boschs molt destruïts per los ex-
cessos y abusos de tal manera que resta impo-
sibilitat y hauria de cessar la continuació de la
fàbrica de las galeras y altres embarcacions ne-
cessàries per al servey, custòdi(a) del mar y con-
servació de la santa fe catòlica; y per ço, feta 
paraula en lo dit tribunal a instànçia del procu-
rador fiscal de aquell, ha fet vostra excel·lència
vàrias ordinacions, prohibicions y estatuts, y
com totas las sobreditas cridas y lo en ellas orde-
nat tant per apropriar-se la cognisió y adminis-
tració de justícia com a capità general contra los
provincials sia contra la constitució 7, títol «De
offici de alcayts, capitans», etcètera, en la qual al
capità general tant solament se li dóna la juris-
dicció que per dret y constitucions li és permesa
y no hi hage disposició alguna de dret, ni per
constitució de Catalunya per a què dit ex-
cel·lentíssim capità general pugue conèxer dels
provincials encara que fossen soldats stipendiats
y axí bé no pugue tocar a dit capità general lo
conèxer de la administració de justícia, encara
que ab pretest de la utilitat pública per ser tota
del senyor rey y de son primogènit y son llocti-
nent y en ausènçia de aquells de son governador
o portantveus segons las constitucions generals
y dret de la pàtria, y axí en dit nom de capità ge-
neral no se ha pogut rèbrer la informació men-
sionada majorment conciderant que en los
boschs que són en lo present principat de Cata-
lunya y assenyaladament en los de Tortosa, Ar-
búcies, Santa Coloma de Farnés, Sant Martí de
la Esparra, Joanet, Sant Feliu de Buxaleu y sos
encontorns, Sant Joan de l’Erm, Montseny,
Folgons, Vall de Cabó, Lerma y altres y ha llen-
yam y ha arbres en tots y en cada hu de //342v //
aquells per fabricar moltas galeras y altres vaxells
y embarcacions marítimes ab tanta abundànçia
com memòria de hòmens hi hage hagut, y axí
mateix de molts anys a esta part que no y (ha)
memòria de hòmens en contrari se ha acostu-
mat en dits boschs y altres particulars fer pega,
alquitrà, trementina, tallar arbres per fer posts,
bigas, llata, duella per a portadoras sens que per
lo sobredit se hagen devastats dits boschs. Axí
mateix, los provincials y naturals de Catalunya
han acostumat y acostuman tràurer los boschs
propis, reduhir-los a cultura, fer fusta en ells,
posar foch per la utilitat y servey de las pasturas
per fer formiguers, carbó y tallar lenya y los pas-
tors que guarden bestiar han fet y fan foch en
los boschs per son sustento, reparant-se del fret
y altres necessitats y axí, prohibint com prohibe-
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xen ditas cridas las ditas cosas, encontran ab las
constitucions del líbero comers y del títol «De
violència y restitució de despullats». Y axí també
per ser ditas cridas en forsa de estatut o edicte
general, perquè de las paraulas de aquellas se in-
dueix perpetuïtat, encontran ab la constitució
«Revocant» 7, títol «De dret del fisch», prohi-
bint semblants edictes sinó és en cas de guerra y
encara tal que tinga lloch lo usatge «Princeps
namque» o en cas de convocació de Corts o du-
rant aquellas y en quant se troban ditas cridas
referendadas per don Joseph Anthoni de Cera-
te, lo qual no és català obsta la constitució 1, tí-
tol «De canceller», constitució 1, 5, 14 y final
«De offici de protonotari» y essent referendadas
també per Francesch Lleonart notari és contra
stil y novedat referendar dos secretaris contra la
constitució 19, títol «De vectigals» y la //343 //
constitució del mateix títol, capítol 81 del «Re-
cognoverunt proceres» sub título «De consuetuts
de Catalunya». Y per quant lo secretari té títol
de offici, conforme se nomena en lo títol de
protonotari, se encontra també ab la rúbrica
«Que novells officials no sian posats». Tots los
demés capítols de las ditas cridas a més de en-
contrar-se ab les sobreditas constitucions y al-
tres drets se encontran també lo primer capítol
en quant vostra excel·lència com a capità gene-
ral revoca las llicèncias concedidas de tràurer
fusta, se encontra ab la constitució «Com per
experiènçia» 16 y la constitució «Per ésser» 21,
títol «De vectigals», ab la qual se prohibeix tràu-
rer fusta del present Principat y axí és permès lo
tallar fusta per propi ús dels naturals, los quals
no necessitan de llicènçia alguna y axí la prohi-
bició ve a encontrar ab los usos y costums del
Principat per haver acostumat sempre tallar fus-
ta per propis usos, en particular en los boschs
que són propis. Lo capítol 2 de ditas cridas que
imposa pena de vint-y-sinch lliures, moneda de
plata als que llevaran la marca o senyal que los
officials del senyor rey hauran assenyalat, en
quant dita pena mira los arbres dels boschs que
no són de sa magestat y suposa dit capítol del §
últim que no és pagat lo just valor, obsta la
constitució 4, títol «De violèncias y restitució
de despullats» perquè sens conexensa de causa
se priva lo domini de dits arbres y en quant al §
últim se disposa que si dins quatre mesos aprés
que serà tallat lo arbre no serà pagat lo amo de
aquell ne hage de donar rahó al bal·le del lloch y
se hagen de fer altres diligències se encontra, a
més de las sobreditas constitucions, ab lo líbero
comers impedint que los amos no·s puguen va-
ler de aquells. Y també se encontra ab la consti-
tucions que prohibexen la imposició de nous
vectigals com és obligar a los amos dels arbres y
als bal·les fer las ditas diligèncias tant en respec-
te dels officials reals com dels barons sobre //
343v // los quals no se extén la jurisdicció del ex-
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cel·lentíssim capità general segons la dita cons-
titució 7, títol «De officio de alcayts», etcètera,
lo capítol 4 en què se anomena per conservador
dels boschs a Francisco de Alcarrás ab facultat
de posar las penas li aparexerà conforme vostra
excel·lència li té ordenat, a més de que lo dit Al-
carrás és foraster, per consegüent no pot tenir
offici ab jurisdicció o sens ella per obstar la
constitució 1, títol «Que tots los officials sian
catalans», en quant lo dit conservador de
boschs mira als boschs de sa magestat obsta la
constitució 1 y las demés del títol «Que novells
officials», a més de no tocar a la capitania gene-
ral per ser del patrimoni de sa magestat, que
Déu guarde, en quant als boschs y arbres tocant
al domini o al empriu dels particulars encontra
ab la dita constitució 7 «De officio de alcayts»,
obstan las constitucions del líbero comers y de
nous vectigals y essent com és lo abús prohibit
per la constitució 1, títol «De servituts», la co-
nexensa y remey de dit abús toca a vostra ex-
cel·lència com a lloctinent y no al tribunal de la
capitania. Lo capítol 7, a més de impedir lo líbe-
ro comers y lo propi ús de cosas pròpias y no ser
del tribunal de la capitania general la pena de
dos-centas lliures de plata per cada arbre y altres
majors y menors a arbitre de vostra excel·lència,
és exorbitant, de la qual se induheix espècie de
confiscació, prohibida per constitucions y altres
drets, majorment que lo prohibir fer pega y al-
quitrà és de gran perjudici al Principat, com ho
és també lo disposat en lo capítol 8 manant que
no gose ni presumesca conrrear ni fer formi-
guers en los boschs encara que sien tallats los
pins en pena de trenta dies de presó en las atara-
sassas de la //344r //present ciutat y vint-y-sinch
lliures de plata y pèrdrer los splets que en dits
boschs seran fets si no és que tingan llicència ex-
pressa de vostra excel·lència en escrits encontra
ab las ditas constitucions 7, títol «De offici de
alcayts» y ab las constitucions que permeten lo
líbero comers y ab les que prohibexen que algú
sia despullat de sas cosas sens conexensa de cau-
sa y restarian los pagesos impedits a reduhir los
boschs propis a cultura y millorar las terras en
què han de posar los formiguers ab dany de la
cosa pública; però encara per ser la pena tant
exorbitant que conté spècie de confiscació és
contra la constitució 4 y última «Dels béns dels
condemnats» y altres aplicables. Y en quant al
que lo pagès hage de menester llicènçia de vos-
tra excel·lència encontra ab las constitucions
«Prohibint nous vectigals». Y axí mateix lo capí-
tol 9 se encontra ab totas las sobreditas consti-
tucions y altres aplicables en quant mana sots
pena de sinch-centes lliures y altres majors y
menors a arbitre de vostra excel·lència que nin-
gú gose ni presume posar ni fer posar foch en
los boschs a effecte de renovar las pasturas, ni
altrament essent com és líbero a cada qual lo fer

artigas, posar foch a aquellas y als boschs que
són propis y de son domini. Y axí mateix també
lo contengut ab lo capítol 10 és contra las so-
breditas constitucions en quant se prohibeix ta-
llar arbres per fer duella, per fer portadoras en
pena de vint-y-sinch lliures de plata y altras pe-
nas majors y menors a arbitre de vostra ex-
cel·lència a més de donar per perduda la dita
duella. Y axí mateix lo disposat en lo capítol 11,
prohibint en pena de cent lliures de plata y al-
tres majors y menors etcètera, als que prestaran
nom als serradors per a tallar y serrar arbres o al-
trament en los boschs, valls y montanyas. Y lo
disposat en lo capítol 12, prohibint tràurer del
present Principat pega, alquitrà, carbó, ratgs,
corbas y altre gènero de fustas sots las penas en
dits // 344v // capítols contengudas si no és que
tinguessen llicència de vostra excel·lència com a
capità general, encontra ab totas las sobreditas
ponderadas constitucions y altres aplicables, ni a
la Capitania General toca dispensar a las consti-
tucions generals de Catalunya y lo donar llicèn-
çia contra lo disposat en ellas. Lo capítol 13 dis-
posant que ningú gose fer ni fer fer foch dins los
boschs, valls y montanyas ni cent passos alrede-
dor de aquells en pena de trenta dies de presó
en la atarassana y altres majors y menors encon-
tra ab totas las sobreditas constitucions y en
particular contra la constitució «Per quant» 7,
títol «De composicions», confirmada ab la
constitució 1 de les Corts del any 1599 ab la
qual està prohibit lo sobredit cas y altrament ab
la constitució 1, títol «De servituts». Lo capítol
14, disposa que ningú gose fer fabricar vaxells
ni embarcacions, encontra ab totas las sobredi-
tas constitucions y en quant mana que lo patró
de la barca hage de donar caució en poder del
secretari de la capitania general y en cas se per-
dés portar un testimonial auctèntich rebut ab
auctoritat del jutge y que aquell hage de presen-
tar al tribunal de dita capitania en pena de pagar
lo valor del vaxell y dos-centas lliures de plata y
altres penas, etcètera, encontra ab totas las so-
breditas constitucions y del líbero comers, nous
vectigals, introducció de novedats y excedeix la
jurisdicció de la capitania general. Lo capítol 15,
en lo qual se ordena que un official de la capita-
nia general del lloch a hont se farà la embarcació
asistesca a la embarcaçió de las cosas prohibidas
que ab llicència se embarcaran, se encontra evi-
dentment ab las totas sobreditas constitucions y
// 345r // particularment ab la 1 del títol «Que
novells officials» y assenyaladament en quant
diu que hage de ser gastós de la part que farà la
embarcació en pena de cent lliures per quiscuna
vegada. Y axí mateix lo disposat ab lo capítol 16
sots pena de cent ducats y altres majors y me-
nors, etcètera, encontra ab totas las sobreditas
constitucions y altres drets ponderats y en quant
aplica la dita pena als cofres reals de la capitania
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general és introducció de novedat y contravé
també a totes las sobreditas constitucions. Per
ço y altrament los deputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya a qui pertany per la
obligació de sos officis la observansa de las ge-
nerals constitucions y exir al reparo de aquellas,
inseguint lo vot y parer dels assessors y advocat
fiscal de dit general, extrajudicialment suplican
a vostra excel·lència, com a lloctinent sia de son
servey; ab esta terçera embaxada, revocar las di-
tas cridas per dita Capitania General publicades
per encontrar aquellas ab las generals constitu-
cions de Catalunya, y en particular ab las pon-
derades y altres aplicables, y manar als officials de
dita capitania traguen aquellas dels registres de
dita capitania per a què las ditas constitucions,
usatges, usos y costums sien íntegrament y in-
violablement observats, lo que rebran a singular
gràcia y merçè de la mà de vostra excel·lència».

En aquest mateix dia han comparegut en lo con-
sistori de ses senyories Matheu Sentís, ciutedà
honrrat de Barcelona, com a procurador del doc-
tor Bonaventura Tristany y Joseph Virgili, notari
real, ciutedà de Barcelona, y essent presents per
testimonis Francisco Martí, burgès de Vilafran-
ca, y Jacinto Morató, tapiçer, ciutedà de Barcelo-
na, han presentat a ses senyories un acte de revo-
cació fet per lo dit Bonaventura //345v //Tristany
y dit Joseph Virgili, junt ab la procura feta per dit
doctor Bonaventura Tristany a dit Sentís en lo
dit acte insertada, lo qual acte auctèntich està assí
cusit, signat de lletra A y del thenor següent:

A. Diea decima quinta mensis martii anno a na-
tivitate Domini millesimo sexcentesimo septuage-
simo tertio, Barcinone.

Constituhit personalment lo magnífich senyor
Bonaventura Tristany, doctor en drets, donsell,
en la ciutat de Barcelona domiciliat, devant y en
presènçia de mi, Joseph Virgili, notari avall
scrit, trobat en un aposento de la casa y habita-
ció del noble senyor don Francisco Marron, au-
ditor general del exèrcit de Catalunya, que la té
en la present ciutat de Barcelona, en lo carrer de
Santa Anna, me ha requerit a mi dit notari, en
presència dels testimonis avall scrits, llevàs acte
y continuàs en scrits las cosas següents, és a ça-
ber: Que considerant dit senyor doctor Bona-
ventura Tristany que en la causa criminal que se
aportava en la Audiènçia General del exèrcit de
Catalunya devant dit noble senyor don Francis-
co Marrón com auditor general y de ell dit se-
nyor doctor Bonaventura Tristany com a adjunt
deputat per lo excel·lentíssim senyor duch de
Cessa, lloctinent y capità general del exèrcit en

614

lo present principat de Catalunya y capità gene-
ral del exèrcit per la dita causa y declaració de
aquella, instant lo síndich de la present ciutat
contra don Agustín de Medina, comissari gene-
ral del dit exèrcit, hajen ells dits senyors don
Francisco Marrón y doctor Bonaventura Tris-
tany en dits respective noms sentenciat y decla-
rat la sentència en dita causa contenguda, la data
de la qual és als vuyt del mes dea //346r // febrer
proppassat; y entre altres capítols de dita sentèn-
cia hagen declarat un capítol en llengua castella-
na que és del thenor següent: Fallamos que de-
bemos declarar y declaramos, en primer lugar, que
las tres caxas de dulçes referidas y aprehenderon
Francisco Torrents y Jayme Monfort a un lacayo
de don Agustín de Medina a la puerta del Mar
desta ciudad no cayeron en fraude por no haver
pagado los drechos y que assí la aprehençión de
ellas no fue legítima por las razones alegadas por
dicho don Agustín en esta causa y son de drecho.
Y por el conseguiente debemos de condenar y con-
denamos a la ciudad de Barcelona y al síndico en
su nombre a que las restituya a dicho don Agustín
de Medina, como a soldado y official que sirve en
este Principado y exército, libres y sin pagar gabe-
las ni otra imposiçión que impone la ciudad se-
mejante a la pretendida; y en defeto de dichas tres
caxas de dulçes haya de restituir y restituya siete
reales de a ocho que pareçe costaron. Y lo cumpla
el síndico en dicho nombre dentro de sinco días de
la notificaçión, no obstante lo por él alegado y ex-
hibido, que declaramos no procede de drecho y re-
serbamos a la ciudad y al síndico en su nombre el
recurso legítimo que le pudiere competir contra el
clavario que las comissó con todas las demás costas
y danyos que por esta causa le puede pertenecer».
Y com la magestat de la reyna, nostra senyora,
que Déu guarde, sie estada servida manar se re-
voque la dita sentènçia en quant lo dit capítol
per parlar aquell de exempció de soldats, lo qual
orde lo dit excel·lentíssim senyor duch de Ces-
sa, virrey y capità general sobredit, ab despaig
de catorse del corrent mes és estat servit manar
se posàs en execució. Per lo tant lo dit senyor
doctor Bonaventura Tristany, obehint lo dit
real // 346v // orde de sa magestat y lo de sa ex-
cel·lència y també per observança de las generals
constitucions de Catalunya, a las quals may és
estada sa intenció contrafer, per saber és aquexa
la real voluntat de sa magestat, que Déu guarde,
de que sian las generals constitucions de Cata-
lunya inviolablement observadas, revoca, cassa y
anul·la tot lo sobredit capítol y declaraçió dalt
incertat y tot lo en aquell contengut y a major
cauthela me requereix a mi, dit infrascrit notari,
passe en aquell la creu de Santa Eulària en se-
nyal de nul·litat segons disposició de dret si y de

[ 1673 ]

a. l’original d’aquesta procura està intercalada entre els folis
345 i 347/3 del trienni 1671 a 1674.

a. a continuació una procura i un document transcrits en el
mateix dietari.



tal manera com si dit capítol y declaració feta no
fos, com en effecte yo, dit Joseph Virgili, en pre-
sència dels infrascrits testimonis delineo y passo
la creu de Santa Eulària de dit capítol en la for-
ma y figura qu·és de veure en dit proçès y sen-
tència original per a què en tot temps conste en
judici y fora d’ell de la inualiditat y nul·litat de
dit capítol y declaració, entenent emperò que
los demés capítols y declaracions de dita sentèn-
çia per contenir diferent matèria de la sobredita
declaració vol estigan en sa forsa y valor. Y per a
què millor la dita revocació se puga fer ab tot
cumpliment y solemnitats requisitas segons or-
denan las generals constituçions de Catalunya y
altrament, lo dit senyor doctor Bonaventura
Tristany de son grat y certa sciènçia constitueix
y ordena procurador seu cert y special y per las
cosas devall scritas general axí que la specialitat
a la Generalitat no puga derogar ni e contra al
magnífich Matheu Sentís, ciutedà honrrat de
Barcelona, encara que absent per a què en son
nom, y representant sa persona pròpia, compare-
ga y comparèxer puga tant en lo consistori de la
casa del General de Catalunya //347r // y devant
dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes com devant de altres qualsevols perso-
nas y audièncias, tribunals y consistoris y en
aquells y aquelles la dita renunciació presentar y
si menester serà de nou revocar dit capítol y de-
claració ab totes les solemnitats degudes y per-
tanyents segons pràticas, consuetuts y ordina-
çions del dit General de Catalunya y per dit
effecte fer y presentar qualsevols súpplicas, actes
y generalment fer tot lo demés que convingan a
nostre senyor Déu y sa ànima y als quatre sants
evangelis, prometent que tot lo que dit Sentís,
son procurador, farà o tindrà per ferm y agrada-
ble y de no revocar-o sots obligació de sos béns
y ab jurament. E no resmenys jo lo dit avall scrit
Joseph Virgili, inseguint lo dit real orde y també
per obediènçia y observànsia de las generals
constitucions de Catalunya y per las matexas ra-
hons dalt ponderadas per lo dit senyor doctor
Bonaventura Tristany, quals vull haver assí per
repetidas revoco, casso y annul·lo lo acte de la
publicació de la dita sentènçia en quant al dit
capítol per dit senyor Bonaventura Tristany dalt
revocat y delineat y tot lo demés del dit procés
que yo he encontrat als reals privilegis y consti-
tucions de Catalunya y axí o revoco y annul·lo,
passant la creu de Santa Eulària en la forma y fi-
gura que en dit procés original se veu. De las
quals cosas me requereix lo dit senyor doctor
Bonaventura Tristany quant a son interés, to-
cant ne lleve acte y aquell entregue aquí sia in-
terés, offerint-me yo dit notari, axí mateix en-
tregar dit acte en quant a mon interés a qui
convinga. Las quals cosas foren fetas en la ciutat
de Barcelona die, mes y any y lloch sobredits,
present jo lo dit y avall escrit notari y presents

també Eudalt Comes, studiant natural de la vila
de Camprodon del principat de Catalunya y de
família del dit noble senyor don // 347v // Fran-
cisco Marrón y Domingo Esteve, soldat de la
companyia de don Antón Serrán del tercio de
Laganés, testimoni per las ditas cosas, totes y
sengles cridats.

In quorum licet aliena manu pro majori parte
scriptorum fiden ego Josephus Virgili, auctorita-
rem regia notarius publicus et de collegio notario-
rum regiorum Barcinone, qui predictis una cum
prenominatis testibus presents interfui hic me
subscribo et meum quo utor in actis claudendis
requisitus appono solitum sig+num».

E ses senyories han respost lo contengut en un
paper, qu·és assí cusit signat de lletra B, qu·és
del thenor següent:

B. «Ea més per quant per part del magnífich Bo-
naventura Tristany, donsell y en drets doctor, y
Joseph Virgili, notari real, se ha presentat a ses
senyories un acte de revocació rebut en poder
de dit Virgili a 15 del corrent mes y any ab lo
qual acte revocan en quant al dits los toca res-
pective un capítol de una sentència proferida
per don Francisco Marrón y doctor Bonaventu-
ra Tristany als 8 del mes de febrer proppassat en
la causa criminal que instava lo síndich de la ciu-
tat de Barcelona contra don Agustín de Medi-
na, comissari general del trosso de Milà y que,
havent commessa lo acte de dita revocació als
magnífichs assessors, advocat fiscal de la present
casa y doctors aplicats ab parer de aquells, feta
relació per dits magnífichs assessors y advocat
fiscal de paraula en lo present consistori, delibe-
ren que dit acte de revocació en la forma que
està concebut no sie admès com en effecte no·l
admeten ses senyories. Per quant en dit acte de
revocació se fa menció de Audiència General
del exèrcit per ésser tribunal nou y per haver-i
en Catalunya tribunal de la Capitania // 348r //
General y axí multiplicar-se tribunals respecte
de una matexa jurisdicció del excel·lentíssim ca-
pità general del present Principat y comptats, y
també perquè dit acte de revocació no està con-
cebut en la forma que disposa la constitució
«Poch valdria» 11, títol «De observar constitu-
cions» ni de aquella se fa menció en dit acte, ni
de las constitucions que tenen obligació de
reintegrar. Y axí mateix perquè màxime, havent-
se ja firmat lo dupte per lo síndich del general
sobre lo fet en dit acte de revocació contengut,
deuen dits revocants offerir pagar los danys y
gastos causats com en aquells deuen ésser con-
dempnats y axí aquells liquidats davant del molt
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reverent canceller junctis tribus aulis, aconten-
tan-se los dits revocants que·s fasse lo decret de
execució y insidenter la liquidació de dits danys
y gastos com si fossen condemnats y altrament
se observe en la dita revocació lo que·s deu ob-
servar segons la dita constitució «Poch valdria»
11 y altres aplicables, deliberant axí mateix que
lo scrivà major de la present casa, a qui tant so-
lament donen licènçia per a llevar acte de dita
presentació, no done fee de la dita presentació
sens inserció de la present deliberació».

348v Dilluns, a XX. En aquest die de orde de ses senyo-
ries lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de
síndich del General, y Juan Argila, scrivà major
del dit general, nos som conferits en las casas y
pròpia habitació del doctor Domingo de Verdier,
cavaller, en casa del doctor Bonaventura Tristany,
donsell, en la habitació de don Anthonio de Ce-
rate y en casa de Francesch Lleonart, notari, a ef-
fecte de presentar a quiscú de ells terçeras reques-
tas en orde a la contrafacció de las cridas del tallar
arbres, al qual de Verdier no li foren presentades
fins lo die 22 del present, en los actes dels quals
presentades, juntament ab las respostas per ells fe-
tas, ço és, del doctor Tristany y de Verdier, són assí
cusits, signats de lletra G y del thenor següent:

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo tertio
die vero vigesima mensis martii eiusdem intitu-
lata presente et ad hec vocato atque requisito me
Joanne Argila, cive honorato Batista, secretario
et scriba majore Ge-b //349r // neralis Catalonie,
et presentibus Francisco Carmona et Raphelle
Pelegrí, scriptore Barcinone, civibus pro testibus
ad hec vocatis spesialiter et assumptis. Petrus
Cardona, utriusque juris doctor, civis Barcinone,
tanque deserviens de licensia dominores deputa-
tores et auditorum computatorum dicti Genera-
lis officium sindici dicti Generalis pro domno Mi-
chelle de Masdovelles dicto nominem constitutus
personaliter coram et ante presentiam magnifici
Bonaventura Tristany domicelli, utriusque juris
doctor, Barcinone domiciliati, personaliter reper-
ti intus domos sue solite habitationis scitas in pre-
senti civitate Barcinone in vico dicto d’en Trebo-
let qui dicto nominem eidem Tristany obtulit et
presentavit et seu per me dictum scribam majo-
rem obtulere et presentari publite petiit et requi-
sivit quandam in scriptis papiri requisitionis sce-
dulam thenoris sequentis: Molt bé sab y ignorar
no pot vostra mercè, senyor doctor Bonaventu-
ra Tristany, donsell, advocat fiscal de la capita-
nia general del present Principat de Catalunya,
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com als 30 y 31 del mes de janer prop passat fo-
ren per Joseph Saurina publicades per los llochs
acostumats de la ciutat de Barcelona unas cri-
das, segons se diu en ellas, emanadas del tribu-
nal de la capitania general, firmadas per lo ex-
cel·lentíssim senyor duch de Sessa y Bahena y
per altres, entre los quals és vostra mercè sotas-
crit com a advocat fiscal de la capitania general
de Catalunya, las quals crides contenen una
prohibició de tallar arbres, tant en los boschs de
sa magestat, Déu lo guarde, com altres parts del
present Principat y comptats, y axí mateix de
convertir-los en los propis usos y comoditats
dels provincials tant dins lo present Principat
com fora de aquell, y no resmenys prohibir lo ús
dels boschs, valls y montanyes axí per pasturas
com altrament ab diferents imposicions, las
quals cridas encontran ab las generals constitu-
cions del Principat de Catalunya. Perquè las di-
tas cridas són publicades de orde del excel·len-
tíssim senyor capità general y firmades per //
349v //sa excel·lència en dit nom. En lo prohemi
de las quals se intitula no sols «capità general
del present Principat y comptats», però encara
després se intitula «capità general del exèrcit»
ab que encontra la disposició del capítol 2 de las
Corts del any 1547 y constitució 1 y tot lo títol
«Que novells officials no sian posats». Axí ma-
teix, en ditas cridas dit excel·lentíssim senyor ca-
pità general diu que usa de la facultat de capità
general en las cosas en ditas cridas contengudas
en virtut de una real scèdula de sa magestat
dada en lo Pardo a 8 de mars 1573, de la qual
no consta y, en lo cas que constàs, com lo rey
nostre senyor, salva sa real clemènçia, se hage
abdicat lo disposar contra constitucions, dig-
nant-se de mirar aquellas, constitució 2, títol
«De juraments». Y com al capità general, se-
gons la constitució 7, títol «De officio de alcayts
y altres capitans» no li sie permès usar, ni poder
usar de jurisdicció alguna sinó en quant de dret,
y per constitució li és permès, de aquí és que
dita real scèdula no tribuïria al excel·lentíssim
capità general jurisdicció alguna a més de la que
per constitucions o de dret li és permès. Axí ma-
teix, com per dita constitució 7 lo excel·lentís-
sim capità general tinga la jurisdicció limitada
no li és permès fer cridas ni usar de jurisdicció
alguna contra los provincials com són totas las
cosas en ditas cridas contengudas. Axí mateix,
perquè lo govern universal del Principat y
comptats, tant en matèria de justícia com de
gràçia, concessions y prohibicions tocan y spèc-
tan al rey nostre senyor o a son lloctinent y, fal-
tant aquell, a son governador o portantveus, se-
gons la disposició de la constitució 1, títol «De
audiència y consell real» y totas las demés de
aqueix títol, junt ab la constitució única, títol
«De la audiènçia del Governador» y ho indica la
matexa naturalesa del nom lloctinent //350r // o
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alter nos; de hont se veu que lo govern y juris-
dicció y disposició dels negocis y matèrias con-
cernents als provincials y estat de la provínçia no
pot recàurer al excel·lentíssim capità general y
per consegüent, destituhit de jurisdicció, no li
és lícit ni permès fer cridas, màxime obstant las
constitucions. Axí mateix, perquè com se veu
en la sèrie y thenor de las cridas que són conce-
budas en forma de estatut o edicte general ab
paraulas induhint perpetuïtat, obstan a la cons-
titució «Revocant», 7, títol de «De dret del
fisch». Axí mateix, perquè ditas cridas són fir-
mades per don Joseph Anthonio de Cerate, lo
qual com no sia cathalà obstan las cridas a la
constitució 1 y última, títol «Que los officials en
Catalunya», et cètera, constitució 1, títol «De
canceller», constitució 1, 5, 14 y final «De offi-
cio de prothonotari» y demés a més com sian
referendades per Francesch Lleonart, notari y
secretari de la capitania general de Catalunya, lo
que és contra estil y és novedat referendar dos
secretaris contra la constitució 19, títol «De
vectigals» y la constitució 10 del mateix títol,
capítol 18 del «Recognoverunt proceres», sots tí-
tol «De consuetuts de Barcelona». Axí mateix,
perquè lo disposar en forma de pública utilitat,
quant fos lo cas, serie de la suprema potestat y
no del capità general, la qual lo rey nostre se-
nyor per sa real clemènçia se ha servit abdicar,
particularment en matèria de vectigals, consti-
tució «Manam» 10, títol «De vectigals. Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 1 de ditas cridas se re-
vocan differents llicèncias concedidas de tràurer
fusta dels boschs, valls y montanyas, suposant
que toca privativament donar-las al capità gene-
ral contra las constitucions, «Com per expe-
riençia» 16 y la constitució «Per ésser», 21, títol
«De vectigals», en las quals està prohibida la ex-
tracció de la fusta fora Catalunya y sos comptats
y axí permesa dins ells, ab que la prohibició ve a
ser contra las ditas constitucions y //350v //con-
tra la constitució 7, títol «De offici de alcayts»,
usant de jurisdicció ab los provincials, però en-
cara ab lo que aquells fins assí han acostumat.
Axí mateix, perquè en lo capítol 2 de ditas cri-
das se imposan vint-y-sinch lliures de penas,
moneda de plata, als que llevaran la marca o
senyal dels arbres que los officials del senyor rey
hauran assenyalat per la fàbrica de las galeras en
quant dita prohibició mira los arbres que no són
en los boschs de sa magestat y suposa lo § últim
del capítol 2 de ditas cridas, que quant se mar-
can los arbres no·s paga lo valor de aquells, lo
que obsta a la constitució 4, títol «De violència
y restitució de despullats» y col·locadas devall lo
títol «De comerciis» en las quals és permès lo po-
der fer quiscú de sos béns lo que li plau sens em-
patxament del senyor rey ni de sos officials. Y en
quant prohibeix lo empriu dels boschs obsta la
constitució «Restituhim» 1, títol «De servituts».

Axí mateix, perquè en lo § últim de dit capítol 2
se contrafà no sols ab las constitucions sobredi-
tas, títol de «De violènçia y restitució de despu-
llats» però encara a las constitucions que prohi-
bexen la imposició de nous vectigals com són
las col·locadas en lo volum de las constitucions,
devall dit títol per gravar al amo dels arbres y als
batlles ha fer diligèncias que són spècies de ser-
vituts, màxime respecte de aquells en los quals
lo excel·lentíssim capità general no pot usar de
jurisdicció. Axí mateix perquè en lo capítol 4 de
ditas cridas se comet a Francisco de Alcarrás lo
conservar los boschs, valls, montanyas que no
són de sa magestat ab facultat de posar penas en
orde al llenyam per la fàbrica de las galeras, lo
que no és de la jurisdicció del excel·lentíssim ca-
pità general etiam en lo cas que expectan al pa-
trimoni de sa magestat, las quals han de córrer y
han acostumat dirigir-se per altre tribunal que
lo del excel·lentíssim capità general y axí encon-
//351r // tra ab la constitució 7, títol «De officio
de alcayts», particularment com en los boschs
que no són de sa magestat y los particulars te-
nen lo empriu ja està previngut per la constitu-
ció 1, títol «De servituts» y en quant als boschs
dels particulars obstan las constitucions sobre-
ditas tant del títol «Del líbero comers» com del
títol «De vectigals» ab las quals lo líbero comers
no està prohibit y en cas de prohibició aquella
toca al excel·lentíssim lloctinent general. Axí
mateix, perquè dit Francisco de Alcarrás no és
català y axí no pot exercir jurisdicció en Cata-
lunya segons la constitució 1 y última, títol
«Que tots los officials en Catalunya sian cata-
lans». Axí mateixa, encontra lo capítol 5 de ditas
cridas ab la constitució 7, títol «De officio de al-
cayts» en quan prohibeix lo dit capítol 5 de las
cridas los forns que·s fa pega, alquitrà en los
boschs de sa magestat, com dit excel·lentíssim
capità general no puga usar de jurisdicció algu-
na en los provincials y altrament com la admi-
nistració del patrimoni de sa magestat no sia
sua. Axí mateix, perquè en lo capítol 6 de ditas
cridas se prohibeix lo fer pega y alquitrà en los
boschs que no són de (sa) magestat, com obstan
las constitucions citadas y particularment per-
què las penas imposadas per ésser exorbitants
tenen spècie de confiscació. Axí mateix, té espè-
cie de confiscació la pena imposada en lo capítol
7 de ditas cridas a aquells qui tallaran arbres,
foradaran, taparan o enrroderan aquells y axí
obsta no sols ab las constitucions que en Cata-
lunya prohibeixen la confiscació però encara per
impedir lo líbero comers y lo us de sas cosas als
provincials ab las constitucions que permeten lo
líbero comers. Axí mateix, perquè en lo capítol
8 se prohibeix lo fer formiguers, conrrear
boschs, posar foch en las terras boscosas, encara
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que sian tallats los pins, sots pena de trenta dias
de presó en las atarassanas y vint-y-sinch lliures
de plata y de pèrdrer los esplets sinó és que tin-
gan llicència los provincials // 351v // en scrits,
com en dit capítol lo capità general exercesca
jurisdicció en cas no permès, impedesca lo líbe-
ro comers y en particular a més de usar de con-
fiscació en ditas penas, prohibida per la consti-
tució 4 y última, títol «De béns de condemnats»
imposa nous vectigals, volent que los pagesos
hagen de menester llicència en scrits de sa ex-
cel·lència contra las constitucions 10, 13, 16,
20, 21 y altres títol «De vectigals». Axí mateix,
perquè en lo capítol 9 de ditas critas se prohi-
beix lo posar foch en los boschs per renovar las
pasturas ni altrament, sots pena de sinch-centes
lliures y altres a arbitre de sa excel·lència, com
per las constitucions sobredites lo excel·lentís-
sim capità general usa de jurisdicció en cas no
permès, impedesca lo líbero comers y facultat
de poder usar cada hu de sas cosas, imposa pe-
nas no proporcionadas y que contenen spècie
de confiscació. Axí mateix, per ditas rahons y
constitucions encontra ab aquellas lo capítol 10
de las cridas, en las quals se prohibeix que en di-
ferents boschs de Catalunya, los quals no són de
sa magestat, se tallan arbres per a fer duella per
portadoras, fent negociació de dita duella. Axí
mateix, perquè en lo capítol 11 se prohibeix ab
penas exorbitants que ningú preste lo nom als
serradors que compran y serran arbres perquè
dit capítol conté spècie de confiscació y impe-
deix lo líbero comers, us propi de sa hasienda,
axí mateix, se usa de jurisdicció per lo capità ge-
neral en cas no permès. Axí mateix, perquè en
lo capítol 12 se prohibeix que ningú traga del
present Principat pega, alquitrà, carbó, ratgs,
corbas ni altres gèneros de fustas sots penas en
dit capítol contengudas, lo que encontra (ab di-
tas constitucions) y en quant diu dit capítol
que·s obtinga llicència del excel·lentíssim capità
general encontra ab la constitució 21, títol «De
vectigals». Axí mateix, en lo capítol 13 de ditas
cridas se estatueix //352r // que ningú en havant
gose fer ni fer fer fochs dins los boschs, valls y
montanyas, ni cent passos alrededor de aquells
ab penas a arbitre de sa excel·lència, encontra ab
las ditas constitucions, particularment ab la
constitució «Per quant» 7, títol «De composi-
cions y averias», confirmada ab la constitució 1
de las Corts 1599 ab las quals està prohibit lo
sobredit cas y altrament ab la constitució 1, títol
«De servituts». Axi mateix, perquè lo capítol 14
en quant disposa y prohibeix que ningú gose ni
presumesca fer ni fabricar vaxells ni embarca-
cions en nom de personas catalanas ni vèndrer
aquells a personas strangeras encontra ab las
constitucions sobre al·legades, y particularment
excedeix a las que disposan aserca de la jurisdic-
ció del capità general. Axí mateix perquè en dit
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capítol 14 se mana que los patrons hagen de
prestar caució per las embarcacions nolietgeran
per anar fora Catalunya, prestant aquella en po-
der del secretari de la capitania general y axí ma-
teix se’ls mana que aporten un testimonial
auctèntich al tribunal de la capitania general
sots pena de pagar lo valor del vaxell y dos-cen-
tes lliures de plata, lo que és contra las constitu-
cions del líbero comers y ab las que prohibexen
nous vectigals, introducció de novedats y exce-
deixen en los llímits de la jurisdicció del ex-
cel·lentíssim capità general. Axí mateix, perquè
en lo capítol 15 se diu que la enbarcació de las
cosas prohibidas y permesas embarcar ab llicèn-
çia hage de asistir un official de la capitania ge-
neral y que dit official tinga de donar-ne avís al
advocat fiscal de la capitania general a gastos y
despesas de qui farà la embarcació, com encon-
tran al que està contengut en dit capítol, no sols
la constitució 7, títol «De officio de alcayts» y
ab la constitució 1 «Que novells officials no sian
posats», però encara encontra ab las constitu-
cions antecedentment al·legades, que prohibei-
xen nous // 352v // vectigals en Catalunya y las
penas imposades als contrafahents, són spècie de
confiscació. Axí mateix, perquè en lo capítol 16
de ditas cridas excedeix a la jurisdicció y potes-
tat del excel·lentíssim capità general y és espe-
cial lo que dit capítol conté del excel·lentíssim
senyor lloctinent general y axí per obstar-li de
més a més al excel·lentíssim capità general, que
se entremet en matèries previngudas per consti-
tucions o que obstan a aquelles, a las quals dit
excel·lentíssim senyor capità general ni sos offi-
cials poden contravenir, com estigan obligats
servar aquellas. Axí mateix, perquè en dit capí-
tol 16 se imposan penas exorbitants y que saben
a confiscació y perquè és introducció de nove-
dat aplicar semblants penas als cofres reals de la
capitania general contra las constitucions y al-
tres drets de la pàtria que prohibexen introduc-
ció de novedats. Axí mateix, perquè en lo capí-
tol 17, a hont se confirma tot lo que ab ditas
cridas està disposat y manat encontra (ab) tot lo
ponderat antecedentment, de hont se veu que
vostra mercè ha contrafet a las sobreditas cons-
titucions y a la constitució «Poch valdria» títol
11, «De observar constitucions», que prohibeix
semblants fets. Per lo que lo síndich del General
de Catalunya a vostra mercè per terçera vegada
requereix e interpel·la per observansa de las di-
tas generals constitucions, capítols y actes de
cort, usos y costums y altres drets de la pàtria re-
voque, casse y anul·le las ditas cridas y demés
proçehiments fets per vostra mercè tocants a di-
tas cridas y lo demés fasse que té obligació con-
forme las generals constitucions. Altrament
protesta ab esta terçera requesta contra de vos-
tres mercès de las penas imposades contra los
violadors de las generals constitucions y en par-
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ticular per la constitució 11, títol «De observar
constitucions» y «De tot lo lícit y permès», re-
quirens notario, etcetera. Copia cujus tradidit et
liberavit quam accepit et // 353r // penes se reti-
nuit. Qua quidem papiri requisitionis scedula
sich ut predicitur oblata et presentata illico dictus
doctor Bonaventura Tristany, verbo respondendo,
dixit quod retinebat sibi terminum juris ad res-
pondendum. Postea autem adveniente dictis et
eisdemmet, die, mense et anno presente me dicto
Joanne Argila, scriba majore predicto, et presen-
tibus at etiam testibus Jacobo Ramis et Stephano
Casals, juvenibus faber lignariis, Barcinone ha-
bitatores, pro testibus ad hec vocatis spesialiter et
assumptis predictus Petrus Cardona dicto nomi-
nem constitutus personaliter coram et ante pre-
sentiam Francisci Lleonart, notarius ac scribe
majoris Capitanie Generalis, personaliter adin-
vensi intus domos sue solite habitationis quas fuet
in presenti civitate Barcinone in vico dicto lo ca-
rrer del Carme qui dicto nominem eidem obtulit
et presentavit et seu per me dictum scribam majo-
rem obtulere et presentari publice petiit et requi-
sivit quandam in scriptis papiri requisitionis sce-
dulam thenoris sequentis: Molt bé sab y ignorar
no pot vostra mercè senyor Francisco Lleonart,
secretari y escrivà de la capitania general, com
als 30 y 31 del mes de janer prop passat foren
per Joseph Saurina publicades per los llochs
acostumats de la ciutat de Barcelona unas cri-
das, segons se diu en ellas, emanades del tribu-
nal de la capitania general, firmadas per lo ex-
cel·lentíssim senyor duch de Sessa y Bahena y
per altres, entre los quals és vostra mercè sotas-
crit com a escrivà y secretari de la capitania ge-
neral de Catalunya, las quals cridas contenen
una prohibició de tallar arbres tant en los
boschs de sa magestat, Déu lo guarde, com al-
tres parts del present Principat y comptats, y axí
mateix de convertir-los en los propis usos y co-
moditats dels provincials tant dins lo present
Principat com fora de aquell. Y no resmenys
prohibir lo us dels boschs, valls y montanyes axí
per pasturas com altrament ab diferents // 353v
// imposicions de penas y altres cosas en ditas
cridas contengudas, las quals cridas encontran
ab las generals constitucions del principat de
Catalunya. Perquè las cridas són publicades de
orde del excel·lentíssim senyor capità general y
firmadas per sa excel·lència en dit nom, en lo
proemi de las quals se intitula no sols «capità
general del present Principat y comptats», però
encara després se intitula «capità general del
exèrcit» ab que encontra la disposició del capí-
tol 2 de las Corts del any 1547 y constitució 1 y
tot lo títol «Que novells officials no sian po-
sats». Axí mateix, en ditas cridas dit excel·lentís-
sim senyor capità general diu que usa de la fa-
cultat de capità general en las cosas en ditas
cridas contengudas en virtut de una real scèdula

de sa magestat dada en lo Pardo a 8 de mars
1573, de la qual no consta y, en lo cas que cons-
tàs, com lo rey nostre senyor, salva sa real cle-
mènçia, se hage abdicat lo disposar contra cons-
titucions, dignant-se de mirar aquellas, consti-
tució 2, títol «De jurament». Y com al capità
general, segons la constitució 7, títol «De offi-
cio de alcayts y altres capitans» no li sia permès
usar, ni poder usar de jurisdicció alguna sinó és
en quant de dret, y per constitucions li és
permès, de aquí és que dita real scèdula no tri-
buïria al excel·lentíssim capità general jurisdic-
ció alguna a més de la que per constitucions y
de dret li és permesa. Axí mateix, com per dita
constitució 7 lo excel·lentíssim capità general
tinga la jurisdicció llimitada no li és permès fer
cridas ni usar de jurisdicció alguna contra los
provincials com són totas las cosas en ditas cri-
das contengudas. Axí mateix, perquè lo govern
universal del Principat y comptats, tant en
matèria de justícia com de gràçia, concessions y
prohibicions tocan y spectan al rey nostre se-
nyor o a son lloctinent y, faltant aquell, // 354r
// a son governador o portantveus, segons la
disposició de la constitució 1, títol «De audièn-
çia y consell real» y totas las demés de aqueix tí-
tol, junt ab la constitució única, títol «De la au-
diènçia del governador» y ho indica la matexa
naturalesa del nom lloctinent o alter nos; de
hont se veu que lo govern y jurisdicció y dispo-
sició dels negocis y matèrias concernents als
provincials y estat de la província no pot recàu-
rer al excel·lentíssim capità general y per conse-
güent, destituhit de jurisdicció, no li és lícit ni
permès fer cridas, màxime obstant las constitu-
cions. Axí mateix, perquè com se veu de la sèrie
y thenor de las cridas que són concebudas en
forma de estatut o edicte general ab paraulas in-
duhint perpetuïtat obstan a la constitució «Re-
vocant», 7, títol de «De dret del fisch». Axí ma-
teix, perquè ditas cridas són firmades per don
Joseph Anthonio de Cerate, lo qual com no 
sia cathalà obstan las cridas a la constitució 1 y
última, títol «Que los officials en Catalunya»,
etcètera, constitució 1, títol «De canceller»,
constitució 1, 5, 14 y final «De officio de prot-
honotari» y demés a més com sian referendades
per vostra mercè Francesch Lleonart, notari y
secretari de la capitania general de Catalunya, lo
que és contra estil y és novedat referendar dos
secretaris contra la constitució 19, títol «De
vectigals» y la constitució 10 del mateix títol,
capítol 81 del «Recognoverunt proceres», sots tí-
tol «De consuetuts de Barcelona». Axí mateix,
perquè lo disposar en forsa de pública utilitat,
quant fos lo cas, serie de la suprema potestat y
no del capità general, lo qual lo rey nostre se-
nyor per sa real clemènçia se ha servit abdicar,
particularment en matèria de vectigals, consti-
tució «Manam» 10, títol «De vectigals. Axí ma-
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teix, perquè en lo capítol 1 de ditas cridas se re-
vocan diferents llicèncias concedidas de tràurer
fusta dels boschs, valls y montanyes, suposant
que toca privativament donar-las al capità gene-
ral contra las constitucions, «Com per experièn-
cia» 16 y la constitució «Per ésser», 21 títol «De
vectigals», en las quals està prohibida la extrac-
ció de la fusta fora Catalunya y sos comptats y
axí permesa dins ells, ab que la prohibició ve a
ser contra las ditas constitucions y //354v //con-
tra la constitució 7, títol «De officio de alcayts»,
usant de jurisdicció ab los provincials, però en-
cara ab lo que aquells fins assí han acostumat.
Axí mateix, perquè en lo capítol 2 de ditas cri-
das se imposan vint-y-sinch lliures de penas,
moneda de plata, als que llevaran la marca o
senyal dels arbres que los officials del senyor rey
hauran assenyalat per la fàbrica de las galeras.
En quant dita prohibició mira los arbres que no
són en los boschs de sa magestat y suposa lo §
últim del capítol 2 de ditas cridas, que quant se
marcan los arbres no·s paga lo valor de aquells,
lo que obsta a la constitució 4, títol «De violèn-
sia y restitució de despullats» y col·locadas de-
vall lo títol «De comerciis» en las quals és
permès lo poder fer quiscun de sos béns lo que
li plau, sens enpatxament del senyor rey ni de
sos officials. Y en quant prohibeix lo empriu
dels boschs obsta la constitució «Restituhim» 1,
títol «De servituts». Axí mateix, perquè en lo §
últim de dit capítol 2 se contrafà no sols ab las
constitucions sobreditas, títol de «De violènsia
y restitució de despullats» però encara a las
constitucions que prohibexen la imposició de
nous vectigals com són las col·locadas en lo 
volum de las constitucions, devall dit títol per
gravar al amo dels arbres y als batlles ha fer di-
ligències que són spècie de servituts, màxime
respecte de aquells, los quals lo excel·lentíssim
capità general no pot usar de jurisdicció. Axí
mateix, perquè en lo capítol 4 de ditas cridas se
comet a Francisco de Alcarrás lo conservar los
boschs, valls y montanyes que no són de sa ma-
gestat ab facultat de posar penas en orde al llen-
yam per la fàbrica de las galeras, lo que no és de
la jurisdicció del excel·lentíssim capità general
etiam en las cosas que espectan al patrimoni de
sa magestat, las quals han de córrer y han acus-
tumat dirigir-se per altre tribunal que lo del ex-
cel·lentíssim capità general. Y axí encontra ab la
constitució 7, títol «De offici de alcayts», parti-
cularment, com en los boschs que no són de sa
magestat y los particulars tenen lo enpriu, ja
està previngut per la constitució 1, títol «De
servituts» y // 355r // en quant dels boschs dels
particulars obstan las constitucions sobreditas
tant del títol «Del líbero comers» com del títol
«De vectigals» ab las quals lo líbero comers no
està prohibit y, en cas de prohibició, aquella toca
al excel·lentíssim lloctinent general. Axí mateix,
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perquè dit Francisco de Alcarrás no és català y
axí no pot exercir jurisdicció en Catalunya se-
gons la constitució 1 y última, títol «Que tots
los officials en Catalunya sian cathalans». Axí
mateix, encontra lo capítol 5 de ditas cridas ab
la constitució 7, títol «De officio de alcayts» en
quan prohibeix lo dit capítol 5 de las cridas los
forns en què·s fa pega, alquitrà en los boschs de
sa magestat, com dit excel·lentíssim capità ge-
neral no pugue usar de jurisdicció alguna en los
provincials y altrament com la administraçió del
patrimoni de sa magestat no sia sua. Axí mateix,
perquè en lo capítol 6 de ditas cridas se prohi-
beix lo fer pega y alquitrà en los boschs que no
són de sa magestat, com obstan las constitu-
cions citadas y particularment perquè las penas
imposadas per ésser exorbitants tenen spècie de
confiscació. Axí mateix, té spècie de confiscació
la pena imposada en lo capítol 7 de ditas cridas a
aquells qui tallaran arbres, foradaran, taparan o
enrroderan aquells, y axí obsta, no sols ab las
constitucions que en Catalunya prohibexen la
confiscació, però encara per impedir lo líbero
comers y lo us de las cosas als provincials ab las
constitucions que permeten lo líbero comers.
Axí mateix, perquè en lo capítol 8 se prohibeix
lo fer formiguers, conrrear boschs, posar foch
en las terras boscosas, encara que sian tallats los
pins, sots pena de trenta dies de presó en las ata-
rassanas y vint-y-sinch lliures de plata y de pèr-
drer los esplets sinó és que tinguen llicència los
provincials en escrits, com en dit capítol lo capi-
tà general exercesca jurisdicció en cas no permès,
impedesca lo líbero comers y en particular a més
de usar de confiscació en ditas penas prohibi-
da per la constitució 4 y última, títol «De béns
de condemnats», imposa nous vectigals, volent
que los // 355v // pagesos hagen de menester
llicència en scrits de sa excel·lència contra las
constitucions 10, 13, 16, 20, 21 y altres, títol
«De vectigals». Axí mateix, perquè en lo capítol
9 de ditas critas se prohibeix lo posar foch en los
boschs per renovar las pasturas ni altrament,
sots pena de sinch-centes lliures y altres a arbitre
de sa excel·lència, com per las constitucions so-
breditas lo excel·lentíssim capità general usa de
jurisdicció en cas no permès, impedesca lo líbe-
ro comers y facultat de poder usar cada hun de
sas cosas imposa penas no proporcionadas y que
contenen spècie de confiscació. Axí mateix, per
ditas rahons y constitucions encontra ab aque-
llas lo capítol 10 de las cridas, en las quals se
prohibeix que en differents boschs de Catalu-
nya, los quals no són de sa magestat, se tallen
arbres per fer duella per portadoras, fent nego-
ciació de dita duella. Axí mateix, perquè en lo
capítol 11 se prohibeix ab penas exorbitants que
ningú preste lo nom als serradors que compran
y serran arbres perquè dit capítol conté spècie
de confiscació, impedeix lo líbero comers, ús
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propi de sa hasienda, axí mateix, se usa de juris-
dicció per lo capità general en cas no permès.
Axí mateix, perquè en lo capítol 12 se prohibeix
que ningú traga del present Principat pega, al-
quitrà, carbó, ratgs, corbas ni altre gènero de
fustas sots penas en dit capítol contengudas, lo
que encontra ab ditas constitucions. Y en quant
diu dit capítol que·s obtinga llicència del ex-
cel·lentíssim capità general encontra ab la cons-
titució 21, títol «De vectigals». Axí mateix, en
lo capítol 13 de ditas cridas se estatueix que nin-
gú en havant pugue ni gose fer ni fer fer fochs
dins los boschs, valls ni montanyas ni cent pas-
sos alrededor de aquells ab penas a arbitre de sa
excel·lència encontra ab las ditas constitucions,
particularment ab la // 356r // constitució «Per
quant» 7, títol «De composicions y averias»,
confirmada ab la constitució 1 de las Corts 1599
ab las quals està prohibit lo sobredit cas y altra-
ment ab la constitució 1, títol «De servituts».
Axí mateix, perquè en lo capítol 14 en quant
disposa y prohibeix que ningú gose ni presu-
mesca fer ni fabricar vaxells ni embarcacions en
nom de personas catalanas ni vèndrer aquells a
personas strangeras encontra ab las constitu-
cions sobre al·legades, y particularment exce-
deix a las que disposan aserca de la jurisdicció
del dit capità general. Axí mateix, perquè en dit
capítol 14 se mana que los patrons hagen de
prestar caució per las embarcacions nolietgeran
per anar fora Catalunya, prestant aquella en po-
der del secretari de la capitania general. Axí ma-
teix, se lis mana que porten un testimonial
auctèntich al tribunal de la capitania general
sots pena de pagar lo valor del vaxell y dos-cen-
tas lliures de plata, lo que és contra las constitu-
cions del líbero comers y altres que prohibexen
nous vectigals, introducció de novedats y exce-
deixen los límits de la jurisdicció del excel·len-
tíssim senyor capità general. Axí mateix, perquè
en lo capítol 15 se diu que la embarcació de las
cosas prohibidas y permesas embarcar ab llicèn-
cia hage de asistir un official de la capitania ge-
neral y que dit official tingue de donar-ne avís al
advocat fiscal de la capitania general a gastos y
despesas de qui farà la embarcació, com encon-
tran al que estàa contengut en dit capítol, no
sols la constitució 7, títol «De officio de alcayts»
y ab la constitució 1 «Que novells officials no
sian posats», però encara ab las constitucions
antecedentment al·legades, que prohibexen
nous vectigals en Catalunya y las penas imposa-
des als contrafahents són spècie de confiscació.
Axí mateix, //356v // perquè en lo capítol 16 de
ditas cridas excedeix a la jurisdicció y potestat
del excel·lentíssim capità general y en special lo
que dit capítol conté del excel·lentíssim senyor
lloctinent general. Y axí, per obstar-li de més a

més al excel·lentíssim capità general, que se en-
tremet en matèrias previngudas per consti-
tucions o que obstan a aquellas, a las quals dit
excel·lentíssim senyor capità general ni sos offi-
cials poden contravenir, com estiguen obligats
servar aquellas. Axí mateix, perquè en dit capí-
tol 16 se posan penas exorbitants y que saben a
confiscació y perquè és introducció de novedat
aplicar penas als cofres reals de la capitania ge-
neral contra las constitucions y altres drets de la
pàtria que prohibeixen introducció de nove-
dats. Axí mateix, perquè en lo capítol 17, a hont
se confirma tot lo que ab ditas cridas està dispo-
sat y manat encontra ab tot lo ponderat antece-
dentment, de hont se veu que vostra mercè ha
contrafet a las sobreditas constitucions y a la
constitució «Poch valdria», títol «De observar
constitucions», que prohibeix semblants fets.
Per lo que lo síndich del General de Catalunya a
vostra mercè ab esta tercera requereix e inter-
pel·la per observança de ditas generals constitu-
cions, capítols y actes de cort, usos y costums y
altres drets de la pàtria, revoque, casse y anul·le
las ditas cridas y demés procehiments fets per
vostra mercè tocants a ditas cridas y aquellas lle-
ve dels llibres o registres hont estan continuadas
y lo demés fasse que té obligació conforme las
generals constitucions. Y altrament protesta
contra de vostra mercè de las penas imposadas
per las generals constitucions contra los viola-
dors de aquellas y en particular per la constitu-
ció 11, títol «De observar constitucions y de tot
lo lícit y permès», etcètera, requirens notario, et-
cetera. Copia cujus eidem tradidit et liberavit
quam accepit et penes se retinuit. Qua quidem //
357r // papiri requisitionis scedula sich ut predici-
tur oblata et presentata illico dictus Franciscus
Lleonart, verbo respondendo, dixit sequentia.
Responent Francesch Lleonart, notari, secretari
y escrivà del tribunal de la Capitania General, a
tres scripturas a ell presentadas, instant lo sín-
dich del General de Catalunya, la una als 8, l’al-
tra als 16 del present y corrent mes y la última lo
dia present, totas las quals comensan «Bé sap e
ignorar no pot vostra mercè senyor Francesch
Lleonart» y totas ellas acaban altrament, «pro-
testan de las penas imposadas per generals cons-
titucions contra los violadors de aquellas e de tot
lo demés lícit y permès de protestar, requirens,
notario». Diu y respon que ell, responent, no
minutà ni entrevingué en manera en la minuta y
confecció de ditas cridas, sinó que aquellas li
presentà lo magnífich doctor Bonaventura Tris-
trany, advocat fiscal de la capitania general, fetas
y minutadas y firmadas ja del excel·lentíssim se-
nyor duch de Cessa, lloctinent y capità general,
y del doctor Bonaventura Tristany, advocat fis-
cal, y del magnífich doctor Domingo Verdier,
assessor de dit tribunal, y referendadas per don
Joseph Anthonio de Cerate, secretari de dit ex-
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cel·lentíssim senyor lloctinent y capità general, y
recusant ell, responent firmar aquellas, suposat
que venian firmadas de dit secretari, dit advocat
fiscal volgué y li manà firmar aquellasa, lo que
no pugué scusar, màxime no sabent ell, respo-
nent que aquellas topassen ni contravinguessen
a ninguna constitució de Catalunya, que si ho
hagués sabut haguera recusat firmar aquellas,
com de fet no las haguera firmadas. Y axí ma-
teix, diu y respon que si aquellas contravenen a
las generals constitucions o en alguna de aque-
llas està prompte y aparellat en borrar y delinear
dita firma y altrament revocar, cassar y anul·lar
tot allò que ell responent li tocarà y li serà lícit y
permès revocar, cassar y // 357v // anul·lar com
ab la present ho delinea, borra, revoca, cassa y
anulla nunch pro tunch requerint a vostra
mercè senyor Joan Argila que no done còpia de
ditas scripturas y requestas sens inserta de las
presents respostas, requirens, et cetera. Postea
autem adveniente dictis et eisdemmet, die, mense
et anno presente me dicto Joanne Argila, scriba
majore predicto, et presentibus etiam testibus Lu-
dovico Martín, milite, et Hyacintho Blanch, me-
decine doctore civibus Barcinone, pro testibus ad
hec vocatis spesialiter et assumptis predictus doc-
tor Petrus Cardona dicto nominem constitutus
personaliter coram et ante presentiam nobilis
dompni Josephi Anthonii de Cerate personaliter
reperti in palatio excelentisimi domini ducis de
Cessa et Bahena, locumtenentis et capitanei gene-
ralis in presenti principato Catalonie et comita-
tibus Rossilionis et Ceritanie, sciti in presenti ci-
vitate Barcinone, qui dicto nomine eidem obtulit
et presentavit et seu per me dictum scribam majo-
rem obtulere et presentari publice petiit et requi-
sivit quandam in scriptis papiri requisitionis sce-
dulam thenoris sequentis: Molt bé sap e ignorar
no pot vostra mercè senyor don Joseph Antho-
nio de Cerate que en ausència del secretari del
excel·lentíssim duch de Sessa y Bahena ha firmat
unas cridas publicadas als 30 y 31 del mes de ja-
ner en la present ciutat per Joseph Saurina, se-
gons se diu en ellas emanadas del tribunal de la
capitania general, firmadas per lo excel·lentíssim
senyor duch de Sessa y Bahena y per altres, en-
tre los quals és vostra magestat en ausènçia del
secretari del excel·lentíssim duch de Sessa y Ba-
hena, las quals cridas contenen una prohibició
de tallar arbres, tant en los boschs de sa mages-
tat, Déu lo guarde, com altres parts del present
Principat y comptats, y axí mateix de convertir-
los en los propis usos y comoditats dels provin-
cials, tant dins lo present Principat com // 358r
// fora de aquell, y no resmenys prohibint lo us
dels boschs, valls y montanyas, axí per pasturas
com altrament ab diferents imposicions de pe-
nas y altres cosas en ditas cridas contengudas,
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las quals cridas encontran ab las generals consti-
tucions del principat de Catalunya. Perquè las
ditas cridas són publicadas de orde del ex-
cel·lentíssim senyor capità general y firmadas
per sa excel·lència en dit nom, en lo proemi de
las quals se intitula no sols «capità general del
present Principat y comptats», però encara des-
prés se intitula «capità general del exèrcit» ab
que encontra la disposició del capítol 2 de las
Corts del any 1547 y constitució 1 y tot lo títol
«Que novells officials no sian posats». Axí ma-
teix, en ditas cridas dit excel·lentíssim senyor ca-
pità general diu que usa de la facultat de capità
general en las cosas en ditas cridas contengudas
en virtut de una real scèdula de sa magestat
dada en lo Pardo als 8 de mars 1573, de la qual
no consta y, en lo cas que constàs, com lo rey
nostre senyor, salva sa real clemènçia, se hage
abdicat lo disposar contra constitucions, dig-
nant-se de mirar aquellas, constitució 2, títol
«De jurament». Y com al capità general, segons
la constitució 7, títol «De alcayts y altres capi-
tans» no li sia permès usar, ni poder usar de ju-
risdicció alguna sinó és en quant de dret, y per
constitució li és permès, de aquí és que dita real
scèdula no tribuïria al excel·lentíssim capità ge-
neral jurisdicció alguna a més de la que per
constitucions y de dret li és permesa. Axí ma-
teix, com per dita constitució 7 lo excel·lentís-
sim capità general tinga la jurisdicció llimitada,
no li és permès fer cridas ni usar de jurisdicció
alguna contra los provincials com són totas las
cosas en ditas cridas contengudas. Axí mateix,
perquè lo govern universal del Principat y
comptats, tant en matèria de justícia com de
gràçia, con- // 358v // cessions y prohibicions,
tocan y spectan al rey nostre senyor o a son lloc-
tinent y, faltant aquell, a son governador o por-
tantveus, segons la disposició de la constitució
1, títol «De audiènçia y consell real» y totas las
demés de aqueix títol, junt ab la constitució
única, títol «De la audiènçia del governador» y
ho indica la matexa naturalesa del nom llocti-
nent o alter nos; de hont se veu que lo govern y
jurisdicció y disposició dels negocis y matèrias
consernents als provincials y estat de la provín-
cia no pot recàurer al excel·lentíssim capità ge-
neral y per consegüent, destituhit de jurisdicció,
no li és lícit ni permès fer cridas, màxime obs-
tant las constitucions. Axí mateix, perquè com
se veu en la sèrie y thenor de las cridas que són
concebudas en forma de estatut o edicte general
ab paraulas induhint perpetuïtat obstan a la
constitució «Revocant», 7, títol del «De dret
del fisch». Axí mateix, perquè ditas cridas són
firmadas per vostra mercè y com no sia català
obstan las cridas a la constitució 1 y última títol
«Que los officials en Catalunya», etcètera, cons-
titució 1, títol «De canceller», constitució 1, 5,
14 y final «De officio de protonotari» y demés a
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més són referendadas per Francisco Lleonart,
notari y secretari de la capitania general de Ca-
talunya, lo que és contra estil y és novedat refe-
rendar dos secretaris contra la constitució 19,
títol «De vectigals» y la constitució 10 del ma-
teix títol, capítol 81 del «Recognoverunt proce-
res», sots títol «De consuetuts de Barcelona».
Axí mateix, perquè lo disposar en forma de pú-
blica utilitat, quant fos lo cas, serie de la supre-
ma potestat y no del capità general, la qual lo
rey nostre senyor per sa real clemènçia se ha ser-
vit ab- //359r //dicar, particularment en matèria
de vectigals, constitució «Manam» 10, títol
«De vectigals. Axí mateix, perquè en lo capítol
1 de ditas cridas se revòcan differents llicèncias
de tràurer fusta dels boschs, valls y montanyas,
suposant que toca privativament donar-las al ca-
pità general contra las constitucions, «Com per
experiència» 16 y la constitució «Per ésser», 21
títol «De vectigals», en las quals està prohibida
la extracció de la fusta fora Catalunya y sos
comptats y axí permesa dins ells, ab que la
prohibició ve a ser contra las ditas constitucions
y contra la constitució 7, títol «De offici de al-
cayts», usant de jurisdicció ab los provincials,
però encara ab la que aquells fins assí han acos-
tumat. Axí mateix, perquè en lo capítol 2 de di-
tas cridas se imposan vint-y-sinch lliures de pe-
nas, moneda de plata, als que llevaran la marca o
senyal dels arbres que los officials del senyor rey
hauran assenyalat per la fàbrica de las galeras en
quant dita prohibició mira los arbres que no són
en los boschs de sa magestat y suposa lo § últim
del capítol 2 de ditas cridas, que quant se mar-
can los arbres no·s paga lo valor de aquells, lo
que obsta a la constitució 4, títol «De violènçia
y restitució de despullats» y col·locadas devall lo
títol «De comerciis» en las quals és permès lo 
poder fer quiscú de sos béns lo que li plau sens
enpatxament del senyor rey ni de sos officials. Y
en quant prohibeix lo empriu dels boschs obsta
la constitució 1, títol «De servituts». Axí ma-
teix, perquè en lo § últim de dit capítol 2 se
contrafà no sols ab las constitucions sobreditas,
títol de «De violènsia y restitució de despu-
llats», però encara ab las constitucions que pro-
hibexen nous vectigals com són las col·locadas
en lo volum de las constitucions, davall del títol
«Per gravar al amo dels arbres» y «Als batlles a
fer diligèncias», que són spècie de servituts, mà-
xime respecte de aquells en los quals lo ex-
cel·lentíssim capità general no pot usar de juris-
dicció. Axí mateix, perquè en lo capítol 4 de
ditas cridas se comet a Francisco de Alcarrás lo
conservar los boschs que no són de sa magestat
ab facultat // 359v // de posar penas en orde al
llenyam per la fàbrica de las galeras, lo que no és
de la jurisdicció del excel·lentíssim capità gene-
ral etiam en las que espectan al patrimoni de sa
magestat, las quals han (de) córrer y han acostu-

mat dirigir-se per altre tribunal que lo del ex-
cel·lentíssim capità general y axí encontra ab la
constitució 7, títol «De offici de alcayts», parti-
cularment com en los boschs que no són de sa
magestat y los particulars tenen lo enpriu ja està
previngut per la constitució 1, títol «De servi-
tuts» y en quant dels boschs dels particulars
obstan las constitucions sobreditas tant del títol
«Del líbero comers» com del títol «De vecti-
gals» ab las quals lo líbero comers no està prohi-
bit y en cas de prohibició aquella toca al ex-
cel·lentíssim lloctinent general. Axí mateix,
perquè dit Francisco de Alcarrás no és català y
axí no pot exercir jurisdicció en Catalunya, se-
gons las constitucions 1 y última, títol «Que
tots los officials en Catalunya sian catalans». Axí
mateix, encontra lo capítol 5 de ditas cridas ab
la constitució 7, títol «De officio de alcayts» en
quan prohibeix lo dit capítol 5 de las cridas los
forns que·s fa pega y alquitrà en los boschs de sa
magestat, com dit excel·lentíssim capità general
no pugue usar de jurisdicció alguna en los pro-
vincials y altrament com la administració del pa-
trimoni de sa magestat no sia sua. Axí mateix,
perquè en lo capítol 6 de ditas cridas se prohi-
beix lo fer pega y alquitrà en los boschs que no
són de magestat com obstan las constitucions
citadas y particularment perquè las penas impo-
sadas per ésser exorbitants tenen spècie de con-
fiscació. Axí mateix, té espècie de confiscació la
pena imposada en lo capítol 7 de ditas cridas a
aquells que tallaran arbres, foradaran, taparan o
enrroderan aquells y axí obsta no sols ab las
constitucions que en Catalunya prohibexen la
confiscació però encara per impedir lo líbero
comers y lo us de las cosas als provincials ab las
constitucions // 360r // que permeten lo líbero
comers. Axí mateix, perquè en lo capítol 8 se
prohibeix lo fer formiguers, conrrear boschs,
posar foch en las terras boscosas, encara que
sian tallats los pins, sots pena de trenta dies de
presó en las atarassanas y vint-y-sinch lliures de
plata y de pèrdrer los esplets sinó és que tingan
llicènçia los provincials en escrits, com en dit ca-
pítol lo capità general exercesca jurisdicció en
cas no permès impedesca lo líbero comers y en
particular, a més de usar de confiscació en ditas
penas prohibida per la constitució 4 y última, tí-
tol «De béns de condemnats», imposa nous vec-
tigals, volent que los pagesos hagen de menes-
ter llicència en scrits de sa excel·lència contra las
constitucions 10, 13, 16, 20, 21 y altres, títol
«De vectigals». Axí mateix, perquè en lo capítol
9 de ditas critas se prohibeix lo posar foch en los
boschs per renovar las pasturas ni altrament,
sots pena de sinch-centes lliures y altres a arbitre
de sa excel·lència, com per las constitucions so-
breditas lo excel·lentíssim capità general use de
jurisdicció en cas no permès, prohibesca lo líbe-
ro comers y facultat de poder usar cada hu de
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sas cosas imposa penas no proporcionadas y que
contenen espècie de confiscació. Axí mateix,
per ditas rahons y constitucions encontra ab
aquellas lo capítol 10 de las cridas, en las quals
se prohibeix que en diferents boschs de Cata-
lunya, los quals no són de sa magestat, se tallen
arbres per a fer duella per portadoras, fent ne-
gociació de dita duella. Axí mateix, perquè en lo
capítol 11 se prohibeix ab penas exorbitants que
ningú preste lo nom als serradors que compran
y serran arbres perquè dit capítol conté spècie
de confiscació, impedeix lo líbero comers, ús
propi de sa hasienda. Axí mateix, se usa de juris-
dicció per lo capità general en cas no permès.
Axí mateix, perquè en lo capítol 12 se prohibeix
que ningú trague del present Principat pega, al-
quitrà, carbó, ratgts, corbas ni altres gèneros //
360v //de fustas sots penas en dit capítol conten-
gudas, lo que encontra ab ditas constitucions y
en quant diu dit capítol que·s obtinga llicència
del excel·lentíssim capità general encontra ab la
constitució 21, títol «De vectigals». Axí mateix,
en lo capítol 13 de ditas cridas se estatueix que
ningú en havant gose fer, ni fer fer, fochs dins
los boschs, valls y montanyas ni cent passos alre-
dedor de aquells ab penas a arbitre de sa ex-
cel·lència encontra ab las ditas constitucions,
particularment ab la constitució «Per quant» 7,
títol «De composicions y averias», confirmada
ab la constitució 1 de las Corts 1599, ab la qual
està prohibit lo sobredit cas y altrament ab la
constitució 1, títol «De servituts». Axí mateix,
perquè en lo capítol 14, en quant disposa y
prohibeix que ningú gose ni presumesca fer ni
fabricar vaxells ni embarcacions en nom de per-
sonas catalanas ni vèndrer aquells a personas
strangeras, encontra ab las constitucions sobre
al·legades, y particularment excedeix a las que
disposan aserca de la jurisdicció del capità gene-
ral. Axí mateix, perquè en dit capítol 14 se mana
que los patrons hagen de prestar caució per las
embarcacions nolietgeran per anar fora Cata-
lunya, prestant aquella en poder del secretari de
la capitania general. Y axí mateix se’ls mana que
aporten un testimonial auctèntich al tribunal de
la capitania general sots pena de pagar lo valor
del vaxell y dos-centas lliures de plata, lo que és
contra las constitucions del líbero comers y ab
las que prohibexen nous vectigals, introducció
de novedats y excedeixen los llímits de la juris-
dicció del excel·lentíssim senyor capità general.
Axí mateix, perquè en lo capítol 15 se diu que la
embarcaçió de las cosas prohibidas y permesas
embarcar ab llicènçia hage //361r // de asistir un
official de la capitania general y que dit official
tingue de donar-ne avís al advocat fiscal de la
capitania general a gastos y despesas de qui farà
la embarcació com encontra al que està conten-
gut en dit capítol, no sols la constitució 7, títol
«De officio de alcayts» y ab la constitució 1
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«Que novells officials no sian posats», però en-
cara encontra ab las constitucions antecedent-
ment al·legades, que prohibexen nous vectigals
en Catalunya y las penas imposadas als contrafa-
hents són spècie de confiscació. Axí mateix, per-
què en lo capítol 16 de ditas cridas excedeix a la
jurisdicció y potestat del excel·lentíssim capità
general y és especial lo que dit capítol conté del
excel·lentíssim lloctinent general y axí per obs-
tar-li de més a més al excel·lentíssim capità ge-
neral, que se entremet en matèrias previngudas
per constitucions o que obsten aquellas, a las
quals dit excel·lentíssim senyor capità general ni
sos officials poden contravenir, com estigan
obligats servar aquellas. Axí mateix, perquè en
dit capítol 16 se posan penas exorbitants y que
saben a confiscació y perquè és introducció de
novedat aplicar semblants penas als cofres reals
de la capitania general contra las constitucions y
altres drets de la pàtria que prohibexen intro-
ducció de novedats. Axí mateix, perquè en dit
capítol 17, a hont se confirma tot lo que (ab di-
tas cridas) està disposat y manat encontra (ab)
tot lo ponderat antecedentment, de hont se veu
que vostra mercè ha contrafet a las sobreditas
constitucions y a la constitució 11, «Poch val-
dria», títol «De observar constitucions», que
prohibeix semblants fets. Per lo que lo síndich
del General de Catalunya a vostra mercè ab esta
tercera requereix e interpel·la que, per obser-
vànsia de ditas generals constitucions, capítols y
actes de cort, usos y costums y altres drets de la
pàtria, revoque, casse y anul·le las ditas cridas y
demés procehiments fets per vostra mercè //
361v // tocants a ditas cridas y lo demés fasse que
té obligació conforme las generals constitu-
cions. Altrament protesta contra vostra mercè
de las penas imposades contra los violadors de
las generals constitucions y en particular per la
constitució 11, títol «De observar constitucions
y de tot lo lícit y permès», etcètera, requirens
notario, etcetera. Copia cujus tradidit et libera-
vit quam accepit et penes se retinuit. Qua quidem
papiri requisitionis scedula sich ut predicitur
oblata et presentata illico dictus dompnus Jose-
phus Anthonius de Cerate, verbo respondendo, di-
xit «que si se le offrecía responder, respondería a
su tiempo». Denique autem adveniente vigesima
secunda predictorum mensi et anni presente me
dicto Joanne Argila, scriba majore predicto, et
presentibus etiam testibus magnifico Josepho
Camps, utriusque juris doctor, et Joanne Jofre,
olitore civibus Barcinone, pro testibus ad hec voca-
tis spesialiter et assumptis predictus doctor Petrus
Cardona dicto nominem constitutus personaliter
coram et ante presentiam magnifici Dominici de
Verdier, militis et utriusque juris doctor Barci-
none domiciliati, repertititus domos sue solite ha-
bitationis scitas in presenti civitate Barcinone in
vico dicto dels Banys Vells qui dicto nominem ei-
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dem obtulit et presentavit et seu per me dictum
scribam majorem obtulere et presentari publice
petiit et requisivit quandam in scriptis papiri re-
quisitionis scedulam thenoris sequentis: Molt bé
sap y ignorar no pot vostra mercè senyor doctor
Domingo de Verdier, cavaller, altre dels asses-
sors de la capitania general del present principat
de Catalunya, com als 30 y 31 del mes de janer
prop passat foren per Joseph Saurina publicades
per los llochs acostumats de la ciutat de Barce-
lona unas cridas segons se diu en ellas emanades
del tribunal de la capitania general, firma- //
362r // des per lo excel·lentíssim senyor duch de
Sessa y Bahena y per altres, entre los quals és
vostra mercè sotascrit com a altre dels assessors
de la capitania general de Catalunya, las quals
cridas contenan una prohibició de tallar arbres
tant en los boschs de sa magestat, Déu lo guar-
de, com altres parts del present Principat y
comptats, y axí mateix de convertir-los en los
propis usos y comoditats dels provincials tant
dins lo present Principat com fora de aquell. Y
no resmenys prohibint lo ús dels boschs, valls y
montanyas axí per pasturas com altrament ab
diferents imposicions de penas y altres cosas en
ditas cridas contengudas, las quals cridas encon-
tran ab las generals constitucions del principat
de Catalunya. Perquè las cridas són publicades
de orde del excel·lentíssim senyor capità general
y firmadas per sa excel·lència en dit nom, en lo
proemi de las quals se intitula no sols «capità
general del present Principat y comptats», però
encara després se intitula «capità general del
exèrcit» ab que encontra la disposició del capí-
tol 2 de las Corts del any 1547 y constitució 1 y
tot lo títol «Que novells officials no sian po-
sats». Axí mateix, en ditas cridas dit excel·lentís-
sim senyor capità general diu que usa de la fa-
cultat de capità general en las cosas en ditas
cridas contengudas en virtut de una real scèdula
de sa magestat dada en lo Pardo a 8 de mars
1573, de la qual no consta y, en lo cas que cons-
tàs, com lo rey nostre senyor, salva sa real cle-
mènçia, se hage abdicat lo disposar contra cons-
titucions, dignant-se de jurar aquellas, constitució
2, títol «De jurament». Y com al capità general,
segons la constitució 7, títol «De officio de al-
cayts y altres capitans», no li sia permès usar, ni
poder usar de jurisdicció alguna sinó és en
quant de dret y per constitucions li és permès,
de aquí és que dita real scèdula no tribuïria al
excel·lentíssim capità general jurisdicció alguna
a més de la que de dret y per constitucions li és
permesa. Axí mateix, //362v // com per la cons-
titució 7 lo excel·lentíssim capità general tingue
la jurisdicció llimitada, no li és permès fer cridas
ni usar de jurisdicció alguna contra los provin-
cials com són totas las cosas en ditas cridas con-
tengudas. Axí mateix, perquè lo govern univer-
sal del Principat y comptats, tant en matèria de

justícia com de gràcia, concessions y prohibi-
cions tocan y spectan al rey nostre senyor o a
son lloctinent y, faltant aquell, a son governa-
dor o portantveus, segons la disposició de la
constitució 1, títol «De Audiènçia y concell
real» y totas las demés de aqueix títol, junt ab la
constitució única, títol «De la audiència del go-
vernador» y ho indica la matexa naturalesa del
nom lloctinent o alter nos; de hont se veu que
lo govern y jurisdicció y disposició dels negocis
y matèrias concernents als provincials y estat de
la província no pot recàurer al excel·lentíssim
capità general y per consegüent, destituhit de
jurisdicció, no li és lícit ni permès fer cridas, mà-
xime obstant las constitucions. Axí mateix, per-
què com se veu de la sèrie y thenor de las cridas,
que són concebudas en forma de estatut o edic-
te general ab paraulas induhint perpetuïtat, obs-
tan a la constitució «Revocant», 7, títol «Del
dret del fisch». Axí mateix, perquè ditas cridas
són firmades per don Joseph Anthonio Cerate,
lo qual com no sia cathalà obstan las cridas a la
constitució 1 y última, títol «Que los officials en
Catalunya», etcètera, constitució 1, títol «De
canceller», constitució 1, 5, 14 y final «De offi-
cio de prothonotari» y demés a més com sian
referendadas per Francesch Lleonart, notari y
secretari de la capitania general de Catalunya, lo
que és contra estil y és novedat referendar dos
secretaris contra la constitució 19, títol «De
vectigals» la constitució 10 del mateix títol, ca-
pítol 21 del «Recognoverunt proceres», sots títol
«De consuetuts de Barcelona». Axí mateix, per-
què lo disposar en forsa de pública utilitat,
quant fos lo cas, serie de la suprema potestat y
no del capità general, la qual lo rey, // 363r //
nostre senyor, per sa real clemènçia, se ha servit
abdicar, particularment en matèria de vectigals,
constitució («Manam») 10, títol «De vectigals.
Axí mateix, perquè en lo capítol 1 de ditas cri-
das se revocan differents llicèncias concedidas
de tràurer fusta dels boschs, valls y montanyas,
suposant que toca privativament donar-las al ca-
pità general contra las constitucions, «Com per
experiència» 16 y la constitució «Per ésser», 21
títol «De vectigals», en las quals està prohibida
la extracció de la fusta fora Catalunya y sos
comptats y axí permesa dins ells, ab que la pro-
hibició ve a ser contra ditas constitucions y con-
tra la constitució 7, títol «De officio de alcayts»
usant de jurisdicció ab los provincials, però en-
cara ab la que aquells fins assí han acostumat.
Axí mateix, perquè en lo capítol 2 de ditas cri-
das se imposan vint-y-sinch lliures de penas,
moneda de plata, als que llevaran la marca o
senyal dels arbres que los officials del senyor rey
hauran assenyalat per la fàbrica de las galeras.
En quant dita prohibició mira los arbres que no
són en los boschs de sa magestat y suposa lo §
últim del capítol 2 de ditas cridas, que quant se
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marcaran los arbres no·s paga lo valor de
aquells, lo que obsta a la constitució 4, títol «De
violènsia y restitució de despullats» y col·loca-
das davall lo títol «De comerciis», en las quals és
permès lo poder fer quiscun de sos béns lo que
li plau, sens enpatxament del senyor rey ni de
sos officials. Y en quant prohibeix lo empriu
dels boschs obsta la constitució «Restituhim» 1,
títol «De servituts». Axí mateix, perquè en lo §
últim de dit capítol 2 se contrafà no sols a las
constitucions sobreditas, títol de «De violència
y restitució de despullats» però encara ab les
constitucions que prohibexen la imposició de
nous vectigals com són las col·locadas en lo vo-
lum de las constitucions, devall dit títol per gra-
var al amo dels arbres y als batlles a fer dili-
gènçias que són spècie de servituts, màxime
respecte de aquells, en los quals lo excel·lentís-
sim capità general //363v // no pot usar de juris-
dicció. Axí mateix, perquè en lo capítol 4 de di-
tas cridas se comet a Francisco de Alcarràs lo
conrresar los boschs, valls y montanyas que no
són de sa magestat ab facultat de posar penas en
orde al llenyam per la fàbrica de las galeras, lo
que (no) és de la jurisdicció del excel·lentíssim
capità general, etiam en las cosas que espectan
al patrimoni de sa magestat, las quals han de có-
rrer y han acustumat dirigir-se en altre tribunal
que lo del excel·lentíssim capità general. Y axí
encontra ab la constitució 7, títol «De officio de
alcayts», particularment com en los boschs que
no són de sa magestat y los particulars tenen lo
empriu ja està previngut per la constitució 1, tí-
tol «De servituts» y en quant als boschs dels
particulars obstan las constitucions sobreditas,
tant del títol «Del líbero comers» com del títol
«De vectigals» ab las quals lo líbero comers no
està prohibit y en cas de prohibició aquella toca
al excel·lentíssim lloctinent general. Axí mateix,
perquè dit Francisco de Alcarrás no és català y
axí no pot exercir jurisdicció en Catalunya se-
gons la constitució 1 y última, títol «Que los of-
ficials en Catalunya sian cathalans». Axí mateix,
encontra lo capítol 5 de las cridas ab la constitu-
ció 7, títol «De officio de alcayts» en quant
prohibeix dit capítol 5 de las cridas los forns
que·s fa pega, alquitrà en los boschs de sa ma-
gestat, com dit excel·lentíssim capità general no
pugue usar de jurisdicció alguna en los provin-
cials y altrament com la administraçió del patri-
moni de sa magestat no sia sua. Axí mateix, per-
què en lo capítol 6 de las cridas se prohibeix lo
fer pega y alquitrà en los boschs que no són de
magestat com obstan las constitucions citadas y
particularment per quant las penas imposadas
per ésser exorbitants tenen spècie de confisca-
ció. Axí mateix, té spècie de confiscació la pena
imposada en lo capítol 7 de las cridas a aquells
que // 364r // tallaran arbres, foradaran, taparan
o enrroderan aquells, y axí obsta, no sols ab las
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constitucions que en Catalunya prohibexen la
confiscació, però encara per impedir lo líbero
comers y lo us de las cosas als provincials ab las
constitucions que permeten lo líbero comers.
Axí mateix, perquè en lo capítol 8 se prohibeix
lo fer formiguers, conrrear boschs, posar foch
en las terras boscosas, encara que sian tallats los
pins, sots pena de trenta dias de presó en las ata-
rassanas y vint-y-sinch lliures de plata y de pèr-
drer los esplets sinó és que tingan llicència los
provincials en scrits, com en dit capítol lo capità
general exercesca jurisdicció en cas no permès,
impedesca lo líbero comers y en particular, a
més de usar de confiscació en ditas penas prohi-
bida per la constitució 4 y última, títol «De béns
de condemnats», imposa nous vectigals, volent
que los pagesos hagen de menester llicència en
scrits de sa excel·lència contra las constitucions
10, 13, 16, 20, 21 y altres, títol «De vectigals».
Axí mateix, (perquè) en lo capítol 9 de ditas cri-
das se prohibeix lo posar foch en los boschs per
renovar las pasturas ni altrament, sots pena de
sinch-centas lliures y altres a arbitre de sa ex-
cel·lència, com per las constitucions sobreditas
lo excel·lentíssim capità general usa de jurisdic-
ció en cas no permès, prohibesca lo líbero co-
mers y facultat de poder usar cada hu de sas co-
sas imposa penas no proporcionadas y que
contenen espècie de confiscació. Axí mateix,
per ditas rahons y constitucions encontra ab
aquellas lo capítol 10 de las cridas, en las quals
se prohibeix que en differents boschs de Cata-
lunya, los quals no són de sa magestat, se tallen
arbres per fer duella per portadoras, fent nego-
ciació de dita duella. Axí mateix, perquè en lo
capítol 11 se prohibeix ab penas exorbitants que
ningú preste lo nom als serradors que compran
y serran arbres perquè dit capítol conté spècie
de confiscació y impedeix lo líbero comers, ús
propi de sa hasienda. Axí mateix, se usa de juris-
dicció per lo capità general en cas no permès.
Axí mateix, perquè en lo capítol 12 // 364v // se
prohibeix que ningú trague del present Princi-
pat pega, alquitrà, carbó, ratgts, corbas y altres
gèneros de fustas sots penas en dit capítol con-
tengudas, lo que encontra ab ditas constitu-
cions. Y en quant diu dit capítol que·s obtinga
llicència del excel·lentíssim capità general en-
contra ab la constitució 21, títol «De vectigals».
Axí mateix, en lo capítol 13 de ditas cridas se es-
tatueix que ningú en havant gose fer, ni fer fer,
fochs dins los boschs, valls y montanyas ni cent
passos alrededor de aquells ab penas a arbitre de
sa excel·lència encontra ab las ditas constitu-
cions, particularment ab la constitució «Per
quant» 7, títol «De composicions y averias»,
confirmada ab la constitució 1 de las Corts 1599
ab las qual està prohibit lo sobredit cas y altra-
ment ab la constitució 1, títol «De servituts».
Axi mateix, perquè lo capítol 14 en quant dis-
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posa y prohibeix que ningú gosa ni presumesca
fer ni fabricar vaxells ni embarcacions en nom
de personas catalanas ni vèndrer aquells a perso-
nas strangeras encontra ab las constitucions so-
bre al·legades, y particularment excedeix a las
que disposan aserca de la jurisdicció del capità
general. Axí mateix, perquè en dit capítol 14 se
mana que los patrons hagen de prestar caució
per las embarcacions nolietgeran per anar fora
Catalunya, prestant aquella en poder del secre-
tari de la capitania general. Axí mateix, se’ls mana
que porten un testimonial auctèntich al tribunal
de la capitania general sots pena de pagar lo va-
lor del vaxell y dos-centas lliures de plata, lo que
és contra las constitucions del líbero comers y
altres que prohibexen nous vectigals, introduc-
ció de novedats y excedeixan los límits de la ju-
risdicció del excel·lentíssim senyor capità gene-
ral. Axí mateix, perquè en lo capítol 15 se diu
que la //365r // embarcació de las cosas prohibi-
das y permesas embarcar ab llicència hage de
asistir un official de la capitania general y que dit
official tingue de donar-ne avís al advocat fiscal
de la capitania general a gastos y despesas de qui
farà la embarcació com encontra al que està
contengut en dit capítol, no sols la constitució
7, títol «De officio de alcayts» y ab la constitu-
ció 1 «Que novells officials no sian posats»,
però encara ab las constitucions antecedent-
ment al·legades, que prohibexen nous vectigals
en Catalunya y las penas imposadas als contrafa-
hents que són spècie de confiscació. Axí mateix,
perquè en lo capítol 16 de ditas cridas excedeix
a la jurisdicció y potestat del excel·lentíssim ca-
pità general y en special lo que dit capítol conté
del excel·lentíssim senyor lloctinent general. Y
axí, per obstar-li de més a més al excel·lentíssim
capità general, que se entremet en matèrias pre-
vingudas per constitucions o que obstan aque-
llas, a las quals dit excel·lentíssim senyor capità
general ni sos officials poden contravenir, com
estigan obligats servar aquellas. Axí mateix, per-
què en dit capítol 16 se posan penas exorbitants
y que saben a confiscació. Y perquè és introduc-
ció de novedat aplicar semblants penas als cofres
reals de la capitania general contra las constitu-
cions y altres drets de la pàtria que prohibeixen
introducció de novedats. Axí mateix, perquè en
lo capítol 17, a hont se confirma tot lo que ab
ditas cridas està disposat y manat, encontra ab
tot lo ponderat antecedentment, de hont se veu
que vostra mercè ha contrafet a las sobreditas
constitucions y a la constitució 11, «Poch val-
dria», títol «De observar constitucions», que
prohibeix semblants fets. Per lo que lo síndich
del General de Catalunya a vostra mercè per ter-
cera vegada requereix e interpel·la que per ob-
servansa de ditas generals constitucions, capí-
tols y actes de cort, usos y costums y altres drets
de la pàtria revoque, casse y anul·le las ditas cri-

das y lo demés fasse que té obligació segons las
generals constitucions. Altrament pro- //365v //
testa contra vostra mercè de las penas imposa-
das contra los violadors de las generals constitu-
cions y en particular per la constitució 11, títol
«De observar constitucions y de tot lo lícit y
permès», etcètera, requirens notario, etcetera.
Copia cujus eidem tradidit et liberavit quam ac-
cepit et penes se retinuit. Qua quidem papiri re-
quisitionis scedula sich ut predicitur oblata et
presentata illico dictus doctor Dominicus de Ver-
dier, verbo respondendo, dixit quod retinebat ibi
terminum juris ad respondendum. Postea autem
adveniente dictis met die, mense et anno et anno
presente me dicto Joanne Argila, scriba majore,
predicto et presentibus etiam Josepho Camps,
utriusque juris doctor cive Barcinone, et Raphelle
Pelegrí, scriptore Barcinone, pro testibus ad hec
vocatis spesialiter et assumptis magnificus Bo-
naventura Tristany, utriusque juris doctor, do-
micellus Barcinone domiciliatus, constitutus per-
sonaliter coram et ante presentiam mei dicti et
infrescriti Joannis Argila, scribe majori, pret in-
frescriti personaliter reperti intus domos habita-
tionis dictis Tristany scitis in presenti civitate
Barcinone in vico dicto d’en Trebollet qui presen-
tia dictorum testium mihi dicto Argila obtulit et
presentavit quandam in scriptis papiri responsio-
nis preincerta requisitionis sibi presentate instate
sindico generalis Catalonie et aliis duabus requi-
sitionibus sibi similiter ad dictam instantiam
presentatis subdiebus scedulam thenoris sequentis:
Responent lo doctor Bonaventura Tristany,
donsell en Barcelona domiciliat, a una requesta
eo scriptura presentada a instància del síndich
de vostra senyoria que comensa «molt bé sap e
ignorar no pot» y acaba «requirens notarium»,
ab la qual per part de vostra senyoria se repre-
senta // 366r // ser contra las generals constitu-
cions de Catalunya las cridas manadas publicar
per lo excel·lentíssim senyor duch de Cessa y
Baena, compte, marqués de Tabara, lloctinent y
capità general del present Principat y capità ge-
neral del exèrcit en diadas de 30 y 31 de janer
proppassat aserca de la conservació dels boschs,
valls y montanyas que són pròpias de sa mages-
tat, que Déu guarde, y axí mateix donant medis
y los remeys convenients no sols aserca la pro-
hibició de fusta, llenyam y demés cosas ex-
pressades en las constitucions 6 y 16, títol «De
vectigals», etcètera, sinó també perquè ab ma-
jor abundànçia hi haje arbres que són necessaris
y forçosos per la fàbrica de galeras fent-se per
part de vostra senyoria vàrios discursos y di-
ferents ponderacions tant aserca del proemi de
ditas cridas y títols que sa excel·lència se posa
com també aserca lo particular de cada hu de
dits capítols de ditas cridas, atribuint-se y do-
nant-se per part de vostra senyoria vàrias inter-
pretacions a moltas constitucions que pretén se
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haa contrafet que, com se dirà, no són aplicables
al nostre cas y quid quid sit no és estat la inten-
ció del dit doctor Tristany contrafer en la firma
de ditas cridas ni opposar-se a las generals dis-
posicions de las constitucions del present Prin-
cipat, antes bé, conciderant que hi havia hagut y
vuy y ha gran ommissió en la observansa del dis-
posat en ditas constitucions particularment la 6
y la 16, títol «De vectigals», etcètera, y lo preju-
dici tant gran que ha resultat y resulta de aquella
a la real hisienda y fàbrica de galeras y que de la
publicació de ditas cridas resultaria, com de fet
resulta, gran benefici y utilitat al pays y naturals
y habitants del present Principat, puix resultarà
sempre a major abundància de fusta per fabricar
particulars y quant convinga per la de galeras,
prohibint la saca fou //366v //lo motiu y la aten-
sió se tingué en la publicació de ditas cridas y se
devia per part de vostra senyoria donar-se mol-
tas gràçias a sa excel·lència per dita publicació
perquè ab ella se augmenta lo real servey de sa
magestat, que Déu guarde, se donan majors be-
neficis a la real hisienda, als naturals resulta ma-
jor abundànçia, puix las matexas constitucions
6 y 16, títol «De vectigals» que en las parts y
regnes estranys va més barato per ocasió de dita
saca per lo que és molt de la obligació del dit
doctor Tristany donar satisfacció al deduït y
al·legat en ditas requestas eo scripturas perquè
de tots en haje rahó en lo judici de la contrafac-
ció omni meliori modo et salvo addendi, etcetera,
manifestant sempre que son ànimo no és con-
trafer a las generals constitucions sinó procurar
obrar sempre conforme. La primera cosa que
per part de vostra senyoria fa quexa és aserca lo
títol de sa excel·lència de capità general del
exèrcit, lo qual té sa magestat, que Déu guarde,
en lo present Principat per sa defensa per qual-
sevol invasió del enemich, gastant per la conser-
vació de aquell molt milanars, com és públich y
notori, y havent manat sa magestat que hi haje
exèrcit en lo present Principat és cert que no
pot estar sens cap per governar-se y axí és forsós
que tingue sa magestat son capità general del
exèrcit, havent tingut eix títol los senyors vir-
reys, antesessors de sa excel·lència y, essent con-
tra constitucions lo títol de capità general del
exèrcit, com per part de vostra senyoria se al·le-
ga, ho seria també lo haver-i exèrcit en Catalun-
ya quant és tant forsós per sa defensa y conser-
vació. Ni tenen aquí lloch las rahons de las quals
per part de vostra senyoria se vol valer lo síndich
fundant-las del capítol 2 de las Corts del any
1547 a hont se diu que «Novells officials no pu-
guen ésser triats en Catalunya», inseguint la
constitució 1 // 367r // y tot lo títol «Que no-
vells officials no sien posats» perquè los officials
militars no estan compresos en ditas constitu-
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cions y concedida per sa magestat la jurisdicció
a sa excel·lència com a capità general del present
Principat y del exèrcit sobre tot lo exèrcit y milí-
cia és constant que fou servida concedir-li títol
de capità general del exèrcit per lo cumpliment
de la jurisdicció militar en los casos y usos mili-
tars, que se podran occórrer sens que·s pugue
duptar de la potestat y no essent contra consti-
tucions lo primer cas, menos o serà lo segon.

Més havant se prosegueix per part de vostra se-
nyoria en dita scriptura que sa excel·lència se
ha apropiat com a capità general del present
Principat la fàbrica de galeras que se fan en las
atarazanas de la present ciutat en virtut de real
scèdula dada en el Pardo a 8 de mars 1573 en
temps del senyor don Fernando de Toledo,
virrey y capità general del present Principat, y
perquè vostra senyoria ni son síndich no pugan
en temps algú al·legar ignorància per quina
ocasió y per quin respecte fou servida la real
magestat del senyor rey don Phelip segon, de
gloriosa memòria, fou servit manar despedir la
dita real scèdula se representa a vostra senyoria,
que en lo any 1573 en lo present Principat y
hagué gran contradicció sobre manar lo senyor
capità general als provincials que acudissen ab
sos carros per a portar la fusta que en diferents
parts se havia tallat per la fàbrica de galeras
pretenent-se per part de dits provincials y tam-
bé per los diputats de Catalunya que eran ales-
hores antecessors de vostra senyoria, los quals
en dita qüestió y defensa de la pretensió de dits
provincials se havian mesclat, que no podian
ésser compel·lits al dit carretatje per lo senyor
capità general y capitania general y axí per dits
provincials se firmà dret y // 367v // de dret en
la Real Audiènçia aserca dels mandatos que per
part del capità general se eran fets y avisat des-
prés de tot la real magestat del senyor rey don
Phelip segon manà escríurer a la Real Audièn-
çia del present Principat en la forma y thenor
següent:

«El rey.

Magníficos y amados consejeros nuestros. Por
carta de nuestro lugarteniente y capitán general
havemos entendido el impedimiento que se la
puesto a sus pretendiendo que como capitán ge-
neral no le toca mandar le den carros para la
fábrica de las galeras sinó como a nuestro lugar-
teniente y que, queriendo executar sobre ello los
desobedientes, han occurrido los interessados jun-
tamente con los deputados a essa nuestra au-
diençia real y firmado en ella de drecho por la
qual y, no havelles vosotros repellidos luego la di-
cha forma, como devíades de hazer en cosa tan
clara y de tanta importansia, se ha diferido y di-
fiere la obra de dichas galeras y dado ánimo a
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que otros intenten lo mismo, de lo qual havemos
tenido el sentimiento que es razón porque, estan-
do en possessión nuestra capitanía general en se-
mejantes cosas de tomar los carros que han sido
menester para condusir la madera necessaria a
la dicha fábrica y compellir a los duenyos dellas
que les den el precio acostumbrado, como también
puede hazer y está en pocessión en todo lo demás
dependiente de la guerra con castigo de los deso-
bedientes, y no devíades dardar ni dar lugar a
que esta nuestra antiga pocessión se impediere ni
perturbasse en ninguna ocasión y principalmente
en lo que ahora occurre de dar priessa de echar
esas galera al mar // 368r // por lo que el enemigo
da en hazer lo mismo se atreviessa tan grande
servicio de Dios y beneficio de nuestra religión 
christiana, que esto sólo havía de bastar para que
ninguna cosa fuesse parte para poderlo estorvar y
diferir, y assí os dezimos y mandamos que, en re-
cibiendo esta, sin otra réplica ni consulta, quiteys
qualquier impedimento que estubiera puesto en
la dicha execución hecha por mandado de nuestro
capitán general, teniendo mucha quenta con las
cosas de aquel tribunal para ajudallas y favorece-
llas en todo lo que se offreciese pues veys que nos
importa y majormente en estos tiempos. Adver-
tiéndonos que haziendo lo contrario, allende que
lo que sucediere, será a vuestro cargo y en ningu-
na manera devemos dar lugar a esto, y de lo que
abreys cumplido con esta parte nos lo avisareys.
Dada en el Pardo a 8 de março 1573. Yo el rey.
Vidit Don Bernardus vicecancellarius. Vidit Ça-
pena Regens, Vidit Lloris Regens, Vidit Comes,
generalis thesaurarius, Vidit Sentis, Regens, Vi-
dit Campi Regens, Gassol secretarius».

Ni ha de causar novedat esta real scèdula de sa
magestat a vostra senyoria perquè la al·lega lo
senyor oÿdor don Lluís de Paguera en son trac-
tat que féu manuscrit de la jurisdicció del senyor
capità general del present Principat en lo any
1584 per orde del excel·lentíssim senyor conde
de Miranda, virrey y capità general del present
Principat, en lo capítol 6, en lo versícol «puede
también» y encara que dit tractat sie manuscrit
ha corregut sempre ab gran aplauso, citant-lo
los escritors de tota y major erudició com lo se-
nyor don Miquel de Cortiada en lo tomo 1 de
las decisions de // 368v // de Contensio decís
(sic) última y altres que per no dilatar-se se de-
xan de referir. De la sobredita real scèdula ma-
nifestament resulta que sa magestat fou servit
concedir facultat y jurisdicció al senyor capità
general del present Principat y capitania general
per conèxer de la fàbrica de las galeras contra los
provincials que serian desobedients, donant
plena jurisdicció a la capitania general en lo dit
cas per ser la fàbrica de galeras cosa de guerra y
dependent de guerra y estar en exa posessió la
capitania general de castigar los inobedients, no

obstant lo costat que los deputats antecessors
de vostra senyoria havian fet als dits provincials,
y ab exa observància, conformitat y pocessió des
de aleshores fins lo die de vuy ha corregut sem-
pre la fàbrica de galeras per los excel·lentíssims
senyors virreys com a capitans generals, fent-se
y donant-se sempre los ordes y commissions ne-
cessàrias y oportunas per capitania general, es-
sent tota la execució de aquells y aquellas firma-
das per los excel·lentíssims senyors virreys com a
capitans generals, no sols antes del any 1640
sinó després que fou reduïda esta província a la
deguda obediència de sa magestat, que Déu
guarde, los quals ordes y comissions ab altre pa-
per se donaran a part a vostra senyoria y se de-
duiran y al·legaran en lo judici de la contrafac-
ció.

Ni deu vostra senyoria ignorar que en las ataras-
sanas de la present ciutat té la capitania general
son aposento destinat perquè los successors de
aquella accudissen allí per ohir y ministrar justí-
cia als calafats y demés que treballan en dita fà-
brica de galeras, per a cedar y apaciguar també
las qüestions que hi podria haver entre ells, no
obstant sien provincials, y la designació del lloch
per exercir jurisdicció és la prova real y evident
de ésser esta conexensa dels excel·lentíssims se-
nyors //369r // virreys com a capitans generals.

Ni hi ha que ponderar, en quant al punt princi-
pal de la jurisdicció, la constitució 7, títol «De
alcayts y capitans» perquè encara que en aquella
se haje disposat que lo capità general no use, ni
usar pugue, de jurisdicció ab paraulas negativas,
però més havant la matexa constitució ho limi-
ta. És a saber, sinó és que per dret o constitu-
cions li sie permès, de manera que perquè lo se-
nyor capità general pugue obrar no necessita de
altre circunstància sinó és o la disposició de dret
o constitucions, perquè són sempre y se han re-
putat per vàlidos los proçehiments que lo se-
nyor capità general haurà fet inseguint o las dis-
posicions de dret o las de las generals constitu-
cions.

Esta intel·ligència axí concebuda fou donada a
dita constitució 7 en la declaració feta per lo
molt il·lustre y molt reverent senyor canceller
iunctis tribus aulis en la causa dels reals de vuyt
de la galera de Gènova ibi et signater, constitu-
ció «Statuim» 7, títol «De alcayts y capitans»,
qua statuhitur quod capitanei guerre tam gene-
rales quam particulares non utantur nech uti
possint jurisdictione aliqua nisi quatenus de iure
et per constitutiones eis permissum est cumque
non constet nech constare possint capitaneum ge-
neralem presentis principatus Catalonie nech de
jure nech per constituciones dicti Principatus ju-
risdictionem aliquam habere pro prelibatis proce-
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dimentis contra dictum Hipolitum Gallo, etce-
tera.

De aquí resulta que, si aquell cas y procehi-
ments fossen estats fets conforme al disposat per
disposicions de dret o per constitucions, fora es-
tada legítima y justificada la sobredita aprehen-
sió y procehiments fets per lo excel·lentíssim se-
nyor duch de Ossuna, aleshores lloctinent y
capità general del present Principat, regonexent
y donant per assentada la proposició que las dis-
posicions de dret y disposicions de las constitu-
cions donan facultat y concedeixen y tribuexen
jurisdicció al senyor capità general per obstar en
los casos a ell permesos.

369v Tot lo dalt referit és molt aplicable al nostre cas
perquè la jurisdicció ha tingut sa excel·lència
com a capità general per fer manar publicar las
sobreditas cridas li han concedida y li concedei-
xen las constitucions y 16, títol «De vectigals»,
que disposan aserca la prohibició de la saca de la
fusta del present Principat per a enviar fora reg-
ne y las demés que parlan per la conservació y
plantivo dels arbres, tot a fi de la fàbrica de gale-
ras y que en manera alguna reste imposibilitada
en las occasions serà forçosa.

Ni obsta al referit lo que per part de vostra se-
nyoria se pondera, que lo dit senyor capità ge-
neral en virtut de la dita constitució 7, títol «De
alcayts y capitans», té la jurisdicció limitada y
que no li és permès fer cridas ni usar de jurisdic-
ció alguna contra los provincials, pretenent-se
per part de vostra senyoria que semblantment
proceheixen las contengudas en ditas cridas.

A la qual objecció se respon ab molts medis. Lo
primer és perquè la dita constitució 7 no limita
la jurisdicció del senyor capità general absolu-
dament sinó és que obràs sens servar disposi-
cions de dret o lo que disposan las generals
constitucions perquè en quant en est cas és cert
que la té limitada y restreta però sempre que per
fer procehiments servarà o las disposicions de
dret o las disposicions de las generals constitu-
cions, com en lo nostre cas, aleshores no·s pot
dir la tinga limitada sinó molt plena y general ab
los dependents, incidents y emergents perquè
altrament quedaria frustada la disposició de la
matexa constitució.

Lo segon és que no és dubtable que in casu li-
mitationis de dita constitució 7 pot sa excel·lèn-
cia com a capità general del present Principat //
376r // fer cridas, donant medis y aplicant re-
meys als danys y prejudicis se han fet y fan a la
real hisienda, consentint que se trague fusta fora
regne y que se devestassen los boschs, valls y
montanyas a hont se troban aptes los arbres per
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la fàbrica de galeras y assò no és tocar ni limitar
lo líbero comers ni que los naturals no pugan
usar de sos arbres si y de la manera los aparexerà
perquè encara que vostra senyoria li han volgut
aconsellar era exa la disposició de ditas cridas,
donant-hi la dita intel·ligència però és contra lo
que expressament se llitx en aquellas, que no
parlan en quant a privar lo ús propi dels naturals
y habitants perquè aquest sempre està exclòs
per disposicions de dret y allà se parla de las
montanyas, valls y boschs que són propis de sa
magestat, que Déu guarde, y encara que a vos-
tra senyoria li haje aparegut que ditas cridas es-
tavan ab alguna generalitat però lo comprèn-
der-los dexa manera havia de ésser no alterant
ni mudant lo verdader sentir que contenen los
capítols de ditas cridas perquè, després de ha-
ver-se parlat en ellas dels boschs, valls y monta-
nyes que són pròpias de sa magestat, en lo capí-
tol 7 se proseguexen immediadament los capítols
dels formiguers, pastors, etcètera, en los quals
no·s fa disposició ni prohibició tocant al propi
ús dels particulars y naturals del present Princi-
pat sinó solament en quant als valls, boschs y
montanyas de sa magestat.

Tot lo referit ho declaran las matexas paraulas
que se lligen en dits capítols 8, 9 y demés de di-
tas cridas que són dits sobredits, las quals parau-
las «dits sobredits» són relativas y restrictivas al
cas disposat en lo relat, sens que se pugue ni val-
gue aplicar-hi extencció ni empliació alguna, de
tal manera que per més general que sia una dis-
posició si està concebuda ab las paraulas «dits
sobredits» //370v // resta per ellas limitada y res-
treta y no pot obrar general disposició sens que
se pugue dir que en dits capítols 8 y 9 y demés
hi haje nova disposició et per se stans sinó que
tota és dependent y té respecte en quant al dis-
posat al capítol 8 a hont parla sols la disposició
en los boschs, valls y montanyas que són pròpias
de sa magestat y lo haver concebut los dits capí-
tols 8 (y) 9 y demés ab diferent intel·ligència,
que esta és estat lo motiu ab que per part de
vostra senyoria se han inpugnat las ditas cridas.

Lo tercer medi és que, encara que per part de
vostra senyoria se pretenga que no·s pot proçe-
hir contra los provincials, en est cas però lo con-
trari resulta del thenor de dita real scèdula del
any 1573, puix se diu que no se havia pogut
admètrer la forma de dret que los provincials,
fent-los costat los deputats antecessors de vos-
tres senyories, havian posat y comparegut en la
Real Audiència, senyal evident que com a tals 
podian ésser castigats per lo senyor capità gene-
ral y capitania general y restaven a ella subiectes,
y altrament la real resolució de sa magestat fora
estada que se fos proseguida la dita firma de
dret en la Real Audiència y en virtut de la dita 
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jurisdicció sa excel·lència com a capità general y
capitania general y per consegüent són fetas las
cridas en lo cas de sa jurisdicció.

Més havant se prosegueix per part de vostra se-
nyoria dient que lo govern universal del Princi-
pat y comptat, tant en matèria de justícia com
de gràçia, concessions y prohibicions, tocan y
espectan al rey nostre senyor, que Déu guarde,
o a son lloctinent y, faltan aquell, a son gover-
nador //371r // o portantveus, segons la disposi-
ció de la constitució 1, títol «De audiència y con-
sell real» y totas las demés de aqueix títol, junt
ab la constitució única, títol «De la audiènçia
del governador» y que axò ho judica la matexa
naturalesa del nom de lloctinent o alternos.

No·s nega la sobredita proposició que se de-
dueix y al·lega per part de vostres senyories sinó
que en certas cosas que disposan las constitu-
cions no implica al govern universal de la pro-
vínçia qui proseguesca lo excel·lentíssim senyor
virrey com a capità general per lo que se ha de
suposar una distincció notable que és dir que en
las cosas que és capàs lo lloctinent en eix cas
toca y especta la conexensa y jurisdicció a ell,
però en las cosas que són de guerra y depen-
dents d’ella, de las quals han disposat las consti-
tucions, toca y specta la conexensa al senyor vir-
rey com ha capità general, de manera que, la
execució de las cosas de guerra y dependents de
ella, l’excel·lentíssim senyor lloctinent no té ju-
risdicció per ésser concedida en dits casos al ex-
cel·lentíssim senyor virrey com a capità general.

La difficultat està si la fàbrica de galeras és cosa
de guerra o dependent de ella, però dita diffi-
cultat resta soltada y satisfeta expressament del
contengut en dita real scèdula dalt expressada a
hont se diu ésser cosa de guerra de manera que
en dit cas no és prohibit lo senyor capità general
fer procehiments ab la circunstànçia de ésser
dits procehiments segons constitucions que la
prohibició de la fusta, carbó, alquitrà, pega, ca-
valls, armas y altras cosas vedadas sia cosa de
guerra y dependent de guerra de se patet y està
expressament declarat y decidit en lo capítol 12
de las paus generals que se firmaren entre las
dos coronas en lo any 1660 y com las constitu-
cions 6 y 16, títol «De vectigals» parlen de las
sobreditas cosas y no parlan paraula de que toca
y pertanga al senyor lloctinent de aquí és que,
considerant las corts que tocava al senyor capità
general, no disposa expressament a qui tocava
perquè tota la jurisdicció del senyor capità ge-
neral estava concebuda y compresa en lo dispo-
sat en la dita constitució 7, títol «De alcayts y
capitans».

371v A més de que, havent declarat sa magestat en la

sobredita real scèdula, que no toca a la Real Au-
diènçia sinó a la Capitania General versamur in
claris en los dits casos de guerra y dependent
d’ella, pot lo excel·lentíssim senyor capità ge-
neral prevenir los remeys oportuns tant per con-
seguir-se lo fi de las ditas constitucions 6 y 16,
títol «De vectigals» perquè sens dits medis con-
tenguts en los capítols de ditas cridas no·s po-
dria arribar a la perfeta conclusió de evitar-se los
dits danys que del contrari resultan al real servey
y real hisienda.

Ni valdria lo dir-se que per part de vostres se-
nyories que, segons la sèrie y thenor de ditas cri-
das, són concebudas en forma de estatut o edic-
te general ab paraulas que diu induexen perpe-
tuïtat y que d’esta manera concebudas obstan a
las constitucions 7, títol «De dret del fisch».

A la qual pretensió y objectió se respon ab diffe-
rents medis. Lo primer és conforme lo que en-
senyan los nostres pràtichs catalans parlant de la
dita constitució 7, entenent aquella dels edictes
perpètuos y no temporals, com són los que ma-
nan publicar per los excel·lentíssims senyors vir-
reys, los quals no duran més del temps de son
govern y axí, espirant aquell, espiran també los
edictes y per ço necessitan de nova publicació,
com és públich y notori, sens que en assò si pu-
gue aplicar contrària intel·ligència y interpreta-
ció.

Lo segon és dir que per part de vostra senyoria
se deu advertir que en lo mes de abril del any
1665 per la Real Audiència se publicaren sem-
blants cridas, ab las quals se féu la matexa prohi-
bició ab las matexas paraulas y ab los matexos
capítols estan concebudas estas y, no havent-se
per part de vostra senyoria opposat a aquellas,
regonexent y conciderant los diputats, anteces-
sors de vostra senyoria, que semblant prohibició
no era, com no és, contra las generals constitu-
cions per la fàbrica de galeras, menos no // 372r
// ho seran estos sens que sien estades revoca-
des, ni tals se haje pretès per lo síndich de vostra
senyoria y sien estes crides, apar que vostra se-
nyoria concidera que se limita lo propi ús dels
naturals y particulars del present Principat tam-
bé fora estat limitat en aquellas del any 1665 y
havent-se ara tornat a fer per la Real Audiència
fora estat lo mateix y si aleshores en lo dit any
1665 no·s conciderà que fossen contra consti-
tucions las ditas cridas, menos ho han de ser ara,
restant sempre vostra senyoria segur, inseguint
lo que los antecessors de vostra senyoria han
observat y perquè vostra senyoria en assò no pu-
gue al·legar ignorànçia se presentaran a vostra
senyoria las ditas cridas del dit any 1665 si et
quatenus et non alias et omni meliori modo sens
que se pugue dir que ditas cridas no·s posaren
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en observansa perquè, havent-se carregat una
barca de fusta per fora regne en lo port de Sant
Feliu de Guíxols, fou per orde del senyor don
Vicente Gonzaga, fou segrestada y corregué
dita causa devant del magnífich senyor doctor
Joan Batista Roca y Julià, aleshores jutge de
cort del present Principat, y lo dit segrest lo féu
Francisco de Alcarrás també com a conservador
dels boschs, anomenat de sa magestat, que Déu
guarde, sens que vostra senyoria hi fes contrari
algú. Sols apar que ara per part de vostra senyo-
ria fa tot lo(s) esforsos per ésser estades cridas
manadas publicar per la Capitania General, per-
què esta circunstància y objecte té fàcil la solu-
ció perquè com està dit la execució per las cosas
que són de fàbrica de galeras sempre ha corre-
gut per los comissaris y officials de la Capitania
General, que si se miran ab tota atenció y cuida-
do per part de vostra senyoria los nostres doc-
tors cathalans trobarà vostra senyoria ben decla-
rat y decidit est punt que no és estada pretenció
sens fonament y nova sinó molt conforme ab lo
que dexaren escrit aquells y la rahó del sobredit
és manifesta perquè la jurisdicció de sí és indivi-
sible, de tal manera que és incompetible que sie
per un tribunal la prohibició y la execució per
altre, puix seria cosa monstruosa que la execu-
ció fos perquè // 372v // no tingués jurisdicció y
qui fes la prohibició no pogués devant d’ell do-
nar execució a la dita prohibició y havent-se ob-
servat sempre la execució per la fàbrica de gale-
ras per capitania general, com se justificarà a
una certificatòria que de dita execució ne fa
Francisco Lleonart, notari y secretari de la capi-
tania general, que se presentarà si et quattenus et
non alias et omni meliori modo, se segueix evi-
dentment que la prohibició ha ser per lo mateix
tribunal.

Més havant diu vostra senyoria no se ha pogut
rèbrer la informació en la Capitania General per
est fet, perquè menos vostra senyoria l’à poguda
manar rèbrer perquè encara que per part de vos-
tra senyoria en virtut de la constitució del senyor
rey don Fernando en la Cort de Barcelona del
any 1413, que és en lo llibre dels Quatre Se-
nyals, capítol 14, número 4, vers «y si serà cosa
ab las següents» y després de la constitució de la
senyora reyna dona Maria en la Cort de Barcelo-
na del any 1422 que és la constitució 8 que co-
mensa «lo fruyt de las lleys», etcètera, títol «De
observar constitucions» ab tot no poden sub-
sistir ni ponderar-se a favor de vostra senyoria
perquè solament disposan que los deputats assí
generals com locals si·ls aparexerà poden oppo-
sar-se a la contrafacció de constitucions per me-
di de suplicacions, rahonaments, protestacions e
appel·lacions però no i ha paraula en virtut de la
qual se’ls dóna facultat de rèbrer informacions
per deliberar si és contrafacció o no.
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Ni las paraulas de ditas constitucions ibi «si ben
vist los serà», etcètera, les concedexen semblant
facultat lo primer perquè aquellas sols donen ar-
bitre als deputats per opposar-se personalment
a la contrafacció ab suplicacions, appel·lacions,
etcètera, y en assò no tenen los deputats la juris-
dicció contenciosa ab que clarament resulta que
no poden rèbrer informacions de testimonis
perquè és acte que no·s pot exercir sens jurisdic-
ció //373r // lo segon perquè las paraulas «si vist
los serà, etcètera», se han de enténdrer regu-
lant-las ab las paraulas del capítol 5 del nou
Redrès del General de las cridas del any 1599 y
de la constitució 45 del mateix any, que axí se
han de declarar sens que per aquellas los depu-
tats tingan semblant jurisdicció de rèbrer infor-
macions.

Terserament, perquè en la constitució «Poch
valdria» 17, títol «De observar constitucions»,
se diu que se ha de fer-se al official que haurà
contravingut en què y per què haurà contravin-
gut, però la matexa constitució diu «e feta fe a
ells de dits usatjes, constitucions, capítols, actes
de cort, usos, costums designats en què y per
què han contrafet contra los dits usatjes, consti-
tucions, etcètera, de manera que la fe se ha de
fer al official que haurà contravingut no ha de fe
del fet sinó de las constitucions y usatjes ab ex-
pressió de la causa de la contrafacció» y assí ho
entengué lo real senat en la declaració del any
1639 que refereix Fontanella, tomo 2, decissió
360, número 2.

Quant y més que de la informació que sobre
assò reben los deputats no se fa fe ni prova algu-
na, ni la pot fer, luego la constitució en virtut de
la paraula e feta fe que en virtut de aquella no·ls
dóna facultat per rèbrer informacions.

Més havant per part de vostra senyoria, esfor-
sant-se est punt, se pondera també lo capítol 5
de las Corts del any 1599 per aquella paraula
certificats los deputats, la qual paraula no com-
prèn informació de testimonis perquè diu certi-
ficats los deputats ab suplicació de part se han
de opposar a la contrafacció y assò és conforme
a la constitució y títol «De observar constitu-
cions» ab que com en lo nostre cas no y hage re-
quiriment ni instància de part contra las ditas
cridas, com resulta del thenor de las requestas al
dit doctor Tristany presentades, lo que era for-
sós per exir vostra senyoria a la contrafacció de
aquí opte per part de vostra senyoria se ha ma-
nat rèbrer informaçions contra las matexas dis-
posicions de las constitucions y dit capítol 5 del
any 1599.

373v Altras rahons, fundant-las ab observànçia per
part de vostra senyoria, se volen al·legar per a
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justificar tenir facultat de rèbrer informacions
en cas de contrafacció de constitucions però a
totas ellas se dóna plena satisfacció dient que lo
proçés informatiu que fan los deputats se reben
testimonis ab jurament y assò ningú ho pot fer
sens tenir jurisdicció y axí no tenint-la los depu-
tats en est cas no poden fer proçès informatiu
com rèbrer testimonis ab jurament, assistint en
assò lo dret a sa magestat, que Déu guarde, re-
sistint a vostra senyoria, particularment quant
vostra senyoria no té títol algú per dit effecte,
que la observansa dels molt exemplars dels
quals per part de vostra senyoria se vol valer
aprofita poch, puix no és estada contravertida y
que després no obstan a la contradicció y con-
troversia se haje observat la processió a favor de
vostra senyoria en dit cas de tot lo que opposa y
representa si et non alias et omni meliori modo.

Més havant vostra senyoria en dits papers e o re-
questas y scripturas se quexa dient que ditas cri-
das no se han pogut referendar per don Joseph
Anthoni de Cerate per no ésser català y que assò
encontra ab las constitucions 1, títol «De cance-
ller» y constitució 15, 14 y final «De offici de
protonotari», per ditas constitucions no diuen
que hajen de ser catalans los secretaris, ni parau-
la se llitx en ditas constitucions sinó que per
part de vostra senyoria vullen fer-les y sob(r)en-
tèndrer.

A més que sempre los excel·lentíssims senyors
virreys y capitans generals han acostumat tenir
secretaris strangers y no catalans precisament y
forsosament, los quals en tots los despaitxs se
han ofert y se offerexen, tant per lo govern polí-
tich com per capitania general, han referendat
sens contradicció de vostra senyoria y ab exa
conformitat se han executat y lo mateix ve a ser
en despaixs y comissions // 374r // particulars
que en cridas públicas, puix no s’i pot conside-
rar diferent rahó en un cas que en altre per con-
tenir tots execució y lo que exclou la pretensió
del síndich de vostra senyoria en est article és
considerar que las ditas constitucions procehei-
xen en la jurisdicció ordinària però no en lo que
és dependent de guerra, en las quals constitu-
cions no dispòsan.

Després prosegueix vostra senyoria que no se
han pogut firmar també per Francisco Lleonart
y que assò és novedat y que encontra ab lo dis-
posat en la constitució 19, títol «De vectigals» y
capítol 81 del «Recognoverunt proceres» perquè
si vostra mercè mana llegir ditas disposicions ab
tota atenció y sens sinistre affecte y intenció no
parlan paraula ni diuen tal cosa sinó que dispo-
san en quant a la exacció de las lleudas, lo qual
cas és molt diferent y per a dir-se haver-hi con-
trafacció era menester que literalment las mate-

xas constitucions ho haguessen previngut y ex-
pressat altrament, havent-s’i de menester inter-
pretació legal y tant extensiva y no aplicable al
present cas, cessa la contrafacció.

Més havant se prosegueix per part de vostra se-
nyoria que lo disposar en forsa de pública utili-
tat seria de la suprema potestat, particularment
en matèria de vectigals, per a ara se dóna per co-
rrent la sobredita rahó quant en ditas cridas hi
hagués expressió alguna de vectigals perquè en
totas ellas, si atentament se lligen, no i ha tal
cosa ni tal paraula expressa perquè tot és fer-se
differents ponderacions y interpretacions y
quant estas se necessitan per contrafaccions no·s
pot dir hi haje contrafacció perquè las constitu-
cions han de ser claras, literals, expressas, indivi-
duals, sens que se haje de recórrer ni valer-se de
interpretacions, altrament seria verdader dir que
tots los fets lícits y permesos per constitucions,
si aquellas se admetian, serian contra constitu-
cions, particularment si vostra senyoria conside-
ra que ditas cridas se han fet per facilitar y aug-
mentar la fàbrica de galeras y no se ha tingut en
aquellas //374v //la mira y atenció a vexar als na-
turals habitants del present Principat sinó sola-
ment la pública conveniència y utilitat perquè,
pagant-se lo acostumat a qualsevol del present
Principat en virtut del capítol 48 de las Corts
del any 1599 se poden tallar y marcar qualsevols
arbres per la dita fàbrica de galeras y seria redí-
cula cosa lo dir-se que és vectigal lo marcar-se
los arbres y assenyalar-los per servey de dita fà-
brica quant és de tanta conveniència del real
servey y, essent vostra senyoria tant zelós, se
cumple aquell ab totas veras és cert que no
podrà persuadir-se sie vectigal y contingués vec-
tigals las ditas cridas quant ellas no y ha paraula
que induescan tal cosa.

Per part de vostra senyoria se va després discor-
rent per cada hu de dits capítols de ditas cridas
en particular y se anirà responent ab la brevedat
serà posible.

En quant al primer capítol se diu que és contra
las generals constitucions lo revocar sa ex-
cel·lència com a capità general totas y qualsevols
llicèncias concedidas per tràurer fusta dels
boschs, valls y montanyas. Dit capítol no se ha
de entèndrer dins Catalunya sinó fora y esta in-
tel·ligència se funda de la paraula extràurer que
no se entén dins lo present Principat sinó fora
de ell y esta intel·ligència és molt genuina y con-
forme las matexas constitucions, títol «De vecti-
gals» disposan, puix en aquellas literalment y
molt a menut se troba la paraula tràurer y si dita
prohibició se extenia dintre lo present Principat
y no fora cessarian los inconvenients que las ma-
texas constitucions referexen que se segueixen
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de la extracció fora regne y lo que queda dins la
província no·s pot dir extracció y axí molt bé en
observança de las ditas constitucions 6 y 16, tí-
tol «De vectigals» ha pogut sa excel·lència com
a capità general //375r // revocar totas y qualse-
vols llicèncias fossen estades concedidas perquè
com fossen estades en prejudici de las ditas
constitucions és cert que sa excel·lència no po-
dia abonar-las perquè de aquí se haguera fet
frau a las matexas constitucions.

En quant al capítol 2 de ditas cridas, se diu per
part de vostra senyoria que no se han pogut im-
posar pena de vint-y-sinch lliures als qui llevaran
las marcas y senyals als arbres que seran estats
assenyalats y designats per la fàbrica de galeras.
És antiquíssim en Catalunya lo assenyalar-se los
arbres per fàbrica de galeras y los officials es-
criuen sobre de ells un rètol que diu «rey» y
poch importaria la dita diligència si després que
fossen assenyalats los arbres, al temps que ani-
rian per torcejar-los, fos llevat lo senyal y no co-
neguessen quins foren los destinats per dita fà-
brica y seria ni may comensar la fàbrica de
galeras ni may acabar y no·s pot dir sia pena ex-
cessiva sinó molt mòdica en concideració del
prejudici tant gran que resultaria de llevar-se las
marcas y senyals de aquells, y lo § últim de dit
capítol 2 no diu tal cosa, que se tallen los arbres
sens pagar-se a sos amos, sinó que diu que, com
moltas vegades se hajan tallat y per no haver-los
anats a sercar los officials no·ls han pagat a sos
amos que se dóna remey perquè los amos mate-
xos se puguen aprofitar en concideració de ha-
ver-lis hagut ocasions que los arbres tallats se
han dexat dos anys y més temps en las terras a
hont foren tallats en prejudici tant gran de la
dita fàbrica com de l’ús propi dels matexos
amos. Per obviar a estos danys y inconvenients
per ço se dóna remey en dit § últim per lo dit
cas sens que se puga dir és contra la constitució
4, títol «De violència y restitució dels despu-
llats» perquè may se ha acostumat tallar-se ar-
bres que no·s pague lo preu a son amo ni la tal
intel·ligènçia lo dit § últim y si ells després no·ls
volen admètrer axò és // 375v // finesa y servey
que fan los amos dels arbres a sa magestat ni en
dit capítol 2 se prohibeix lo empriu dels boschs
perquè cada hu pot fer lo que li apar de sas cosas
y axò no prohibeix lo dit capítol perquè per la
constitució 1, títol «De servituts» no se ha entès
prejudicar a la fusta que se haurà menester per
fàbrica de galeras que és cas exceptuat y reservat
també per constitucions y capítols de cort y, an-
tes de al·legar-se constitucions algunas, hauria
molt de reparar si són aplicables al fet de que·s
tracta, altrement és confóndrer los tèrmens y las
matexas constitucions, transvertir-las y donar-
los different sentir del que en aquellas fou con-
cebut.
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Més havant se prosegueix per part de vostra se-
nyoria en ditas scripturas que lo disposat en lo
capítol 4 de ditas cridas en quant se dóna facul-
tat a Francisco de Alcarrás perquè cuydés de la
conservació dels boschs, valls y montanyas, no
se ha pogut fer, però y per part de vostra senyo-
ria se ha pres gran equivocació en dit capítol
perquè no parla dels boschs, valls y montanyas
absoludament y dels particulars sinó de las que
són de sa magestat, que Déu guarde, y cert
que·s cosa lamentable que se al·leguen y ponde-
ren constitucions y se fassen arguments contra
la literal del test de dit capítol 4, destruint y al-
terant la veritat del fet, y se prosegueix axí ma-
teix que no se ha pogut donar facultat al dit Al-
carrás per posar las penas que li aparexerà
tocants a la conservació de dits boschs y que, no
essent lo dit Alcarras català, no pot exercir juris-
dicció en Catalunya.

En quant al primer punt se respon que, conce-
dida la nominació y en virtut d’ella, jurisdicció
per sa magestat, que Déu guarde, al dit //376r //
Alcarrás perquè cuyde de la conservació de sos
boschs, valls y montanyas, se entén haver-i con-
cedit tot allò sens lo qual no·s poden arribar al
cumpliment del exercici y execució del que sa
magestat li té manat y lo haver-li donat sa ex-
cel·lència com a capità general instrucció y des-
paix per ditas cosas és inseguint differents ordes,
particularment del temps del senyor duch de
Monteleon ab las matexas formals paraulas que
està concebut lo del dit de Alcarras.

Y en quant al segon punt de no ésser català, lo
dit Alcarrás no relleva perquè la constitució 1 y
última, títol «Que tots los officials en Catalunya
sian catalans» se ha de entèndrer y parla dels of-
ficis ordinaris però no dels que són militars y so-
bre fet de guerra y dependent d’ella com la fà-
brica de galeras, per lo cumpliment de la qual és
condició sine qua non la conservació dels dits
boschs, valls y montanyas y sinó és contra cons-
titucions lo fer cada hu lo que li apareix de sas
casas de las quals ne pot destribuir si y conforme
son gust, podent anomenar persona que admi-
nistre las ditas cosas, posant los bans y executant
las personas contra los contrafahents als dits
bans que seran posadas, ab quanta major rahó
podrà sa magestat, que Déu guarde, tenir desti-
nat un official per la conservació de sos boschs,
valls y montanyas perque no se disipen y des-
truescan, antes bé se conservan per las occacions
se offeriran de fàbrica de galeras y si, en lo pri-
mer cas, és lícita la imposició de las penas sens
ser contra las generals constitucions ab quanta
major rahó ho serà en est segon cas sens que·s
pugue dir-se contrafà a constitucions algunas.

En quant al capítol 5 de ditas cridas se pondera
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per part de vostra senyoria que no se ha pogut
fer la prohibició dels forns de pega y alquitrà,
etcètera, en los boschs de sa magestat, que Déu
guarde, facilment se respon al deduït per part de
vostra seyoria perquè, segons la comuna dels
doctors, la pega, alquitrà y demés //376v //cosas
de que parla lo dit capítol 5 són cosas que se re-
duexan principalment per lo ús de la guerra y
com a tals són mercaderias de contrabando se-
gons lo disposat en lo capítol 17 de las paus ge-
nerals fetas en lo any 1660 y per consegüent,
com lo tocant a mercaderias de contrabando to-
que privativament a sa excel·lència com a capità
general de aquí és que en las disposicions, ús de
las ditas cosas de contrabando pot fer las prohi-
bicions que li apar perquè com de si sien inco-
mersiables pot limitar-las ab las condicions que
li apar, sens que en assò obsten las constitucions
del present Principat.

Més havant per part de vostra senyoria se pon-
dera que se prohibeix lo fer pega y alquitrà en
los boschs que no són de sa magestat, que Déu
guarde, y que la pena és exorbitant, lo dit capí-
tol 6 de ditas cridas no fa tal prohibició general
tocant als boschs dels particulars del present
Principat ni diu tal lo dit capítol sinó que parla
dels boschs de sa magestat y ax[í] ho denota
aquella paraula «sobredits» que és restreta al
disposat en lo capítol 5 antecedent y apar que
per part de vostra senyoria lo síndich lo major
studi y motiu que ha pres per impugnar las ditas
cridas és entèndrer-las que parla dels boschs,
valls y montanyas, essent axí que lo disposat en
aquella parla sols en los boschs, valls y montan-
yas que són de sa magestat y haguera cessat tot a
la quexa de vostra senyoria si no se hagués alte-
rat lo test y lo verdader sentir que contenen los
dits capítols ni·s pot dir sie exhorbitant la pena
de dos-centes lliures plata, conciderant los
danys y prejudici que del contrari resulta y re-
sultaria a la real hisienda sens que en assò obsten
las constitucions // 377r // que parlan del líbero
comers y de vectigals perquè la libertat del líbe-
ro comers y imposició de vectigals cessa sempre
en los boschs, valls y montanyas que no són de
sa magestat y per ésser destinadas per fàbrica de
galeras no estan compresas a la libertat del co-
mers, antés bé subiectes a qualsevol vectigal,
puix cada hu en sos casos no pot usar, posant-li
los petxos y condicions que li apar sens que se
puga dir que las penas en ditas cridas expressa-
das contingan spècie de confiscació per moltas
rahons, la primera perquè las constitucions 4 y
última, títol «De béns dels condemnats» parlan
y disposan en diferents tèrmens y axí no són
aplicables al present fet y cas, la segona perquè,
essent tant odiosa la spècie de confiscació, sem-
pre se ha de exclòurer de qualsevol disposició et
quantum fieri protest restingenda et minime

amplianda et admitenda, la tercera perquè est
libere dictum que sien aquellas penas spècie de
confiscació, puix segons lo corrent dels doctors
per la confiscació se ha de menester expresió de
la ley o statut y no·s llitx tal cosa en ditas cridas y
en tot cas aquellas penas imponuntur a vero do-
minio in rebus suis y axí licitament sa excel·lèn-
cia, com ha capità general en nom de sa mages-
tat, que Déu guarde, las ha pogudas posar en
los boschs, valls y montanyas suas pròpias.

De tot lo sobredit se dóna satisfació a l’opposat
per part de vostra senyoria aserca del disposat en
los capítols 6, 7, 8, 9 y 10 inclusive.

En quant lo capítol 11 dels serradors se respon
que, attenent y conciderant la abundància de
collas de serradors françesos que vénen y arri-
ban cada any en lo present Principat, que són
innumerables y tots fan la major part negociació
que fan és comprar fusta per portar-la y pasar-la
a França, essent est un prejudici tant concidera-
ble com se dexa conciderar, puix restan los fran-
çesos afavorits ab la fusta //377v //y demés cosas
prohibidas per constitucions que trauen del
present Principat y est dany no pot reparar-se
sinó és ab la prohibició de ditas cridas y en tot
cas los francesos noa són naturals sinó strangers
y no servexen de altra cosa en lo present Princi-
pat sinó de spies y axí no·ls pot afavorir lo líbero
comers en cosas que són prohibidas per consti-
tucions, ni menos per part de vostra senyoria, se
devia particularment defensar als dits serradors
quant lo die de vuy hay collas de ells en Cata-
lunya que tenen comprada unas grans partidas
de fusta per portar a França y sinó se’ls assenya-
lava alguna pena poch importaria la prohibició.

En quant als demés capítols de ditas cridas, en-
cara que per part de vostra senyoria se ponderen
moltas y differents constitucions, ab tot no re-
lleva perquè no disposan en nostre cas ni contra
lo contengut en aquellas, antes bé las ditas cri-
das se han fet inseguint y observant lo que per
constitucions està disposat, particularment ab
las constitucions 6 y 16, títol «De vectigals».

Totas las quals cosas y rahons ponderadas fan
dupte y las ditas constitucions, que per part de
vostra senyoria se ponderan y se al·legan, sian
aplicables al fet del que·s tracta y per haver-hi
contrafacció és menester que clara y no dúbia,
donant per ço las presents per respostas, salvo
jure addendi, etcetera, se diu y dedueix y se res-
pon que no entèn ni creu lo dit doctor Tristany
haver contrafet a las ditas constitucions en ditas
scripturas mensionadas y en cas que sie declarat
lo contrari se offereix prompte en revocar y en
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observar lo que las generals constitucions dis-
posan com de fet ara per les hores desitja revo-
car per observansa de las generals constitucions
per saber ésser aquexa la real voluntat de sa ma-
gestat, que Déu guarde, en que sien // 378r //
sempre observades les generals constitucions re-
quirens notario. La qual resposta conté vint-y-
vuyt planas y mitja, volent dit doctor Bonaven-
tura Tristany que de dita resposta se n’hage la
deguda rahó en lo judici de contrafacció si et
quattenus et non alias et omni meliori modo et
salvo iure addendi. Postea autem adveniente die
vigesima quarta predictorum mensis et anni pre-
sente me dicto Joanne Argila, scriba majore pre-
dicto, et presentibus etiam Josepho Camps, utrius-
que juris doctori cive Barcinone, et Silvestro Serra,
theologie professore de familia dicti Dominici
Verdier, pro testibus a dicta vocatis spesialiter et
assumptis magnificus Dominicus de Verdier, mi-
les et utriusque juris doctor Barcinone domicilia-
tus, constitutus personaliter coram et ante presen-
tiam mei dicti et infrescriti Joannis Argila, scribe
majoris, pre et infrascripti personaliter reperti in-
tus domos sue solite habitationis scitas in presenti
civitate Barcinone in vico dictoa dels Banys Vells
qui in presentia dictorum testium mihi dicto Ar-
gila obtulit et presentavit quandam in scriptis
papiri responsionis pre incerte requisitionibus sibi
presentate instante sindico generalis Catalonie et
aliis duabus requisitionis sibi presentate instante
sindico generalis Catalonie et aliis duabus requi-
sitionibus sibi similiter ad dictam instantiam
presentatis sub diebus 8, 16, 20 scedulam thenoris
sequentis: Satisfent lo doctor Domingo de Ver-
dier cavaller, assessor de la capitania general del
present Principat de Catalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya, a unas requestas o scriptu-
ras a ell presentadas a instància del síndich del
General del present Principat que començan
«Molt bé sap e ignorar no pot», etcètera y acaba
«requirens, notarium» ab la qual per part de dit
síndich se representa ser contra las generals
constitucions de Catalunya las cridas manadas
publicar per lo excel·lentíssim senyor duch de
Sessa y Baena, compte, marquès de Tabara,
lloctinent y capità general del exèrcit, que en
aquells se troba en jornadas de 30 y 31 de janer
proppassat en orde de la conservació dels
boschs, valls y montanyas //378v // que són prò-
pias de sa magestat, que Déu guarde, y axí ma-
teix, donat medis y remeys concernents no sols
aserca la prohibició de fusta, llenyam y demés
cosas expressades en las constitucions 6, 7 y 16,
títol «De vectigals» sinó també que ab major
abundància y age arbres que són necessaris per
la fàbrica de galeras, fent-se per part de dit sín-
dich vàrios discursos y differents ponderacions,
tant respecte lo proemi de ditas cridas y títols, se
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posa sa excel·lència com també en orde lo parti-
cular y individual de quiscú de dits capítols de
ditas cridas, atribuint-se y donant-se per part de
dit síndich differents interpretacions a moltas
constitucions que pretén se ha contrafet que,
com se dirà, no són aplicables al cas present et
quid quid sit no és estat de la intenció de dit
doctor Domingo de Verdier contrafer ab la fir-
ma de ditas cridas ni oposar-se a las generals dis-
posicions de las disposicions de las constitu-
cions del present Principat sinó, conciderant la
gran omissió que hi havia y vuy de present hi a
en la observansa del disposat en las constitu-
cions, senyaladament ab la 6 y 16, títol «De vec-
tigals» y lo prejudici tant gran que redundava de
aquella a la real isienda y fàbrica de galeras y que
de la publicació de ditas cridas resultaria, com
de fet resulta gran benefici y utilitat al pays y na-
turals y habitants del present Principat y resul-
tarà sempre major abundànçia de fusta per fà-
bricas particulars y per la de galeras quant sie
menester una vegada prohibida la treta, eix fou
lo motiu, lo fi y la atenció se tingué en la publi-
cació de ditas cridas, y se devia per part de dit
síndich del General donar-se moltas gràcias a sa
excel·lència per dita publicació perquè no·s pot
negar que ab ella se cumpla lo real servey de sa
//379r //magestat, que Déu guarde, se beneficia
la real isienda, resulta major abundància als na-
turals del Principat, puix las matexas constitu-
cions 6 y 7, títol «De vectigals» exclaman dient
que en regnes estranys va més barato lo llenyam
que no en lo present Principat, tot per ocasió de
dita saca y per axò és molt necessari se done per
dit doctor Domingo de Verdier satisfació al de-
duit y al·legat en dita trina requesta o scriptura
perquè de tot se’n haje rahó en lo judici de la
contrafacció omni meliori modo et salvo jure ad-
dendi, etcetera, manifestant sempre que son àni-
mo no és estat contrafer a las generals constitu-
cions sinó procurar obrar conforme aquellas,
cumplint en un mateix temps la obligació de
son offici y en lo amor té a la pàtria.

La primera cosa que per part de dit síndich se fa
quexa és aserca lo títol de sa excel·lència de ca-
pità general del exèrcit, lo qual té sa magestat,
que Déu guarde, en lo present Principat per la
defensa y per qualsevol invasió del enemich,
gastant per la conservació de aquell molts mila-
nars, com és notori, y havent manat sa magestat
que hi haje exèrcit en lo present Principat és
cert que no pot estar sens capità general per go-
vernar-se y axí és necessari que tinga sa magestat
capità general del exèrcit, que és sa excel·lència,
havent tingut semblant títol tots los senyors vir-
reys antecessors de sa excel·lència y essent con-
tra constitucions lo títol de capità general del
exèrcit com per part de dit síndich se al·lega o
seria també lo haver-hi exèrcit en Catalunya
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quant és tant forçós per sa defensa y conserva-
ció.

Ni se adaptan en axò las rahons de las quals se
vol valer dit síndich, fundant-las del capítol 2 de
las Corts del any 1547 a hont se diu que novells
officials no puguen ésser criats en Catalunya,
conforme la constitució 1 y tot lo títol «Que
novells officials no sian posats», per quant los
officials militars no estan compresos en ditas
constitucions // 379v // y concedida per sa ma-
gestat la jurisdicció a sa excel·lència com a ca-
pità general del present Principat y exèrcit, so-
bre tot lo exèrcit y milícia, és constant que fou
servida concedir-li títol de capità general del
exèrcit per lo cumpliment de la jurisdicció mili-
tar en los casos y cosas militars que se poden oc-
córrer, sens que·s puga duptar de la potestat y
no essent contra constitucions lo primer cas,
menos ho serà lo segon.

Prosegueix dit síndich en dita trina requisició
dient que sa excel·lència se à apropiat, com a ca-
pità general del present Principat, la fàbrica de
galeras que se fan en las atarassanas de la present
ciutat en virtut de real scèdula donada en el Par-
do a 8 de mars 1573 en temps del senyor don
Fernando de Toledo, virrey, capità general del
present Principat, y perquè en ningun temps lo
dit síndich del General no puga al·legar igno-
rància, per quina occasió y per què respecte fou
servida la real magestat del senyor rey don Phe-
lip segon, de gloriosa memòria, manar despedir
la dita real scèdula, se adverteix que en lo any
1573 en lo present Principat y hagué gran con-
tradicció sobre manar lo senyor capità general
als provincials que acudissen ab los carros per
aportar la fusta que en differents parts se havia
tallat per la fàbrica de galeras, pretenent-se per
part de dits provincials y també per los deputats
del General, antecessors de vostra senyoria, los
quals en dita qüestió y defensa de la pretenció
de dits provincials se havian mesclat, que no po-
dian ésser compellits al dit carretatje per lo se-
nyor capità general y capitania general, y axí per
dits provincials se firmà dret // 379rbis // y de
dret en la Real Audiència aserca dels mandatos
que per part de dit capità general se eran fets y,
havent-se donat part després de tot a la real ma-
gestat del rey don Felip segon, manà scríurer a
la Real Audiència del present Principat en la for-
ma y thenor següent:

El rey.

Magníficos y amados consejeros nuestros, por car-
ta de nuestro lugarteniente y capitán general ha-
vemos entendido el impedimiento que se ha puesto
a vos, pretendiendo que como capitán general no
le toca mandar se den carros para la fábrica de

galeras sino como a nuestro lugarteniente y que,
queriendo executar sobre ello, los desobedientes,
an ocurrido los interessados juntamente con los
deputados a essa nuestra Real Audiencia y fir-
mado en ella de drecho, por lo qual y no haverlas
vosotros repellidos luego la dicha firma, como de-
víades de hazer en cosa tan clara y de tanta im-
portançia, se ha diferido y defiere la obra de di-
chas galeras y dado ánimo a que otros intenten lo
mismo, de la qual havemos tenido el sentimiento
que es razón porque estando en possessión nuestra
capitania general en semejantes cosas de tomar
los carros que han sido menester para conduçir la
madera necessaria a la dicha fábrica y compeler
a los duenyos dellos, que las den al precio acostum-
brado, como también puede hazer y está en poces-
sión de todo lo demás dependiente, de la guerra
con castigo de los desobedientes y no devíades du-
dar ni dar lugar a que esta nuestra antigua po-
cessión se impidiesse ni perturbasse en ninguna
occasión y principalmente en la que ahora occu-
rre de dar priessa de echar essas galeras al mar,
por lo que el enemigo da en hazer lo mismo, se
atreviessa tan grande servicio de Dios y beneficio
de nuestra // 379vbis // religión católica, que esto
sólo havía de bastar para que ninguna cosa fuesse
parte para poderlo estorvar y differir; assí os dezi-
mos y mandamos que, en recibiendo esta sin otra
réplica ni consulta, quitéis qualquier impedi-
mento que estubiere puesto en la dicha execuçión
hecha por mandado de nuestro capitán general,
teniendo mucha quenta con las cosas de aquel tri-
bunal para ajudallas y favorecellas en todo lo que
se ofreciere, pues veis que nos importa y major-
mente en estos tiempos, advertiéndoos que hazien-
do lo contrario, allende que lo que sucediere, será
a vuestro cargo y en ninguna manera devemos
dar lugar a esto y de lo que abréis cumplido en
esta parte nos lo avisaréys. Dada en el Pardo a 8
de março 1573. Yo el rey. Videlicet don vicecance-
llarius, videlicet Sapena regens, videlicet Lloris
regens, videlicet Comes generalis thesaurarum,
videlicet Sentii regens, videlicet Campi regens.
Gassol secretarium.

Ni ha de causar novedat esta real scèdula de sa
magestat al dit síndich perquè la al·lega lo se-
nyor oÿdor don Lluís de Paguera en son tractat
que féu manuscrit de la jurisdicció del senyor
capità general del present Principat en lo capítol
6 en lo versícol «puede también» y encara que
dit tractat sia manuscrit, corregut sempre ab
gran aplauso, citant-lo los scritors de tota y ma-
jor condició com lo senyor don Miquel de Cor-
tiada en lo tomo de las Decessions de Conten-
sio devi y Montras en son tractat // 380r //
jurídic de béns de enemichs naufragats, en lo
punt quart, número 4 y en altres llochs y en lo
punt 6 de dit tractat, número 14 fa expressa
mensió de dita real carta y axí de dita real scèdu-
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la plenament resulta que sa magestat fou servit
concedir plena jurisdicció al senyor capità gene-
ral del present Principat y capitania general per
conèxer de la fàbrica de las galeras etiam contra
los provincials que serian retitents en obehir los
òrdrens de dita capitania general en dit cas per
lo que toca a la fàbrica de galeras, cosas de guer-
ra, dependens y emergens de ella y en eixa po-
cessió està vuy en dia, com ho explica Montras
en dit tractat de béns de enemichs, punt 6 per
totum, y estava de castigar los inobedients etiam
provincials y a en temps de la fecha de dita real
scèdula y antecedentment per temps de dos-
cents anys, supuesto que sa magestat diu en dita
real scèdula ibi «y no devíades dudar, ni dar lu-
gar a que esta nuestra antigua pocessión se impe-
diesse», y axí sempre ha corregut la fàbrica de ga-
leras per los excel·lentíssims senyors capitans
generals, donant-se los ordes, comissions ne-
cessàrias per lo real tribunal de la capitania ge-
neral, que gosa d’exa perrogativa y en dita real
scèdula se serveix sa magestat dir ibi, «porque 
estando en pocessión nuestra capitania general»,
y tots los órdrens y comissions se han firmat
sempre per los excel·lentíssims senyors capitans
generals no sols antes del any 1640 sinó després
que esta província se reduí a la feliz obediència
de sa magestat, que Déu guarde, com se dedui-
rà llargament en lo judici de la contrafacció.

Ni obsta ponderar, en quant al punt principal
de la jurisdicció, la constitució 7, títol «De al-
cayts y capitans», per quant encara que en aque-
lla se disposa que lo capità general no pugue
usar de jurisdicció ab paraulas negativas, però
més havant la matexa constitució o limi- // 380v
// ta en cas que per dret y constitució li sia
permès ab que lo senyor capità general per exer-
cir jurisdicció li basta tenir o acistènçia de dret
comú o altre o disposició de constitució y està
declaració se dóna a dita constitució 7 en la de-
claració feta per lo molt il·lustre y molt reverent
senyor canceller don Francisco de Pons en lo ju-
dici de la galera de Gènova dels reals de vuyt ibi
et signanter, constitució «Statuhim» 7, títol
«De alcayts y capitans» qua statuitur quod capi-
tanei guerre tam generalis quam particulares
non utantur nec uti possint jurisdictione aliqua
nisi quattenus de iure et per constitutiones eti
permissum est ab que resulta que, si la declaració
feta en dita causa per los ministres de la capita-
nia general fos estada conforme disposicions de
dret o de constitucions, seria estada legítima la
aprehensió de dits reals de vuyt, donant per as-
sentat que lo dret o constitucions tribuexen ju-
risdicció al senyor capità general per obrar en
casos lícits.

Lo referit se adopta al nostre cas, perquè la ju-
risdicció que sa excel·lència à tingut com a ca-
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pità general per manar publicar las sobreditas
cridas li concedeixen las constitucions 6 y 16, tí-
tol «De vectigals» que disposan en ordre a la
prohibició de la treta de la fusta del present
Principat per enviar fora regne y lo demés que
parlan per la conservació y plantació de arbres,
tot a fi de la fàbrica de galeras perquè no quede
imposibilitada quant sia menester.

Ni obsta lo que refereix dit síndich ponderant
que lo senyor capità general en virtut de dita
constitució 7, títol «De alcayts» per tenir la ju-
risdicció limitada no li seria lícit fer cridas ni
usar de jurisdicció contra los provincials.

381r Perquè se respon que dita constitució 7 no limi-
ta la jurisdicció del senyor capità general absolu-
dament sinó en cas que faltàs disposició de dret
o constitució, qu·és lo mateix que dir que lo se-
nyor capità general use de jurisdicció segons
dret y fent justícia y en eix cas se veu no poder
tenir jurisdicció, però sempre que dit senyor ca-
pità general per fer algun procehiment tindrà
constitució o disposició de dret, com en lo pre-
sent cas las té, en eix cas no té la jurisdicció limi-
tada, antes plena ab dependents y emergents
perquè altrament seria en va la matexa constitu-
ció.

Segonament, és cert que sa excel·lència com a
capità general del present Principat per fer cri-
das per evitar los danys y abusos se fan a la real
isienda, trent-se sens temor fusta fora regne y
devastant-se los boschs, valls y montanyas a ont
són los arbres aptes per a la fàbrica de galeras y
evitar exos danys ab ditas cridas, no és limitar lo
líbero comers ni prohibir que los naturals no
usen dels arbres com de cosa pròpia perquè, en-
cara que dit síndich à discorregut que la disposi-
ció de ditas cridas era prohibir lo ús líbero de las
cosas pròpias als naturals del present Principat,
però la real veritat és que ditas cridas no parlan
de privar lo ús propi dels naturals y habitants,
que axò seria contra dret, ans bé la intel·ligència
de ditas cridas se regula a las montanyas, valls y
boschs que són propis de sa magestat, que Déu
guarde, y encara que dit síndich vol donar diffe-
rent intel·ligència a ditas cridas per la generalitat
que contenen, però axò avia de ésser no mudant
lo verdader sentir del literal de ditas cridas y axí
després de haver-se parlat dels boschs, valls y
montanyas que són propis de sa magestat en lo
capítol 7 de ditas cridas se segueixan inmediada-
ment los capítols que parlan dels formiguers,
pasturas, etcètera, en los quals capítols no·s fa
prohibició tocant al propi us dels naturals sinó
solament en quant als boschs, valls y montanyas
de sa magestat.

381v Las matexas paraulas dels capítols 8, 9 y demés
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de ditas cridas o declaran en quant se diu «dits,
sobredits», las quals paraulas se reffereixen als
boschs, valls y montanyas de sa magestat y per
exas paraulas és la prohibició limitada y no ge-
neral, sens que se pugue entendre-se different
manera.

La pretenció que té dit síndich que lo senyor ca-
pità general en est cas no pot procehir contra
los provincials no subsisteix, segons lo thenor
de la sobredita real scèdula del any 1573; y se-
gons dita real scèdula fou declarat star los pro-
vincials subjectes al senyor capità general en co-
sas de fàbrica de galeras y tot lo demés de la
guerra, altrament los deputats que aleshores
eran no haurian desistit de la pretenció tenian
en la Real Audiència. Y los antecessors deputats
del General en differents ocasions an confessat y
regonegut tenir jurisdicció lo senyor capità ge-
neral contra los provincials com en la relació del
fet dels proçehiments fets per los officials del
General en la vila de Mataró lo any 1638, foli
25, versícol, a la qual rahó se respon y o defensa
ab molta vivesa lo senyor regent Vinyes en son
discurs jurídic en justificació dels proçehiments
fets per la capitania general en dita vila de Mata-
ró en lo § 6 per totum y en los demés memorials
se feren en dita occasió defensa la Real Audièn-
cia eix punt de jurisdicció a favor del senyor ca-
pità general a que no contradigue may lo Gene-
ral de Catalunya.

Prosegueix dit síndich dient que lo govern del
present Principat en matèria de justícia y gràcia
toca a sa magestat o a son lloctinent segons las
constitucions 1, títol «De Audiència y consell
real» ab la constitució única, títol “De la au-
diència //382r // del governador”. A que se res-
pon que en moltas cosas que disposan las cons-
titucions no implica al govern universal de la
província las execute lo senyor capità general
perquè a ell li tocan las cosas y la jurisdicció en
matèrias de guerra y dependens d’ella, lo demés
toca al senyor lloctinent general de tal modo
que en las cosas de guerra y dependens d’ella té
la jurisdicció privative dit senyor capità general.

Sols podrie fer dupte si la fàbrica de las galeras
és cosa de guerra o dependent d’ella, però eixa
dificultat queda soltada ab dita real scèdula de
sa magestat y la prohibició de fusta, alquitrà, ca-
balls, armas y altres cosas vedades, és cosa de
guerra, és manifest y ho declara lo capítol 12 de
las paus generals del any 1660, de las quals co-
sas parlan las constitucions 6, 7 y 16, títol «De
vectigals» y no declaran que toque al senyor
lloctinent, ans bé se dóna per assentat que toca-
va al senyor capità general en virtut de la consti-
tució 7, títol «De alcayts» y axí per la declaració
feta per sa magestat en dita real scèdula no toca

la execució dels casos de guerra al senyor llocti-
nent sinó al senyor capità general com li toca lo
prevenir la observança de ditas constitucions, tí-
tol «De vectigals», lo que menos no·s pot con-
seguir sinó per medi de ditas cridas.

No pot dir-se que ditas cridas sian concebudas
en forma de statut o edicte general ab paraulas
que induescan perpetuïtat, que obstaria a la
constitució 7, títol «De dret de fisch» que axò
se entén dels edictes perpètuos y no temporals
com són los dels excel·lentíssims senyors capi-
tans generals, com ho splican los dits pràtichs
catalans.

Apar que dit síndich fa molta força en què ditas
cridas sian publicadas y fetas per la capitania ge-
neral y axò sols no pot ser contra constitucions
si, fetas per altre tribunal, no fos contra aquellas,
y la execució de fàbrica de galeras sempre a co-
rregut // 382v // per la capitania general, com se
trobarà si·s miran assentament los doctors cata-
lans y seria cosa (ab)surda que la execució cor-
regués per la capitania y la prohibició per altre
tribunal, com també seria cosa absurda que la
prohibició corregués per la Capitania General y
la execució contra dels contrafactors corregués
per altre tribunal, perquè lo judici és indivisible y
de aquí se trau que, conexent la Capitania Gene-
ral de la prohibició de las cosas de guerra y de-
pendents d’ella, deu conèxer també contra los
contrafactors etiam provincials ne iudicium di-
vidatur y concebuda la jurisdicció a un tribunal
en certas cosas bé concedit tot allò sens lo qual
no·s podria complir lo exercici de la jurisdicció.

Lo que contrasta lo síndich en orde a la firma de
don Joseph Anthonio de Cerate que per no ser
català encontra ab las constitucions 1, títol «De
canceller» y constitució 14 y 15, final «De offici
de protonotari», no obsta perquè ditas consti-
tucions no disposan que los secretaris dels se-
nyors virreys y capitans generals hajen de ésser
catalans ans bé sempre de ordinari són strangers
y han acostumat en tots despaigs de sa ex-
cel·lència, tant per política com per guerra refe-
rendar sens contradicció alguna dits despaigs y
comissions y cridas públicas y en tot cas queda-
ria limitat en cosas de guerra en las quals lo se-
nyor capità general en lo modo de actuar no
està restret a constitucions segons lo literal del
capítol 2 de las corts del any 1547 en lo decret
de sa magestat al peu de aquell, ni és novedat lo
haver firmat Francisco Lleonart ni encontra ab
la constitució 19, títol «De vectigals», ni capítol
81 del «Recognoverunt Proceres» perquè dits ca-
pítols no parlan de axò sinó en quant a la exac-
ció de las lleudas y havent menester interpreta-
ció per no expressar-hi ditas constitucions //
383r // no pot ser contrafacció.
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Dit síndich pretén que lo disposar en forsa de
pública utilitat seria de la suprema potestat, se-
nyaladament en matèria de vectigals, però en
ditas cridas no fa expressió alguna de vectigals
ans bé són fetas per aumentar la fàbrica de las
galeras ni en aquellas se ha tingut intenció de
vexar als naturals y habitants del present Princi-
pat per quant, pagant-se lo acostumat segons lo
capítol 48 de las Corts del any 1599, se poden
tallar y mercar qualsevols arbres per la dita fàbri-
ca de galeras y no·s pot dir que sia vectigal lo
marcar y assenyalar los arbres per servey de dita
fàbrica quant és de tanta conveniènçia a tot lo
Principat y monarchia de sa magestat lo tenir
ditas galeras, ni se considera contra constitu-
cions per vostra senyoria que zela lo servey de sa
magestat, conservació de la província y monar-
chia y discorrent individualment per quiscú ca-
pítol de ditas cridas, en quant al primer se diu
que no és contrafacció lo revocar sa excel·lència,
com a capità general, las llicèncias concedidas
per traure fusta perquè axò no se entén per dins
Catalunya sinó per fora del Principat y axò és
conforme las constitucions, títol «De vectigals»
ab la paraula de ditas cridas extràurer perquè lo
que queda dins la provínçia no·s diu extracció y
axí à proceït restament sa excel·lència revocant
ditas llicèncias per ser fraudulens a las ditas
constitucions, títol «De vectigals».

Lo posar pena en lo capítol segon de vint-y-
sinch lliures als qui llevaran las marcas dels ar-
bres assenyalats per las fàbricas de galeras, lo fer-
se dita marca és cosa antiquíssima y notòria
perquè los que han de tallar-los se pugan regir
ab dita marca y després per carretejar-los y llevat
lo senyal no·s conexerian los arbres destinats per
dita fàbrica, al que no·s poria fer lo servey de sa
magestat y per a tant gran dany és molt tènua la
pena de vint-y-sinch lliures y axí dit capítol no
encontra en ninguna cosa a las constitucions del
present Principat ni se prohibeix lo empriu dels
boschs de quiscú y la constitució 1, títol «De
servituts» no perjudica a la fusta que // 383v //
que se a menester per fàbrica de las galeras.

Lo capítol 8 no encontra ab constitucions, en-
cara que se done en ell facultat a Francisco de
Alcarrás, perquè cuide de la conservació dels
boschs, valls y montanyas, per quant dita facul-
tat no se entén dels boschs dels particulars sinó
dels que són de sa magestat ni lo tenir facultat
dit Alcarrás per posar penas per la conservació
de dits boschs per noa ser dit Alcarras català, no
és contra constitucions, per quant és ben cert
que havent-se-li concedit per sa magestat lo cui-
dar de la conservació dels boschs, valls y mon-
tanyas se entén haver-se-li conçedit tot allò sens
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lo qual no pot arribar al compliment del exerci-
ci y execució del que sa magestad li té manat y
lo haver-li donat sa excel·lència com a capità ge-
neral despaig y instrucció per ditas cosas és es-
tat, inseguint exemplars del senyor duch de
Monteleón, y lo no ésser català dit Alcarras no
importa perquè la constitució 1 y última, títol
«Que tots los officials en Catalunya sien cata-
lans» se entén dels ordinaris y no dels que són
militars ni en cosas de guerra y dependents d’e-
lla, com és la fàbrica de galeras, per la qual és
força la conservació dels boschs y és forçós que
hi hage qui cuide de llur conservació.

Se pondera per part de dit síndich en quant al
capítol 5 de ditas cridas que no se ha pogut fer
la prohibició dels forns, pega y alquitrà, etcète-
ra, en los boschs de sa magestat a que se respón
que ditas cosas servexen per lo ús de la guerra y
com a tal són mercaderias de contrabando se-
gons lo capítol 12 de las paus fetas lo any 1660
y com a tals mercaderias de contrabando toca lo
disposar en aquellas privativament a sa ex-
cel·lència com a capità general y en las cosas de
// 384r // contrabando pot disposar ad libitum
perquè són incommerciables y lo disposar sobre
de aquellas no encontra ab constitucions com o
regonegueren los antecessors de vostra senyoria
en los memorials se feren en lo any 1638 per
part del General y se prova en los que·s feren
per lo advocat fiscal de la Real Audiència lo se-
nyor doctor Phelip Vinyes aserca dels proçehi-
ments fets per la capitania general en la vila de
Mataró y Arenys, ni la pena prohibint lo fer
pega, alquitrà, en los boschs de sa magestat de
dos-centas lliures, no és exorbitant ni dit capítol
fa prohibició general en quant a n’als boschs
que són dels particulars sinó tant solament en
quant als boschs que són de sa magestat; y en-
tengué dit síndich que tota la prohibició en ge-
neral és en orde als boschs dels particulars, salvo
en lo que està disposat per constitucions de
Catalunya ni en axò repugnan las constitucions
del líbero comers y vectigals per fer-se la prohi-
bició en las cosas pròpias de sa magestat y són
los boschs, valls y montanyas que estan desti-
nats per la fàbrica de galeras y no estan compre-
sos en la llibertat del comers y pot sa magestat
prohibir en aquells ad libitum y las penas tenen
spècie de confiscació y altrament las constitu-
cions 4 y última, títol «De béns dels condem-
nats» parlan en differents tèrmens y axí no són
aplicables al present cas, ni en dits edictes se llitg
pena de confiscació de béns contra dels contra-
factors y altrament las penas mòdicas com són
las de ditas cridas són imposadas en cosas de sa
magestat y axí ha pogut sa excel·lència posar-las
en dits valls y montanyas. De aquí se segueix
que se à satisfet al que opposa dit síndich aserca
del capítol 6, 7, 8, 9 y 10 y demés antecedents y
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a disposat en lo capítol 11. En quant als serra-
dors se respon // 384v // que hagut respecte a
tanta multitut de serradors francesos, que vénen
quiscun any en lo present Principat per la nego-
ciació que fan en comprar fusta, cerrar-la y pas-
sar-la a França, essent un perjudici tanta conci-
derable com se dexa conciderar, supposat los
fraçesos y altres nacions se utilan de la fusta que
naix en lo present Principat per fabricar embar-
cacions que redundan y servexen contra nos-
tron rey natural y senyor y est dany no·s pot re-
parar sinó és ab prohibició de cridas y imposició
de penas y en tot cas dits françesos y strangers
no·s poden aprofitar de las constitucions del
present Principat y la assistència de ells tant en
temps de pau com de guerra en lo present Prin-
cipat és molt danyosa al real servey y a la utilitat
pública.

Y en quant als demés capítols de ditas cridas no
encontran ab constitucions del present Princi-
pat, ans bé són molt conformes a aquellas y si
per part de algun particular interessat per tenir
boschs y fer altres negociacions prohibidas en
ditas cridas se pretendrà lo contrari serà per ze-
lar més lo profit propi que la utilitat pública y li
aparexerà al tal interessat que li és convenient
vèndrer la fusta de sos boschs, etiam que sia a
personas strangeras y que redunde en deservey
de sa magestat y fer las demés negociacions
que·s prohibexen en ditas cridas que no passar
per dita prohibició, lo que no consentir a vostra
senyoria per desitjar tant se fasse lo servey de sa
magestat, que Déu guarde, y la //385r //conser-
vació del present Principat y lo demés se discor-
rerà llargament en los papers jurídichs y memo-
rials que se faran per la justificació de dits
edictes.

Tot lo qual basta per duptar, com de fet dupta
dit doctor Domingo de Verdier, y firma dupte
omni meliori modo, entenent que per sa firma de
dits edictes no ha de ningun modo contrafet a
las generals constitucions del present Principat,
ans bé, que à obrat en cas de la jurisdicció de
son excel·lentíssim senyor capità general en lo
disposat ab dits edictes, y que tot lo contingut
en aquells, és molt conforme dret y constitu-
cions del present Principat. Però en cas que fos
declarat que dit doctor Domingo de Verdier ab
dits edictes ha contrafet a las generals constitu-
cions, en eix cas se offereix, com de present de-
clarab estar prompte en exa conformitat, revocar
per sa part tot ço y quant serà contra ditas gene-
rals constitucions, a las quals no ha entès ni en-
tén haver contrafet, ans bé desitja observar ditas
generals constitucions per ésser exa la voluntat

de sa magestat y de sa excel·lència que sien ob-
servades y ell com a official real las observarà
sempre en quant serà posible requirens notario,
la qual resposta conté onse planas y mitja, vo-
lent dit doctor Domingo de Verdier que de dita
resposta se n’hage la deguda rahó en lo judici de
contrafacció si et quattenus et non alias et omni
meliori modo et salvo jure addendi de quibus ita
per actis et gestis atque secutis illico tam dictus
Petrus Cardona dicto nomine quam dictum Bo-
naventura Tristany et Dominicus de Verdier pe-
tierunt et requisiverunt fieri et tradi, unum et
plura, publicum seu publica concimilia instru-
menta per me dictum Joannem Argila, scribam
majorem, pret infrescriptum que // 385v // fue-
runt acta Barcinone sub anno diebus, mense et
locis respective predictus presente me dicto Joanne
Argila et presentibus etiam testibus respective
predictis ad premissa vocatis rogans spesialiter et
assumptis pro ut superius continetur».

Dimecres, a XXII. En aquest die lo doctor Jo-
seph Lluch de la ciutat de Çolsona, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
lo qual ha jurat en mà y poder dels senyors de-
putats com lo mensionat en un paper firmat de
dit doctor Joseph Lluch, qu·és assí cusit, signat
de lletra A, és tot per pèndrer en sa botiga, la
qual vol parar en dita ciutat de Çolsona.

Dijous, a XXIII. En aquest die Honofre Heran-
des de la vila de Reus constituït personalment
en lo consistori de ses senyories, lo qual ha jurat
en mà y poder de ses senyories com lo mensio-
nat en un paper firmat per dit Herandes, qu·és
cusit signat de lletra B és tot per a vèndrer en la
botiga vol parar en dita vila de Reusa.

386r Divendres, a XXIIII. En aquest die lo molt il·lus-
tre senyor don Emanuel de Llupià, portantveus
de general governador en lo present Principat,
elegit y anomenat per sa magestat, que gose de
glòria, ab son real privilegi en forma de cance-
lleria, despedit en Madrit a 6 de maig del any
1664, volent acudir a la obligació de son càr-
rech en virtut del capítol de cort de Monsó fetas
y celebradas per lo senyor rey en Pere ters en lo
any 1376 y altrament segons la obligació que
tenen los portantveus de general governador en
lo present principat de Catalunya jurà a nostre
senyor Déu y al seus sants quatre evangelis per-
sonalment tocats en mà y poder del molt il·lus-
tre senyor don Joseph de Camporrells, ardiaca y
canonge de la santa seu de Urgell, deputat ec-
clesiàstich del present Principat, rebent dit jura-
ment y acceptant aquell en nom y com ha tenint
commissió del consistori dels molt il·lustres se-
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nyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, lo dia present ab deliberació per
dit effecte feta, que servarà los usatjes de Barce-
lona, constitucions de Catalunya, capítols de
cort y altres drets de la pàtria, lo capítol de la
observànçia, privilegis als ecclesiàstichs, cava-
llers y universitats concedits y en particular lo
capítol de dit senyor rey en Pere ters en ditas
Corts de Monsó 1376 si y conforme los demés
portantveus de general governador, sos prede-
cessors, han promès observar fins assí. Y nores-
menys presta sagrament y homenatje en poder
de Isidro Saleta, regent la vegueria de Barcelo-
na, presents per testimonis Francisco Martí,
burgès de Vilafranca, y lo doctor Pere Cardona,
en quiscun dret doctor, ciutedans de Barcelona.

Estigué assentat dit molt il·lustre senyor por-
tantveus de general governador ab una cadira
de vellut a la gotera del dosser a hont acostuma
posar las cadiras de vaqueta per las personas no-
tables que vénen //386v //a tractar alguns nego-
cis ab lo consistori. Y dit molt il·lustre senyor
deputat ecclesiàstich estigué sol asentat sota lo
dosser y després, al axir del consistori a la sala
dels reys, lo dit veguer li prengué lo sagrament y
homenatje a favor de dits molt il·lustres senyors
deputats. Isqueren a rèbrer a dit molt il·lustre
senyor portantveus de general governador los
officials del General al cap de la scala y axí ma-
teix al tornar-se.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari còpia de un memorial se ha en-
viat a sa magestat de la reyna nostra senyora, que
Déu guarde, aserca del offici de sobrecullidor de
la part de orient, provehit per sa magestat en
persona de Francisco Oliver d’esta ciutat per re-
nunciació feta per Joan de Pau y Llop en mà y
poder del vicecanceller del consell supremo de
Aragó, com més llargament en dit memorial és
de vèurer qu·és cusit, signat de lletra Aa.

387r Dilluns, a XXVII. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor deputat real per
Nostra Senyora de Montserrat.

Dimars, a XVIII. En aquest die per medi del sín-
dich del General enviaren ses senyories al ex-
cel·lentíssim senyor virrey y capità general las
nominacions de deputats y oydors y dels demés
officis vuy vacants, còpias de las quals són assí
cusidas, signadas de lletras A y B.

Dimecres, a XXVIIII. En aquest die ha fet relació
lo doctor Pere Cardona, servint lo offici de sín-
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dich, com lo dia de ahir, que comptavem 28,
entregà en mans del excel·lentíssim senyor lloc-
tinent y capità general las insiculacions dels
llochs vaccants de deputats y oydors y demés of-
ficis.

Abril MDCLXXIII

387v Dilluns, a III. En aquest die és tornat a la pre-
sent ciutat lo il·lustre senyor deputat real lo qual
era anat a Nostra Senyora de Montserrat.

388v Disapte, a VIII. En aquest die lo doctor en me-
decina Francesch Matas, mitjensant jurament,
ha fet relació en lo consistori de ses senyories
com lo doctor en medecina Jacinto Gibert, ob-
tenint lo offici de receptor dels fraus del General
de la present ciutat, està en lo llit detingut de
malaltia de vèrtigo, impossibilitat de poder acu-
dir a la obligació de son offici.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari una fe del doctor en medecina Jacinto An-
dreu aserca de la indisposició de Joseph Blanch,
altre dels veguers de ses senyories, qu·és assí cu-
sida, signada de lletra Aa.

389r Dimars, a XI. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari un paper del excel·lentíssim senyor lloc-
tinent de sa magestat en lo present Principat, lo
qual és signat de lletra B y del thenor següent:

A. «Heb visto los papeles que por parte de vuestra
señoría me à entregado su síndico y, reconociendo
su contenido, hallo que vuestra señoría asienta
que los pregones que mandé publicar a 30 y 31 de
henero pasado, así lo que aquellos comprehenden
de prohibiciones de corte y saca de maderas, como
por haverlos hecho yo como capitán general y ha-
verlos firmado mi secretario y oficiales de la capi-
tania general, se oponen a las generales constitu-
ciones de este principado.

Lo que me ofreçe dezir a vuestra señoría es que en
mi tiempo me à mandado su magestad, Dios le
guarde, que se fabricasen galeras y vuestra seño-
ría ha visto el efecto, pues la capitana con dos ga-
leras estan sirbiendo muchos días a y haviendo
conciderado su magestad quan de su real servicio
será por esta fábrica se continue siempre me lo a
ordenado, como actualmente se està haziendo, y
como para que se pueda proseguir sea tan justo
como preciso que se cuide de la conserbazión y be-
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neficio de los bosques, haviendo entendido su ma-
gestad lo talados que estan por los excessos que se
han cometido en la corta y saca de maderas de
que se me han dado también a mi muy particula-
res noticias, a sido servida de mandarme que
aplicara prompto y eficaz remedio para que se ha-
segurase el poder continuar la fábrica, pues de lo
contrario reddundaría en gravíssimo perjuicio
de la real hazienda, pues no se podrían renobar
los bosques // 389v // de las galeras, ni aumentar
las armadas con la facilidad que se puede hazer
en este Principado si se tiene el cuidado que justo
con los bosques; y es cierto que fuera pribar a los
dueños de ellos del beneficio que sacan y los oficia-
les de la fábrica también quedarían defraduados
de los jornales que ganan y la real hisienda paga
con tanta puntualidad.

Todos estos motivos, que son tan del real servicio
del rey nuestro señor y encaminan a la utilidad
de los naturales a que devo atender por tantas ra-
zones, ocasiones son a procurar que se formasen los
pregones referidos, majormente quando el año de
1665 fueron publicados por la Real Audiencia es-
tos mismos y el que se hiciessen agora por la Capi-
tanía General no debe vuestra señoría estrañar,
siendo como es esta materia dependiente de gue-
rra, por cuya raçón pertenece a este tribunal,
como se a obserbado siempre en virtud de reales
órdenes que lo que es perteneciente a guerra corra
por él y muy particularmente se manifiesta esto
por la qual el senyor rey don Phelipe segundo, de
gloriosa memoria, mandó expedir en el Pardo a 8
de marzo de 1573, de la qual tiene vuestra seño-
ría noticia sin que por esto se contravenga a cons-
titución alguna por ser como se ha dicho esta fá-
brica dependiente de la guerra como su magestad
ya declara en la dicha real orden y la conserba-
zión de la madera la parte más principal para la
fábrica con que debe tocar su cuydado a quien
perteneze todo lo dependiente de ella, como es el
acarreo que ha corrido siempre en virtud de co-
missiones de los capitanes generales y por la Capi-
tanía General y el conserbador de los bosques y las
guardas //390r // que se ponen son también nom-
brados por capitanía general con que no creo que
por estos pregones se falte a ninguna de las gene-
rales constituciones porque mi fin no à sido sino
prevenir remedio al daño y asegurar una cosa
tan del servicio de su magestad a que no me per-
suado del zelo de vuestra señoria quiere oponerse.
Y por quanto mi ánimo como he dicho no à sido
faltar a ninguna constitución y el averiguarlo à
de ser del juicio de la duda de contrafacción para
evitar los pleytos y gastos, tengo por de suma im-
portancia que, pues vuestra señoría se halla en
Madrid con su síndico, pareçe que el mejor medio
sería representarlo a su magestad, que yo también
le daré quenta de todo lo que ha passado cerca des-
tos pregones que con eso su magestad, mandando

lo que fuere más de su real servicio, dará a la ca-
pitanía general lo que le tocare y a vuestra seño-
ría lo que fuere suyo, que con este medio de bien de
paz que prevengo a vuestra señoría experimente-
rá de nuevo mi afecto y la atención con que vino
de no permitir jamás que se falte a ninguna de
las generales constituciones. Guarde Dios a vues-
tra señoría muchos años. Barcelona a 7 de abril
de 1673. El duque de Sessa y Baena. Conde mar-
qués de Tabara. Señores diputados y oidores de
quentas del General de Cataluña».

En aquest mateix die per medi del doctor Pere
Cardona, servint lo ofici de síndich del general,
fonch reportat per orde de ses senyories al ex-
cel·lentíssim senyor lloctinent general de sa ma-
gestat en lo present Principat un paper en res-
posta del sobredit de dit excel·lentíssim senyor,
//390v // lo qual és del thenor següent:

«Excel·lentíssima senyor.

Estima molt lo consistori la merçè y honra que
vostra excel·lència se serveix fer-li ab son paper
dels 7 del present y corrent mes y any, la qual
per moltas rahons y experièncias lo Principat té
ben coneguda y, en speransa de rèbrer los mate-
xos favors que vostra excel·lència se à servit fer-
li, suplica a vostra excel·lència se servesca manar
conciderar que lo Principat desitja tant lo servey
de sa magestad, Déu lo guarde, que en tota oca-
sió lo té per principal obiecte y en exa confor-
mitat solament à entès que las cridas manadas
publicar per vostra excel·lència com a capità ge-
neral antes de que lo contengut en aquelles en
molts capítols obstave a differents constitucions
y en los capítols que no obstaven ereb matèria de
vostra excel·lència com a lloctinent general per
lo que lo servey de sa magestat restaria sempre
ab tot effecte.

Ni se differeix aquell per part nostra quant dels
excessos dels officials de la capitania general se
recorre a vostra excel·lència com a lloctinent ge-
neral y a son real servey y axí, suposat que per dita
rahó y reparar los gravàmens de las cridas que se
an representat a vostra excel·lència ab la forma
acostumada, que són tant conciderables com
vostra excel·lència se deurie servit manar vèurer,
spera lo consistori trobar en vostra excel·lència
tot consuelo per los medis de justícia encara que
altres vegades se diga ésser-se fetas ditas cridas
com sien molt differents y se sien fetes per los ex-
cel·lentíssims lloctinents generals y a representa-
ció de nostres antecessors may se an posat en
execució, particularment que prenent lo medi
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que vostra excel·lència se servex insinuara //391r
//seria dilatar negocis de molta importància que
lo consistori té encomanats a son embaxador
an(y)adint-hi lo present, suplicant a vostra ex-
cel·lència sie servit no sols admètrer esta bona
voluntat del consistori, sperant que en temps de
vostra excel·lència y ab son amparo se revocaran
los excessos representats, però encara se servirà
honrrar lo Principat, manant donar títol de em-
baxador a don Luís de Sabater, que se troba avuy
en Madrid en nom del Principat, quant per cons-
titucions de Catalunya, cartas reals y tractament
dels excel·lentíssims lloctinents generals anteces-
sors de vostra excel·lència en semblants personas
en no differents funccions lo an gosat y lo tenen
altres regnes dependents de la Corona de Aragó
en la unió dels quals ningú ha treballat y servit,
excedint al Principat, tot lo que rebran a particu-
lar mercè de vostra excel·lència».

E sa excel·lència respongué que «lo mandaría
ver» conforme ha fet relaçió lo dit síndich.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi,
scrivà major del general de Catalunya, cusís en
lo present dietari una fe del doctor en medeçina
Pau Fuster de la indisposició del doctor Pau En-
rrich, guarda ordinària del General del port, al
senyor Anthoni de la present ciutat, qu·és assí
cusit signat de lletra C.

En aquest mateix die lo il·lustre senyor oÿdor
militar baxà a la Llotja de la Mar de la present
ciutat y s’és conferit en la Casa del General y en
lo aposento dels fraus per vèurer en aquell los
fraus y havia y se han trobat los següents:

391v Primo, quatre canas, sis palms moqueals negre
apresos de casa Jaume Puig assahonador. Ítem,
sinch palms y mitg moqueals encarnat y blanch
apresos en dita casa. Ítem, quatre palms beta co-
lor de plom après en casa mestre Xapella sastre.

Dimecres, a XII. En aquest die per orde de ses
senyories Dionís Magarola, procurador fiscal
del General, y Joan Argila, scrivà major de
aquell, se són conferits en las casas de la pròpia
habitació de dony·Ana y don Francisco Gamis y
Falcó, mare y fill respective, usufructuària y pro-
prietària, a effecte de presentar a quiscú d’ells
una requesta, lo qual acte de requesta és assí cu-
sit, signat de lletra A y del thenor següent:

«Noverintb universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo tertio
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die vero duodecima mensis aprilis eiusdem anni
intitulatam presente et ad hec vocato atque re-
quisiti Jaume Argila, cive honorato Barcinone,
secretario et scriba majore Generalis Catalonie et
presentibus etiam Isidoro Font, faber lignario, et
Petro Vidal, olitore, civibus Barcinone protestibus
ad hec vocatis spesialiter et assumptis Dionisius
Magarola, procurator fiscalis dicti Generalis,
dicto nomine constitutus personaliter coram et
antea //392r // presentiam domna Anna et dom-
ni Francisci Gamis, matris et filii respective, usu-
fructuarie et proprietarii, nomibus personaliter
repetoribus in domibus sue propia habitationis
scitis in presenti civitate Barcinone en vico dicto
de la Boqueria, qui dicto nomine eidem matri et
filio Gamis dictis respective nomibus obtulit et
presentavit et seu per me dictum scribam majo-
rem obtulere et presentari publite petiit et requi-
sivit quandam in scriptis papiri requisitionis sce-
dulam thenoris sequentis: Molt bé sap e ignorar
no poden vostres mercès, senyora dona Anna y
de Francisco Gamis, com en la extracció feta en
lo abril proppassat dels censals fa lo General ab
differents particulars, obtemperant a la concòr-
dia entre los molts il·lustres senyors deputats del
General de Catalunya y oÿdors de comptes del
dit General de una y los acrehedors censalistas
del dit General de part altra, sortejaren en la ex-
tracció dels que condenaren las pencions de
aquells set censals, és a çaber, lo un de penció
set-cents sous, altra de penció dos-cents sin-
quanta sous y onse diners, altra de penció vuy-
tanta sous, altra de penció cent y vint sous, pa-
gadors al primer de janer, altre de penció mil
sous pagador als 12 de setembre, altra de pen-
ció sis-cents vuyt sous y vuyt, pagador als 24 de
juliol y lo altra de penció dos-cents sous, paga-
dors a 24 de novembre, los quals vostres mercès
rebian sobre lo General de Catalunya com a
usufructuària de dit noble senyor don Francisco
Gamis, dels quals censals se troba en lo llibre de
Vàlues, trienni 1578, fol 209, que lo censal de
penció sis-cents vuyt sous y vuyt pagador als 24
de juliol tingué y posehí aquell lo noble don
Galceran Clesquerí, olim Meca, lo qual fou altre
de las fiansas de Miquel Joan de Junyent en lo
arrendament de las bollas de Gerona que fou en
lo trienni 1578, la qual se li arrendà per preu //
392v //de sexanta-tres mil nou-centes tres lliures
per los tres anys, al qual arrendament obligà dit
Clasquerí per sinch-centes lliures quiscun any y
per los tres anys en mil sinch-centes lliures y per
quant entre totas las fiansas se eren obligats en
dos-mil vuyt-centes noranta nou lliures més per
quiscun any del que muntava dit arrendament,
las quals defalcadas rata per quantitat segons lo
que quiscun de ditas fiansas se eren obligat(s),
sols tingué dit don Galceran Clesquerí a estar
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obligat en quatre-centes quoranta lliures, dos
sous y dos per quiscun any y per los tres anys mil
tres-centes vint lliures sis sous y sis, de las quals
sols se li·n fan bonas mil sis lliures, deu sous y
sis, ço és, quatre-centes noranta-nou lliures,
tretse sous y sis li tocan y gaudeix de aquellas
vint-y-quatre mil cent vuytanta-quatre lliures
quatre sous y sis que ab differents llibres de và-
lues consta haver pagat ab differents jornadas
dit Miquel Joan de Junyent, principal de dit
arrendament, y las restans sinch-centes sis lliu-
res diset sous als 15 de novembre 1586 pagà per
la taula mossèn Joan de Eril per lo que tocava a
pagar a dit Clasquerí per dita fiansa, axí que res-
ta debitor a compliment de les sobredites mil
tres-centes vint lliures sis sous y sis, la quantitat
de tres-centes tretse lliures setse sous.

Axí mateix, dit don Galceran Clasquerí era altre
de las fiansas de Miquel Gomar, arrendador de
la Bolla de Perpinyà en lo trienni 1578, la qual
se li arrendà per preu de onse mil quatre-centes
diset lliures per any, lo qual Clasquerí se obligà
// 393r // dit arrendament en tres-centes lliures
quiscun any com consta en lo llibre de vàlues,
trienni 1578, fol 213 y per quant entre totas las
fiansas se havian obligat en noranta-nou lliures
més per los tres anys que defalcadas rata per
quantitat segons lo que quiscuna de ditas fer-
mansas se havian obligat sols resta obligat dit
Clasquerí a estar obligat en dos-centas noranta-
set lliures vuyt sous y dos per quiscun any y per
los tres anys vuyt-centes noranta-dos lliures qua-
tre sous y sis, de las quals se li fan bonas cent se-
xanta-sis lliures tretse sous y deu per tantas li’n
tocan y gaudeix de aquellas sis mil tres-centes
sexanta-dos lliures dos sous consta haver pagat
Miquel Gomar, principal de dit arrendament,
axí que resta debitor dit Clasquerí per la part a
ell tocant per sa fiansa en set-centes vint-y-sinch
lliures deu sous y vuyt. Axí mateix, dit Clasque-
rí fonch altra de las fiansas de Fernando Oliver,
arrendador que fou de la bolla de Tarragona,
trienni 1578, la qual arrendà per preu de tretse
mil cent trenta-quatre lliures per quiscun any en
lo qual arrendament se obligà dit Clasquerí en
sinch-centes lliures per quiscun any, com consta
en lo llibre de vàlues de dit trienni 1578, fol
212 y per los tres anys simul sinch-centes lliures
y per quant totas las fiansas se eren obligades en
tres-centes sexanta-sis lliures més per quiscun
any del que muntava dit arrendament, las quals
defalcades entre totas las fiansas per lo que cada
una se era obligada sols vingué dit Clasquerí
restar obligat en quatre-centes vuytanta-sis lliu-
res vuyt sous y deu per quiscun any, los quals
tres anys fan la summa de mil quatre-centas sin-
quanta-nou lliures, sis sous y sis de las quals se li
fan bonas tres-centas catorse lliures divuyt sous
y vuyt li tocan y gaudeix // 393v // de aquellas

vuyt mil sinch-centes tres lliures, quatre sous y
hu que en differents llibres de vàlues dit Fernan-
do Oliver, principal pagà axí que resta a dèurer
dit Clasquerí per rahó de dita fiansa y compli-
ment de las ditas mil quatre-centes sinquanta
nou lliures sis sous y sis, la quantitat de mil cent
quoranta-quatre lliures sis sous y deu. De altra
part, lo censal de penció dos-cents sous paga-
dors als 24 de novembre tingué y possehí Joan
Corominas, lo qual, segons lo llibre de vàlues,
trienni corrent de 1671, fol 2, se troba conti-
nuat altra de las fermansas de Joan Cornelli, so-
brecullidor de la sobre collecta de ponent, lo
qual resta debitor quatre-centes noranta-sis lliu-
res quinse sous y vuyt, lo qual Coromines se
obliga per sinquanta lliures y dit Cornelli prestà
caució als 25 de juliol 1519, com apar en lo lli-
bre de vàlues 1517, fol 600, las quals sinquanta
lliures no consta sian pagadas, de altra part vos-
tra mercè senyora dona Anna Gamis se troba al-
tra de las fiansas del consert fet per lo noble don
Francisco Gamis y Falcó que féu ab los senyors
deputats als 6 de juliol 1662 per la quantitat de
sis-centas trenta-sinch lliures per resta de con-
demnacions de visita del trienni 1656 feta en lo
de 1659, en lo qual trienni era oÿdor militar,
com de dit consert consta en lo llibre de con-
certs, fol 178, de las quals segons lo llibre de và-
lues corrent de 1671, fol 327, consta restar-sa a
dèurer la quantitat de tres-centas sexanta-sinch
lliures, com de tot lo sobredit apar llargament
de la relació feta al molt il·lustre consistori dels
senyors deputats y oÿdors de comptes per Eras-
ma de Lana y Fontanet, racional de la casa de la
Diputació, dels sobredits set censals, de la qual
consta restar embarassats en la sobreditas quan-
titats que juntasa //394r //prenan summa de dos
mil sinch-centes noranta-vuyt lliures catorse
sous y sis, salvo iure et errore calculi. Y com se-
gons lo transigit y ajustat en la concòrdia feta
entre los il·lustres deputats y oÿdors de comptes
de una y los acrehedors censalistes del dit Gene-
ral de part altra, en lo capítol o ítem dotse y al-
tres stigue disposat que los acrehedors censalis-
tas que sortejeran en la extracció dels censals a
que per rahó de dits censals o altrament seran
debitors al General tingan obligació de com-
pensar los preus de dits censals ab lo que se es-
tarà devent al General. Per ço, lo procurador fis-
cal del General los interpel·la y requereix
revolten dels sobredits censals la quantitat de
ditas dos mils sinch-centes noranta-vuyt lliures
catorse sous y sis al General degudes en solució
del sobredit deute requirens notario, etcetera. E
los dits, verbo respondendo dixerunt que se atu-
ravan lo temps de la constitució per a respòn-
drer. De quibus ita per actis et gestis atque secutis
illico dictus Dionisius Magarola dicto nomine pe-
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tiit et requisivit fieri et tradi unum et plura pu-
blicus seu publica concimilia instrumenta per me
dictum et infrescriptum scribam majorem. Que
fuerunt acta Barcinone sub anno, die et mense et
locis respective predictis presente me dicto Joanne
Argila, scriba majore predicto et infrescrito, et
presentibus testibus respective predictis ad premis-
sa vocatis spesialiter et assumptis pro ut superius
continetur.

En aquest mateix die los matexos Magarola y
Argila per orde de ses senyories axí mateix se
conferien en las casas de Francisco Respall, de
present conseller segon de Barcelona, ha ont
habita la senyora Francisca Albanell y Respall, sa
filla, a effecte de presentar-li una requesta, lo
qual acte de requesta és assí cusit, signat de lle-
tra B del thenor següent:

394v «Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo tertio
die vero duodecima mensis aprillis eiusdem anni
presente et ad hec vocato atque requisito me Jau-
me Argila, cive honorato Barcinone, secretario et
scriba majore Generalis principatus Catalonie,
et presentibus etiam Hironymo Capons, velerio, et
Josepho Raines, paratore civibus Barcinone, pro
testibus ad hec vocatis spesialiter et assumptis Dio-
nisius Magarola, procurator fiscalis dicti Gene-
ralis, dicto nomine constitutus personaliter co-
ram et ante presentiam Francisce Albanell et
Respall, vidue relicte, Joannis Policarpii Alba-
nell, juvenis pharmacopule, personaliter repetori-
bus in domibus sue propie habitationis Francisci
Respall, patris sui, scitis in presenti civitate Bar-
cinone in vico dicto de Sant Pere més alt, qui dic-
to nomine eidem Francisce Albanell obtulit et
presentavit et seu per me dictum scribam majo-
rem obtulere et presentari publice petiit et requi-
sivit quandam in scriptis papiri requisitionis sce-
dulam thenoris sequentis: Molt bé sab y ignorar
no pot vostra mercè, senyora Francisca Albanell
y Respall, viuda relicta de Joan Policarpo Alba-
nell, jove apotecari, com en lo abril de 1672
sortejà Joan Policarpo Albanell en la extracció
dels que havian condonades les pencions, entre
altres en un censal que acostumava rèbrer sobre
lo General de Catalunya de penció quatre-cents
sous y proprietat quatre-centes lliures als 22 de
setembre per lo que foren dits en la taula dels
comuns depòsits de la ciutat de Barcelona y
scrits a dit Joan Policarpo Albanell per luició y
quitació del sobredit censal ditas quatre-centes
lliures preu de dit censal a solta del scrivà major
de la Casa de la Diputació. Y com lo sobredit //
395r // censal sia estat possehit entre altres per
Joaquim Setantí, lo qual fonch deputat real del
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present Principat en lo trienni 1602, lo qual
junt ab sos condeputats restaren a dèurer la
quantitat de dos mil set-centes noranta-set lliu-
res, deu sous que ab major quantitat foren con-
demnats en la visita de dit trienni feta en lo any
1605. De qual quantitat, per lo magnífich ra-
cional de la casa en la relació ha feta de dit cen-
sal als molt il·lustres senyors deputats, se fa càr-
rega a dit Joaquim Setantí de dos mil set-centes
quoranta-dos lliures quinse sous per tantes, ço
és, dos mil sis-centes vint-y-vuyt lliures que dit
Setantí junt ab sos condeputats foren condem-
nats en dita visita pagar al General en subsidi de
don Ugo de Tamarit per dos parts de salari de
deputat que se havia de retenir de dit don Ugo
en virtut del consert fet entre los il·lustres depu-
tats y oÿdors de comptes de una y Francesch de
Tamarit y dit Ugo de Tamarit de part altra, no
obstant lo qual consert consentiren y vingueren
bé se li pagàs tot per enter, y de altra part sin-
quanta-quatre lliures, quinse sous per la part to-
cant a pagar a dit Setantí de aquellas cent quo-
ranta-sinch lliures vuyt sous y vuyt foren con-
demnats dis deputats y oÿdors pagar per iguals
parts per tantes n’i havien fet pagar de motas
Hierònym Bosch, oÿdor real de dit trienni, y las
restants sexanta lliures que axí mateix foren
condemnats dits deputats y oÿdors per tantes ne
pagaren a dit don Hugo de Tamarit per lo llo-
guer de la casa prengué havent dexat lo palau
del rey per acomodar a don Diego Clavero per a
fer la visita real, las quals partidas juntas impor-
tan dita quantitat de dos mil set-centes quoran-
ta-dos lliures quinse sous y per quant en la
concòrdia feta per los molt il·lustres senyors //
395v // deputats y oÿdors de comptes de una y
los acrehedors censalistas de dit General de part
altra estiga disposat que en cas que algun acre-
hedor censalista se trobarà ésser debitor al Ge-
neral se fasa compensació del preu de dit censal
ab lo deure se estarà devent al General a fi y ef-
fecte cobre lo General son crèdit com en dita
concòrdia està y altres cosas estigan més llarga-
ment contengudas y per quant després de ha-
ver-se-li depositat lo preu de dit censal a dit
Joan Policarpo Albanell sia mort y ha tingut no-
tícia lo procurador fiscal que la universal heretat
y béns de aquell té y posseheix, vostra mercè se-
nyora Francisca Albanell y Respall, viuda relicta
de dit Policarpo Albanell, com a tenutària que
diu ser per son dot y altres drets en virtut de la
constitució «Hac nostra». Per ço, lo procurador
fiscal del General a vostra mercè senyora Francis-
ca Albanell y Respall a vostra mercè requereix y
interpel·la, revolte als molt il·lustres senyors de-
putats aquellas quatre-centes lliures foran ditas y
scritas a dit Policarpo Albanell en la taula dels
comuns de la present ciutat en luició, quitació y
extincció del sobredit censal per extincció de al-
tra tanta quantitat del que dit Joaquim Setantí
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està devent al General en forsa de ditas querelas
contra de aquell y de sos condeputats declara-
das en la visita de dit trienni feta en lo any 1605,
obtemperant al transigit y ajustat en la concòr-
dia entre los il·lustres deputats y oÿdors de
comptes y acrehedors censalistas del General
feta requirens, notario, etcetera. E la dita Fran-
cisca Albanell, verbo respondendo dixit, que se
aturave lo temps de la constitució per a respòn-
drer. De quibus ita per actis et gestis atque secutis
illico dictus Dionisius Magarola dicto nomine 
petiit et requisivit fieri et tradi unum et plura
publicuma // 396r // publica concimilia instru-
menta per me dictum et infrescriptum scribam
majorem que fuerunt acta Barcinone sub anno
die, mense et locis respective predictis, presente me
dicto Joanne Argila, scriba majore pret infrescri-
to, et presentibus etiam testibus respective predic-
tis ad premissa vocatis spesialiter et assumptis pro
ut superius continetur».

En aquest mateix dia ha fet relació lo doctor
Pera Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com per orde de ses senyories lo dia de
ahir anà al molt reverent canceller a effecte de
solicitar-li lo despaig de las contrafaccions que
estan vuy pendents. Al que respongué dit molt
reverent canceller que havia donat orde se re-
gulàs lo proçés de la contrafacció ja declarada de
la galera de Gènova a effecte de declarar lo al-
tercat que estava pendent y que després se aniria
caminant a les demés, anant per orde y segons
lo temps que primer se era firmat lo dubte de
cada una, empleant en assò totas las occasions
que·s podran fins a ser totas declaradas.

En aquest mateix die, a las nou horas de la nit,
instant lo síndich del General Joan Argila, scrivà
major de dit General de Catalunya, y Vicens Fà-
bregas, ciutedà honrat de Barcelona, scrivà de
manament en lloch y per absència de don Ant-
hon Reart, lloctinent de protonotari del present
Principat, juntament ab dit síndich del General,
se són conferits en lo palàcio del excel·lentíssim
senyor capità general en lo present Principat y
allí, instant dit síndich, fonch presentada la su-
plicació habilitada per lo molt reverent cance-
ller, la qual avall és insertada y cusida, signada
de lletra C, entregant còpia de aquella a dit ex-
cel·lentíssim senyor lloctinent, lo qual respon-
gué dient que «lo miraria y que respondería a su
tiempo», de la qual presentata dit Vicens Fàbre-
gas y Serra en lloch de dit don Anthon Reart, //
396v // scrivà de manament, y lo dit scrivà major
a instància y petició de dit síndich ne han llevat
acte simul stipulants y in solidum cloent, pre-
sents per testimonis Joseph Domingo Vedrier y
Anthoni Bertran, jove Vedrier, ciutedans de

Barcelona, la qual scriptura és del thenor se-
güent:

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo tertio
die vero duodecima mensis aprillis eiusdem anni
intitulata presente et ad hec vocato ad instan-
tiam Petri Cardona, utriusque juris doctor, de-
serviens officium sindici principatus Catalonie
pro domno Michelle Masdovellas de licentia domi-
norum deputatorum dicti Generalis me Joanne
Argila, cive honorato Barcinone, secretario et
scriva majore dicti Generalis, et mandato in-
frescriti excelentisimi domini locumentenentis ge-
neralis interveniente Vicentio Fàbregas, cive ho-
norato Barcinone, regio que scriba mandati
Barcinone, populato ob infirmitatem Anthonii
Reart domicelli locumentis prothonotarii presen-
tis principatus Catalonie regiique mandati scribe
populati simul [...] et in solidum claudens y pre-
sentibus pro testibus Josepho [...] vitriario, et An-
thonio Barran, juvene vitriaris civibus Barcinone,
a dicta vocatis spesialiter et assumptis dictus Pe-
trus Cardona dicto nomine constitutus personali-
ter ante presentiam excelentisimi domini ducis de
Cessa et Bahena, comitis marchionis de Tabara,
pro sacra catolica et regia magestate locumentis et
capitanei generalis presenti principatu Catalonie
et comitatibus Rossilionis et Ceritanie exhistentis
personaliter in suo palatio sivo in presenti civitate
// 397r // Barcinone venia prius obsenta sue exce-
lentisime illis quibus decet respectu et reverentia
obtulit et presentavit eidem excelentisimo domino
locumenti generali ac per me dictum et infres-
criptum notarius, secretarium ac scribam majo-
rem obtulere et presentari petiit, instavit et re-
quisivit quandam in scriptis papiri requisitionis
scedulam cujus thenor sequitus sub his verbis: Ex-
cel·lentíssim senyor. Als 30 y 31 del mes de ja-
ner pròxim passat se publicaren en la present
ciutat de Barcelona unas cridas en nom de vos-
tra excel·lència com a capità general del present
Principat y comptats de Rosselló y Cerdanya, en
las quals, a més de la firma de vostra excel·lèn-
cia, estan continuades les firmes del doctor Bo-
naventura Tristany, advocat fiscal de la capitania
general, y del doctor Domingo de Verdier, as-
sessor, referendadas per mandato de vostra ex-
cel·lència, per ausènçia de son secretari, per don
Joseph Anthonio de Cerate y per Francisco Lle-
onart, notari y secretari del real tribunal de la
capitania general, en las quals cridas vostra ex-
cel·lència no sols se intitula «lloctinent de capità
general de sa magestat», que Déu guarde, en lo
present Principat y comptats, però també se in-
titula «capità general del exèrcit» de dit Princi-
pat, fent distinctio del capità general del Princi-
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pat ab lo capità general del exèrcit, lo que obsta
al capítol de Corts 2 del any 1547, a hont se diu
que novells officials no pugan ésser creats en
Catalunya inseguint la constitució 1 y tot lo tí-
tol «Que novells officials no pugan ésser creats
en Catalunya», inseguint la constitució 1 y tot
lo títol «Que novells officials no sian posats». Y
axí mateix en ditas cridas se apropia vostra ex-
cel·lència com a capità general y al tribunal la fà-
brica de las galeras en las atarassanas de la pre-
sent ciutat en virtut de real scèdula de sa
magestat dada en el Pardo a 8 de mars 1573. Y
per ço, en ditas cridas, fa vàrios mandatos y or-
dinacions prenent color y atendència, que per la
informació que se ha manat rèbrer en lo tribu-
nal de la capitania general ha constat de nota-
bles abusos y extraordinaris excessos se han fet y
de cada dia se continuan en devastar y arruhinar
los boschs, valls y montanyas a hont //397v //los
arbres se fan, fent aquells inútils, convertir-los
en propis usos y comoditats com és per pega,
carbó, alquitrà, trementina y altres fent-ne bi-
gues y posts per a portar en altres regnes y que
també ne fan saèthias y barcas majors y menors
ab color que han de servir per a naturals de Ca-
talunya las venen a personas strangeras, axí ma-
teix diu que la dita informació y per relació de
personas per vostra excel·lència enviades ha
constat ser los boschs tant destruïts per excessos
y abusos de tal manera que resta imposibilitat y
ha de cessar la continuació de la fàbrica de las
galeras y altres embarcacions necessàrias per al
servey y custodi del mar y conservació de la san-
ta fe cathòlica y per ço, feta paraula en lo dit tri-
bunal a instànçia del procurador fiscal de aquell,
ha fet vostra excel·lència vàrias ordinacions,
prohibicions y estatuts, y com totas las sobredi-
tas cridas y lo en ellas ordenat, tant per apro-
piar-se la cognició y administració de justícia
com a capità general contra los provincials sia
contra la constitució 7, títol «De officio de al-
cayts, capitans», etcètera, la qual al capità gene-
ral tant solament li dóna la jurisdicció que per
dret y constitucions li és permesa y no hi hage
dispositió alguna de dret ni per constitucions de
Catalunya per a què dit excel·lentíssim capità
general puga conèxer dels provincials encara
que fossen soldats stipendiats y axí bé no puga
tocar a dit capità general lo conèxer de la admi-
nistració de justícia encara que ab pretest de la
utilitat pública per ser tot del senyor rey y de
son primogènit y son lloctinent, y en ausència
de aquells de son governador o portantveus, se-
gons las constitucions generals y dret de la pà-
tria y axí en dit nom de capità general no se ha
pogut rèbrer la informació mensionada // 398r
// majorment conciderant que en los boschs
que són en lo present principat de Catalunya y
assenyaladament en los de Tortosa, Arbúcies,
Santa Coloma de Farnés, Sant Martí de la Spar-
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ra, Joanet, Sant Feliu de Buxaleu y los encon-
torns, Sant Joan del Erm, Monseny, Folgons,
Vall de Cabó, Lerma y altres y ha llenyam y ha
arbres en tots y en cada hu de aquells per fabri-
car moltas galeras y altres vaxells y embarcaçions
marítimas ab tanta abundància com memòria
de hòmens hi hage hagut. Y axí mateix, de
molts anys a esta part que no y ha memòria de
hòmens en contrari, se ha acostumat en dits
boschs y altres particulars fer pega, alquitrà, tre-
mantina, tallar abres per fer posts, bigas, llata,
duella per portadoras sens que per lo sobredit se
hagen devastat dits boschs. Axí mateix, los pro-
vincials y naturals de Catalunya han acostumat y
acostuman tràurer los boschs propis, reduhir-
los a coltura, fer fusta en ells, posar foch per la
utilitat y servey de las pasturas per fer formi-
guers, carbó y tallar llenya y los pastors que
guarden lo bestiar han fet y fan foch en los
boschs per son sustento, reparar-se del fret y al-
tres necessitats y axí, prohibint com prohibexen
ditas cridas, totas las ditas cosas encontran ab las
constitucions del líbero comers y de títol «De
violència y restitució de despullats». Y axí també
per ser ditas cridas en forma de estatut o edicte
general, perquè de las paraulas de aquella se in-
duheix perpetuïtat, encontran ab la constitució
«Revocant» 7, títol «De dret del fisch», prohi-
bint semblants edictes sinó és en cas de guerra y
encara tal que tinga lloch lo usatge «Princeps
namque» o en cas de convocació de Corts, o
durant aquellas, y en quant se troban ditas cri-
das referendadas per don Joseph Anthonio de
Cerate, lo qual no és català, obsta la constitució
1, títol «De canceller», constitució 1, 5, 14 y fi-
nal «De offici de protonotari», y essent referen-
dadas // 398v // també per Francesch Lleonart,
notari, és contra estil referendar dos secretaris
contra la constitució 19, títol «De vectigals» y la
constitució del mateix títol, capítol 81 del «Re-
cognoverunt Proceres», subtítulo «De consue-
tuts de Barcelona» y per quant lo secretari té tí-
tol de offici, conforme se anomena en lo títol
«De protonotari» se encontra ab la rúbrica
«Que novells officials no sian posats». Tots los
demés capítols de ditas cridas, a més de encon-
trar-se ab les sobredites constitucions y altres
drets, se encontra també lo primer capítol en
quant vostra excel·lència com a capità general
revoca las llicèncias concedidas de tràurer fusta
se encontra ab la constitució «Com per expe-
riència», 16 y la constitució «Per ésser», 21, tí-
tol «De vectigals» ab la qual se prohibeix tràurer
del present Principat. Y axí és permès lo tallar
fusta per propi us dels naturals, los quals no ne-
cessitan de llicència alguna y axí la prohibició,
ve a encontrar-se ab los usos y costums del Prin-
cipat per haver acostumat sempre tallar fusta per
propis usos en particular en los boschs que són
propis. Lo capítol 2 de ditas cridas que imposa
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pena de vint-y-sinch lliures moneda de plata, als
que llevaran la marca o senyal que los officials
del senyor rey hauran assenyalat en quant dita
pena mira los arbres dels boschs que no són de
sa magestat y suposa dit capítol del § últim que
no és pagàs lo just valor obsta la constitució 4,
títol «De violència y restitució de despullats»,
perquè sens conexensa de causa se priva lo do-
mini de dits arbres, en quant al § últim se dispo-
sa que si dins quatre mesos aprés que serà tallat
lo arbre no serà pagat //399r // lo amo de aquell
ne hage de donar rahó al batlle del lloch y se ha-
gen de fer altras diligèncias se encontra a més de
las sobreditas constitucions ab lo líbero comers,
impedint que los amos no·s pugan valer de
aquells y també se encontra ab las constitucions
que prohibexen la imposició de nous vectigals
als amos dels arbres y als batlles a fer diligèncias
en respecte dels officials reals com dels barons,
sobre los quals no se extén la jurisdicció del ex-
cel·lentíssim capità general segons la dita cons-
titució 7, títol «De offici de alcayts», y lo capítol
4 en què se anomena per conservador dels
boschs a Francisco de Alcarras ab facultat de po-
sar las penas aparexerà conforme vostra ex-
cel·lència li té ordenat, a més de que lo dit Alca-
rras és foraster per consegüent no pot tenir
offici ab jurisdicció o sens ella per obstar la
constitució 1, títol «Que tots los officials sian
catalans». En quant lo dit conservador de
boschs mira als boschs de sa magestat, obsta la
constitució 1 y las demés del títol «Que novells
officials», etcètera, a més de no tocar a la capita-
nia general per ser del patrimoni de sa magestat,
que Déu guarde. En quant als boschs y arbres
tocants al domini o a l’empriu dels particulars
encontra ab la constitució 7, «De offici de al-
cayts», obstan las constitucions del líbero co-
mers y de nous vectigals y, essent com lo abres
prohibit per la constitució 1, títol «De servi-
tuts», la conexensa y remey de dit abús toca a
vostra excel·lència com a lloctinent y no al tri-
bunal de la capitania. Lo capítol 7 a més de im-
pedir lo líbero comers y lo propi us de las cosas
pròpias y no ser del tribunal de la capitania ge-
neral, la pena de dos-centas lliures de plata per
cada arbre y altres majors y menors a arbitre de
vostra excel·lència és exorbitant, de la qual se in-
dueix spècie de confiscació, prohibida per cons-
titució y altres drets, majorment que lo prohibir
fer pega y alquitrà és de gran perjudici al Princi-
pat com ho és també lo disposat en lo capítol 8
manant que //399v // ningú gose ni presumesca
conrrear ni fer formiguers en los boschs encara
que sian tallats los pins en pena de trenta dies de
presó en la atarassanas de la present ciutat y de
vin-y-sinch lliures de plata y pèrdrer los explets
que en dits llochs se seran fets, si no és que tin-
gan llicènçia expressa de vostra excel·lència en
scrits encontra ab las ditas constitucions 7, títol

«De officio de alcayts» y ab las constitucions
que permeten lo líbero comers y ab las que pro-
hibexen que algú sia despullat de sas cosas sens
conexensa de causa y restarian los pagesos im-
pedits a reduhir los boschs propis a cultura y mi-
llorar las terras en què han de posar los formi-
guers ab dany de la cosa pública, però encara
per ser la pena tant exorbitant que conté spècie
de confiscació, és contra la constitució 4 y últi-
ma «Dels béns dels condemnats» y altres aplica-
bles. Y en quant vol que lo pagès hage de me-
nester llicència de vostra excel·lència encontra
ab las constitucions prohibints nous vectigals. Y
axí mateix lo capítol 9 se encontra ab totas las
constitucions sobreditas y altres aplicables en
quant mana sots pena de sinch-centes lliures y
altres majors y menors a arbitre de vostra ex-
cel·lència que ningú gose, ni presume gosar, ni
fer posar foch en los boschs a efecte de renovar
las pasturas ni altrament, essent com és líbero a
cada qual a fer artigas y posar foch a aquellas y
als propis que són propis y de son domini. Y axí
mateix també lo contengut ab lo capítol 10 és
contra las sobreditas constitucions en quant se
prohibeix tallar arbres per a fer duella, per a fer
portadoras, en pena de vint-y-sinch lliures de
plata y altres majors y menors a arbitre de vostra
excel·lència //400r // a més de donar per perdu-
da la dita duella. Y axí mateix lo disposat en lo
capítol 11, prohibint en pena de cent lliures de
plata y altres majors y menors, etcètera, als que
prestaran nom als serradors per a tallar y serrar
arbres o altrament en los boschs, valls y mon-
tanyas. Y lo disposat en lo capítol 12, prohibint
tràurer del present Principat pega, alquitrà, car-
bó, ratgs, corbas y altres gèneros de fusta, sots
las penas en dits capítols contengudas sinó és
que tinguessen llicènçia de vostra excel·lènçia
com a capità general, encontra ab totas las so-
breditas ponderadas constitucions y altres apli-
cables, ni a la Capitania General toca dispensar a
las constitucions de Catalunya y lo donar llicèn-
cia contra lo disposat en ellas. Lo capítol 13,
disposant que ningú gose fer ni fer fer fochs dins
los boschs, valls y montanyas ni cent passos alre-
dedor de aquells en pena de trenta dies de presó
en las atarassanas y altres majors y menors, en-
contra ab totas las sobreditas constitucions y en
particular contra la constitució «Per quant» 7,
títol «De composicions», confirmada ab la
constitució 1 de las Corts del any 1599 ab la
qual està prohibit lo sobredit cas, y altrament ab
la constitució 1, títol «De servituts». Lo capítol
14 disposa que ningú gose fer fabricar vaxells ni
embarcacions encontra ab totas las sobreditas
constitucions y en quant mana que lo patró de
la barca hage de donar caució en poder del es-
crivà de la capitania general y en cas de perde’s
portar un testimonial auctèntich rebut ab auc-
toritat del jutge y que aquell hage de presentar
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al tribunal de la capitania en pena de pagar lo
valor del vaxell y dos-centas lliures de plata y al-
tres penas, etcètera, encontra ab totas las sobre-
ditas constitucions y del líbero comers, nous
vectigals y excedeix la jurisdicció de la capitania
general. // 400v // Lo capítol 15, en lo qual se
ordena que un official de la capitania general del
lloch a hont se farà la embarcació de las cosas
prohibidas que ab llicència se embarcaran, se
encontra evidentment ab las totas sobreditas
constitucions y particularment ab la 1 del títol
«Que novells officials» y assenyaladament en
quant diu que à de ser a gastos de la part que
farà la embarcació en pena de cent lliures per
quiscuna vegada. Y axí mateix lo disposat en lo
capítol 16, sots pena de mil ducats y altes ma-
jors y menors, encontra ab totas las sobreditas
constitucions y altres drets ponderats y en quant
aplica dita pena als cofres reals de la capitania
general és introducció de novedat y contravé
també a totas las sobreditas constitucions. Y
com per la constitució «Poch valdria», vulgar-
ment dita «La observança» ab la qual se donan
per invàlidos los procehiments fets contra cons-
titucions y, essent, los diputats y oydors de
comptes a qui toca per rahó de sos officis con-
forme la dita constitució y altres, enviat tres re-
cados per medi del síndich, suplicant fos servit
vostra excel·lència reparar ditas constitucions, y
fins vuy no se ha servit vostra excel·lència ab ef-
fecte reparar-las, lo que ha mogut al síndich a
fer nova instància, que·s proseguissen las dili-
gèncias necessàrias per lo reparo de ditas consti-
tucions. Per ço y altrament, dits deputats y oÿ-
dors a la dita nova instànçia y altrament, desit-
jant alcansar ab tot effecte lo reparo de dita con-
trafacció per medi de son síndich, suplican a
vostra excel·lència sie de son servey per obser-
vança de ditas generals constitucions revocar y
manar revocar ditas cridas y demés //401r // pro-
cehiments tocans a ellas. E inseguint la forma en
semblants casos acostumada sia servit de donar
llicència se continue acte de presentació, offium,
etcetera, don Franciscus de Pons, cancellarius,
quaquidem papiri requisitionis scedula sich ut
predicitur oblata et presentata et a dicto excelen-
tisimo domino locumente generali habita, ut di-
xit, pro sibi lecta et publicata copiaque illius cum
suo originali comprobata eidem excelentisimo do-
mino locumente generali tradita et liberata illico
sua excelentisima, verbo respondendo, dixit «que
lo miraria y que respondería a su tiempo». De
quibus ita per actis et gestis atque sequentis dictus
Petrus Cardona dicto nomine petiit et requisivit
sibi et dictis domini deputatis fieri et tradi unum
et plura publicum seu publica instrumentum et
instrumenta per me dictum et infrescriptum 
notarius, secretarium et scribam majorem dicti
generalis. Et dictus excelentisimus dominus locu-
mentes generalis mandavit dicto Vicentio Fabre-
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gas scribe mandati ab infirmitatem dicti Atho-
nii Reart etiam scribe mandati de predictis com
ficeret et sibi traderet instrumentum. Que fue-
runt acta Barcinone sub anno, die, mense et loco
predictis presente et interveniente mandato dictis
excelentisimi domini locumentis dicto Vicensio
Fabregas ab infirmitatem dicti Anthonii Reart
presenteque et ad hec vocato atque rogato me dic-
to Joanne Argila supramemorato pro parte et ad
instantiam dicti sindici dicti Generalis simul sti-
pulantibus et insolidum claudentibus et presenti-
bus testibus predictis ad premissa vocatis spesiali-
ter et assumptis pro ut superius continetur».

401v Disapte, a XV. En aquest die ha faltat al consis-
tori de ses senyories lo il·lustre senyor oÿdor mi-
litar per sa causa de sa indisposició.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Catalunya, cusís y
continuàs en lo present dietari un decret del ex-
cel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat en lo present Principat, lo qual
aportà a ses senyories lo die de aïr, que compta-
vem a 14 del corrent mes y any, Vicens Fàbre-
gas, scrivà de manament, ab que diu y mane en
virtut de la facultat real per sa magestat a sa ex-
cel·lentíssima concedida com consta de dita fa-
cultat en una relació per los senyors deputats
militar y oydor real del trienni pròxim passat
continuada en lo dietari del trienni 1668, sots
jornada de 29 dea //402r // juliol 1671 per altre
cas semblant que encontinent tingan per desen-
ciculat al doctor Joan Gassió dels officis de de-
putats y demés en que stiga insiculat en la pre-
sent casa de la Diputació, com més llargament
en dit decret és de vèurer, qu·és assí cusit signat
de lletra E y del thenor següent:

E. «Lob duch de Sessa y Bahena, compte, mar-
quès de Tabara, lloctinent y capità general.

Noble, amats y fahels de la real magestat los di-
putats y oydors de comptes del General de Ca-
talunya. Per quant convé al servey de la real ma-
gestat de la reyna nostra senyora, que Déu
guarde, desensicular la persona del doctor Juan
Gassió de los officis de diputat y dels demés en
que stiga insaculat en dita casa. Per tant, vos
diem y manam en virtut de la facultat real per sa
magestat concedida per est effecte que enconti-
nent que ha(u)reu rebut la present orde tingau
per desin(se)culat al dit doctor Juan Gassió y
per aqueix effecte borrareu son nom o lo trau-
reu del llibre del Ànima a effecte de que conste
de que resta desinsaculat, y de haver-o executat
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axí nos ne cerciorareu perquè axí convé al real
servey de sa magestat. Data en Barcelona a XIII
de abril de MDCLXXIII. El duque de Sessa y Ba-
hena. Conde marquès de Tabara. Vidit don
Franciscus de Pons cancellarius. Don Antonius
de Reart. Registro in curia locumtenentis VIII,
fol. LVI.

Vuestra excelencia manda a los diputados y oydo-
res de quentas del General de Catalunya que
pongan en execución la orden de vuestra excelen-
cia arriba expressada».

402v Diumenge, a XVI. En aquest die, havent ses se-
nyories entès que lo ardiaca doctor Olaguer
Montserrat, altre dels magnífichs assessors del
General y present casa de la Diputació, volie
asistir a la festa de Sant Jordi portant beca com
los senyors deputat y oÿdor ecclesiàstichs, lo en-
viaren a sercar en consistori y li digueren no
consentirian asistís portant dita beca y me orde-
naren a mi, scrivà major, ne fes nota en lo pre-
sent dietari.

Dilluns, a XVII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor oÿ-
dor militar.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari una relació feta per lo magnífich racional de
la present casa en orde aquell censal que los ad-
ministradors de la causa pia fundada per lo
quòndam misser Grau Vilana, canonge de la
Seu de Barcelona, rebia sobre lo General de Ca-
talunya, en lo qual sortejà en la extracció de la
lluïció de censals en lo mes de abril pròxim pas-
sat, qu·és assí cusida signada de lletra A.

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, de que lo dia de 15 del corrent anà per
orde de ses senyories al excel·lentíssim llocti-
nent y capità general y li digué de part de ses se-
nyories que·l cercioravan o li feya a saber, com
lo decret havia enviat sa excel·lència en orde a la
desinculaçió del doctor Joan Gassió estava ja
posat en execució y obe-a //403r // hit en la for-
ma que en altre ocasió y en altre semblant cas se
havia estilat y fet, y que sa excel·lència havia res-
post que estava molt bé y que sempre ses senyo-
ries cumplian a ses obligacions.

Dimars, a XVIII. En aquest die per medi del sín-
dich del General foren convidats per a la festa
del gloriós Sant Jordi, patró del present Princi-
pat, lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe

de Barcelona. Respongué sa il·lustríssima li pe-
save no poder acudir per ocasió de sos acha-
ques, los senyors concellers de la present ciutat,
los quals respongueren que vindrien ab molt
gran gust, lo protector del bras militar, lo qual
féu la matexa resposta que dits senyors conce-
llers y per no poder venir lo senyor bisbe fonch
enviat recaudo al molt il·lustre Capítol de la
Seu, suplicant se servís fer venir canonges per la
celebració de dita festa y respongué que o farie
ab molt gust.

Dimecres, a XVIIII. En aquest die per medi del
síndich del General fonch convidat per a la festa
del gloriós Sant Jordi lo excel·lentíssim senyor
marquès de Leganés, grande de España. Res-
pongué sa excel·lència que acudirie ab molt
gust, però respecte de portar del que ses senyo-
ries li manassen donar una tribuna.

Dijous, a XX. En aquest die per medi del senyor
oÿdor militar Lluís Cantà y Oms enviaren a
convidar per a la festa del gloriós Sant Jordi, //
403v // patró del present Principat, que se havie
de celebrar ab tota solemnitat y pompa lo die de
23 del corrent mes, als excel·lentíssims senyors
virrey y virreyna, anà per dit effecte lo dit senyor
oÿdor, acompanyat de cavallers y officials del
General, fonch rebut ab molt agasajo y respon-
gué lo senyor virrey que farie quant porie per a
desocupar-se y acudir a dita festa y, volent dit
senyor oÿdor passar al quarto de la senyora vir-
reyna per lo mateix effecte, digué sa excel·lència
que la duquesa «no se hallava en palacio» y se
offerí dit senyor virrey a convidar-la en nom del
Principat y dit oÿdor se despedí.

Divendres, a XXI. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General de Catalunya, cu-
sís en lo present dietari duas relacions fetas per
lo magnífich racional de la present casa, ço és, la
una en orde a aquell censal de penció sis-cens
sous, en lo qual sortejà en la extracció de la lluï-
ció de censals en lo mes de abril pròxim passat
Onofre Llobet y Vilaseca, com a secrestador
dels béns de la quòndam Magdalena Pla y Car-
çer, y l’altre de penció de mil sinch-cents sous
que sortejà en dita lluició de censals en dit mes
de abril proppassat Paula Cabanyes, com a ad-
ministradora de la causa pia fundada per Fran-
cesch Joan Costafreda, las quals relacions són
assí cusidas signades de lletras B y C.

En aquest mateix die és entrat en lo consistori
de ses senyoriesa // 404r // Jaume Domenech y
Desbarri, donsell en la ciutat de Vich domici-
liat, obtemperant a una declaració o sentènçia
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feta per los magnífichs assessors de la present
casa al peu del proçés actitat en la causa que ins-
tant dit Jaume Domenech y Desbarri contra lo
procurador fiscal del General se aportava en dit
consistori sobre la solta que se havia de fer de
aquellas dos-mília lliures a ell girades en la taula
dels comuns depòsits de la present ciutat per
dits senyors deputats y per lluïció de un censal
de consemblant preu, en lo qual sortejà dit Do-
menech en la extracció feta a 6 de abril del any
1672, en la qual fou declarat haver-se-li de fer
dita solta, revoltant dit Domenech denou lliu-
res setse sous y vuyt per tantes resta a dèurer lo
noble don Miquel Quintana com a fiansa de
Joan Manegat, oÿdor real que fou en lo trienni
1647, per tantas que dit Manegat fou condem-
nat ab sentènçia de visita de dit trienni sobre la
querela de número 12, no obstant la opposició
li feia lo dit procurador fiscal per ésser lo dit
Jaume Domenech fermansa de Francisco Puig
de Salit y Malla, diputat militar que fonch en lo
trienni 1665, debitor al General en la quantitat
de mil vuyt-centes noranta-sinch lliures y dotse
sous y sis en virtut de condemnació de visita feta
en lo trienni 1668 sobre las querelas de núme-
ros 3, 4, 8, 12, 30 y 33 com aquellas sian esta-
des reconegudas al real consell y admés dit re-
cors, entès emperò que antes de fer-li dita solta
retificàs dita fermansa. Per ço dit Jaume Dome-
nech lloa, aproba, ratifica y confirma la dita fi-
dejussió per ell feta a dit Francisco Puig de Salit
y Malla sens ninguna derogació de ninguna de
las obligacions en loa acte primitiu de dita fer-
mansa con- // 404v // tinuadas, declarant que
aquella per rahó de dita declaració, ni solta no
sia en ninguna cosa prejudicada, derogada ni
cancellada, ans bé aquella resta en sa força y va-
lor y promet a dits molts il·lustres senyors depu-
tats que sempre y quant tinga lloch la execució
de ditas querelas donarà y pagarà la quantitat
que per rahó de dita primitiva fiansa està obligat
y per ço attèndrer y cumplir-ne ha obligat sa
persona y béns com a deutes fiscals y reals y ab
jurament y ha prestat sagrament y homenatje en
mà y poder de Jaume Casas, altre dels verguers
de ses senyories, essent presents per testimonis
Joseph Sauleda, ciutedà de Vich, y Joseph
Blanch, verguers de ses senyories.

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com lo dia de avuy ha entregat de orde
de ses senyories al molt reverent canceller la fir-
ma del dubte y lo proçés de la contrafacció de
las cridas fetas y publicadas aserca dels boschs, la
qual firma de dupte és assí cusida, signada de
lletra D y del thenor següent:
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D «Excel·lentíssima senyor

Los diputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència com als 30 y 31 de janer proppassat se
han publicat en la ciutat de Barcelona unes cri-
das en nom de vostra excel·lència com a capità
general del present Principat y comptats de Ros-
selló y Cerdanya, en las quals, a més de la firma
de vostra excel·lència, estan continuades les fir-
mas del doctor Bonaventura Tristany,b //405r //
advocat fiscal de la capitania general, y del doc-
tor Domingo de Verdier, assessor, referendadas
per mandato de vostra excel·lència per ausènçia
de son secretari per don Joseph Anthonio de
Cerate y per Francisco Lleonart, notari (y) se-
cretari del real tribunal de la Capitania General,
en les quals cridas vostra excel·lència no sols se
intitula «lloctinent y capità general de sa mages-
tat», que Déu guarde, en lo present Principat y
comptats, però també se intitula «capità general
del exèrcit» de dit Principat, fent distincció del
capità general del Principat ab lo capità general
del exèrcit, lo que obsta al capítol de cort 2 del
any 1547, a hont se diu que novells officials no
puguen ésser creats en Catalunya, inseguint la
constitució 1 y tot lo títol «Que novells officials
no sien posats». Y axí mateix se apropie vostra
excel·lència com a capità general y al tribunal la
fàbrica de las galeras en las atarassanas de la pre-
sent ciutat en virtut de real scèdula de sa mages-
tat dada en lo Pardo a 8 de mars 1573. Y per ço,
en dites crides, fa vàrios mandatos y ordinacions
prenent color y attendència, que per la infor-
maçió que se à manat rèbrer en lo tribunal de la
capitania a constat de notables abusos y extraor-
dinaris excessos se han fet y de cada·l dia se con-
tinuan en devastar y arruinar los boschs, valls y
montanyas a hont los arbres se fan, fent aquells
inútils, convertint-los en propis usos y comodi-
tats, com és fer pega, carbó, alquitrà, trementina
y altres, fent-ne bigues y posts per a portar en al-
tres regnes y que també ne fan saèties y barques
majors y menors ab color que han de servir per
naturals de Catalunya las venen a personas stran-
geras. Y axí mateix diu que la dita informació y
per relació de personas per vostra excel·lència
enviades a constat ser los boschs tant destruits
per excessos y abussos de tal manera que reste
imposibilitat y haurie de //405v //cessar la conti-
nuació de la fàbrica de las galeras y altres embar-
cacions necessàries per al servey, custòdia del
mar y conservació de la santa fe cathòlica; y per
ço, feta paraula en lo dit tribunal a instància del
procurador fiscal de aquell, ha fet vostra
excel·lència vàries ordinacions, prohibicions y
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statuts, y com totes les sobredites crides y lo en
elles ordenat, tant per apropiar-se la cognició y
administració de justícia com a capità general
contra los provincials sie contra la constitució 7,
títol «De offici de alcayts,» etcètera, en la qual al
capità general tant solament se li dóna la juris-
dicció que per dret y constitució li és permessa y
no y haje disposició alguna de dret, ni per cons-
titucions de Catalunya, per a què dit excel·len-
tíssim capità general puga conèixer dels provin-
cials encara que fossen soldats stipendiats, ni les
constitucions 6 y 26, títol «De vectigals», al·le-
gades per los dits Bonaventura Tristany, advocat
fiscal, y Domingo de Verdier del tribunal de la
capitania, en las respostas que han donat a les re-
questes que se’ls ha presentades a instànçia del
síndich del General, en las quals constitucions
funden la jurisdicció de vostra excel·lència com a
capità general. Del thenor d’elles se veu no do-
nar tal facultat y generalment la jurisdicció de las
generals constitucions expecta a vostra excel·lèn-
cia com a lloctinent sinó és que alguna d’elles
donàs facultat al excel·lentíssim capità general ni
menos en virtut de la real scèdula de sa magestat
dado en lo Pardo a 8 de mars 1573 a pogut vos-
tra excel·lència com a capità general fer dites cri-
des; perquè salva sa real clemènçia sa magestat se
a abdicat lo disposar contra constitucions, //406r
// dignant-se de jurar aquellas segons la consti-
tució 2, títol «De jurament» y axí bé no pugue
tocar a dit capità general lo conèxer de la admi-
nistració de justícia encara que ab pretest de la
utilitat pública per ser tota del senyor rey de son
primogènit y son lloctinent y en ausènçia de
aquells de son governador o portantveus, se-
gons les constitucions generals y drets de la pà-
tria, y axí en dit nom de capità general no se a
pogut rèbrer la informació mensionada. Major-
ment conciderant que en los boschs que són en
lo present principat de Catalunya y senyalada-
ment en lo de Tortosa, Arbúsies, Santa Coloma
de Farnés, Sant Martí de la Sparra, Joanet, Sant
Feliu de Boixaleu y los encontorns, Sant Joan
del Herm, Monseny, Folgons, Vall de Cabó,
Lerma y altres y a llenyam y arbres en tots y en
cada hu de aquells per fabricar moltes galeres y
altres vaxells y embarcacions marítimes ab tanta
abundància com memòria de hòmens y hage ha-
gut. Y axí mateix, de molts anys a esta part que
no y ha memòria de hòmens en contrari, se ha
acostumat en dits boschs y altres particulars fer
pega, alquitrà, tremantina, tallar arbres per fer
pots, bigues, llata, duella per portadoras sens
que per lo sobredit se ajen devastats los boschs.
Y axí mateix, los provincials y naturals de Cata-
lunya han acostumat y acostumen tràurer los
boschs propis, reduir-los a cultura, fer fusta en
ells, posar foch per utilitat y servey de les pastu-
res, fer fer formiguers, carbó y tallar llenya y los
pastors que guarden lo bestiar han fet y fan foch

en los boschs per son sustento, reparar-se del
fret y altres necessitats y axí, prohibint com
prohibexen les dites crides totes les dites cosas,
encontran ab las constitucions del líbero comers
y de títol «De violènçia y // 406v // restitució de
despullats». Y axí també per ser ditas cridas en
forma de statut o edicte general, perquè de les
paraules de aquelles se indueix perpetuïtat, en-
contran ab la constitució «Revocant» 7, títol
«De dret del fisch», prohibint semblants edictes
sinó és en cas de guerra y encara tal que tinga
lloch lo usatge «Princeps Namque» o en cas de
convocació de Corts, o durant aquelles, ni obs-
tan las cridas que·s publicaren dels boschs en lo
any 1665 perquè a més que foren contradites
per lo síndich del General y no executades, sal-
tim que haje constat al dit síndich foren publica-
des per lo excel·lentíssim lloctinent general. Y en
quant se troben dites crides referendades per
don Joseph Anthonio de Cerate, lo qual no és
català, obsta la constitució 1, títol «De cance-
ller», constitució 1, 5, 14 y final títol «De offici
de protonotari». Y essent referendades també
per Francesch Lleonart, notari, és contra stil y és
novedat referendar dos secretaris contra la cons-
titució 9, títol «De vectigals» y la constitució 10
del mateix títol, capítol 81 del «Recognoverunt
Proceres», subtítul «De consuetuts de Barcelo-
na» y per quant lo secretari té títol de offici, con-
forme se anomena en lo títol «De protonotari»
se encontra també ab la rúbrica «Que novells of-
ficials no sian posats». Tots los demés capítols de
les dites crides a més de encontrar-se ab les dites
constitucions y altres drets se encontra també lo
primer capítol en quant vostra excel·lència com
a capità general revoca las llicèncias concedides
de tràurer fusta se encontra ab la constitució
«Com per experiència», 16 y la constitució «Pot
ésser», 21, títol «De vectigals» ab la qual se
prohibeix tràurer del present Principat. Y axí és
permès // 407r // lo tallar fusta per lo propi ús
dels naturals, los quals no necessiten de llicència
alguna, y axí la prohibició ve a encontrar ab los
usos y costums del Principat per haver acostu-
mat sempre tallar fusta per propis usos en parti-
cular en los boschs que són propis. Lo capítol 2
de dites crides que impossa pena de vint-y-sinch
lliures moneda de plata als que llevaran la marca
o senyal que los officials del senyor rey hauran
assenyalat. En quant dita pena mira los arbres
dels boschs que no són de sa magestat y suposa
dit capítol del § últim que no és pagàs lo just va-
lor obsta la constitució 4, «De violència y resti-
tució de despullats» perquè sens conexensa de
causa se priva lo domini de dits arbres y en quant
al § últim, se disposa que si dins quatre mesos
aprés que serà tallat lo arbre no serà pagat, lo
amo de aquell ne hage de  donar rahó al balle del
lloch y se hajen de fer altres diligències, se encon-
tra a més de las sobredites constitucions ab lo lí-
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bero comers, impedint que los amos no·s pugan
valer de aquells, y també se encontra ab les cons-
titucions que prohibexen la imposició de nous
vectigals com és obligat als amos dels arbres y als
balles fer les degudes diligències, tant en respec-
te dels officials reals com dels barons, sobre dels
quals no se extén la jurisdicció del excel·lentís-
sim capità general segons la dita constitució 7,
títol «De offici de alcayts». Lo capítol 4 en què
se anomena per conservador dels boschs a Fran-
cisco de Alcarrás ab facultat de posar las penas li
aparexerà conforme vostra excel·lència li té or-
denat. A més que lo dit Alcarrás és foraster per
consegüent no pot tenir offici ab jurisdicció o
sens ella pot obstar la constitució 1, //407v // tí-
tol «Que tots los officials sian catalans». En
quant lo dit conservador de boschs mira als
boschs de sa magestat, obsta la constitució 1 y
las demés del títol «Que novells officials», a més
de no tocar a la capitania general per ser del pa-
trimoni de sa magestat, que Déu guarde. En
quant als boschs y arbres tocants al domini o a
l’empriu dels particulars encontra ab la constitu-
ció 7, títol «De offici de alcayts», obstan las
constitucions del líbero comers y de nous vecti-
gals y, essent com és lo abús prohibit per la cons-
titució 1, títol «De servituts» la conexensa y re-
mey de dit abús toca a vostra excel·lència com a
lloctinent y no al tribunal de la capitania general.
Lo capítol 7, a més de impedir lo líbero comers y
lo propi ús de coses pròpies y no de ser del tribu-
nal de la capitania general la pena de dos-centes
lliures de plata per cada arbre y altres majors y
menors a arbitre de vostra excel·lència, és exor-
bitant, de la qual se indueix spècie de confisca-
ció, prohibida per constitucions y altres drets,
majorment que lo prohibir fer pega y alquitrà és
de gran perjudici al Principat, com ho és també
lo disposat en lo capítol 8, manant que ningú no
gose ni·s presumesca conrrear, ni fer formiguers
en los boschs encara que sian tallats los pins en
pena de trenta dies de presó en la atarassanas de
la present ciutat y de vin-y-sinch lliures de plata y
perdre los splets que en dit lloch seran fets, sinó
és que tingan llicènçia expressa de vostra ex-
cel·lència en scrits, encontra ab les dites consti-
tucions 7, títol «De offici de alcayts» y ab les
constitucions que permeten lo líbero comers y
las que prohibeixen que algú //408r //sie despu-
llat de ses coses sens conexensa de causa y resta-
rien los pagesos impedits a reduir los boschs
propis a cultura y millorar las terras en què han
de posar los formiguers en dany de la cosa públi-
ca, però encara per ser la pena tant exorbitant
que conté spècie de confiscació, és contra la
constitució 4 y última títol «Dels béns dels con-
demnats» y altres aplicables. Y en quant vol que
lo pagès haje de menester llicència de vostra ex-
cel·lència encontra ab les constitucions prohi-
bints nous vectigals. Y axí mateix lo capítol 9 se
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encontra ab totes les sobredites constitucions y
altres aplicables en quant mana sots pena de
sinch-centes lliures y altres majors y menors a ar-
bitre de vostra excel·lència que ningú gosa, ni
presuma posar, ni fer posar foch en los boschs a
effecte de renovar las pasturas ni altrament, es-
sent com és líbero a cada qual lo fer artigues, po-
sar foch a aquellas y als boschs que són propis y
de son domini. Y axí mateix lo contengut també
en lo capítol 10 és contra las sobreditas constitu-
cions en quant se prohibeix lo tallar arbres per
fer duella, per fer portadoras, en pena de vint-y-
sinch lliures de plata y altres penas majors y me-
nors (a) arbitre de vostra excel·lència, a més per
donar per perduda la dita duella. Y axí mateix lo
disposat en lo capítol 11, prohibint en pena de
cent lliures de plata y altres majors y menors,
etcètera, als que prestaran nom als serradors per
a tallar y serrar arbres o altrament en los boschs,
valls y montanyas. Y lo disposat en lo capítol 12,
prohibint tràurer del present Principat pega, al-
quitrà, carbó, corbes y altres gèneros de fustas,
sots les penes en dits capítols contengudes sinó
és que tinguessen licènçia de vostra excel·lènçia
com a capità general, encontra ab totes les so-
bredites ponderades constitucions y altres apli-
cables ni a la capitania general toca dispensar a
les constitucions //408v // de Catalunya y lo do-
nar llicència encontra lo disposat en elles. Lo ca-
pítol 13, disposant que ningú gosa fer ni fer fer
fochs dins los boschs, valls y montanyas ni cent
passos alrededor de aquells en pena de trenta
dies de presó en la taraçana y altres majors y me-
nors, encontra ab totes les sobredites constitu-
cions y en particular contra la constitució «Per
quant» 7, títol «De composicions», confirmada
ab la constitució 1 de les Corts del any 1599, ab
la qual està prohibit lo sobredit cas, y altrament
ab la constitució 1, títol «De servituts». Lo capí-
tol 14 disposa que ningú gose fer fabricar vei-
xells ni embarcacions encontra ab totes les so-
bredites constitucions y en quant mana que lo
patró de la barca haje de donar caució en poder
del secretari de la capitania general y en quany se
perdés portar un testimonial auctèntich rebut ab
auctoritat del jutge y que aquell haje de presentar
al tribunal de dita capitania en pena de pagar lo
valor del vaxell y dos-centes lliures y altres penes,
etcètera, encontra ab totes les sobredites consti-
tucions y del líbero comers, nous vectigals, intro-
ducció de novedats y excedeix la jurisdicció de la
capitania general. Lo capítol 15, en lo qual se or-
dena que un official de la capitania general del
lloch a hont se farà la embarcació asistesca a la
embarcació de lasa cosas prohibidas que ab licèn-
cia se embarcaren, se encontra evidentment ab
totes les sobredites constitucions y particular-
ment ab la 1 del títol «Que novells officials» y as-
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senyaladament en quant diu que haje de ser a
gastos de la part que farà la embarcació en pena
de cent lliures per quiscuna vegada. Y axí mateix
lo disposat en lo capítol 16, sots pena de mil du-
cats y altres majors y menors, etcètera, encontra
ab totes les // 409r // sobredites constitucions y
altres drets ponderats y en quant aplica la dita
pena als cofrers reals de la capitania general és in-
troducció de novedat y contravé també a totes
les sobredites constitucions. Y com lo excel·len-
tíssim capità general no menys stiga obligat a la
observància de las constitucions segons la cons-
titució 7, títol «De alcayts» y constitució «Com
la potíssima» 9, títol «De observar constitu-
cions» y altres aplicables. Y encara que per part
dels diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya per medi del síndich de la Genera-
litat se han presentades diverses súplicas y reca-
dos extrajudicials a vostra excel·lència, signifi-
cant ésser las ditas cridas contra las sobreditas
constitucions, usatjes, capítols de corts, usos y
costums del present Principat y no se haje seguit
la actual y real revocació conforme los predeces-
sors de vostra excel·lència havian acostumat fer
en semblants casos, fent aquelles ab actes pú-
blichs y axí les dites constitucions, usatjes, privi-
legis, capítols de cort, usos y costums resten vio-
lats, encara que per medi del síndich de la
Generalitat ab differents requestes haje requerit
al doctor Bonaventura Tristany, advocat fiscal
de la capitania general, al doctor Domingo de
Verdier, assessor, y altres officials de dit tribunal,
notificant-los les dites contrafaccions y per part
de aquells no se haje seguida revocació ni sa ex-
cel·lència haje revocat les dites crides y procehi-
ments ab acte públich, ni manar reintegrar las
cosas al primer stat en què estava segons per ge-
nerals constitucions de Catalunya està ordenat y
particularment per la constitució 11, comensant
«Poch valdria», títol «De observar constitu-
cions» y altres aplicables, y los dits deputats y oï-
dors de dits procehiments y scripturas no hajen
conseguit lo total reparo de ditas contrafac-
cions, volent complir a les obligacions de sos of-
ficis, jurament tenen prestat y sentència de exco-
municació tenen oïda y hajen discorreguts los
medis prefigits en dita constitució «Poch val-
dria» y altres aplicables a les // 409v // quals no
poden ésser perjudicats per actes contraris per a
revocar dites contrafaccions o firmar lo dupte que
permet dita constitució «Poch valdria», la qual
en aquest cas y en aquestos tèrmens dóna llegíti-
ma instància als diputats y oÿdors en nom dels
quals lo síndich de la Generalitat a vostra ex-
cel·lència y sa Real Audiència proposa firma de
dubte segons lo tenor de dita constitució «Poch
valdria» 11, títol «De observar constitucions»,
com a lloctinent de sa magestat sia de son servey
segons sèrie y tenor de dita constitució «Poch
valdria» y altres aplicables manar declarar ditas

cridas fetas encontrar en los usatjes ditas consti-
tucions y stils del present Principat y altres apli-
cables y per consegüent ésser revocades ditas cri-
das y manar als officials de dita capitania traguen
aquellas dels registres de ella y tot lo subseguit
ésser tornat al primer estat y sa excel·lència, etcè-
tera, com a capità general dits doctors Bonaven-
tura Tristany y Verdier, Francesch Lleonart y
don Joseph Anthonio de Cerate, qui han en-
trevingut sotascrivint las ditas cridas haver incor-
regut en las penas de dita constitució «Poch val-
dria» y haver aquells de ésser executats confor-
me expressament se troba disposat en dita cons-
titució y per dit effecte presenta a vostra
excel·lència lo síndich del General la suplicació
donada per lo procurador fiscal del General las
cridas manadas publicar per sa excel·lència, la in-
formació rebuda, lo vot, certificatòria del sín-
dich y subrrogació y tres embaixadas extrajudi-
cials, requesta, o requestas presentadas al doctor
Bonaventura Tristany, doctor Domingo Ver-
dier, don Joseph Anthonio de Cerate y Fran-
cesch Lleonart ab sas respostas y requesta a sa
excel·lència y una certificatòria de un paper //
410r // a sa excel·lència als recados extrajudicials
y la certificatòria de la rèplica feta per los depu-
tats a aquella, junt ab la una certificatòria de la
deliberació feta per los deputats de que se isca
judicialment a dita contrafacció ut inseratur seu
consuantur en quant per dit General fan y no al-
trament en las quals més llargament estan ditas
cosas specificadas. Y la present causa és comesa
al molt reverent canceller, lo qual segons la for-
ma de dita constitució y altres aplicables, sobre
ditas cosas declare y justícia administre, non so-
lum predicto sed alio et omni quocunque modo
meliori, etcetera, ab refecció de danys, damnat-
ges y despesas, officium, et cetera. Altissimus, 
et cetera Monserrat assessor, Areny assessor. Camp-
derros, advocatus fiscalis generalis subrogatus.

Disapte, a XXII. En aquest die, en concideració
de la deliberació per ses senyories presa lo die de
7 del corrent de que se celebràs la festa del glo-
riós y màrtir Sant Jordi ab aquella ostentació y
solemnitat que antigament tots anys se acostu-
mave en la present casa, foren adornats tots los
aposentos de ella ab las millors colgaduras y ta-
piceria, particularment la capella gran a hont en
la forma acostumada se digueren vespres ab la
música de la Seu de la present ciutat ab la major
solemnitat que pugue ser. Vingueren en elles
los senyors deputats ab la forma següent: prime-
rament vingué lo senyor oÿdor real a les tres ho-
ras passat mitgdia, acompanyat de molts cava-
llers y alguns officials del General y, arribat a la
present casa, lo isqueren a rrèbrer al cap de la
scala los magnífichs assessors y advocat fiscal del
General, // 410v // scrivà major, racional y exac-
tor de dit General que ja éran en dita capella
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gran per dit effecte; aprés vingué lo militar y
fonch rebut al cap de la scala per dit senyor oÿ-
dor, magnífichs assessors y advocat fiscal y los
sobredits officials, aprés lo ecclesiàstich y fonch
rebut axí mateix per dits senyors oÿdors assessor
y advocat fiscal en la forma sobredita y ab lo ma-
teix orde y ostentació vingueren los senyors de-
putats y fonch rebut quiscun de ells per los se-
nyors concistorials y officials sobredits qui se
trobaven en dita capella fins al cap de la scala;
poch aprés arribà don Bernat de Aymerich y
Cruïlles, conceller en cap del bras militar, qui
per absència del protector y clavari de dit bras,
occupava dit puesto acompanyat de molts cava-
llers, fonch rebut al cap de la scala per los se-
nyors oÿdors militar y real y demés officials so-
bredits. E seguidament, tenint avís los senyors
deputats y oÿdors que los magnífichs concellers
de la present ciutat arribaven, los isqueren a rrè-
brer ab molt gran acompanyament fins lo dit
cap de la scala, posant a mà dreta del senyor de-
putat ecclesiàstich lo conceller en cap y a la del
senyor deputat militar lo conceller segon y a la
del senyor deputat real lo conceller ters, y de la
matexa manera los demés per sos graus y, fetas
entre ells las degudas cortesias, se’n entraren
tots junts en dita capella y feta oració se asenta-
ren tots ab uns banchs vànovas de vallut carme-
sí a la part de la epístola, ço és, als banchs més
prop del altar los senyors concellers y després
consequutivament los senyors deputats y oÿ-
dors de comptes per son orde y després de ells
dits magnífichsa // 411r // assessors, advocat fis-
cal y officials, mestres del General y present casa
de la Diputació, com és acostumat, y enconti-
nent per tenir notíçia ses senyories no venia lo
excel·lentíssim senyor lloctinent general foren
celebrades les vespres com està dit y acabadas
aquellas, volent-se tornar dits magnífichs con-
cellers, foren acompanyats per ses senyories ab
lo mateix modo y forma que foren revuts fins al
cap de la scala y després dit don Bernat de Ay-
merich en dit nom de protector del bras militar
en la matexa forma que vingué y dits senyors
deputats y oÿdors se’n tornaren en sas casas sens
acompanyament.

En aquest mateix die me han ordenat a mi, scri-
va major del General, cusís en lo present dietari
un memorial per la reyna nostra senyora enviat
al embaxador per a què lo posàs en mà de sa
magestat en orde a la desensiculació del doctor
Joan Gassió, com en dit memorial està conten-
gut, qu·és signat de lletra A.

Diumenge, a XXIII de abril MDCLXXIII, festa del
gloriós màrtir Sant Jordi, patró del present
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Principat. En aquest die se celebrà la festa del
gloriós màrtir Sant Jordi en la present casa ab la
pompa, solemnitat y grandesa que·s pot conci-
derar, celebrant-se los officis divinals en la cape-
lla gran ab la matexa música y cantòria que lo de
aïr; a les primeres vespres digué la missa lo ca-
nonge Francisco Maymó, agué-y sermó, pre-
dicà lo reverent Pere Thomàs Munyessa de la
companyia de Jesús. Asistiren per dits officis ses
senyories magnífichs concellers y don Bernat de
Aymerich y Cruÿlles, protector del bras militar,
com en diada de aïr està dit, ab lo mateix //411v
// acompanyament y orde que lo dia de aïr, y en
la matexa conformitat foren rebuts quiscú de
ells respectivament. Y encontinent se comensà
lo dit offici y acabat aquell ses senyories, magní-
fichs assessors y advocats y demés officials del
General acompanyaren los magnífichs conce-
llers a la capella petita y després se n’anaren per
lo terraplè y entraren a la sala del consistori y pa-
sejaren las demés salas y los acompanyaren fins
al cap de la scala y se despediren, fent-se les de-
gudes cortesias; y després se’n tornaren ses se-
nyories a la sala gran, y arribats en ella los se-
nyors oÿdor militar y real, magnífichs assessors,
advocat fiscal y demés officials mestres acom-
panyaren fins al cap de la scala a don Bernat Ay-
merich y Cruÿlles, protector del bras militar,
com està dit, y tornats que foren dits oÿdors y
demés officials en dita sala gran, anaren ses se-
nyories acompanyats de dits magnífichs asses-
sors y advocat fiscal y demés officials sobredits
en lo aposento de dits magnífichs assessors y se
n’anaren en sas casas sens acompanyament, asis-
tí axí mateix en dita festa lo excel·lentíssim se-
nyor marquès de Leganés, grande de Espanya
de rebosso, que aportave dol no volgué acom-
panyament al venir ni al tornar-se’n.

Dilluns, a XXIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cu-
sís en lo present dietari una súplica a ses senyo-
ries presentada per part dels magnífichs asses-
sors y advocat fiscal de la present casa en orde a
la pretensió que tenen de anar a offerir antes
que lo protector del bras militar en lo aniversari
que de pròxim se speraa // 412r // ve celebrar
com és acostumat lo endemà de la festivitat de
Sant Jordi, havent presentit dits magnífichs as-
sessors, que se havien trobats exemplars de anar
a offerir primer die protector que dits magní-
fichs assessors, com més llargament en dita su-
plicació se conté, que·s assí cusida signada de
lletra F y del thenor següent:

«Moltb il·lustre senyor

[ 1673 ]

a. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 6, pàg.
1621.

a. a continuació una suplicació.
b. l’original d’aquest suplicació està intercalada entre els folis
411 i 412 del trienni 1671 a 1674.



A notícia dels assessors y advocat fiscal del Ge-
neral a vingut que lo dia present en lo universari
o offici de difunts celebrador en la present casa
de la Diputació pretén, lo molt il·lustre protec-
tor y bras militar, aver de offerir antes que dits
assessors y advocat fiscal del General, essent axí
que a dits assessors y advocat fiscal toca y specta
a offerir inmediadament després de vostra se-
nyoria y antes del dit protector y bras militar,
per ço que, los assessors y advocat fiscal fan un
cos, tribunal o consistori ab vostra senyoria en
concurs de vostra senyoria, com se veu y experi-
menta en los actes de insiculacions, habilita-
cions y extraccions, en los quals, no obstant que
encorran y se troban tres personas de cada bras,
las quals se presentan respectivament sos brasos
no per ço dits assessors y advocat fiscal dexan de
preseir y asentar-se inmediadament després de
vostra senyoria, lo qual se veu també en tots los
demés actes públichs de a hont se veu que pre-
ceint, com presehexen dits assessors y advocat
fiscal als tres brassos, com se a dit, en los actes
majors y més preheminents com són los sobre-
dits an també de preceir en los menors, y també
perquè los actes de possessió de una spècie en
casos majors influexen a altres menors y sem-
blants baix la matexa spècie. Més, se diu que
dits assessors y advocat fiscal no poden, de sepe-
rar-se de vostra senyoria com se a dit un mateix
cos ab vostra senyoria // 412v // en concurs de
vostra senyoria y serà de formitat disgregar-se
de vostra senyoria. Ni obstant uns pretesos
exemplars fets en los anys 1645, 46 y 47 o altra
mer verdader temps, en lo qual se diu que lo
molt il·lustre protector y bras militar anaren a
offerir antes de dits assessors y advocat fiscal
perquè se respon que després de dits anys és re-
duit lo present Principat a la deguda obediència
de sa magestat, que Déu guarde, avent-se venti-
llat lo sobredit, fete entre lo molt il·lustre pro-
tector y bras militar y assessors y advocat fiscal
devant dels predecessors de vostra senyoria se
acordà o resolgué que, fins a tant que dita matè-
ria fos desidida o declarada, no anassen a offerir
dits assessors y advocat fiscal ni lo molt il·lustre
protector y bras militar. Y com en matèria de
presedèncias se haja de mirar lo últim stat, supli-
can a vostra senyoria dits assessors y advocat fis-
cal sia de son servey dispusar y ordenar que no
se innnove cosa alguna fins a tant que sia decla-
rada dita pretensió y en cas que a vostra senyoria
aparagués fer al contrari ab lo degut obsequi y
reverència degut a vostra senyoria diuen de
nul·litat de dit acte y protestan de reservar sos
drets y pretencions los asistexen en llur preten-
sió de tal manera que no·s puga tràurer en con-
seqüència y que lo dit acte sia com si de fet no
fos y que no puga perjudicar a dits magnífichs
assessors y advocat fiscal, que són y seran, y jun-
tament no·s puga al·legar possessió o quasi en

virtut de aquell y en cas que vostra senyoria or-
denàs que dits assessors y advocat fiscal anassen
a offerir després del molt il·lustrea protector y
bras militar diuen y declaran que no y aniran vo-
luntariament, ni pretenen apartar-se de dita
protestació y salvetat, antes bé de no tornar a
protestar, dient que sols hi aniran per obehir als
ordes de vostra senyoria dels qualsb protestan,
suplicant sia vostra senyoria servit ordenar al
scrivà major dec // 413r // la present casa incerte
la present en dietari, officium, et cetera. Altissi-
mus, et cetera.

En aquest mateix die fou la celebració del ani-
versari que se acostuma lo endemà de la festivi-
tat del gloriós màrtir sant Jordi, patró del pre-
sent Principat, celebrar en la capella gran ab
aquella ostentasió de música, de atxes de cera
groga y túmol en lo claustro devant la porta de
dita capella que en semblant die se acostuma fer
quant se celebra la festa del dit gloriós Sant en
dita capella gran ab ostentasió. Assistiren en dit
aniversari ses senyories y vingué també lo pro-
tector del bras militar acompanyat com lo die
de aïr. Fonch rebut també ab la matexa forma al
venir, digué lo aniversari lo mateix canonge
Francisco Maymó qui digué la missa o offici lo
die de aïr i al offertori offeriren los senyors de-
putats y després inmediadament lo bras militar,
en virtut de deliberació per ses senyories presa
lo die de vuy, no obstant la pretenció dels mag-
nífichs assessors y advocat fiscal y officials mes-
tres de la present casa. Predicà lo pare Onofre
Relles de la companyia de Jesús y, acabada la
dita funcció, se n’anà lo dit protector del bras
militar ab lo mateix acompanyament que ere
vingut y fonch acompanyat en lo mateix modo
y forma que lo dia de ahir. Y ses senyories se
n’entraren en lo consistori per fer negoci. Al ve-
nir en lo sobredit aniversari lo protector del bras
militar, quant fonch al cap de la escala, me re-
queriren a mi, scrivà major del General, los
magnífichs assessors y advocat fiscal de aquell y
present casa de la Diputació, presentàs y llegís
una protesta al dit protector del bras militar,
lliurant-li còpia de aquella, qu·és assí cusida,
signada de lletra A y del thenor següent:

«Moltd il·lustre senyor

A notícia dels assessors y advocat fiscal a previn-
gut que lo // 413v // die present en lo aniversari
o offici de diffunts que se a de celebrar en la pre-
sent casa de la Diputació pretén vostra senyoria,
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a. a continuació paraula ratllada.
b. a continuació supli, ratllat.
c. a continuació una protesta transcrita en el mateix dietari.
d. l’original d’aquesta protesta està intercalada entre els folis
412 i 413 del trienni 1671 a 1674.



com a protector de bras militar, haver de offerir
antes que dits assessors y advocat fiscal, essent
axí que a dits assessors y advocat fiscal toca y
specta anar a offerir inmediadament després
dels molt il·lustres senyors deputats y oïdors y
vostra senyoria, per ço que, los assessors y advo-
cat fiscal del General fan un cos, tribunal o con-
sistori ab los molt il·lustres senyors deputats y
oïdors, com se veu y experimenta en los actes de
insiculacions, habilitacions y extraccions, en los
quals, no obstant que concorren y se troben tres
personas del bras ecclesiàstic, tres del bras mili-
tar y tres del real, les quals representen respecti-
ve sos braços, no per ço los assessors y advocat
fiscal del General després dels molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors, com se veu també en
tots los demés actes públichs de hont se infereix
que precehint, com preceheixen los assessors y
advocat fiscal si als dits braços en los actes ma-
jors y més preheminents, com són los sobredits,
han de precehir en los menors, com també que
los actes de possessió de una spècie en cosas ma-
jors influexen a altres menors o semblants bax la
matexa spècie. A mes, se diu que dits assessors y
advocat fiscal no poden, de seperar-se dels molt
il·lustres senyors diputats y oïdors per fer com
se a dit un mateix cos en concurs dels molt
il·lustres senyors deputats y oïdors ab los asses-
sors y advocat fiscal y seria diformitat disgregar-
se de aquells. Per lo que y altrament diuen que a
dits assessors y advocat fiscal specta offerir in-
mediadament després dels molt il·lustres se-
nyors deputats y oïdors y antes de vostra senyo-
ria y en cas se fes lo contrari protestan y diuen
de nul·litat del dit acte de tal manera que no·s
pugue tràurer en conseqüència y com // 414r //
si fet no fos, lo qual no pugue fer ni fasse preju-
dici algú als assessors y advocat fiscal del Gene-
ral, que són y per temps seran, sens que de dit
acte pugan pretendre ni al·legar possessió o
quasi alguna y en cas que dit assessor y advocat
fiscal anassen a oferir després de vostra senyoria,
diuen y declaren que no y van voluntariament
sinó per obehir als órdens del molt il·lustre con-
sistori y que en ninguna manera pretenen apar-
tar-se de la dita pretenció, antes bé de nou tor-
nen a protestar y requerir al notari o scrivà
major de la present casa de la Diputació conti-
nue la present protesta en lo dietari de la pre-
sent casa y lleve acte de la presentació per a què
en sdevenidor conste de la pretenció dels asses-
sors y advocat fiscal y de la contradicció de
aquells y disentiment en cas se fes al contrari. Y
al voler jo, dit scrivà major, llegir dita protesta,
digué lo senyor oÿdor militar que no ere bona
ocasió respecte de la nota que causarie per estar
aguardant los demés senyors consistorials en la
capella gran per a comensar y lo dit protector
del bras militar respongué no volie rèbrer dita
protesta, que aquella no li fos estada llegida, ni
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menos volgué pèndrer còpia de aquella y, estant
en assò, lo dit senyor oÿdor militar manà als ver-
guers que se encaminassen a la dita capella, fent
lo mateix dit senyor oïdor, protector y demés. Y
vehent dits magnífichs assessors y advocat fiscal
que no se havia donat lloch per a la presentata
de dita requesta, me han requerit a mi, scrivà
major del General, llevàs acte de la denegació y
com tornaven a reprotestar del fet en què són
estats presents per testimonis Joseph Blanch,
Jaume Casas y Hyacintho Morató, verguers.

Semblant protesta feren de paraula Erasma de
Lana y // 414v // Fontanet, racional, y Joseph
Quintana, exactor, en nom de altres officials
mestres del General que tenien la matexa pre-
tensió que los sobredits magnífichs assessors y
advocat fiscal de anar a oferir antes que lo dit
protector del bras militar y, no havent-los donat
lloch per la occurrència del temps, reprotesta-
ren, requerint-me a mi, scrivà major, llevàs acte
de tot, presents per testimonis los sobredits ver-
guers.

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com per orde de ses senyories se és
conferit ab lo molt il·lustre senyor abat Sastre,
president que fou de la visita pròxim passada, a
effecte de instar-li la entrega del dietari y demés
papers de dita visita, suposat que en Barcelona
se trobava persona del bras real de dita visita a
effecte de poder firmar dit dietari, lo que era la
causa, segons responia antes, que no·s podia en-
tregar, y que lo dit senyor abat respongué que
havia procurat per moltas vegades juntar consis-
tori y que no havia pogut alcansar, que dit sín-
dich li respongué que quant no procuràs lo dit
dintre breu temps, que los molt il·lustres se-
nyors deputats consultarian lo fet y obrarian lo
que·s deuria obrar.

415r Dijous, a XXVII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com per orde de ses senyories se
conferí lo dia de ahir ab lo molt reverent cance-
ller a effecte de instar-li la expedició de totas las
contrafaccions estan pendents y en particular la
dels reals de vuy de la galera de Gènova, tant en
quant a la declaració contra los magnífichs doc-
tors Miquel Calderó, Pere de Amigant y Vicens
Sabater, com en orde al decret de execució en
quant als condemnats, per quant estavan molt
instats del procurador de Hipólito Gallo y en lo
dit ja no hi havia cosa que aguardar ni que im-
pedís lo despaig de tot lo dit. Y que lo dit molt
reverent canceller respongué que procuraria en
adelantar ditas contrafaccions tot lo posible.

[ 1673 ]



Maig, MDCLXXIII

415v Dimarts, als dos de maig MDCLXXIII. En aquest
die, a las deu horas de la matinada, los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General del present principat de Catalunya,
absent del consistori de ses senyories lo senyor
oÿdor ecclesiàstich, consistorialment ajuntats
en la sala dels reys de la present casa de la Dipu-
tació ab asistència dels magnífichs assessors, ad-
vocat fiscal, scrivà major del General y testimo-
nis devall scrits, com és acostumat, volent ses
senyories posar en execució lo capitulat en la
concòrdia feta y fermada entre los molt il·lustres
senyors deputats de una y los acrehedors censa-
listas del dit General de part altra, inseguint la
deliberació per ses senyories presa lo dia de 28
de abril pròxim passat de fer extracció per //416r
// quantitat de vint-y-quatre mília lliures ab lo
modo y forma en dita concòrdia contengut, ço
és, dotse mília lliures per als acrehedors que han
condonat las pencions y las restants dotse mília
lliures per los qui no han condonat aquellas y,
excedint la quantitat de las ditas dotse mília lliu-
res, lo condonat per los dits acrehedors condo-
nants, com consta per los actes rebuts en poder
del dit scrivà major, són estats posats en sort de
rodolí los dits acrehedors condonants y extrets
los següents: patró Miquel Sovies, Francisca
Rosser y Çafont, Eulària Jorba y Roig, don
Francisco Casamitjana y Eril, Dimàs Çafont y
Malla, Anna Maria Rol y Salitjes, dona Maria
Madalena Terre y Granollachs y don Joseph
Serre. E seguidament, volent ses senyories fer
extracció de las restants dotse mília lliures a
compliment de las ditas vint-y-quatre mília lliu-
res deliberades per als acrehedors que no han
condonat las pencions atrassadas de sos censals,
havent fet primer un redolí per cada censal con-
forme en la dita concòrdia és pactat, són estats
extrets los censals infrascrits y següents:

Primo, convent de Sant Hierònym de Vall de
Ebron, maig, fol 700, 30 lliures.

Convent de Jonqueres, abril, fol 57, 3 lliures, 2
sous 6.

Convent de Santa Catarina, agost, fol 425, 5
lliures.

Bassí de Vergonyants de Nostra Senyora del Pi,
//416v // juliol, fol 777, 3 lliures 2 sous, 6.

Almoyna de la Seu de la present ciutat, juny, fol
97, 5 lliures, 2 sous, 6.

Lluminària del Santíssim sacrament de la Seu de
Barcelona, juny, fol 799, 4 lliures, sous, 3.

Dona Emerenciana de Miquel, vuy lo col·legi
de Sant Sever, janer, fol 170, 8 lliures, 7 sous, 9.

Convent de Valldonsella, novembre, fol 594,
30 lliures.

Rector del col·legi de Betllem de la present ciu-
tat, novembre, fol 655, 30 lliures.

Dona Catharina Despalau eo lo monestir de las
Madalenas de la present ciutat, maig, fol 599, 5
lliures.

Convent de Sant Hierònim de Vall de Hebron,
setembre fol 968, 5 lliures.

Maria Germes, vuy pubills Matheus, juliol, fol
1584, 13 lliures, 6 sous, 2.

Pubills Aguileras, novembre, fol 570, 19 lliures,
8 sous.

Dona Maria Ahonés y Cartellà, mars, fol 172,
19 lliures, 2 sous, 5, 1/2.

Il·lustre prior de Santa Anna, juny, fol 891, 20
lliures.

Caritat de la Seu de la present ciutat, agost, fol
819, 100 lliures.

Comunitat de Santa Maria del Mar, agost, fol
594, 4 lliures, 10 sous, 11.

Comunitat de Sant Feliu de Sabadell, novem-
bre, fol 275, 11 lliures, 1 sou, 6 1/2.

Dona Hierònyma Dusay, setembre, fol 793,
100 liures.

417r Divendres, a V. En aquest die lo doctor en me-
decina Jaume Boneu ha fet relació en lo consis-
tori de ses senyories, mitjensant jurament, com
Jaume Bravo, correu del General, tant per sa va-
llesa, qu·és de edat de vuytanta-dos anys, com
també per ésser-se ferit y per altra part ésser res-
tat y estar paraliticat, no estave per a acudir a la
servitut de son offici.

417v Dimars, a VIIII. En aquest die Jaume Domènech
y Desbarri, donsell en la ciutat de Vich domici-
liat, constituït personalment en lo consistori de
ses senyories ha jurat en mà y poder de ses se-
nyories com, havent fet les diligències posibles
per a trobar lo acte de la original creació del
censal que sortejà en la acció dels censals con-
donats feta als 6 de abril del any passat 1672, no
ha trobat dit acte y ha suplicat a ses senyories li
fos donada certificatòria del sobredit jurament.
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En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General de que lo die de divendres proppassat
que comptàvem a 5 del corrent, de orde de ses
senyories, se conferí ab lo molt reverent cance-
ller a effecte de instar-li lo despaig de totas las
contrafaccions que estan pendents y li digué dit
síndich que tenia //418r //orde del molt il·lustre
consistori de dir-li que, de aquí a tant se hagués
conseguit lo despaig de totas las ditas contrafac-
cions, havia dit síndich de anar a instar-lo tots
los dies. Y que lo dit molt reverent canceller ha-
via respost que aquella matexa semmana havia
juntat dos vegades las salas per las dos contra-
faccions de la galera de Gènova, que eran las
més antigas y per quinas se havian de comensar
lo despatxar-las, y que, després de haver batudas
las matèrias, se resolgué en ditas salas que·s do-
nàs temps als tres senyors ministres, contra dels
quals se prosegueix la contrafacció de dits reals
de vuyt en quant a incluir-los en la sentència o
declaració ja feta contra los condenats, per a es-
críurer y acabar un memorial que estavan fent
en sa defensa de vuyt dies y que dit memorial se
ves per ditas salas dintre de quatre dies després
de dits vuyt, axí que, passats dits dotse dies, se
prengués la resolució en las salas tant en orde a
dit fet o contrafacció contra los dits tres minis-
tres com també en orde a la declaració de si se
han de concedir las subsidiàrias en la causa del
decret de execució contra los condenats.

E més, fa relació com lo dia de avuy per orde de
ses senyories se és tornat a conferir ab lo dit
molt reverent canceller per dit effecte de instar-
li lo mateix y li ha dit que al molt il·lustre consis-
tori li aparexia que era molta dilació la de dits
dotse dies, sobre de haver ja tant de temps que
se estan solicitant estos fets y contrafaccions, y
que lo dit molt reverent canceller ha respost que
no·s podia fer més en la matèria y que no·s po-
dian dexar de aguardar dits dias per no poder-se
dexar de obrir los reos en esta causa y la defensa
de ells.

418v Disapte, a XIII. En aquest die, sent absents del
consistori los senyors oïdors ecclesiàstich y mili-
tar, és entrat en dit consistori Jaume Sahonés,
notari causidich y ajudant de scrivà major de la
visita del trienni proppassat, y ha entregat a ses
senyories lo dietari, proçés y quatre-cents setan-
ta llibres en paper sens encodernar intitulats di-
rectoris y càrrechs de officials del General, y ha
dit lo dit Sahonés quea // 419r // en dias passats
havia entregat als magnífichs assessors y advocat
fiscal de la present casa lo llibre de sentèncias y
decrets de execució de dita visita, sent presents
per testimonis Joseph Blanch, verguer de ses se-
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nyories y Joachim Ros, scrivent, habitant en
Barcelona.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari una fe del doctor en medecina
Francesch Matas de com lo doctor en medecina
Hyacinto Gibert, receptor dels fraus del Gene-
ral y Bolla, ha estat desganat des de 8 de abril
pròxim passat, en lo qual die féu relació al molt
il·lustre consistori, fins a 5 del present y corrent
mes de maig, la qual és assí cusida, signada de
lletra A.

En aquest mateix die lo senyor oÿdor militar és
baxat a la Llotja de la mar de la present ciutat y
se és conferit en la casa del General y en lo apo-
sento dels fraus per vèurer en aquell si haurà
fraus y s’i són trobats los següents: primo, qua-
tre palms de vayeta color de plom apresos a
mestre Xapela, ítem, tres mantos apresos (a)
Ana Cantallops.

419v Dilluns, a XV. En aquest die és entrat en lo con-
sistori de ses senyories Joachim Ros, jove escri-
vent, y ha entregat en nom de Jaume Sahonés,
notari causíndich, ciutedà de Barcelona, ajudant
de scrivà major de la visita del General de Cata-
lunya proppassada, lo llibre de sentències y de-
cret de execució de dita visita, sent presents per
testimonis Pau Abadal, licenciado en lleys, y Jo-
seph Cortès, altre dels verguers de ses senyories.

Dimarts, a XVI. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, de que lo dia present de orde de ses
senyories és anat al molt reverent canceller a ef-
fecte de fer-li memòria com los dotse dies que
havian en dias atràs resolt las tres salas que·s do-
nassen de dilació als tres senyors ministres con-
tra dels quals se prossegueix la contrafacció dels
reals de vuyt, per a escríurer en sa defensa y per
a què se ves lo que haurian al·legat per los se-
nyors ditas tres salas y pèndrer resolució tant en
orde a dita contrafacció com en orde al altercat
de las subsidiàrias en la causa del decret de exe-
cució contra los ja condemnats, com en effecte
lo y ha dit síndich, y que lo dit molt reverent
canceller ha respost que lo dia de avuy no podia
juntar las salas per haver de anar los senyors de
ella al dol de una muller de un senyor del con-
sell que se és morta y que procuraria en abreviar
lo juntar-las per dit effecte.

En aquest mateix die los doctors Lluís València
donsell, y Gismundo Boffil, ciutedà honrrat de
Barcelona, entraren en consistori y tornarena //
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420r // resposta de la embaxada que lo die de
ahir aportaren als molt il·lustres senyors conce-
llers de la present ciutat y feren relació com dits
senyors concellers los respongueren que propo-
sarian al savi Consell de Cent lo que per part de
ses senyories representaven.

Dimecres, a XVII. En aquest die lo molt il·lustre
senyor deputat ecclesiàstich per orde de ses se-
nyories és anat en casa del molt reverent cance-
ller a effecte de instar la declaració de las contra-
faccions, specialment la dels reals de vuyt de la
galera de Gènova y de las cridas de la capitania
general. Y dit molt reverent canseller ha fet de
resposta al dit molt il·lustre senyor deputat eccle-
siàstich que lo die de avuy sens falta juntaria las
tres salas per lo effecte sobredit de la declaració
de las ditas contrafaccions y procuraria que ab tot
effecte se prengués resolució sobre dits negocis.

Dijous, a XVIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General de
Catalunya, cusís en lo present dietari una relació
feta per lo magnífich racional del dit General y
present Casa de la Deputació en orde a aquell
censal penció mil sous que sortejà lo quòndam
Ramon Espuny y de Claramunt en la extracció
de censals per ses senyories feta en lo mes de
abril del any passat 1672, la qual relació és sig-
nada de lletra A.

En aquest mateix die per medi del noble don
Joseph Vilana y Jacintho Sagrera fonch reporta-
da una embaxada a ses senyories de part dels
molt il·lustres senyors concellers de la present
ciutat en resposta de la que per orde de ses se-
nyories reportaren a dits // 420v // senyors con-
cellers lo doctor Lluís Valènçia, donsell, y lo
doctor Gismundo Buffill, ciutedà honrrat, a 15
del corrent mes de maig, dient que lo que ses
senyories demanaven o havie comès lo savi
Consell de Cent a la Junta de Vint y que, en ha-
vent pres resolució, avisarien a ses senyories.

421r Dijous, a XXV. En aquest die per orde de ses se-
nyories Dionís Magarola, procurador del Gene-
ral, y Joseph Sauleda, subrrogat en lo offici de
scrivà major de aquell, se són conferits en las ca-
sas de la pròpia habitació de mossèn Pere Ta-
gell, apotecari de la present ciutat de Barcelona,
a hont se trobave lo doctor Gismundo Boffil a
effecte de presentar //421v // a dit Buffil una re-
questa, lo qual acte de requesta és assí cusit y
signat de lletra B y del thenor següent:

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo tertio,

die vero vigesima quinta mensis maii eiusdem
anni intitulatus presente et hec vocato atque re-
quisito me Josepho Sauleda, secretario et scriba
majore Generalis principatus Catalonie, et pre-
sentibus etiam Anthonio Amat et Joanne Torras,
jovens apotecaris civibus Barcinone, pro testibus
ad hec vocatis spesialiter et assumptis Dionisius
Magarola, procurador fiscalis dicti Generalis,
constitututus personaliter coram et ante presen-
tiam doctoris Gismundus personaliter reperti in
domibus Petri Jagell, farmacopole, sivis in presen-
ti civitate Barcinone in platea Sante Anne qui
dicto nomine eidem Gismundo Buffill obtulit et
presentavit et seu per me scribam majorem obtu-
lere et presentare publice petiit et requisivit quan-
dam in scriptis papiri requisitionis scedulam the-
noris sequentis: Molt bé sap e ignorar no pot
vostra mercè senyor Gismundo Bofill, com en la
extracció de censals se féu en virtut de la con-
còrdia feta entre lo molt il·lustre consistori dels
senyors deputats del General de Catalunya de
una y los acrehedors censalistas de dit General
de part altra sortejà en un censal en la sort dels
que no havian condonat las pencions de pensió
dos-centes trenta-tres sous y quatre pagadoraa

de octubre quiscun any. Y com lo sobredit cen-
sal fonch y possehí don Galceran Clasquerí, lo
qual ere altre de las fiansas de Miquel Joan de
Junyent, arrendador que fou de las Bollas de
Gerona en lo trienni 1578, la qual se arrendà
per preu de vint-y-un mil tres-centas una lliura
per any en lo qual ditb // 422r // Clasquerí se
obligà per quiscun any en sinch-centas liures
com consta en lo llibre de vàluas, trienni 1578,
fol 209. Y per quant entre totas las fiansas se ha-
vian obligat en dos-mil vuyt-centes noranta-
nou lliures més per quiscun any del que munta-
va dit arrendament que de falcadas rata per
quantitat, segons lo que quiscuna de ditas fian-
ças se eran obligats, resta debitor dit don Galce-
ran Clasquerí per quiscun any en quatre-centes
quoranta lliures dos sous y dos y per los tres
anys en mil tres-centes vint lliures sis sous y sis,
de las quals se li fan bonas mil sis lliures sous y
sis, ço és, quatre-centes noranta-nou lliures tret-
se sous y sis li tocan y gaudeix de aquellas vint-y-
quatre mil cent vuytanta-quatre lliures quatre
sous y sis que ab differents llibres de vàlues cons-
ta haver pagat en differents jornadas dit Miquel
Joan de Junyent, principal de dit arrendament, y
las restants sinch-centes sis lliures set sous que a
15 de nohembre 1586 pagà per la taula mossèn
Joan de Eril per lo que tocava a pagar a dit Clas-
querí per rahó de dita fiança. Axí que resta ha
dèurer per rahó de dita fiança y acompliment de
las sobreditas mil tres-centas vint lliures sis sous
y sis la quantitat de tres-centes tretse lliures setse
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sous. Axí mateix dit Clasquerí fonch altre de las
fiansas de Miquel Gomar, arrendador de la Bo-
lla de Perpinyà, trienni 1578, la qual arrendà
per preu de onse mil quatre-centes diset lliures
per quiscun any, en lo qual se obligà dit don
Galceran de Clasquerí en tres-centes lliures per
quiscun any y per quant entre totas las fiansas se
havia prestat caució en noranta-nou lliures més
per los tres anys, las quals defalcadas, rata per
quantitat segons lo que quiscuna de ditas
fianças se eran obligades, sols vingué dit Clas-
querí a estar obligat en //422v // dos-centas no-
ranta-set lliures vuyt sous y dos per quiscun any
y per los tres anys en vuyt-centes noranta-dos
lliures quatre sous y sis, de las quals li·n fan bo-
nasa cent sexanta sis lliures tretse sous y deu per
tantas li·n tocan y gaudeix de aquellas sis mil
tres-centes sexanta-dos lliures dos sous que ab
differents llibres de vàlues consta haver pagat en
differents jornadas dit Miquel Gomar, princi-
pal, per lo que resta devent dit Clasquerí per
rahó de dita fiança y a compliment de les sobre-
dites vuyt-centes noranta dos lliures quatre sous
y sis la quantitat de set-centes vint-y-sinch lliu-
res. De altra part dit Clasquerí fonch altre de las
fiansas de Fernando Oliver, arrendador que fou
de la Bolla de Tarragona en lo trienni 1578, la
qual se li arrendà per preu de tretse mil cent
trenta quatre lliures per any, en la qual dit Clas-
querí se obligà en sinch-centes lliures per quis-
cun any, segons consta en lo llibre de vàlues
trienni 1578, fol 212, y per quant entre totas las
fiansas se havian obligat en tres-centes sexanta-
sis lliures més per quiscun any del que muntava
dit arrendament, las quals defalcadas rata per
quantitat segons lo que quiscuna de ditas fian-
sas se ere obligada, vingut a restar obligat dit
Clasquerí en quatre-centes vuytanta sis lliures,
deu diners per quiscun any y per los tres anys
mil quatre-centes sinquanta-nou lliures sis sous
y sis, de les quals se li fan bones tres-centes ca-
torse lliures divuyt sous y vuyt li tocan y gaudeix
de aquellas vuyt mil sinch-centes tres lliures,
quatre sous y hu que ab differents llibres de và-
lues consta // 423r // haver pagat dit Fernando
Oliver principal. Axí que resta a dèurer dit Clas-
querí per rahó de dita fiança y a compliment de
las sobreditas mil quatre-centes sinquanta-nou
lliures sis sous y sis la quantitat de mil cent quo-
ranta-quatre lliures set sous y deu, totas las
quals partidas juntas prenan suma de dos mil
cent vuytanta-tres lliures catorse sous y sis, salvo
jure, en la qual quantitat resta embarassat lo so-
bredit censal en dèbit del General y com, se-
gons lo disposat en la concòrdia entre los molt
il·lustres senyors deputats y acrehedors censalis-
tas, se disposa que en cas que algun acrehedor
censalista dega alguna quantitat al General, se

662

compense dit deute en la proprietat de dit cen-
sal en cas que dit censal sia líbero o si no en las
pencions en cas fos vinculat, a fi y effecte que lo
General cobre íntegrament son deute y no pa-
gue dit censal o preus dels censals extrets que
primerament no·s recompense lo que se li deu.
Per ço, lo procurador fiscal del General, volent
obtemperar al sobredit y demés disposat en dita
concòrdia, a vostra mercè senyor Gismundo
Boffill lo requereix y interpella que de aquellasa

se li són estades girades en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat en lluició y quitació
de dit censal del penció dos-cents trenta-tres
sous y quatre a solta del scrivà major revolte als
molt il·lustres senyors deputats la sobredita
quantitat se li és estada girada en paga y satisfac-
ció de altra tanta quantitat, salvo jure, resta de-
vent al General dit don Galceran de Clasquerí
per las sobreditas rahons, que com se ha dit
suma a dos mil cent vuytanta-tres lliures catorse
sous y sis segons se ha transigit y concordat y
perquè ignorància al·legar no puga se li presenta
la present scriptura, requirens notario, etcetera.
E lo dit Boffill, verbo respondendo dixit, que se
aturave lo temps de la constitució per a respòn-
drer. De quibus ita per actis et gestis atque secutis
illico Dionisius Ma- //423v // garola dicto nomi-
ne petiit et requisivit fieri et tradi unum et plura
publicum seu publica concimilia instrumenta
per me dictum et infrascriptum scribam majo-
rem. Que fuerunt acta Barcinone sub anno, die,
mense et loco predicto presente me dicto Josepho
Sauleda, scriba majore subrogato, predicto et in-
frescrito, et presentibus etiam testibus respective
predictis adpremissa vocatis spesialiter et assump-
tis pro ut superius continetur.

Divendres, a XXVI. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pera Cardona, servint lo offici de síndich
del General, de que per orde de ses senyories lo
die present se és conferit ab lo molt reverent
canceller a effecte de instar-li lo despaig de totas
las contrafaccions, dient-li que la ocasió de ha-
ver estat dit síndich sens anar a instar-lo alguns
dias era estat per haver dit al molt il·lustre con-
sistori lo senyor deputat ecclesiàstich, lo que lo
dit noble reverent canceller li havia dit de que
promptament tractaria de despatchar ditas con-
trafaccions, lo qual senyor deputat ecclesiàstich
era anat a parlar a dit molt reverent canceller per
dit effecte de instar-li y encomanar-li dit des-
paig. Però que, com dit molt il·lustre consistori
no veya lo effecte, tornava a instar-lo per medi
de dit síndich. Y que dit molt reverent canceller
li respongué que la causa de no haver-se despat-
xat la contrafacció de la galera de Gènova, tant
en orde als tres senyors ministres, com de las
subsidiàrias en lo decret de execució, era estada
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lo haver donat las exhibitàs del proçés que estan
en llengua italiana a una persona per a què las
traduhís en llengua catalana per la intelligència
de aquellas y que, en punt de feta dita traduc-
ció, se despatxarà las ditas dos contrafaccions y
que inmediadament se passaria al despaig de la
contrafacció de las cridasa.

424r Disapte, a XXVII. En aquest dia ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com de orde de ses senyories anà al
excel·lentíssim senyor lloctinent a effecte de que
sa excel·lència se servís entregar las insiculacions
per a fer-se la insiculació y que sa excel·lència
respongué que encara que no las tenia y que en-
cara no eran vingudas de Madrid.

Dilluns, a XXVIIII. En aquest die Joseph Cabirol,
mercader, com ha procurador de la senyora
Francisca Cerveró, viuda del quòndam Joseph
Cerveró, mercader, consta de sa procura en po-
der del Pere Pau Vives, notari públich de Barce-
lona, en jornada de 20 del corrent mes de maig,
certificatòria de la qual és cusida signada de lle-
tra D, ha jurat en mà y poder de ses senyories
com havent fet la dita Francisca Cerveró las de-
gudas diligèncias per a trobar los actes del cen-
sal o censals en què fou extreta en la extracció
del mes de abril del any 1672 y no ha trobat
acte algú fahent per dits censals.

En aquest mateix die ses senyories me han orde-
nat a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari un dupte interposat per //424v //
Lluís Subirana, ajudant primer de la scrivania
major, lo qual és signat de lletra B.

Dimars, a XXX. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major, cusís en lo present dietari una
carta del excel·lentíssim senyor duch de Sant
German, anomenat lloctinent de sa magestat en
lo present Principat, la qual és signada de lletra
D y del thenor següent:

D. «Porb differentes partes y en particular por la
persona que asiste en la corte a la solicitud de mis
negocios, he entendido la merced que su mages-
tad, que Dios guarde, se ha servido hacerme del
gobierno de ese principado de Cataluña y que los
depachos (s)e me han embiado con la faluca que
partió de esa ciudad, la qual hasta ahora no ha
parecido y se tiene por cierto que ha naufragado, y
no obstante no me ha parecido dilatar el signifi-
car a vuesta señoría y a todos los naturales de ese
Principado por la mucha voluntad que me han

mostrado en todas ocasiones en hacerme favor
procuraré satisfacer a vuestra señoría con quan-
tas veras sea posible, assegurándose vuestra seño-
ría que he tenido siempre mui particular cariño
en todo lo que toca a los naturales y con este nuevo
empleo se me aumenta en desear sus convenien-
çias. De mi parte procuraré que sean las mayores
que se puedan alcansar y siempre me pareceran
cortas para lo que vuestra señoría mereçe y aun-
que no pueda llenar el vacio que dexa el señor du-
que de Sesa por su gran talentoa, //425r // vuestra
señoría recivirá de mi una sincera y buena vo-
luntad y en el interim que llegue a asistir a vues-
tra señoría desearé que vuestra señoría me emplee
en quanto fuere de su servicio. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Caller, 6 de abril de
1673. El duque de San Germán. Señores diputa-
dos y oidores de quentas del General de Cataluña.

Dimecres, a XXXI. En aquest die Francisco Ta-
verner y Montornès com ha procurador de
dona madrona Taverner y Rubí, consta de sa
procura en poder de Pau Riembau, notari pú-
blich y del col·legi de notaris reals col·legiats de
la present ciutat, en jornada de 30 del present y
corrent mes de maig, certificatòria de la qual és
assí cusida signada de lletra E, és entrat en lo
consistori de ses senyories y, obtemperant a una
declaració o sentència feta per los magnífichs as-
sessors de la present casa al peu del proçés acti-
tat en la causa que instant dita dona madrona
Taverner contra lo procurador fiscal del Gene-
ral se aportave en dit consistori sobre la solta
que se li devie fer del preu de aquells sinch cen-
sals, girat a la taula per ses senyories, y per lluï-
ció y quitament de aquells, en los quals sortejà
en la extracció de 6 de abril 1672, en la qual fou
declarat haver-se-li de fer dita solta no obstant
la opposició li feye lo dit procurador fiscal per
ser lo quòndam mossèn Bernat Taverner, fiansa
del il·lustre Paulo Pla y oÿdor ecclesiàstich que
fou del General en lo trienni 1602 y axí mateix
per ser fiansa mossèn Miquel Taverner de Felip
de Sorribes, deputat militar del trienni 1617, y
per ser també Pere Antich Andreu, posessor
que fonch de un censal de penció mil sis-cents
sous per dita senyora sortejat fiansa del dit Pau-
lo Pla del dit trienni 1617, los quals foren con-
demnats en pagar al // 425v // General diversas
quantitats llargament expressades en la relació
feta per lo magnífich racional de la present casa,
la qual és continuada en lo proçés de dita causa,
entès emperò que antes de fer-se la dita solta
dita dona Madrona Taverner lloàs y aprobàs y
de nou confirmadas las ditas fiansas per dits
Bernat y Miquel Taverner y Antich Pere Andreu
feta. Per ço, lloha, aproba, ratifica y confirma las
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ditas fidejussions per los sobreanomenats feta a
Paulo Pla y Felip de Sorribes sens ninguna dero-
gació de ninguna de las obligacions en los actes
primitius de ditas fermansas continuadas, decla-
rant que aquellas per rahó de dita declaració ni
solta no sian en ninguna cosa prejudicadas, de-
rogadas ni cancelladas, ans bé aquelles resten en
sa forsa y valor y promet als molt il·lustres se-
nyors deputats que sempre y quant tinga lloch
la execució de ditas fiansas que en tal cas donarà
y pagarà las quantitats que per rahó de ditas
fiansas constarà ésser degudes y per ço attèndrer
y cumplir en dit nom ne obliga los béns de dita
senyora sa principal y los que fosen de dits
quòndams Bernat y Miquel Taverners in soli-
dum com ha deutés fiscals y reals y ab jurament,
essent present per testimonis Francisco Martí,
burgès de Vilafranca de Penedès, y Joseph Cor-
tès, verguers de ses senyories.a

Juny MDCLXXIII

426r Disapte, a III. En aquest die s’és partit de la pre-
sent ciutat lo il·lustre senyor deputat militar per
cafers seus propis.

En aquest die per orde de ses senyories Dionís
Magarola, procurador fiscal del General, y Jo-
seph Sauleda, subrrogat en lo offici de scrivà
major de aquell, y han presentada als dits Jaume
Corbera y Lluís Fontana, notaris públichs de
Barcelona, com ha priors del col·legi de notaris
públichs de Barcelona, lo qual acte de requesta
és assí cusit signat de lletra A y del thenor se-
güent:

«Noverintb universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo tertio,
die vero tertia mensis junii eiusdem anni intitu-
latum presente et ad hec vocato atque requisito
me Josepho Sauleda, secretario et scriba majore
Generalis principatus Catalonie, subrrogato, et
presentibus etiam don Isidoro Famadas, notario
publico Barcinone, et Jacobo Aroles, scriptore
Barcinone, pro testibus ad hec vocatis spesialiter
et assumptis Dionisius Magarola, procurator fis-
calis dicti Generalis, dicto nomine constitutus
personaliter coram et ante presentiam don Jacobi
Corbera et Ludovici Fontana, notarium publi-
cum Barcinone, personaliter inventorum et reper-
torum in scribania //426v // dicti Jacobi Corbera
scita in presenti civitate Barcinone coram domo
deputationis dicti Generalis, qui dicto nomine
eisdem Jacobo Corbera et Ludovico Fontana ob-
tulit et presentavit et seu per me dictum scribam
majorem obtulere et presentari publice petiit et
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requisivit quandam in scriptis papiri requisitio-
nis scedulam thenoris sequentis: Molt bé saben e
ignorar no poden vostres mercès senyors Jaume
Corbera y Lluís Fontana, priors del col·legi dels
notaris de Barcelona, com, obtemperant los
molt il·lustres senyors deputats del General de
Catalunya al transigit y concordat entre los molt
il·lustres deputats y oïdors de comptes del Gene-
ral de Catalunya de una y los acrehedors censa-
listas del General de part altra en la extracció feta
en lo mes de abril 1672 entre altres acrehedors
censalistas que sortejaren en la extracció dels
que no havian condenat las pencions, foren los
priors del col·legi dels notaris de Barcelona en
un censal de penció tres-cents sous, que los
priors de dit col·legi acostumavan rèbrer sobre
lo General als 3 de juny, en virtut de la qual ex-
tracció fonch deposat lo preu de dit censal y per
ella en la taula dels comuns depòsits de la pre-
sent ciutat dit y escrit als priors de dit col·legi a
solta del scrivà major del General y com per la
relació feta per lo magnífich Erasma de Lana y
Fontanet, racional de la present casa, se troba
haver possehit lo sobredit censal Miquel Joan
Amat, lo qual segons lo llibre de vàlues del cor-
rent trienni 1671, fol 53, se troba altre de las
fiansas de Onofre Ciurana, sobrecullidor general
de la part de llevant, lo qual Ciurana, segons dit
llibre de vàlues consta restar a dèurer la quantitat
de nou mil set-centes setanta-tres lliures set sous
y deu, ço és, en fol 53, vuyt mil cent vint-y-tres
lliures set sous y deu y en fol 68, //427r // las res-
tants mil sis-centes sinquanta lliures. Lo mateix
Ciurana, eo per ell Anthoni Rossell mercader,
lo qual per impediment de dit Ciurana serví dit
offici, lo qual dèbit se originà y devallà del llibre
de vàlues, trienni 1587 en fol 205, 314, 317 y
320 y lo dit Miquel Joan Amat se obligà per
quatre-centes lliures en la caució per dit Ciura-
na prestada a 31 de janer 1581, com consta en
lo llibre de vàlues, trienni 1617, fol 6, de la qual
quantitat de quatre-centes lliures sols consta ha-
ver-se pagat per dit Amat sinquanta lliures en
què resta debitor tres-centas sinquanta lliures
per dita fiansa. Axí mateix dit censal fou pos-
sehit per Jaume Mas, mercader, lo qual fou re-
ceptor dels fraus de las bollas no arrendadas en
la collecta de Barcelona, lo qual segons lo llibre
de vàlues corrent 1671, fol 143, consta restar a
dèurer la quantitat de vint-y-sis lliures set-sous
de aquelles dos mil tres-centes trenta-sinch lliu-
res que, en virtut de deliberacions dels senyors
deputats de 13 de octubre 1621, se li donà 
dèbit en lo llibre de vàlues, trienni 1620, fol
526, las quals quantitats, juntas líquidas està
obligat lo dit censal, importan tres-centas setan-
ta-sis lliures set sous, reservant-se dret lo procu-
rador fiscal dels interessos discorreguts de tot lo
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temps se havia retingut la quantitat se fa menció
en lo llibre de vàlues, trienni 1620, fol 526, y
per quant en lo capítol 14 y altres de la concòr-
dia se dóna la forma se ha de observar entre las
personas rebian censals sobre la Generalitat y
aquells són debitors al General. Per ço, lo pro-
curador fiscal del General los interpella y reque-
reix revolten del preu del censal és estat deposi-
tat en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat en lluició, quitació y extincció de
dit censal a vostres mercès Jaume Corbera y
Lluís Fontana, priors del col·legi // 427v // dels
notaris de Barcelona tres-centes setanta-sis lliu-
res set sous y en cas lo preu de dit censal no
abàstia a dita quantitat de las pencions de
aquells als molt il·lustres senyors deputats en so-
lució y paga de dit deute, reservant dret per los
interessos discorreguts de la quantitat pujaran
aquells, dels quals en la ocasió de liquidació fa-
hedora se·n haurà rahó, etcètera, requirens, no-
tario, etcetera. Qua quidem papiri requisitionis
scedula sich ut predicitur oblata et presentata fui
de eadem eisdem tradita et liberata copia et verbo
respondentes dixerunt quod retinebant termi-
num juris ad respondendum. De quibus omnibus
et singulis ita per actis, gestis et sequutis illico dic-
tus Dionisius Magarola dicto nomine petiit et re-
quisivit fieri et tradi unum et plura plublicum
seu publica concimilia instrumenta per me dic-
tum et infrescritum scribam majorem. Que fue-
runt acta Barcinone sub anno, die, mense et loco
predictis presente me dicto Josepho Sauleda, scriba
majore subrogato, et presentibus etiam testibus
supradictis ad premissa vocatis spesialiter et as-
sumptis pro ut superius continetur».a

428r Dilluns a V. En aquest die lo doctor en medeci-
na Onofre Monsalvo, mitjensant jurament, ha
fet relació en lo consistori de ses senyories com
Joan Argila, ciutedà honrrat de Barcelona,
scrivà major del General de Catalunya, està de-
tingut en lo llit de malaltia y indisposició per la
qual necessita precisament de remeys, imposibi-
litat de poder acudir a la obligació de son offici.

Dimars, a VI. En aquest die Dionís Magarola,
procurador fiscal del General, y Joseph Sauleda,
subrrogat en lo offici de scrivà major de aquell,
han presentada una requesta a fra don Francisco
de Espuny, lo qual acte de requesta és assí cusit,
signat de lletra B y del thenor següent:

«Noverintb universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo tertio,
die vero sexta mensis junii eiusdem anni intitu-
lata presente et ad hec vocato atque requisito me

Josepho Sauleda, secretario et scriba majore Gene-
ralis principatus Catalonie, subrrogato et presen-
tibus etiam Petro Paulo de Llosellas domicello et
magnifico Emanuelle Rol, utriusque juris doctor,
pro testibus ad hec vocatis spesialiter et assumptis,
Dionisius Magarola, procurator fiscalis dicti Ge-
neralis dicto nomine constitutus personaliter co-
ram et ante presentiam fratis domni Francisci de
Espuny, religiosi sancti Joannis de Hierusalem,
personaliter inventi in scribania majori domus
Deputationis dicti presentis principatus Catalo-
nie qui dicto nomine eidem frati domno Francis-
co de Espuny, obtulit et presentavit et seu per me
dictum scribam majorem obtulere et presentare
publice petiit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis:
Molt bé sab y ignorar no pot vostra mercè se-
nyor don fra Francisco Spuny, religiós de Sant
Joan de Hierusalem, comanador de la //428v //
comanda dea com en la extracció de féu en lo
abril de 1672 per los il·lustres senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Catalunya
en virtut de la concòrdia feta entre los deputats
y oÿdors de comptes del General de Catalunya
de una y los acrehedors censalistas de dit Gene-
ral de part altra sortejà en un censal que tots
anys rebia sobre lo General de penció mil sous y
preu y proprietatb, pagadors als 2 de maig quis-
cun any lo quòndam Ramon Spuny y de Clara-
munt, lo qual censal, segons la relació del mag-
nífich racional, se troba haver possehit dit censal
differents personas, las quals segons los llibres
de vàlues són continuats debitors al General en
differents summas, y en primer lloch tingué y
possehí lo sobredit censal Martí Joan de Spuny,
lo qual segons lo llibre de vàlues, corrent se tro-
ba continuat altre de les fianses de Francesch
Naves, sobrecullidor de la sobrecollecta de la
part de ponent, durant lo impediment de Jaume
Elrrà, lo qual segons dit llibre de vàlues resta
dèurer la quantitat de nou-centes vuytanta-set
lliures sinch sous y vuyt en la qual obligació de
fermansa se obliga dit Martí Joan de Spuny per
set-centes lliures de les quals se li han de rellevar
una lliura vuyt sous y set li tocan y gaudeix de
deu lliures que als 15 de juny 1610 se pagaren
per la taula per differents fermansas de dit Naves,
memorats en la relació, axí que restaria en crèdit
de dit Martí Joan de Spuny, a bon compte de les
set-centes lliures se havia obligat, la quantitat de
una lliura vuyt sous y set y per consegüent resta a
dèurer dit Martí Joan de Spuny sis-centas noran-
ta y vuyt lliures onsa sous y sinch. Axí mateix
possehí dit censal Joseph de Spuny, lo qual, se-
gons lo lli- // 429r // bre de vàlues conrrent, fol
127, se troba continuat altre de les fianses de
Magí Cortadella sabater, arrendador de las bo-
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llas de Temp y Palla, trienni 1611 per preu de
mil y cent lliures per any y per los tres anys tres
mil tres-centas lliures, en lo qual arrendament
se obliga dit Joseph de Spuny per sis-centes lliu-
res per any y per los tres anys mil vuyt-centes
lliures, de la qual quantitat no consta en los lli-
bres de vàlues se haja pagat cosa alguna per dit
Joseph de Spuny y axí se li carrega la quantitat
de dos-centas setanta-nou lliures setse sous y
sinch que consta en dit llibre de vàlues 1611,
1614, 1617, 1620 y 1623 se resta devent de dit
arrendament per comta d’ell y part Francisco
Balaguer altra fiansa de dit arrendament, axí que
resta devent de dita fiansa dos-centas setanta-
nou lliures setse sous y sinch. Axí mateix dit Jo-
seph de Spuny fonch altre de las fiansas de Rafel
Antich, segrestador anomenat en virtut de deli-
beracions del molt il·lustre consistori de 14 y 17
de juliol 1634 de la Bolla de Manrresa y Cardo-
na, trienni 1632, per la quantitat de sinch mil
dos-centas sexanta una lliura se restava a dèurer
del caigut de dit arrendament fins a la tersa del
primer de dit mes de juliol 1634 com també del
que aniria cent en havant, lo qual Joseph de
Spuny se obligà, insolidum del qual arrenda-
ment segons lo llibre de vàlues corrent consta
restar-sa a dèurer dos mil quatre-centes noranta
dos lliures tres sous y dos, de las quals se li defal-
can dos-centas quoranta sinch lliures set sous
per tantas que ab differents partidas a pagat per
lo General a differents personas y officials del
General per gastos fets per diligèncias fetas con-
tra dels béns de les fianses y altres personas obli-
gades en dit arrendament, com consta en diffe-
rents llibres de vàlues, axí que se resta devent
dos mil dos-centes quoranta-sis lliures setse
sous y dos. De altra part //429v // dit Joseph de
Spuny fonch altra de las fiansas de mossèn Ono-
fre Ciurana, oÿdor ecclesiàstich que fou en lo
trienni 1632, lo qual tant per quereles particu-
lars com altres contra lo dit y sos condeputats y
oÿdors en la visita de dit trienni feta en lo any
1635 fonch condemnat en dos mil dos-centas
quoranta-sis lliures tretse sous y vuyt, de altra
part tingué y possehí lo sobredit censal Ramon
Spuny, lo qual segons lo llibre de vàlues corrent
fou altre de les fianses de Miquel Texidor cons-
ta restar a dèurer cent vuytanta-sinch lliures a
cumpliment de quatre-centes y deu lliures font
condemnat y de altres quantitats en la visita de
dit trienni y de altra part en la quantitat de dos-
centas quoranta-sis lliures a compliment de dos
mil tres-centes lliures fonch condemnat dit Te-
xidor junt ab don Joan Grimau, doctor Fran-
cesch Ferrer, don Francisco Gamis y Francesch
Alaix, deputats y oÿdors de dit trienni 1656.
Però, per quant en lo vot fet per los magnífichs
assessors y consulents aplicats, se haja declarat
que las fiansas donadas per los deputats y oÿ-
dors de comptes en lo ingrés de sos càrrechs són
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fiansas de indemnitat y que no·s poden reputar
debitoris per las quantitats, resten devent al Ge-
neral sos principals per ocasió de condemnació
de visitas que primer no haja execusit los depu-
tats y oÿdors, qui són los principals debitors, ni
impedir-los la cobransa dels censals són extrets
sens que primer sia feta dita diligència, posant-
los en obligació, lloen y aproven ditas obliga-
cions y que en cas que lo General, fetas las di-
ligèncias en los deputats y oÿdors als quals
entrarian fermansas y no porà //430r //cobrar lo
General sos crèdits pagaria al General lo que
restaria, devent se’ls sol té lo diner observats los
demés requisits y forma de la concòrdia. Per lo
que en observansa del transigit y concordat en-
tre los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya de una y
los acrehedors censalistas del dit General, lo que
requereix y interpella revolte de aquelles se li
són estades dites y scritas en la taula dels co-
muns depòsits de la present ciutat a Ramon de
Spuny, possessor que ere del sobredit censal en
la ocasió fou estat extret, y com a hereu de
aquell que és vostra mercè senyor don Francisco
de Spuny eo pague las sobreditas tres mil dos-
centas vint-y-sinch lliures quatre sous per las so-
breditas tres primeras partidas se ha fet menció
se estan devent al General per las fiansas fetas
per Martí Joan de Spuny, fiansa de Francesch
Haves, sobrecullidor de la banda de ponent du-
rant lo impediment de Jaume Elrra, sis-centas
noranta-vuyt lliures onse sous y sinch y de Jo-
seph de Spuny, altre de les fianses de Magí Cor-
tadella, sabater, en lo arrendament de las bollas
de Tremp y Pallàs, dos-centes setanta-nou lliu-
res setse sous y sinch y lo mateix Joseph de
Spuny per altre fermansa feta a Rafel Antich en
la caució que prestà al General com a segresta-
dor de la Bolla de Manrresa y Cardona en lo
trienni 1632 dos mil dos-centes quoranta-sis
lliures setse sous y dos, las quals tres partidas
juntas importan ditas tres mil dos-centes vint-y-
sinch lliures quatre sous, salvo error de compte,
y de altre part lloe y aprove las fiansas fetas per
dit Joseph de Spuny a mossèn Onofre Ciurana,
oÿdor ecclesiàstich en lo trienni 1632, que fetas
las diligèncias aparexeran convenients per co-
brar de dit Ciurana eo tenint los béns de aquells
o dels demés condeputats y oÿdors o tenint los
béns de aquells y no podent cobrar la quantitat
de dos mil dos-centas quoranta-sis lliures tretse
sous y vuyt queden // 430v // devent al General
la quantitat o quantitats se faltarà a cobrar se-
gons sèrie y tenor del vot sobredit y perquè ig-
norància no puga al·legar se li fa la present re-
questa requirens notario, etcetera. Qua quidem
papiri requisitionis scedula sic ut predicitur obla-
ta et presentata fuit et eadem eidem tradita et 
liberata copia et verbo respondendo dixit quod 
retinebat terminum juris ad respondendum. De
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quibus omnibus et singulis ita per actis, gestis, et
secutis illico dictus Dionisius Magarola dicto no-
mine petiit et requisivit fieri et tradi unum et
plura publicum seu publica concimilia instru-
menta per me dictum et infrescriptum scribam
majorem. Que fuerunt acta Barcinone sub anno,
die, mense et loco predictis presente me dicto Jo-
sepho Sauleda, scriba majore subrrogato, et pre-
sentibus etiam testibus supradictis ad premissa
vocatis spesialiter et assumptis pro ut superius
continetrur.

Dimecres, a VII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, Joseph Sauleda, subrrogat en
lo offici de scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una carta del magnífich deputat
local de Tortosa y juntament dos actes de re-
questa presentades al castellà de Amposta, balle
y son lloctinent de Batea, per las rahons en dits
actes expressades, que són assí cusits signats de
lletras C, D y la carta de lletra E.

En aquest mateix die lo doctor en medecina Ja-
cinto Andreu, mitjensant jurament, ha fet rela-
ció en lo consistori de ses senyories com Joseph
Blanch, altre dels verguers de ses senyories estàa

//431r // desganat de mal de orina, imposibilitat
de poder acudir a la obligació de son offici.

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com lo die de ahir, de orde de ses se-
nyories, anà al molt reverent canseller a instar-li
las contrafaccions y que lo dit senyor canceller li
digué que aïr no podia juntar las salas per estar
occupats aquella tarda en dos differents func-
tions, sine doctors del real consell, y que lo en-
demà juntaria las salas per ditas contrafaccions.

Dijous, a VIII. En aquest die Francisco Taverner
y de Montornès, donsell, com a procurador de
dona Madrona Taverner y Rubí, consta de sa
procura en poder de Pau Riambau, notari pú-
blich y del col·legi dels notaris reals col·legiats
de la present ciutat, sots la present jornada de 3
del corrent, com consta ab certificatòria de dit
Riambau, qu·és assí cusida, signada de lletra F,
present en consistori de ses senyories ha jurat en
mà y poder de ses senyories que ha fet les di-
ligències posibles en trobar los actes de les crea-
cions dels censals que fonch extret en lo abril
1672 y no ha trobats aquells.

Divendres, a VIIII. En aquest die me han orde-
nat a mi, scrivà major del General de Catalunya,
cusís en lo present dietari un memorial presen-
tat a la reyna nostra senyora, que Deú guarde,

per medi de don Lluís Sabater, embaxador en la
cort de sa magestat, lo qual és signat de lletra G
y del thenor següent:

431v G. «Señoraa

El embaxador del principado de Catalunya pos-
trado a los reales pies de vuestra magestad diçe
que ha llegado a su noticia la merced que vuestra
magestad se ha servido hacer al doctor Bonaven-
tura Tristán del officio de juez de reclamos, y no
puede dejar de representar a vuestra magestad el
desconsuelo grande causará a aquel Principado
de que esta gracia concedida por vuestra mages-
tad se ponga en execución por haver dicho doctor
Bonaventura Tristany contravenido a las consti-
tuciones de Cataluña y por dicho efecto ha inco-
rrido en las penas de la constituçión, que son de
denominación, 500 florines de oro, privaçión de
los oficios que tubiere e incapaz de poder obtenir
oficio con jurisdicción o sin ella en dicho Princi-
pado porque assí lo disponen las dichas constitu-
ciones en pena de los contrafactores y aún que es
verdad que el dicho doctor Bonaventura Tristán
en la sentencia que hizo en la causa que se instava
contra la persona del comissario general don
Agustín de Medina ha revocado parte de los pro-
cedimientos, pero no obstante esso no està aún en
todo satisfecha la Generalidad porque aún quede
pendiente esta causa, pretendiendo dicha Gene-
ralidad que no ha revocado todo lo que es necessa-
rio para que las dichas constituciones de Catalu-
ña quedan con la devida fuerça y también que
dicho embaxador está instando en virtud de un
memorial que puse en manos de vuestra mages-
tad, y fue cometido al consejo de Aragón, que se
declare la duda que los diputados han firmado en
que pretenden se deven revocar unos pregones que
por orden del capitán general se han publicado en
dicho Principadob // 432r // y dichos pregones es-
tan firmados del dicho doctor Bonaventura Tris-
tán y declarándose como se declaran en la Real
Audiençia de que se oponen dichos pregones a las
dichas constituciones de Cataluña y assí también
si se declara que en la revocaçión dicha de los pro-
cedimientos en la causa de don Agustín de Medi-
na no han cumplido como devían, es incapaz di-
cho Tristán de obtener dicho officio de juez de
reclamos, y para cumplir con la obligación de su
cargo los diputados sería forçoso lo impidiessen el
tomar possessión de dicho officio. Suplica a vues-
tra magestad sea de su real servicio mandar no se
den los despatxos de esta provisión hasta que en la
Real Audiencia de Cataluña se haja declarado
sobre las dichas dudas en què se pretende esser in-
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capaz dicho doctor Bonaventura Tristán de poder
obtener officio en dicho Principado con jurisdi-
çión o sin ella que a más que pareçe es de justicia
el Principado lo recivirá a particular merced de
la poderosa mano de vuestra magestad.»

En aquest mateix die a les deu horas del matí se
ha feta extracció de insiculadors per insicular los
llochs de present vaccants de diputats y oÿdors y
offici de la present casa de la Diputació, com és
acostumat fer-se tots anys a 15 de maig, y per
no ser vingudas las nominacions de Madrit no
s’és feta en lo temps disposat per los capítols de
Cort de dit die de 15 de maig.

En aquest mateix die per medi de Anthon Re-
art, secretari de la província, foren entregades a
ses senyories les insiculacions dels llochs vac-
cants de deputats y oÿdors de comptes, com en
aquellas se conté, qu·és assí cusida signada de
lletra A, y axí mateix dels llochs vaccants dels of-
ficis //432v // lo qual és signat de lletra A.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari tres decrets despatxats en deguda forma de
cancelleria datats en Barcelona a 9 del present y
corrent mes de juny, que són assí cussits nom-
brats de números 1, 2 y 3, ço és, lo primer de
ells en orde a un lloch de oÿdor militar de la ve-
gueria de Gerona en lo qual venia anomenat per
sa magestat, que Déu guarde, mossèn Christò-
fol Potau, sent axí que és noble y axí mateix lo
segon en orde a altre lloch de oÿdor militar de la
vegueria de Urgell per munta de mossèn Lluís
Bru y Cantà a deputat, com a mossèn don Jo-
seph Mesa y lo terser en orde a altre lloch de oÿ-
dor militar de la vegueria de Barcelona per mort
de mossèn Joseph de Sorribes, mossèn Francis-
co de Cordelles essent noble, com més llarga-
ment en dits decrets és de vèurera.

433r Dilluns, a XII. En aquest die és estat presentat
un real privilegi de jutge de cort de la Real Au-
diènçia despedit a favor del doctor Jaume de
Potau y Moles datat en Madrit a 26 del mes de
abril del corrent any 1673, lo qual per orde de
ses senyories és estat regonegut per los magní-
fichs assessors y advocat fiscal ordinari de la pre-
sent casa y vist venir en deguda forma de cance-
llaria despedit com en registre de privilegis y
juraments de officials reals.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari una relació feta per lo magnífich racional del
General y present casa de la Diputació en orde a
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aquell censal de penció dos-cents sexanta-sis
sous y vuyt que sortejà lo quòndam Joseph Cer-
veró en la extracció de censals feta per ses se-
nyories en lo abril 1672, qu·és assí cusida, sig-
nada de lletra B.

Dimars, a XIII. En aquest die és tornat en la pre-
sent ciutat y en lo consistori de ses senyories lo
il·lustre senyor deputat militar, lo qual era anat
fora per sos negocis.

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, ser- //433v // vint lo offici de sín-
dich del General, de que és anat de orde de ses
senyories al molt reverent canceller a effecte de
instar-li lo despaig de las declaracions de las
contrafaccions y que lo dit molt reverent cance-
ller ha dit que esta semmana sens falta juntaria
las salas per dit effecte y que creya se despacha-
rian los dos punts de la contrafacció de la galera
de Gènova que ja, com havia dit a dit síndich en
dias atràs, estava avansada la matèria.

Dimecres, a XIIII. En aquest die lo il·lustre se-
nyor oÿdor militar és baxat a la Llotja del mar
de la present ciutat y s’és conferit en la casa del
General y en lo aposiento del receptor dels fraus
per a vèurer los fraus y havia en aquell y se han
trobat los següents: Primo, setse capsas de con-
fitura de Gènova, ço és, vuyt de mitjanes y vuyt
de petitas apresas per frau del vaxell del capità
Carlos Ricardo de nació inglès; ítem, nou palms
de vayeta blanca apresa de casa de tal perayre;
ítem sis pesas moqueals de diferents colors apre-
sos de casa mestre Pere Vila sabater; ítem tretse
lliures, sis sous apresos de un frau a Mataró de
Francesch Tries digueren resultavan de uns fus-
tanis.

Dimecres, a XV. En aquest die lo doctor en drets
Amador Orlau, com ha procurador de la aba-
dessa y convent de Nostra Senyora de Pedral-
bes, territoria // 434r // de Barcelona, consta de
sa procura ab acte rebut en poder de Rafel Joan
Cellater, notari públich de Barcelona, a 16 de
mars 1669 en dit nom constituït personalment
en lo consistori de ses senyories ha jurat com,
havent fet les degudas diligèncias en cercar los
actes de la creació del censal penció sis lliures di-
set sous y sis pagador a 21 de juliol, en lo qual
fou extreta dita abadessa y convent en lo abril
de 1671 no ha pogut trobar aquells.

Dijous, a XVI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cussís y
continuàs en lo present dietari una súplica pre-
sentada per part de don Francisco Feliciani, la
qual és signada de lletra A y del thenor següent:
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«Molta il·lustre senyor.

Don Francisco Feliciani diu que en lo agost
pròxim vinent cumpliran sinch anys que se féu
la aprehensió per los officials de la capitania ge-
neral del present principat de Catalunya de uns
reals de vuyt y plata obrada que trobaren dins la
galera patrona de la sereníssima república de
Gènova, la qual apprehensió se pretengué per lo
síndich de vostra senyoria ésser contra las cons-
titucions de Catalunya y encara que dit síndich
aje instat la declaració y execució de aquella,
subministrant-li instàncias privadas, dit don
Francisco y antes de ell don Jacome Phelipe Fe-
liciani com a procurador de Hipólito Gallo del
interés del qual per lo particular se tracta a més
del que se concidera en vostra senyoria per to-
car-li lo emparar la conservació de las lleys ab
que se governe esta provínçia, ab tot no és estat
posible conseguir lo fi sens haver dexat una hora
sola de procurar-lo exceptats dos mesos que //
434v //se concediren voluntariament per dit Ga-
llo, sperant que dintre de aquells se tractaria de
algun ajust com se li havia donat intenció y com
la dita dilació sie contra la natural rahó que mo-
gué als reys nostres senyors y a las corts per a
què affectassen las prevencions per la expedició
de las causas y particularment per las que són
sobre rompiments de constitucions, a més de
que axí sie de dret divino y civil y la experiència
fins lo die de avuy haje ensenyat que en las que
tenen respecte a contrafaccions se haje procehit
ab la celeritat que lo restabliment de las lleys de-
mana. Per ço, havent dit Francisco Feliciani en
dit nom obrat tot lo que li a permès la obligació
que té en procurar la despidició de esta causa,
no sols una però encara infinitas vegades, axí
que lo que podie altrament atribui-se a ser mo-
lest avuy ja se a fet ordinari y no havent-ho po-
gut conseguir no li restan més diligèncias que
fer sinó suplicar, com suplica a vostra senyoria,
se servesca manar decretar la present suplicació
per a què en tot temps se veja que a acudit a
vostra senyoria y li a presentat son desconsuelo,
lo qual cessarà y se’n tornarà gustós a sa casa si
vostra senyoria se serveix dir-li que a vostra se-
nyoria no se li offerexen medis per a què puga
desenganar-se si las causas de contrafacció an de
tenir fi y ho rebrà a particular mercè de vostra
senyoria officium, et cetera. Altissimus, et cetera.

Divendres, a XVI. En aquest die lo doctor en me-
decina Joan Alós, mitjensant jurament presentat
en lo consistori de ses senyories, ha fet relació
com la malaltia de Jaume Miquel, guarda ordinà-
ria del General, continua, impossibilitat de poder
acudir a la obligació del exercici de son ofiici.

435r Disapte, a XVII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com havent reportat, en virtut de
deliberació per ses senyories presa lo die de aïr,
dit dia de aïr al molt reverent canceller, la súplica
presentada en lo consistori de ses senyories per
part de don Francisco Feliciani, qu·és continua-
da en lo present dietari en jornada de aïr, havia
fet resposta dit síndich que li dexàs dita súplica,
que sa senyoria la aportaria vuy disapte a las salas
del civil y la llegiria y que avuy disapte a las deu
horas al exir de consell hi tornàs dit síndich que
li tornaria dita súplica y li daria la resposta. Com
en effecte fa relació dit síndich que lo dia de avuy
a las deu horas se ha conferit ab dit molt reverent
canceller, lo qual li ha tornada dita súplica, la
qual ha entregada lo dit síndich al scrivà major, y
li ha dit que la havia llegida en consell y que ha-
vian resolt de juntar-se las salas lo dilluns pròxim
vinent a las sinch de la tarde per a resòldrer los
punts de dita contrafacció y que no tenia rahó en
quexar-se la part dels molt il·lustres senyors de-
putats y oÿdors, suposat no havian faltat en fer
las diligèncias ni tampoc del dit molt reverent
canceller ni consell real en no haver despedida
dita contrafacció ja per los altercats si hi havian
offerts ja per las scèdulas de las parts, ja per las
demés ocupacions del consell; y que esta sem-
mana pensava dit molt reverent canceller juntar
las salas per dit effecte y no pugué ser per haver
lo excel·lentíssim senyor lloctinent volgut que lo
consell asistís al Te Deum de la fundació del ora-
tori dels pares de Sant Felip Neri que dit die se
féu en la present ciutat de // 435v // Barcelona
per lo il·lustre ardiaca major y canonge de Tarra-
gona, doctor Olaguer Monserrat, al present as-
sessor de la present casa y lo divendres, que ere
aïr, no las havia pogudas juntar per estar dit molt
reverent canceller indispost de salut.

En aquest mateix die, considerant lo senyor oÿ-
dor militar que ha catorse mesos que lo senyor
don Lluís Sabater, embaxador del General en la
cort de sa magestat, està detingut en la dita cort
sens haver pogut conseguir fins vuy ningun dels
negocis que té a son càrrech per rahó de dita em-
baxada, que per lo tant ere de vot y parer li fos
feta carta donant-li llicència per a venir-se’n ab la
forma acostumada ab altres embaxadors, escri-
vint a sa magestat si és menester per lo dit effec-
te, y me ha manat a mi, scrivà major del General,
continuàs lo present vot en lo present dietari.

Dilluns, a XVIIII. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo senyor oÿdor militar en virtut
de llicència per ses senyories concedida a 16 del
correnta.
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436r Dimars, a XX. En aquest die, attenent ses senyo-
ries a una concòrdia lo die present feta y firmada
entres ses senyories y los cohereus del quòndam
mossèn Bernat Sala, me han ordenat a mi, scrivà
major del General de Catalunya, cusís en lo pre-
sent dietari una relació del magnífich racional
de la present casa fahent per dita concòrdia, la
qual relació és signada de lletra E.

En aquest mateix die lo senyor oÿdor real me ha
ordenat a mi, scrivà major del General, conti-
nuàs en lo present dietari com ell era del mateix
vot fet per lo senyor oÿdor militar en jornada de
17 del corrent en orde a donar llicènçia al se-
nyor don Lluís Sabater, embaxador del General
en la cort de sa magestat, attenten que ha cator-
se mesos que és a la cort y fins vuy no ha alcan-
sat cosa alguna del que se li ha encarregat.

Dimecres, a XXI. En aquest die lo doctor en me-
decina Francesch Matas, mitjensant jurament,
ha fet relació en lo consistori de ses senyories
com lo doctor Jacinto Gibert, receptor dels
fraus, està desganat de des de dijous passat ensà,
imposibilitat de poder acudir a la obligació de
son offici.

En aquest mateix die Dionís Magarola, procu-
rador fiscal del General de Catalunya, me ha re-
querit a mi, Joseph Sauleda, subrrogat en lo of-
fici de scrivà major del General, llevàs acte de
com presentava una carta a Felip Olesa, altre
dels // 436v // jurats de la vila de Falset que se
trobave present en la scrivania major del dit Ge-
neral per als jurats de dita vila, que és en orde a
que no fassen pagar talls a Francisco de Melgar
per ésser militar. E lo dit Felip Olesa ha presa
dita carta y diu la entregarà als jurats y consell
de dita vila de Falset, essent present per testi-
monis lo magnífich doctor Joan Dalmau y lo
magnífich doctor Francesch Salamanca.

Divendres, a XXIII. En aquest die los molt il·lus-
tres senyors deputats del General de Catalunya
ab intervenció del senyor oÿdor ecclesiàstich,
conciderant no ser de conveniènçia fer venir de
la cort de sa magestat a don Lluís Sabater, em-
baxador d’est Principat en ella. Per quant no se
ha pres resolució en los negocis té a son càrrech,
encara que la aguardave en lo tocant a poder rè-
brer informacions los deputats en las contrafac-
cions y també en lo dret de la nova ampra, res-
pecte de que sa excel·lència havia de informar
sobre la seguretat de pagar los salaris al conse-
ller de capa y spasa per Catalunya y al lloctinent
general que per este effecte demanava sa ex-
cel·lència (al) //437r //consistori fiansas y per ço
se valgué de la ciutat per a què la y fes de qui
aguarda esta resolució. Y axí mateix, inseguint
lo capítol 6 de las Corts de l’any 1599, que trac-
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ta de que los deputats tenen obligació cada sis
anys de demanar visitador y per este effecte en-
viar embaxador a la cort de sa magestat y seguir
aquella fins a conseguir-o. E que si los deputats
seran negligents en fer las sobreditas cosas o al-
guna de aquellas sian ipso facto privats de tots
los salaris de son trienni y que los visitadors dels
deputats los hagen de condemnar en dita pri-
vaçió y executar aquella. Per tot lo qual són de
parer que per temps de dos mesos continue lo
dit embaxador sa diligència en Madrit, solici-
tant los negocis té a son càrrech y lo demanar
dit visitador o los que sa magestat serà servida a
que se scriva y al excel·lentíssim vicecanceller,
representant los molt gastos causa lo dit emba-
xador en esta occupació per a què lo mane des-
patxar, y axí mateix representar-li a sa magestat
lo que serà de son real servey, essent axí que, ha-
vent lo consistori tingut y tenir legítima causa
per a enviar dit embaxador, com apar de las ins-
tàncias se li han donades, és voler, los que prete-
nan lo contrari, mallograr lo que fins vuy a gas-
tat lo General y és ben cert que sa magestat,
Déu la guarde, y sos ministres se serviran, attesa
la justificació del consistori, pèndrer resolució
en las matèrias se li han suplicat, la qual encara
que diferesca ben notoris són los allarchs que se
experimentan en las corts // 437v // y seria pijor
haver de comensar los matexos negocis o dexar-
los sens lo consuelo que lo consistori se promet,
protestant als de contrari sentir de tots los danys
que altrament ne pot tenir lo General y me han
ordenat a mi, scrivà major, continuàs lo sobre-
dit vot en lo present dietari.

Dilluns, a XXVI. En aquest die lo molt il·lustre
senyor deputat militar, no obstant lo vot y parer
continuat en lo present dietari en jornada de 23
del corrent mes de juny, havent considerat que
en lo dit vot se donà dos mesos al senyor don
Luís // 438r // Çabater, embaxador del General
en la cort de sa magestat, o lo temps que sa ma-
gestat serà servida per a tractar los negocis que
té a son càrrech y solicitar que sa magestat sie
servida anomenar visitador per als officials reals
y per dit effecte se scrigue a sa magestat y ex-
cel·lentíssim vicecanceller representant los ex-
cessius gastos suporta lo General per rahó de la
dita embaxada a effecte de conseguir lo breu
despaig dels dits negocis. Considerant dit se-
nyor deputat y havent premeditat millor lo capí-
tol 6 de las Corts del any 1599 y la obligació
que té per rahó de son càrrech de diputat de
instar la vinguda del dit visitador, és de vot y pa-
rer no se prefigesca temps al dit embaxador sinó
fins a tant se tinga resposta de las cartas scritas a
sa magestat, que Déu guarde, y excel·lentíssim
vicecanceller.

Los senyors deputats ecclesiàstich y real y oïdor
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ecclesiàstich se conforman ab lo dit senyor depu-
tat militar en lo sobredit vot y lo senyor oÿdor
real no obstant son vot de 20 del corrent mes de
juny és del mateix parer que·ls demés senyors
consistorials en lo vot fet en jornada de vuy.

En aquest mateix die lo molt don Pedro de
Montaner, obtemperant a un vot fet per los
magnífichs assessors ordinaris del General y pre-
sent casa de la Diputació al peu de una suplica-
ció presentada en lo consistori de ses senyories
per part sua sobre la solta que se li havia de fer
de dos mília lliures per lo preu de aquell censal
girat a la taula de la present ciutat per ses senyo-
ries y per lluïció y quitament de aquells, en lo
qual sortejà en la extracció de 6 de abril 1672,
en lo qual vot declaran los dits magnífichs asses-
sors haver-se-li de fer dita solta no obstant ésser
lo dit don Pedro Montaner fermansa dels molt
il·lustres senyors don Angel del Pas, deputat mi-
litar que fou en lo trienni 1659, y axí mateix //
438v //per ser fiansa del doctor en medecina Mi-
quel Romeu, deputat real que fou en lo trienni
1665, los quals foren condemnats en pagar al
General diversas quantitats llargament expressa-
des en la relació feta per lo magnífich racional
de la present casa, la qual és cusida en lo present
dietari sots jornada de 12 de nohembre pròxim
passat, entès emperò que lo dit don Pedro de
Montaner antes de fer-se-li la dita solta lloàs,
aprobàs y de nou confirmàs las ditas fiansas per
ell fetas als dits don Angel del Pas y doctor Mi-
quel Boneu, com en dita supplicació y vot és de
vèurer, que és cusida en lo llibre de delibera-
cions corrent del present corrent trienni en la
present jornada. Per ço, lo dit don Pedro de
Montaner lloa, aprova, ratifica y confirma las di-
tas fidejussions per ell fetas als dits don Àngel
del Pas y doctor Boneu sens ninguna derogació
de ninguna de las obligacions en los actes primi-
tius de dites fermanses continuades, declarant
que aquellas per rahó del dit vot ni solta no sian
en ninguna cosa prejudicades, derogades ni
cancellades ans bé aquellas resten en sa força y
valor y promet als molt il·lustres senyors depu-
tats que sempre y quant tinga lloch la execució
de les dites fianses que en tal cas donarà y pa-
garà las quantitats que per rahó de les dites fian-
sas constarà ésser degudes y per ço attèndrer y
cumplir ne obliga sa persona y béns com ha
deutes fiscals y reals y ab jurament, essent pre-
sents per testimonis Joan Tàpies y Francesch
Serra, tots de la família del dit don Pedro de
Montanera.

439r Divendres, a XXX. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del Genera, cusís

en lo present dietari quatre relacions fetas per lo
magnífich racional de la present casa que són
assí cusidas signadas de lletras A, B, C y D, ço
és, la una en orde de aquell censal penció dos-
cents divuyt y nou que sortejaren los reverents
vicari perpètuo y comunitat de Santa Maria de
la Mar de la present ciutat, altre per // 439v //
rahó de aquell censal penció cent sous que sor-
tejaren los administradors de la capella del palau
de la comptesa, altre per rahó de aquells vuyt
censals que en la primera extractió sortejà Jo-
seph Navel y Eril y la altre aserca de una correc-
ció feta per dit magnífich racional de las rela-
cions tenia fetas als 3 y 5 de nohembre 1671, 8
de nohembre 1672 y 11 de abril 1673 per los
censals que sortejaren lo noble don Galçeran de
Pinós, lo doctor micer Gismundo Boffil, la no-
ble dona Anna Gamis y los administradors de la
causa pia fundada per lo quòndam micer Grau
Vilana, canonge de la Seu de Barcelona.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís en lo present die-
tari una certificatòria del doctor en medecina
Francesch Mas en orde a una malaltia que tin-
gué lo doctor Isidoro Pi, obtenint lo offici de
ajudant de regent los comptes de la present
casa, la qual malaltia durà des de 17 de agost
1671 fins als 12 de octubre de dit any 1671,
com en dita certificatòria és de vèurer, qu·és assí
cusida, signada de lletra E.

Juliol MDCLXXIII.

Disapte, al primer de juliol MDCLXXIII. En
aquest die me han ordenat a mi, scrivà major del
General, cusís en lo present dietari una certifi-
catòria del doctor en medecina Pau Fuster de
com lo doctor Pau Enrrich, guarda ordinària
del General del portal de Sant Anthoni, conti-
nua en sa desgana, imposibilitat de poder acudir
a la obligació de son offici, com mésa // 440r //
llargament en dita certificatòria és de vèurer,
qu·és assí cusida, signada de lletra F.

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, com dilluns de esta semmana, que
comptàvem a 26 del passat, de orde de ses se-
nyories se conferí ab lo molt reverent canceller a
effecte de instar-li lo despaig de totas las contra-
faccions estan pendents y que dit molt reverent
canceller li digué que inmediadament se acaba-
ria de disposar la provisió de la inclusió dels tres
ministres que no foren compresos en la primera,
sobre lo que ja se havia presa resolució y que de
prompte se passaria al altre punt de la declaració
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de las subsidiàrias y després a la contrafacció
dels arbres y demés.

E axí mateix fa relació com lo dia de avuy de
orde de ses senyories se és tornat a conferir ab lo
dit molt reverent canseller per lo mateix effecte
y que dit molt reverent canceller li ha respost
que estava actualment quant dit síndich hi és
anat, acabant de copiar la provisió de la inclusió
de dits tres ministres y que, acabada de copiar,
se podria intimar de prompte, y que després se
passaria inmediadament a la declaració de totas
las demés contrafaccions, axí que breument es-
tava ab intel·ligència, que restarian declaradas
totas las contrafaccions que estan pendent.

440v Dilluns, a III. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació del magnífich
racional de la present casa de la Diputació en
orde a un censal en què sortejà dona Albínia
Camps en la extracció de abril 1672, la qual re-
lació és signada de lletra M.

Dimars, a IIII. En aquest die la senyora Francis-
ca, viuda de Joseph Cerveró, mercader, ciutedà
de Barcelona, com ha tenint y possehint per son
dot y spoli y altres drets la heretat y béns del dit
quòndam Joseph Cerveró, son marit, com enca-
ra com ha hereva ab benefici de inventari de
aquell, obtemperant a una relació o vot fet per
los magnífichs assessors ordinaris del General y
present casa de la Diputació al peu de una súpli-
ca presentada en lo consistori de ses senyories
per part sua sobre la solta que se li havie de fer de
dos-centes sexanta-sis lliures tretse sous y quatre
per lo preu de aquell censal girat a la taula de la
present ciutat per ses senyories y per luició y qui-
tament de aquell, en lo qual sortejà en la extrac-
ció de 6 de abril 1672, en lo qual vot declaran
los dits magnífichs assessors haver-se de fer dita
solta no obstant ésser lo dit quòndam Joseph
Cerveró fermansa del molt il·lustre senyor Fran-
cesch Ferrer, oÿdor ecclesiàstich que fou en lo
trienni 1656, lo qual fou condemnat en pagar al
General diversas quantitats llargament expressa-
des en la relació feta per lo magnífich racional de
la present casa, la qual és cusida en lo present
dietaria // 441r // en jornada de 12 de juny prò-
xim passat, entès emperò que la dita Francisca
Cerveró antes de fer-se-li la dita solta lloà apro-
bar y de nou confirmàs la dita fiança per lo dit
quòndam Joseph Cerveró, son marit, feta al dit
doctor Francesch Ferrer, com consta de la dita
súplica y vot qu·és cusida en lo llibre de delibera-
cions corrent, sots jornada del primer del cor-
rent mes de juliol. Per ço, la dita Francisca Cer-
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veró en los dits noms e o per ella lo honorable
Joseph Cabirol, mercader, ciutedà de Barcelo-
na, com ha son procurador consta de la procura
en poder de Pere Pau Vives, notari públich de
Barcelona, al 2 del corrent mes de juliol 1673,
certificatòria de la qual és assí cusida signada de
lletra M, present en consistori de ses senyories,
lloa, aproba, ratifica y confirma la dita fidejussió
per lo dit quòndam Joseph Cerveró son marit,
feta al dit doctor Francesch Ferrer sens deroga-
ció de ninguna de las obligacions en lo acte pri-
mitiu de la dita fermansa continuades, declarant
que aquellas per rahó del dit vot ni solta no sien
en ninguna cosa prejudicides, derogades ni can-
cellades, ans bé aquellas resten en sa força y va-
lor. Y promet als molt il·lustres senyors deputats
que sempre y quant tingue lloch la execució de
la dita fiança que en tal cas donarà y pagarà las
quantitats que per rahó de la dita fiansa constarà
ésser degudes y per ço attèndrer y cumplir ne
obliga tots y sengles béns que foren del dit
quòndam Joseph Cerveró, son marit, com ha
deutes fiscals y reals y ab jurament, essent pre-
sents per testimonis Joseph Quintana, ciutedà
honrrat de Barcelona, y Jaume Casas, verguer
del consistori de ses senyories.

En aquest mateix die lo il·lustre senyor oÿdor
real és baxat a la //441v // Llotja de la mar de la
present ciutat y en la casa del General y s’és con-
ferit en lo aposiento del receptor dels fraus a ef-
fecte de vèurer los fraus hi havia en aquell y se
han trobat los següents:

Primo, divuyt pessas de moqueals apresos de
casa Francesch Noguera, mestre de cases, ciu-
tedà de Barcelona. Ítem, nou canas, sis palms,
mitja llana après de casa Joan [...]dor, cotxero.

Dimecres, a V. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusís en
lo present dietari tres memorials de las sentèncias
de visita del trienni 1668, feta en lo any 1671 y
juntament un memorial o súplica presentat per
part del advocat fiscal y present Casa de la Dipu-
tació, los quals memorials són signats de núme-
ros 1, 2 y 3 y la súplica ab senyal de lletra A.

Dijous, a VI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General de Ca-
talunya, cusís en lo present dietari una relació o
certificatòria feta per lo doctor en medecina
Onofre Monsalvo de com la indisposició de
Joan Argila, scrivà major del General de Cata-
lunya, ha durant fins a 5 del corrent mes de ju-
liol, com en dita fe és de vèurer que·és signada
de lletra Ba.
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442v Dimars, a XI. En aquest die lo noble Francisco
Montaner y Çausta com a procurador de don
Pedro Montaner y Solanell, son pare, consta de
sa procura en poder de Francisco Cassanyes per
la auctoritat del rey nostre senyor, notari pú-
blich, ciutedà de Barcelona, als 8 del corrent
mes de juliol, certificatòria de la qual és assí cu-
sida signada de lletra G, en dit nom ha jurat en
mà y poder de ses senyories com, havent fet las
diligèncias lo dit don Pedro de Montaner y So-
lanell, son pare, per a trobar lo acte de la creació
de aquell censal de preu dos mília lliures y pen-
ció dos mil sous en què fou extret en la extrac-
ció del mes de abril 1672, no ha pogut trobar
dit acte.

Dimecres, a XII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cu-
sís en lo present dietari una certificatòria feta
per lo doctor en medecina Jacinto Andreu com
la desgana de Joseph Blanch, altre dels verguers
de ses senyories, durà fins a 2 del present y cor-
rent mes de juliol, com més llargament en dita
certificatòria és de vèurer qu·és assí cusida, sig-
nada de lletra A.

En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per los molt il·lustres senyors concellers de la
present ciutat, han enviat ses senyories una em-
baxada per medi del doctor micer Lluís Valèn-
cia, donsell, y Gismundo Boffill, ciutedà honrat
de Barcelona, contenint que dos personas ha-
vian offert al consistori de donar-li tres mília
lliures més per any dels drets del General ab que
los molt il·lustres senyors concellers y savi Con-
sella // 443r // de Cent servissen de admètrer la
dita que se offeria per lo dret del vi en cas se au-
mentàs a trenta sinch reals per càrrega, y se lle-
vassen tots los demés drets per quant entenian
que de aquexa manera lo comers se havia de au-
mentar, per lo que suplicavan a ses senyories
fossen servits manar-ho conciderar al major be-
nefici de la ciutat de Barcelona, e los molt il·lus-
tres senyors concellers han respost que ho trac-
tarían y acusarían a ses senyories.

Dijous, a XIII. En aquest die lo doctor en mede-
cina Bernat Boria, mitjensant jurament present
en consistori de ses senyories, ha fet relació a ses
senyories de com, des de 14 de febrer 1671 que
féu relació mitjensant jurament que la persona
de don Joan Guinart, obtenint lo offici de re-
gent los comptes del General de Catalunya, es-
tava impedit per rahó de la puagre y altres indis-
posicions per acudir a la obligació de son offici,
y que en lo intermedi de temps que ha discorre-
gut fins vuy lo ha visitat repetidas vegades y

sempre lo ha trobat ab la matexa imposibilitat
de poder servir son offici y vuy de present està
en lo mateix estat.

443v Dilluns, a XVII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cu-
sís en lo present dietari una relació del magní-
fich racional del General y present casa de la Di-
putació fahent aserca de aquells dos censals, ço
és, lo un penció sis-cents sous que sortejaren los
fills y hereus del quòndam Rafel Càrçer y Bals y
lo altre penció sinch-cents setanta sous que sor-
tejà la noble dona Maria Sans y Puig, la qual re-
lació és ademés de la relació per dit racional feta
als 19 de janer 1672 aserca de dits dos censals,
com en dita última relació apar, qu·és cusida,
signada de lletra Aa.

444v Dilluns, a XXIIII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General de Catalunya, cu-
sís en lo present dietari una relació del magní-
fich racional de la present casa de la Diputació
aserca de aquells vint-y-quatre censals que lo
noble don Joseph Galceran de Pinós sortejà en
lo mes de abril 1671, la qual relació és ademés
de la que té feta dit racional als 3 de nohembre
1671 aserca de dits vint-y-quatre censals, com
en dita última relació apar que és assí cusida,
signada de lletra Ab.

445r Divendres, a XXVIII. En aquest die de orde de
ses senyories, instant lo síndich del General, Jo-
seph Sauleda, subrrogat en lo offici de scrivà
major del dit General, juntament ab lo dit sín-
dich, se són conferits en la casa de la pròpia ha-
bitació de Francsico Lleonart, notari y secretari
del tribunal de la capitania general, a effecte de
presentar al dit Lleonart una requesta per haver
revisat entregar diversos papers de proçehi-
ments fets en lo dit tribunal, los quals papers
eran estats demanats diverses vegades al dit Lle-
onart per part del procurador fiscal del General
y offert per dits papers pagar son condecent sa-
lari, tenint obligació de entregar-los com ha
persona pública segons està disposat per consti-
tucions de Catalunya, lo qual acte de requesta
és assí cusit y signat de lletra E y del thenor se-
guüent:

«Noverintc universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo tertio,
die vero vigesima octava mensis julii eiusdem
anni intitulata presente et ad hec vocato atque
requisito me Josepho Sauleda, secretario et scriba
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majore Generalis, principatus Catalonie subrro-
gato, et presentibus etiam Paulo Spelta, philoso-
phia studente, et Josepho Amat, carraterio Barci-
none, cuie protestibus ad hec vocatis spesialiter et
assumptis Petrus Cardona utriusque juris doctor
Barcinone cuius tanquam //445v // deserviens de
licentia suarum dominationum officium sindici
dicti Generalis pro domno Michelle de Masdove-
llas dicto nomine constitutus personaliter coram
et ante presentiam Francisci Lleonart, notarii et
secretarii tribunalis capitanie generalis, persona-
liter reperti in domibus sue propie habitationis
scitis in presenti civitate Barcinone in vico nun-
cupato del Carme qui dicto nomine eidem obtulit
et presentavit et seu per me dictum scribam majo-
rem obtulere et presentari publite petiit et requi-
sivit quandam in scriptis papiri requisitionis sce-
dulam thenoris sequentis: Molt bé sap vosta
mercè senyor Francesch Lleonart, notari y se-
cretari del tribunal de la capitania general, e ig-
norar no pot com instant lo procurador fiscal
del General se li a demanat entregàs còpia auc-
tèntica dels procehiments fets en la capitania ge-
neral contra Joan Mir, cavaller de la vila de
Puigcerdà, y de altra part dels proçehiments fets
contra lo doctor Francesch Bages de la matexa
vila y semblantment de Martí Piles, habitant en
la present ciutat, y axí mateix contra Pere Bus-
carons, balle de Sant Feliu de Guíxols, offerint
pagar-lo y satisfer-lo de sos justs y condecents
salaris per convenir dits procehiments tenir-ne
còpia a la Generalitat, los quals en manera algu-
na a volgut entregar aquells com a persona pú-
blica segons las constitucions de Catalunya y en
particular per la constitució 2, títol «De amos-
trar y exhibir actes» en lo segon llibre del primer
volum de les gene- // 446r // rals constitucions.
Per ço, lo síndich del General de Catalunya de
nou demana a vostra mercè li done còpia
auctèntica de dits proçehiments, offerint pagar-
li y satisfer-li los justos y condecents salaris de
aquells. Altrament en cas dea recusació, lo que
no·s creu, se procehirà contra de vostra mercè y
sos béns com a violador de las generals constitu-
cions y altrament segons de justícia serà trobat
fahedor requirens notariob copia cujus eidem tra-
didit et liberavit quam accepit et penes se reti-
nuit. Qua quidem papiri requisitionis scedula
sich ut predicitur oblata et presentata illico dictus
Franciscus Lleonart, verbo respondendo, dixit
quod retinebat sibi terminum juris ad reponden-
dum. De quibus ita per actis, gestis atque secutis
illico dictus Petrus Cardona dicto nomine petiit
et requisivit fieri et tradi unum et plura publi-
cum seu publica concimilia instrumentia per me
dictus en infrescriptum scribam majorem que
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fuerunt acta Barcinone sub anno, die, mense et
loco predictis, presente me dicto Josepho Sauleda,
scriba majore Generalis Catalonie subrrogato, et
presentibus etiam testibus predictis ad premissa
vocatis spesialiter et assumptis pro ut superius
continetur».

Agost MDCLXXIII

446 Dimars, a primer de agost MDCLXXIII. En aquest
die lo noble don Francisco Sans obtemperant
una provisió feta per los magnífichs assessors or-
dinaris del General y present casa de la Diputa-
ció en jornada de 22 del mes de juliol pròxim
passat en la causa que en lo consistori de ses se-
nyories se aportava, instant lo procurador fiscal
del General contra dona Maria Sans y Puig, lo
dit don Francisco Sans, la senyora Hierònyma
Càrçer y Massó y Rafel Joan Càrçer y Masó so-
bre la solta que se li havia de fer de sinch-centes
setanta lliures per lo preu de aquell censal girat a
la taula de la present ciutat per ses senyories y
per luició y quitament de aquell, en lo qual sor-
tejà en la extracció del mes de abril del any
1671, en la qual provisió declaran dits magní-
fichs assessors haver-se-li de fer la dita solta no
obstant ésser lo dit don Francisco Sans, ferman-
sa del molt il·lustre senyor Pere Orient, deputat
real que fonch del trienni proppassat de 1668,
lo qual fou condemnat en pagar al General la
quantitat de cent noranta-tres // 447r // lliures
per sentèncias de visita, segons la relació feta per
lo magnífich racional de la present casa, la qual
és cusida en lo present dietari en jornada de 17
de juliol pròxim passat y exhibida en lo proçés
de la dita causa, entès emperò que lo dit don
Francisco Sans, antes de fer-se-li la dita solta,
loàs, aprovàs y de nou confirmàs la dita fiansa
per ell feta al dit Pere Orient, com consta de
dita provisió qu·és continuada en lo proçés de
dita causa. Per ço, lo dit don Francisco Sans loa,
aprova, ratifica y confirma la dita fidejussió per
ell feta al dit Pere Orient sens ninguna deroga-
ció de ninguna de las obligacions en lo acte pri-
mitiu de dita fermansa continuada, declarant
que aquella per rahó de la dita provisió ni solta
no sia en ninguna cosa perjudicada, derogada ni
cancellada, ans bé aquella reste en sa forsa y va-
lor y promet als molt il·lustres senyors deputats
que sempre y quant tinga lloch la execució de
dita fiansa que en tal cas donarà y pagarà las
quantitats que per rahó de la dita fiansa constarà
ésser degudas y per ço atèndrer y cumplir ne
obliga sa persona y béns com a deutes fiscals y
reals y ab jurament, essent presents per testimo-
nis Joseph Blanch y Jaume Casas, verguers del
consistori de ses senyories.

En aquest mateix die Joseph de Navel y Eril,
obtemperant a un vot fet per los magnífichs as-
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sessors ordinaris del General y present casa de la
Diputació al peu de una súplica presentada en
lo consistori de ses senyories per part sua sobre
la solta que se havia de fer del preu de aquells
vuyt censals girats a la taula de la present ciutat
per ses senyories y per lluïció y quitament de
aquells en los quals sortejà en la extracció del
mes de abril del any 1671, en lo qual vot decla-
ran dits magnífichs assessors haver-se-li de fer
dita solta no obstant ésser Julià de //447v // Na-
vel y lo dit Joseph de Navel fiansas de alguns de-
putats y oÿdors de la present casa, los quals en
algunas quantitats que per sentèncias de visita
foren condemnats, las quals quantitats són llar-
gament expressades en la relació feta per lo
magnífich racional de la present casa, la qual és
cusida en lo present dietari en jornada de 30 de
juny pròxim passat, entès emperò que lo dit Jo-
seph de Navel antes de fer-se-li la dita solta,
loàs, aprovàs y de nou confirmàs las ditas fiansas
per ell y lo dit Julià de Navel fetas als dits depu-
tats, com consta de dita súplica y vot qu·és cusit
en lo llibre de deliberacions corrent sots jornada
de 29 de juliol pròxim passat. Per ço, lo dit Jo-
seph de Navel loa, aprova, ratifica y confirma las
ditas fidejussions per ell y lo dit Julià de Navel
fetas als dits deputats, sens ninguna derogació
de ninguna de las obligacions en los actes primi-
tius de ditas fermansas continuadas, declarant
que aquellas per rahó del dit vot ni solta no sian
en ninguna cosa prejudicadas, derogadas ni
cancelladas ans bé aquellas resten en sa força y
valor y promet als molt il·lustres senyors depu-
tats que sempre y quant tinga lloch la execució
de ditas fianças que en tal cas donarà y pagarà
las quantitats que per rahó de las ditas fianses
constarà ésser degudes y per ço attèndrer y
cumplir ne obliga sa persona y béns com a deu-
tes fiscals y reals y ab jurament, essent presents
per testimonis Joseph Blanch y Joseph Cortes,
verguers del consistori de ses senyories.

En aquest mateix die lo magnífich Rafel Joan
Càrçer y Massó, obtemperant a una sentència
proferida per los magnífichs assessors // 448r //
ordinaris del General de Catalunya y present
casa de la Diputació als 13 del mes de juliol prò-
xim passat en la causa que en lo consistori de ses
senyories se aportave, instant lo procurador fis-
cal del General contra dona Maria Sans y Puig,
don Francisco Sans y Puig, la senyora Hierò-
nyma Càrçer y Massó y lo dit Rafel Joan Càrçer
Massó en y ab la qual declaran ésser-li soltades
aquelles sis-centes lliures per lluïció y quitament
de un censal de consemblant preu que sortejà
en la extracció de censals feta en lo mes de abril
1671 ab que preste caució al General per la dita
quantitat de sis-centes lliures, preu de dit cen-
sal, que sempre y quant tingue lo cas que la
transacció y concòrdia feta entre los molt il·lus-

tres senyors deputats de una y los cohereus de la
universal heretat y béns que foren del quòndam
micer Bernat Sala, sots jornada de 20 de juliol
pròxim passat, fos impugnada per qualsevols
personas o altrament per rahó de dita impugna-
ció ne suportar la Generalitat en ningun temps
algun dany aquell degués smenar dit Càrçer al
General, com si dita concòrdia feta no fos, y axí
bé per rahó de la condemnació de visita del
trienni 1623 sobre la querela número 33 men-
sionada en la relació feta per lo magnífich racio-
nal y en dita sentència contenguda la declaració,
de la qual querela fonch remesa a las Corts Ge-
nerals del any 1626. Y no resmenys, lloe y ratifi-
que las obligacions fetes per lo dit quòndam
Bernat Sala com ha oÿdor real que fonch en lo
dit trienni 1623 per rahó de las quantitats il·li-
quides en la relació del dit Racional mensiona-
des, que són, ço és, noranta lliures per la quere-
la de número 18, cent diset lliures diset sous per
las querelas de números 41 et 165. Y les restants
quatre-centes trenta-quatre lliures per la quere-
la de número 31, que juntas prenen la suma de
sis-centes quoranta una lliura, diset sous. Y axí
mateix, llohe y ratifique la obligació // 448v //
feta per fra Miquel Salabardenya per rahó de la
fiansa que féu a fra don Miquel de Alentorn, de-
putat ecclesiàstich que fonch en lo trienni 1635,
lo qual fra don Miquel de Alentorn resta a dèu-
rer dos-centes quoranta-tres lliures, sis sous y
dos per condemnació de visita sobre las querelas
números 14 et 15 segons en la dita relació del
dit magnífich Racional, apar tot lo que deu fer
dit Càrçer en virtut de la dita sentènçia per ha-
ver possehit lo dit censal lo dit quòndam micer
Bernat Sala y lo dit fra Miquel Salabardenya.

Y obtemperant també a una altre provisió e o
sentènçia proferida per los dits magnífichs asses-
sors als 22 de juliol pròxim passat en la matexa
causa, en y ab la qual provisió declaran ésser sol-
tades al dit Càrçer las ditas sis-centes lliures preu
y proprietat del dit censal no obstant la opposi-
ció de nou feta en la dita causa per lo procura-
dor fiscal del General per occasió de altre relació
novament feta per lo dit magnífich Racional, la
qual és cusida en lo present dietari en jornada
de 17 de juliol pròxim passat y exhibida en lo
proçés de la dita causa, ab la qual narra estar dit
censal obligat a diversas quantitats ab las quals
fou condemnat don Francisco Gamis y Falcó,
oÿdor militar que fou en lo trienni 1656, per ser
altre de las fiansas de aquell Rafel Càrçer y Bals y
haver possehit lo dit censal ab que dit Carçer
lloàs y approbàs la dita fermansa per dit Rafel
Càrçer y Bals, son pare, feta al dit don Francisco
Gamis. Per ço, ab thenor del present acte, con-
vé y en bona fe promet als dits molt il·lustres se-
nyors deputats que sempre y quant vinga lo cas
que la sobremensionada transacció y concòrdia
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feta entre ses senyories // 449r // y los cohereus
del dit quòndam micer Bernat Sala sie impug-
nada per ninguna causa o rahó en ningun temps
o altrament per rahó de aquella la Generalitat
ne vingués a suportar ara o en lo sdevenidor al-
gun dany, ell dit Càrçer o esmenerà a la dita Ge-
neralitat com si la dita concòrdia feta no fos, y
axí mateix promet que si per rahó de la con-
demnació de visita del trienni 1623 sobre la
querela número 33, en lo qual trienni fonch oÿ-
dor lo dit quòndam Bernat Sala, la declaració de
la qual querela fonch remesa, com està dit, a las
Corts Generals del any 1626, venie a ser con-
demnat lo dit Sala en alguna quantitat y per
rahó de las demés quantitats il·líquides, en les
quals fou condemnat lo dit Bernat Sala de so-
bremensionades, que importan sis-centes quo-
ranta una lliura diset sous, aquelles venien a ser
liquidades, ell dit Càrçer pagarà las tals quanti-
tats liquidades com no excedescan la quantitat
de las ditas sis-centes lliures, qu·és lo preu del
dit censal.Tot lo que promet attèndrer y cum-
plir sens emperò prejudici, novació ni derogació
de las primitivas obligacions en quant a la prio-
ritat de temps y milloria de dret, ans bé acumu-
lant a aquellas y per major seguretat de las ditas
cosas ne dóna per fermansas y principal paga-
dors lo noble don Lluís Camporrells, cavaller de
la orde de Sant Jaume, y Felip Ignasi Alegre
donsell, los quals són assí presents y accetan lo
càrrech de la dita fermansa y contenen y en
bona fe prometen que tant ab lo dit son princi-
pal com sens ell y in solidum estaran tinguts y
obligats fins a la dita quantitat de las ditas sis-
centes lliures, preu del dit censal y no més, y per
les dites coses attèndrer y cumplir tant principal
com fermanses ne obligan ses persones y béns
in solidum com ha deutes fiscals //449v // y reals
y ab jurament. E noresmenys lo dit Rafel Joan
Càrçer lloà, aprobà, ratificà y confirmà la obli-
gació de la fiança per lo dit fra Miquel Salabar-
denya feta a fra per lo quòndam Rafel Càrçer y
Bals, son pare, a don Francisco Gamis y Falcó,
oÿdor militar que fonch en lo trienni 1636, sens
emperò ninguna derogació de ninguna de las
obligacions en los actes primitius de les dites
fianses continuades, declarant que aquellas per
rahó de la dita solta ni provisions no sien en nin-
guna cosa prejudicades, derogades ni cancel·la-
des, ans bé aquelles resten en sa forsa y valor,
convenint y prometent als dits molt il·lustres se-
nyors deputats que sempre y quant tinga lloch
la execució de las ditas fiansas que en tal cas do-
narà y pagarà las quantitats que per rahó de
aquellas constarà ésser degudes, com aquellas
ab totas las sobredites obligacions no excedes-
can la quantitat de les dites sis-centes lliures,
preu del dit censal com la intenció sie no obli-
gar-se per major quantitat y per ço attèndrer y
cumplir ne obliga sa persona y béns com ha
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deutes fiscals y reals y ab jurament, essent pre-
sents per testimonis Joseph Blanch y Jaume Ca-
sas, verguers del consistori de ses senyories.

450r Dijous, a III. En aquest die Rafel Joan Càrçer y
Massó, ciutedà de Barcelona, constituït perso-
nalment en lo consistori de ses senyories, ha ju-
rat en mà y poder de ses senyories com ha fetas
las degudas diligèncias en ofertar lo acte de la
creació de aquell censal de preu y proprietat sis-
centes lliures que tots anys als 13 de agost rebia
sobre lo General de Catalunya, en lo qual és es-
tat extret y no ha trobat aquell.

Disapte, a V. En aquest die Francesch Lleonart,
secretari y scrivà del tribunal de la capitania ge-
neral del present Principat, obtemperant a una
requesta a ell presentada, instant lo síndich del
General lo die de 28 de juliol 1673 fa la respos-
ta següent: «Responenta Francesch Lleonart,
notari públich y secretari del tribunal de la capi-
tania general, a una resquesta a ell pre- //450v //
sentada, instant lo síndich del General de Cata-
lunya que comensa «Molt bé sap vostra mercè
senyor Francesch Lleonart» y acaba «requirens,
notario», diu y respon que no entén donar còpia
dels procehiments en dita requesta mensionats
ab lo modo la demana dit síndich per ser dita
demanda a directo contra la sèrie y tenor de la
constitució segona, títol «De a mostrar y pro-
duir actes», de la qual se vol valer dit síndich,
per ço que dita constitució sols parle de quant
los actes que·s demanan són interès de part a
part y no quant és interès del procurador fiscal,
essent axí veritat que tots los procehiments que
demana dit síndich són actitats, instant lo pro-
curador fiscal de la capitania general, en lo qual
cas disposa dita constitució haja de precehir ma-
nament del superior del scrivà o notari qui té
dits actes, com és de vèurer de la matexa consti-
tució, volem y manam que lo scrivà del nostre
real archiu, qui és dins nostra ciutat de Barcelo-
na, sia tingut mostrar e donar tresllat satisfet,
però de son salari condecent, de tots los actes
tocants interès part a part en los casos emperò
que haurà esguart al interès de la règia cort haje
de haver manament nostre o del nostre primo-
gènit o lloctinent general o governador general
o portantveus de aquell, y aquella no necessita
de interpretació quant són tant literals y formals
las paraules de dita constitució y essent estats
actitats los proçehiments demana dit síndich,
instant lo procurador fiscal qui és la règia cort
no pot ni deu ell responent en observança de
dita constitució donar còpia de dits proçehi-
ments que primer no procehesca manament del
excel·lentíssim lloctinent y capità general qui vuy
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se troba y axí ho advertía //451r // ell, responent
al procurador fiscal del General demanant-li cò-
pia de dits proçehiments y axí sempre y quant li
serà manat ab la forma disposa dita constitució
està prompte y aparellat satisfer, emperò en son
degut y condecent salari, donar còpia de dits
procehiments y, donant les presents per respos-
tes, requereix y interpella a dit síndich a la ob-
servança de dita constitució y no moleste més a
ell, responent ab tant voluntàries interpel·la-
cions, requerint a vostra mercè senyor notari no
done còpia de dita requesta sens inserta de les
presents respostas, requirens, etcetera, essent pre-
sents per testimonis Hierònym Major y Sala y
Jaume Casa, verguers de ses senyories, ciute-
dans de Barcelona.

En aquest mateix die lo il·lustre senyor oÿdor
real és baxat a la Llotja de la mar de la present
ciutat y en la casa del General y s’és conferit en
lo aposiento del receptor dels fraus a effecte de
vèurer los fraus y havia en aquell y se ha trobat
lo següent:

Primo, uns balons y ropilla de moqueals, unas
mànegas de tafatà negre y un gipó de estany
seda color vermell y tres trossets del mateix,
aprés tot de casa Joseph Vadiellas, perayre, ciu-
tedà de Barcelona.

451v Dimars, a VIII. En aquest die Joseph de Naval y
Eril, ciutedà honrat de Barcelona, constituït
personalment en lo consistori de ses senyories,
ha jurat en mà y poder de ses senyories com, ha-
vent fet les degudes diligències per a trobar los
actes de aquells sis censals en què fou extret en
la extracció del mes de abril 1671 en virtut de la
concòrdia entre los molt il·lustres senyors depu-
tats de una y sos acrehedors censalistas de part
altra, no ha pogut trobar los dits actes.

Dimecres, a VIIII. En aquest die ses senyories a
la tarde se juntaren en la present casa de la Di-
putació en concideració de un bitllet que lo ex-
cel·lentíssim senyor duch de Cessa y Soma, lloc-
tinent y capità general de sa magestat en lo
present Principat, havia scrit al senyor diputat
ecclesiàstic, dient-li se servís juntar lo consistori
a effecte de que tenie que parlar a ses senyories
consistorialment y per dit effecte que se confe-
rissen en lo palàcio del dit excel·lentíssim senyor
a las nou horas de la nit, com en effecte ses se-
nyories // 452r // consistorialment acompanyats
de molts officials del General y present casa de
la Diputació ab tres cotxes y vuyt criats ab ses
atxes anasen en lo dit palàcio per a saber que vo-
lie manar-los dit excel·lentíssim senyor. Y arri-
bats que foren en sa presència, després de haver-

se fet las degudas cortesias y estar assentats, los
digué que en consideració de que los excel·len-
tíssims lloctinents, sos antecessors, sempre ha-
vien acostumat y acostumaven a la fi de son go-
vern despedir-se de la Diputació, que no volie
ell faltar a eix obsequi, assegurant a ses senyories
que en qualsevol part estarie disposat per a asis-
tir a tot lo que fos de servey al Principat y que
preciave molt lo lloch que tenie en la casa de la
Diputació com ho experimentaria en totes les
occasions qu se’ls pogués offerir. E ses senyories
per orga del molt il·lustre senyor deputat eccle-
siàstich, respongueren estimaven molt lo agasa-
jo feye sa excel·lència al Principat y que de la
matexa manera en tot lo que fos de servey de sa
excel·lència acudirien ab molt bona voluntat.

452v Diumenge, a XIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cu-
sís y continuàs en lo present dietari una carta de
sa magestat en orde a la provisió de lloctinent y
capità general a favor del senyor duch de San
German, la qual és signada de lletra A y del the-
nor següent:

«Laa reyna governadora.

Diputados, he nombrado para los cargos de mi lu-
garteniente y capitán general en esse Principado
y condados al duque de San Germán por la satis-
façión que tengo de su persona y por la confiansa
en que estoy de que attenderá a la conservaçión y
deffensa de essa provincia y a la buena y recta ad-
ministración deb // 453r // la justicia, como es su
obligación, y os lo aviso para que lo tengays enten-
dido y que pues ha de representar la persona del
rey don Carlos, mi hijo, demás de admitirle, como
es justo, os encargo y mando asistays a su jura-
mento de la manera que se ha acostumbrado con
los lugartenientes y capitanes que antecessores al
duque y le respetéys y obedezcays en todo y por todo,
conforme los poderes que lleva y según estays obli-
gados, procurando por vuestra parte quanto com-
biniere al beneficio, defensa, quietud y seguridad
de essa provinçia, como es razón confío de vosotros,
que demás de que en ello cumpliréys con lo que os
toca y con la obligaçión de vuestros officios, recivi-
ré muy accepto servicio, que yo holgaré, assí como
lo deseo, que llegue la edad del rey mi hijo para ir
a esse Principado a juraros vuestras leys, privile-
gios y constituciones. Datum en Madrid, a VIII de
maio MDCLXXIII. Yo la reyna. Vidit don Melchior
de Navarra, vicecanllearius; vidit don Petrus Vi-
llacampa; vidit don Michel de Calba; vidit Mar-
chio de Castellnovo, vidit don Laurentius Ma-
theu, regens; vidit Exea, regens, vidit Fernando ab
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Heredia, regens; vidit don Josephus de Boxados,
regens; vidit Franciscus Isquierdo de Berbegal, se-
cretarius.

En aquest mateix die, havent ses senyories tin-
gut notícia que lo dit excel·lentíssim senyor
duch de San Germán ere arribat per mar a la
present //453v // ciutat y que havie desembarcat
y se trobave ya en son palàcio, per medi dels se-
nyors don Anthonio de Camporrells, cavaller de
la orde de Sant Jaume de la Spasa y del noble
don Magí de Vilallonga, han enviat la benvin-
guda al dit excel·lentíssim senyor en la forma
acostumada ab son cotxe, acompanyats ab lo
verguer de ses senyories per lo estament militar
qui vuy és Joseph Cortès. E poch aprés, tornats
que foren los dits don Anthon Camporrells y
don Magí de Vilallonga han fet relació en lo
consistori de ses senyories de com lo dit ex-
cel·lentíssim senyor duch de San German los
havie rebuts ab molta demonstració de cortesia
fins a la porta de la sala a hont donà la benvin-
guda havie fet de resposta dit excel·lentíssim se-
nyor que estimave la atençió del consistori y
que en tot lo que fos benefici del Principat ne
tindrie particular cuidado, y després de haver ra-
honat algun rato, los dits embaxadors se despe-
diren y los acompanyà tot lo aposento a hont sa
excel·lència los rebé y tot lo antecedent fins a la
porta.

En aquest mateix die don Anthon Reart, scrivà
de manament y secretari de provínçia, és vingut
en lo consistori de ses senyories y ha presentat
lo privilegi de lloctinent y capità general despe-
dit a favor del dit excel·lentíssim senyor duch de
Sana // 454r // German. E ses senyories me han
ordenat a mi, scrivà major del General de Cata-
lunya, entregàs lo dit privilegi als magnífichs as-
sessors y advocats fiscal del dit General per a
què vessen si venie despedit en deguda forma de
cancellaria, y poch aprés, havent regonegut los
dits assessors lo dit privilegi y vist veir en la dita
deguda forma despedit, me han ordenat ses se-
nyories lo tornàs al dit don Anthon Reart ab
promesa que me entregarie còpia auctèntica del
dit privilegi per a continuar aquell en lo registre
de privilegis de officials reals en la forma acostu-
mada.

Dimecres, a XVI. En aquest die per part dels
magnífichs assessors y advocat fis- // 454v // cal
ordinari del General y present casa de la Diputa-
ció se ha entregat a ses senyories un vot en scrits
y dos protestas aserca lo jurament ha de prestar
lo excel·lentíssim senyor duch de San German
per rahó dels càrrechs de lloctinent y capità ge-
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neral de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present principat de Catalunya, los quals vot y
protestas me han ordenat ses senyories a mi,
scriva major del General, cusís en lo present die-
tari, que són signats ab lletras A, B, C.

Dijous, als XVII. En aquest die, havent fet entèn-
drer lo excel·lentíssim senyor duch de San Ger-
man a ses senyories que volie prestar son jura-
ment en los càrrechs de lloctinent y capità
general de sa magestat en lo present Principat
en la forma acostumada y per dit effecte volie li
fos feta la entrada per terra de la matexa manera
que solie fer-se ab los altres lloctinents y capi-
tans generals que venien per terra, que ell exirie
fins al lloch de Sans, a hont se acostumave a les
sinch horas de la tarde ses senyories consistorial-
ment ab verguers ab massas altas, acompanyats
de un assessor y advocat fiscal, per trobar-se se-
gons digué lo doctor Olaguer Montserrat, altre
assessor ab indisposició, y de molts altres offi-
cials del General y present casa de la Diputació,
partiren a les sinch hores y un quart, com dit és,
a cavall, anant per los carrers acos-a //455r // tu-
mats, y li fonch fet lo recibiment y entrada con-
forme ab los demés lloctinents y capitans gene-
rals, sos antecessors, se és acostumat. Jurà lo dit
excel·lentíssim senyor a la Seu de la present ciu-
tat, foren-li fetes per medi del síndich del Gene-
ral las protestas en la forma que aconcellaren y
foren de parer los magnífichs assessors y advocat
fiscal ordinaris del General y present casa de la
Diputació, com en lo vot més llargament de
vèurer, qu·és cusit en lo present dietari junta-
ment ab las protestas en jornada de aÿr 16 del
corrent mes de agost, las quals protestas lliurà lo
dit síndich a don Anthon Reart, scrivà de mana-
ment y secretari de provínçia, lo qual llevà lo
acte del dit jurament y de las ditas protestas.

Divendres, a XVIII. En aquest die ses senyories,
havent obtinguda primer hora per medi del sín-
dich del General per a las dotse horas del mitx
dia, consistorialment ab verguers ab massas al-
tas, acompanyats de molts officials del General y
present casa de la Diputació, se conferiren en lo
palàcio del excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general a effecte de donar la benvinguda
al dit excel·lentíssim senyor, foren rebuts ab
molta demonstració de agasajo y després de ha-
ver tingut un rato de conversació se despediren
com és acostumat.

Disapte, a XVIIII. En aquest die los molt il·lus-
tres senyors concellers de la present ciutat per
medi dels senyors doctor Gerònim Ferrer, cava-
ller y Hyacintho Sagrera y Xiffré, ciutedà honrat
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de Barcelona, han enviat una embaxada a ses se-
nyories, representant-los que lo savi Consell //
455v // Cent no ere vingut bé a fer la fiansa que
per part de ses senyories ere estada demanada a
la ciutat per a què lo dret de la nova manlleuta
corregués per mà dels officials del General, obli-
gant-se la Generalitat a pagar del dit dret lo sa-
lari de conceller de capa y spasa del consell su-
premo de Aragó y lo sou del lloctinent y capità
general en lo present Principat.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyo-
ries a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari dos memorials estampats, que ha
tramesos lo senyor don Lluís Çabater, embaxa-
dor del General en lo cort de sa magestat, lo un
en orde als negocis que de present està instant
en la dita cort per a facilitar la declaració y que
se prenga resolució en ells, y lo altre aserca lo
dret de la nova ampra per a què corre la admi-
nistració del dit dret per medi dels officials del
General, com en dits memorials és de vèurer,
que són signats de lletras B, C.

En aquest mateix die, la noble dona Mariangela
Olzina y Vilanova, tant en nom propi de usu-
fructuària com també com a procuradora de
Gabriel Olzina y Vilanova, son fill propietari,
consta de sa procura en poder de Joan Roqueta,
notari públich de la vila y tot lo comptat de Pa-
lamós, bisbat de Gerona, als 2 del corrent mes
de agost, qu·és assí cusida signada de lletra A,
obtemperant a una provisió feta per los magní-
fichs assessors ordinaris del General y present
casa de la Diputació en lo proçés dea //456r // la
causa entre lo procurador fiscal del General y
los dits dona Mariangela y Gabriel Olzina, mare
y fill respective, sobre la solta que se’ls havie de
fer de aquell censal de preu mil quoranta lliures
girat a la taula de la present ciutat per ses senyo-
ries y per lluïció y quitament de aquell, en lo
qual sortejaren en la extracció de 6 de abril
1672, en la qual provisió declaren dits magní-
fichs assessors haver-se’ls de fer la dita solta no
obstant ésser lo magnífich Bernat Olzina y Vila-
llonga de la Real Audiènçia fiansa de don Fran-
cisco Onofre de Pedrolo, cavaller del hàbit de
Montesa, oÿdor militar que fonch en lo trienni
1659, lo qual fou condemnat en pagar al Gene-
ral diversas quantitats llargament expressades en
la relació feta per lo magnífich Racional de la
present casa, la qual és cusida en lo present die-
tari en jornada deb. Entès emperò que los dits
dona Mariangela y Gabriel Olzina antes de fer-
se’ls la dita solta lloassen, aprobassen y de nou

confirmassen la dita fiansa per lo magnífich doc-
tor Bernat Olzina y Vilallonga al dit don Fran-
cisco Onofre de Pedrolo, com en dita provisió
llargament és de vèurer. Per ço la dita noble
dona Mariangela Olsina y Vilanova en los dits
respective noms lloa, aproba, ratifica y confirma
la dita fidejusió per lo dit misser Bernat de Olzi-
na y Vilallonga feta al dit don Francisco Onofre
de Pedrolo sens ninguna derogació de ninguna
de las obligacions en los actes primitius de la
dita fermansa continuades, declarant que aque-
llas per rahó //456v // de la dita provisió ni solta
no sien en ninguna cosa prejudicades, deroga-
des ni cancellades ans bé aquelles resten en sa
força y valor y prometen dits respective noms als
molt il·lustres senyors deputats que sempre y
quant tinga lloch la execució de la dita fiansa
que en tal cas ella y son principal en dits respec-
tive noms donaran y pagaran las quantitats que
per rahó de la fiansa constarà ésser degudes y
per ço attèndrer y cumplir ne obliguen ses per-
sones y béns y del altre d’ells a ssoles, mobles e
inmobles, haguts y per haver, com ha deutes fis-
cals y reals y ab jurament llargament, essent pre-
sents per testimonis Jaume Casas y Joseph Cor-
tès verguers de ses senyories.

Dilluns, a XXI. En aquest die Ciprià Picart, cor-
redor de orella, ciutedà de Barcelona, com ha
procurador de Jaume Casas, velluter, ciutedà de
la matexa ciutat, altre dels verguers dels molt
il·lustres senyorsa //457r // deputats del General
de Catalunya com de sa procura consta de Jau-
me Sayos, notari públich de Barcelona, als 8 de
octubre 1654, la qual és assí cusida ab senyal de
lletra E en lo dit nom ha renunciat lo dit offici
en mà y poder de ses senyories y en cas de Gas-
par Gatillepa, botiguer de Erles, ciutedà de Bar-
celona, per ser altre dels officis antichs y que se
poden alienar. E ses senyories han acceptat la
dita renunciació si y conforme per capítols y ac-
tes de cort los és lícit y permès, essent presents
per testimonis Joseph Blanch y Joseph Cortès,
verguers del consistori de ses senyories, ciute-
dans de Barcelona.

457v Divendres, a XXVI. En aquest die me han orde-
nat ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusís en lo present dietari una certificatòria feta
per lo doctor en medecina Francesch Matas
com la desgana del doctor en medecina Jacinto
Gibert, receptor dels fraus del General de Cata-
lunya, durà des de 14 de juny fins a 8 de agost,
tots pròxims passats del present y corrent any
1673, com és de vèurer de la dita certificatòria,
la qual és assí cusida, signada de lletra A.

679

[ 1673 ]

a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1655. També dos memorials impresos sense data ni peu d’im-
presor. (ACA, Generalitat, Dietari, N-70, entre els ff. 456 i
457).
b. a continuació un espai en blanc d’uns 44 mms.

a. a continuació procura, transcrita a l’Apèndix 6, pàg. 
1655.



En aquest mateix die me han ordenat ses senyo-
ries a mi, dit scrivà major, cusís en lo present
dietari dos memorials enviats de la cort de sa
magestat per lo embaxador del General don
Luis Çabater, lo un manuscrit presentat a sa
magestat en orde al tractament de embaxador
se pretén haver-se de donar al dit don Lluís Ça-
bater y lo altre stempat, presentat als senyors de
la junta del govern y altres senyors aserca lo ali-
vio dels allotjaments de soldats que tant temps
ha suporta esta provínçia, com en dits memo-
rials més llargament és de vèurer, que són sig-
nats de lletras B, C.

En aquest mateix die per orde de ses senyories,
instant Dionís Magarola, procurador fiscal del
General, intervenint en ditas cosas Joseph Sau-
leda, subrrogat en lo offici de scrivà major del
General de Catalunya, són estades presentades
requestes als reverents doctor Finestresa // 458r
// prevere y vicari perpètuo de Santa Maria del
Mar de la present ciutat y Joan Batista Pigui-
llem, prevere y capellà major de la iglésia del pa-
lau de comptessa de la matexa ciutat de Barce-
lona, com en los actes respective és de vèurer,
que són assí cusits ab senyal de lletras D, E y del
thenor següent:

«Noverintb universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo, septuagesimo tertio
die vero vigesima sexta mensis augusti eiusdem
anni intitulata presente et ad hec vocato atque
rogato me Josepho Sauleda, secretario et scriba
majore Generalis principatus Catalonie, subrro-
gato et presentibus etiam Hieronimo Cerveró et
Josepho Picó, mercatoribus civibus Barcinone,
protestibus ad hec vocatis spesialiter et assumptis
Dionisius Magarola, procurator fiscalis dicti Ge-
neralis, constitutus personaliter coram et ante
presentiam reverendi doctoris Francisci Fines-
tras, presbiteri et vicarii perpetui reverende co-
munitatis ecclesie parrochialis beate Marie del
Mar presentis civitatis Barcinone, personaliter
reperti in domibus propie habitationis Petri Vile-
lla, bongeii thelarum presentis civitatis Barcino-
ne, sciti in dicta civitate in platea dicta del Born,
qui dicto nominem eidem obtulit et presentavit et
seu per me dictum scribam majorem obtulere et
presentari publite petiit et requisivit quandam in
scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris se-
guentis: Molt bé saben y ignorar no poden, com
en la extracció dels censals feren los molt il·lus-
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tres deputats al abril 1672, obtemperant al dis-
posat en la concòrdia feta entre los deputats y
oÿdors de comptes del General de Catalunya de
una y los acrehedors censalistas del General de
part altra, fonch extret en la sort dels que no
condonaren las pencions lo reverent doctor
Francesch Finestres, vicari perpètuo de Santa
Maria del Mar y comunitat reverenda de Santa
Maria del Mar en un censal de penció dos-cents
divuyt sous //458v //que tots anys rebia sobre lo
General als 20 de juliol, per lluïcio del qual cen-
sal foren ditas y escritas en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat al dit reverent vica-
ri perpètuo y reverent comunitat de Santa Maria
del Mar, la quantitat de tres-centas sinquanta
lliures preu de dit censal a solta del scrivà major.
Y com lo sobredit censal, segons la relació del
magnífich racionala de la casa sia estat possehit
per Francesch Benet Cudina, lo qual, segons en
lo llibre de les Vàlues corrent de 1671, fol 180
consta resta devent, per lo offici de receptor del
General de Catalunya per resta del que havia
collectatb per compta de dita receptoria, una lliu-
ra nous sous y set, de altra part dit Codina, se-
gons lo llibre de Conserts, fol 63, consta que als
16 de maig 1620 assignà y consignà al General
mil vuytanta lliures li devia mossèn Miquel Oli-
ver, donsell, las quals dit Oliver ha de pagar dins
vint-y-un any, las quals pagava dit Codina per
compte de la Bolla de Tarragona, trienni 1578,
de las quals sols se’n a pagat la quantitat de qua-
tre-centes sinquanta lliures, com consta en lo
llibre de Vàlues, trienni 1623, fol 53 y 1628, fol
54, per lo que resta devent la quantitat de sis-
centes trenta lliures. Semblantment fonch se-
nyor y possessor del dit censal Joan Benet Codi-
na, lo qual, segons lo llibre de Vàlues corrent
fonch altra de las fiansas de Fernando Oliver,
arrendador de la Bolla de Tarragona, trienni
1678, la qual se li lliurà per preu de tretse mil
cent sinquanta quatre lliures per any, en lo qual
arrendament dit Codina se obliga en quatre-
centes lliures per quiscun any, com y per quant
entre totas las fiansas se havian obligat en tres-
centes sexanta sis lliures més per quiscun any del
que muntava dit arrendament, // 459r // las
quals defalcades rata per cantitat segons lo que
quiscun se era obligat sols lo dit Codina resta
obligat en tres-centes vuytanta-nou lliures vuyt
sous y un diner per quiscun any y per los tres
anys mil cent sexanta-set lliures nou sous y tres,
de las quals se han de defalcar sis-centes setanta
una lliura divuyt sous y onse li tòcan y gaudeix,
ço és, dos-centes sinquanta una lliura divuyt
sous y onse de aquelles vuyt mil sinch-centes
tres lliures quatre sous y hu que ab differents lli-
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a. a continuació una certificatòria i un memorial, transcrits
a l’Apèndix 6, pàg. 1656. També un memorial imprès sense
data ni impresor i un requeriment. El memorial comença El
embaxador... i acaba con todo redimiento. 4 pàg. (ACA, Ge-
neralitat, Dietari, N-70, entre els ff. 458/2 i 458/4).
b. l’original d’aquestes requestes estan intercalades entre els
folis 458/3 i 458, i 461 i 462 del trienni 1671 a 1674.

a. anotació escrita al marge esquerra, de la casa...lo qual se-
gons.
b. a continuació ratllat segons lo llibre.



bres de Vàlues y en differents jornadas consta
haver pagat Fernando Oliver, principal de dit
arrendament, y las restants quatre-centes vint
lliures se troba haver pagades per compta de
dita fiansa, axí que a compliment de ditas mil
cent sexanta-set lliures nou sous y tres està obli-
gat en dit arrendament resta debitor en quatre-
centes noranta-sinch lliures deu sous y quatre.
Axí mateix dit Joan Benet Codina, segons lo lli-
bre de Vàlues corrent, fol 46, se troba continuat
altre de les fiansas de Miquel Joan de Junyent,
arrendador de la Bolla de Gerona, trienni 1578,
per preu de dos mil cent trenta lliures per any,
en lo qual arrendament se obliga per tres-centes
lliures quiscun any dit Codina com consta en lo
llibre de Vàlues, trienni 1578, fol 209, y per
quant entre totas las fiansas se havian obligat en
dos mil vuyt-centes noranta-nou lliures més per
quiscun any del que muntava dit arrendament,
las quals defalcades rata per cantitat segons lo
que quiscuna de ditas fiansas se era obligadas
sols vingué dit Codina a estar obligat per dos-
centes sexanta-quatre lliures un sou y tres per
quiscun any y per los tres anys set-centes noran-
ta dos lliures tres sous y nou, de las quals se li
fan borsas quatre-centesa lliures set sous que li
tocan y gaudex de aquellas // 459v // trenta-dos
mil sinch-centes trenta-sis lliures setse sous y set
que en differents llibres de Vàlues y diversas
partidas consta haver-se pagat per dit de Jun-
yent principal y Lluís Salgueda, partícip de dit
arrendament, axí que resta a dèurer dit Joan Be-
net Codina la quantitat de tres-centes vuytanta-
vuyt lliures setse sous y nou per rahó de dita
fiansa, de tot lo qual se veu restar a dèurer los
possessors y amos que són estats del sobredit
censal dalt nomenats per las sobreditas quatre
partidas al General de Catalunya la quantitat de
mil sinch-centes quinse lliures setse sous y vuyt,
salvat en tot error de compte. Per lo que lo pro-
curador fiscal, inseguint lo thenor de la sobredi-
ta concòrdia et signater lo disposat en lo núme-
ro 12,13 y 14 a vostra mercè senyor doctorb

com a vicari perpètuo de la parroquial iglésia de
Santa Maria del Mar y a la reverent comunitat
de dita iglésia, los requereix y interpel·la revol-
ten als il·lustres deputats del General de Cata-
lunya la quantitatc se’ls és estada girada en lluï-
ció y quitació del sobredit censal y de altra part
absolgan y faran difinició al General de las pen-
cions atrassadas està devent lo General per oca-
sió de dit General en solució y paga de altra tan-
ta quantitat y a bon compte del que quedan
devent al General los sobredits possessors de dit
censal, firmant axí mateix diffinició de dit censal
com axí sia de justícia y perquè ignorància no

pugan al·legar se’ls fa la present requisició, re-
quirint al notari lleve acte de la presentació del
present, copia cujus eidem tradidit et liberavit
quam accepit et penes se retinuit. Qua quidem
papiri requisitionis scedula sic ut perdicetur obla-
ta et presentata illius dictus reverendus doctor
Franciscus // 460r // Finestras, verbo responden-
do, dixit quod retinebat sibi terminum juris ad
respondendum. De quibus ita per actis dictis ges-
tis atque secutis illico dictus Dionisius Magarola
dicto nomine petiit et requisivit instrumenta per
me dictum et infrescriptum scribam majorem.
Que fuerunt acta Barcinone sub anno, die, men-
se et loco predictis presente me dicto Josepho Saule-
da, scriba majore Generalis Cathalonia substitu-
to, et presentibus etiam testibus premissis ad
premissa vocatis spesialiter et assumptis pro ut su-
perius continetur.

Noverint universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo tertio
die vero vigesima sexta mensis augusti eiusdem
anni intitulata presente et ad hec vocato atque
requisito me Josepho Sauleda, secretario et scriba
majore Generalis principatus Catalonie subrro-
gato, et presentibus etiam Gabrielle Sunyol, cou-
rerio Barcinone cive, et Francisco Galvany, agri-
cole ville de Martorell, protestibus ad hec vocatis
spesialiter et assumptis Dionisius Magarola, pro-
curator fiscalis dicti Generalis, dicto nomine
constitutus personaliter coram et ante presentiam
reverendi Joannis Baptiste Piguillem, presbiteri
et capellani majoris ecclesie palatii comitise, pre-
sentis civitatis Barcinone et reverende comunita-
tis dicti palatii, personaliter reperti intus dictum
palatium qui dicto nomine eidem obtulit et pre-
sentavit et seu per me dictum scribam majorem
obtulere et presentari publite petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisitionis scedu-
lam thenoris seguentis: Molt bé saben y ignorar
no poden vostres mercès senyor Joan Batista Pi-
guillem, capellà major de la iglésia del palau de
la comptessa y reverent comunitat de aquella,
com en la extracció dels censals feta en lo abril
1671 en la casa de la Diputació, obtempe- //
460v // rant al transigit y concordat en la concòr-
dia entre los molt il·lustres deputats y oÿdors de
comptes de una y los acrehedors censalistas del
General de part altra, foren extrets vostres mer-
cès en nom de administradors de la capella del
palau de la comptessa en aquell censal que vos-
tres mercès com a administradors reben sobre lo
General de penció cent sous, que cau a terme al
primer de janer, per lo que se digué y scrigué en
la taula dels comuns depòsits de la present ciutat
en luïció, quitació y extincció del dit censal cent
lliures. Y com entre altres possessors y senyors de
dit censal haja possehit aquell don Jaume de
Cardona, lo qual segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1614, fol 187, dit de Cardona fonch altre
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de las fiansas de Joan Vidal, menor, quòndam,
lo qual fou cullidor de la Bolla de Barcelona y
en la caució per aquell prestada als 4 de nohem-
bre 1549 se obligà dit don Jaume de Cardona
per sinch-centes lliures y en altra caució prestà
lo mateix als 25 de dezembre 1567 se obligà lo
mateix don Jaume per dos-centes lliures sens
perjudici de la primera obligació, com consta en
lo llibre de Vàlues, trienni 1623, fol 950, ab
que, segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent
de 1673, fol 121, consta restar a dèurer quatre
mil quatre-centes dos lliures dotse sous y no
consta que dit don Jaume de Cardona haja pa-
gat quantitat alguna de la quantitat se era obli-
gat resta devent al General ditas set-centes lliu-
res. De altra part, dit don Jaume de Cardona,
segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent, fol
46, fonch altre de les fianses de Miquel Joan de
Junyent, arrendador de la Bolla de Girona,
trienni //461r //1578, lo qual se li fou lliurat per
preu de vint-y-un mil tres-centes una lliura per
quiscun any, en lo qual dit don Jayme, com
consta en lo llibre de Vàlues, trienni 1578, fol
209, se obligà per sinch-centes lliures quiscun
any y per quant entre totas las fiansas se havian
obligat en dos mil vuyt-centes noranta-nou lliu-
res més per quiscun any del que muntava dit
arrendament, las quals defalcadas rata per quan-
titat, segons lo que quiscú se era obligat, vingué
dit don Jayme a ésser obligat per quatre-centes
quoranta lliures dos sous y dos per quiscun any
y per los tres anys mil tres-centes vint lliures sis
sous y sis, de las quals se li han de fer bonas sis-
centes setanta-dos lliures sis sous li toca y gau-
deix de aquellas trenta-dos mil sinch centes
trenta-sis lliures setse sous y set que ab diffe-
rents llibres de vàlues y en differents jornadas
consta haver pagat per dit de Junyent, principal,
y Lluís Salgueda partícip, axí que queda devent
dit don Jayme per dit arrendament sis-centes
quoranta-vuyt lliures un sou y sis a compliment
de ditas mil tres-centes vint lliures sis sous y sis.
Axí mateix consta en lo Llibre de Conserts, fol.
19, que dit don Jayme de Cardona fou altre de
las fiansas en lo consert féu dita Luís Salgueda
ab lo General al primer de dezembre 1587 de
quantitat de sinch mil cent setanta-una lliura
deu sous y vuyt per rahó de dita Bolla de Gero-
na, en lo qual se obligà per dit Salgueda en la
quantitat de quatre-centes tretse lliures vuyt
sous y com dit Salgueda resta devent quantitats
conciderables per no haver pagat sinó la quanti-
tat de mil dos-centes vuyt lliures deu // 461v //
sous y axí resta a dèurer de dit compte tres mil
nou-centes sexanta-tres lliures sens altras quan-
titats que lo General ha pagat a differents acre-
hedors per ocasió de las vendas féu lo General
de alguns béns de aquell, com de tot consta en
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lo llibre de Vàlues y relació feta per lo racional
de la casa que en son cas y lloch se farà constar,
axí que queda devent dit don Jaume de Cardo-
na la quantitat de ditas quatre-centes tretse lliu-
res vuyt sous. Semblantment, segons dit llibre
de Vàlues 1671, fol 47, dit don Jaume se troba
continuat altre de las fiansas de mossèn Ferran-
do Oliver, arrendador de la Bolla de Tarragona
en lo trienni 1578, la qual se arrenda per preu
de tretse mil cent trenta-quatre lliures per any,
en lo qual se obligà en quatre-centes lliures
quiscun any, com consta en lo llibre de Vàlues,
trienni 1578, fol 212, però per quant entre to-
tes les fermanses se havian obligat en tres-centes
sexanta-sis lliures més per quiscun any del que
muntava dit arrendament, las quals defalcades
rata per quantitat, segons lo que quiscú se obli-
ga, sols resta obligat dit don Jaume per tres-
centes vuytanta nou lliures tres sous y hu quis-
cun any y per los tres anys en mil cent sexan-
ta-set lliures nou sous y tres de las quals se han
de defalcar dos-centas sinquanta una lliura di-
vuyt sous y onse li tocan y gaudeix de aquellas
vuyt mil sinch-centes tres lliures quatre sous y
hu que ab differents llibres de Vàlues consta ha-
ver pagat dit Fernando Oliver, axí que resta a dèu-
rer dit don // 463v // Miquel Salgueda, lo qual,
segons lo llibre de Vàlues corrent, fol 46, se tro-
ba continuat altre de les fianses de Miquel Joan
de Junyent, arrendador de la Bolla de Gerona,
trienni 1578 per preu de vint-y-un mil tres-cen-
tes una lliura per any, lo qual Salgueda se obligà
en dit arrendament per mil lliures quiscun any,
consta en lo llibre de Vàlues, trienni 1578, fol
209, y per quant entre totas las fiansas se havian
obligat en dos mil vuyt-centes noranta-nou lliu-
res més per quiscun any del que muntava lo
arrendament, las quals defalcades rata per canti-
tat, segons lo que quiscuna de ditas fiansas se
era obligat, sols vingué dit Salgueda a restar
obligat en vuyt-centes vuytanta lliures per quis-
cun any y per los tres anys en dos mil sis-centas
quoranta lliures, dotse sous y sis, de las quals se
li·n fan bonas mil tres-centas quoranta-quatre
lliures nou sous y onse li toca y gaudex de aque-
llas trenta-dos mil sinch-centes trenta-sis lliures
setse sous y set que ab differents llibres de và-
lues consta haver pagat Miquel Joan de Junyent
principal y dit Salgueda, per lo que resta a dèu-
rer la quantitat de mil dos-centas noranta-sis
lliures dos sous y set a compliment de dos mil
sis-centes quoranta lliures dotse sous y sis estava
obligat per rahó de dita fiansa, per tot lo qual se
veu restar debitors al General don Jaime de
Cardona, don Lluís de Cardona y Miquel Sal-
gueda, possessors del sobredit censal, la quanti-
tat de catorse mil nou-centas setanta-y-sinch
lliures setse sous y sinch salvat en tot error de
compte al qual deute està hipotecat lo sobredit
censal. Per lo que lo procurador fiscal, obtempe-
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rant // 464r // al disposat en la concòrdia entre
los il·lustres deputats y los acrehedors censalis-
tas et signanter en los números 12, 13 y 14 de
aquella, interpel·la y requereix a vostres mercès
senyorsa e o administradors de la capella del pa-
lau de la comptessa los requereix y interpella re-
volten als molt il·lustres senyors deputats en di-
minució y paga de altra tanta quantitat an restat
a dèurer al General los sobredits possessors de
dit censal la quantitat deb se’ls és estada dita y
scrita en lluïció y quitació del preu de dit censal
per los senyors deputats dit y scrit als adminis-
tradors de la capella del palau de la contesa a
solta del scrivà major y juntament fassan diffini-
ció de las pencions està devent a vostres mercès
per causa de dit censal, axí mateix en diminució
de dit deute y perquè ignorància no pugan ig-
norar se’ls presenta la present scriptura, reque-
rint al notari lleve acte de la present requisició,
copia cujus eidem tradidit et liberavit quam ac-
cepit et penes se retinuit. Qua quidem papiri re-
quisitionis scedula sic ut predicetur oblata et pre-
sentata illico dictus reverendus Joannes Baptista
Piguillem, verbo respondendo, dixit quod retine-
bat sibi terminum juris ad respondendum. De
quibus ita per actis dictis gestis atque secutis illico
dictus Dionisius Magarola dicto nomine petiit et
requisivit fieri et tradi unum et plura publicum
seu publica concimilia instrumenta. Que fue-
runt acta Barcinone sub anno, die, mense et loco
predictis presente me dicto Josepho Sauleda, scriba
majore generalis Cathalonia substituto, et pre-
sentibus etian testibus predictis ad premissa voca-
tis spesialiter et assumptis pro ut superius contine-
tur.

464v Dimars, a XXVIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cu-
sís en lo present dietari un vot dels magnífichs
assessors, advocat fiscal, ordinaris del General y
present casa de la Diputació y doctors consu-
lents aplicats sobre la sentència proferida als 4
de juliol pròxim passat per lo molt reverent can-
celler junctis tribus aulis en la causa de contra-
facció dels reals de vuyt apresos en la galera pa-
trona de la sereníssima República de Gènova,
capità d’ella, Hipólito Gallo, lo qual és signat ab
lletra H y del thenor següent:

«En lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oïdors de comptes del General
de Catalunya sobre la sentènçia proferida alsc //
465r // 4 de juliol proppassat lo molt reverent
canceller junctis tribus aulis en la causa de con-
trafacció de la aprehensió dels reals de vuyt feta

en la galera de Gènova, essent capità Hipólito
Gallo, sobre lo dubte del article en dita sentèn-
çia contengut absolent als magnífichs Miquel
Calderó, don Pedro de Amigant y Vicens Saba-
ter y Gleu de las penas de la Constitució de la
Observança ab lo attento que constant que las
penas de la constitució expressadas tant sola-
ment se incorran per la retiènçia dels qui estan
obligats ha revocar si dit aitento és perjudicial y
danyós a la present casa y de quin remey deuen
usar per reparo de dit perjudici, etcètera.

Los assessors y advocat fiscal y consulents in-
frascrits són de vot y parer que la dita clàusula y
attento sobredit és, segons diposició de dret, y
no perjudicial a la present casa. Pro nunch ad-
vertint que en cas que serà fet lo decret de exe-
cució y liquidació y los dits condemnats no
cumpliran al que se’ls serà liquidat en lo temps
que la dita constitució «Poch valdria» demana,
que a les hores incorrerian en las penas de dita
constitució, etcètera. Montserrat assessor, don
Valda consulens, Febrer, consulens, Areny, asses-
sor, Grymesachs consulens, Campderrós, advo-
catis fiscalis Generalis».

En aquest mateix die me han ordenat ses senyo-
ries a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una relació feta en lo consistori
de ses senyories per lo magnífich racional del
general y present casa de la Diputació aserca
aquells quatre censals que en la extracció del
mes de maig pròxim passat feta del corrent any
1673 sortejà Dimàs Çafont, ciutedà honrat de
Barcelona, //465v // la qual relació és signada ab
senyal de lletra F.

Setembre MDCLXXIII

Divendres, al primer de setembre MDCLXXIII.
En aquest die constituïda personalment en lo
consistori de ses senyories dona Mariangela Ol-
zina y Vilanova ha jurat en mà y poder de ses se-
nyories com, havent fetas las degudas diligèn-
cias per a trobar lo acte primitiu de la creació de
aquell censal de mil quaranta sous en què sor-
tejà en la extracció del mes de abril 1672, no ha
pogut trobar lo dit acte.

466r Dilluns, a IIII. En aquest die lo il·lustre senyor
Joseph de Thomàs, oïdor real, és baxat en la
Llotja de la mar de la present ciutat y en la casa
del General de Catalunya y s’és conferit en lo
aposento del receptor dels fraus de dit General
per vèurer si se contenan fraus y se ha trobat lo
frau següent:

Primo, deu pessas de buratas, unas ab seda y al-
tras sense seda de differents colors comprenent
si una pessa de burata blanca. Ítem, sis pessas de
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cadis color vert tot après en una hera de Jaume
Sitjar, hortolà.

466v Dimecres, a VI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cu-
sís en lo present dietari un vot de un magnífich
assessor del General, lo altre impedit, y del ad-
vocat fiscal del dit general y doctors consulents
aplicats, sobre si lo tenir lo magnífich doctor
Bonaventura Tristany, donsell, a un mateix
temps lo offici de jutge dels reclams y advocat
fiscal en dit nom de la cort dels magnífichs ve-
guer y balle de la present ciutat, juntament ab lo
de assessor de la capitania general del present
principat de Catalunya, se encontra ab las cons-
titucions, usos y costums de dit Principat, lo
qual vot és assí cusit, signat de lletra E.

Dijous, a VII. En aquest die ses senyories, ob-
tinguda primer hora per medi del síndich del
General per a las sinch de la tarda, enviaren un
recaudo o súplica al excel·lentíssim senyor lloc-
tinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat per medi dels
molt il·lustres senyors deputats ecclesiàstich y
real, la qual és del thenor següent:

«Excel·lentíssima senyors

Los deputats del General de Catalunya y sos
comptats diuenb //467r //que en lo mes de mars
del any proppassat enviaren a don Luís Çabater
ab embaxada a la reyna, nostra senyora, Déu la
guarde, per a representar-li differents matèrias
consernents al benefici públich y que obstaven a
les generals constitucions, privilegis, usos y cos-
tums del present Principat y que per conse-
güent necessitaven de reparo, las quals són las
que se segueixen:

Primo, las molèstias que causa lo tribunal de la
Capitania General al present Principat, occasio-
nades de que los ministres de dit tribunal no te-
nen salari de las causas per lo que quiscun die per
a lucrar ses averies se tem que aconsellan per son
propi interès, que per ço sie extinct dit tribunal
de la Capitania General. Y que axí mateix en tot
cas se revoquen los fets per dita capitania que són
contra constitucions, que per ser tants se omiteix
la prolixa narració de aquells, y que quant vostra
excel·lència se servesca manar se li donarà indivi-
dua notícia de ells, referint per ara las següents:

Ço és, las originadas de differents crides en las
quals se imposa un dret de deu per çent a las
mercaderias de contrabando, lo que és inusitat y
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és nou vectigal, essent axí que encara que sie en
mà de sa magestat, Déu lo guarde, y del ex-
cel·lentíssim capità general prohibir las robas de
contrabando emperò pretenen los deputats que
en cas se permetta entrar aquellas ha de ser sens
imposició o exacció.

Y axí mateix, la revocació de altre contrafacció
obrada per los ministres de la capitania general
en orde a altres crides respecte de prohibir lo ta-
llar fusta en Catalunya ab pretext que ha de ser-
vir per la fàbrica de galeras y vexells, la que vuy y
és, essent axí que en Catalunya sobra la fusta per
a dit effecte que quant se talla per dit respecte
los officials excedeixen en la comissió y havent
de tallar //467v // per a un vexell han tallat per a
moltíssims y la fusta se pert en los boschs y que,
pagant lo just preu de aquella, és cert sobrarà
per al servey de sa magestat y per los naturals,
essent axí que altrament se impedeix lo líbero
comers, són spoliats los naturals de sos propis
béns y lo que més sensible és que no redunda en
benefici de sa magestat.

Secundo, sobre lo alívio del present Principat en
matèria de alotjaments, supposat que tants anys
ha està sustentant lo dit Principat la cavalleria ab
pingües contribucions contra las generals cons-
titucions, servint en dit fet lo Principat més que
quant y havie guerra y axí no gosan los naturals
del alívio que aleshores tenien en lo temps de la
campanya ni lo haver-se deminuit lo número de
la cavalleria cedeix en benefici del Principat.

Tercio, sobre lo que suplica lo consistori de que
los taulers y receptors dels drets del General sien
franchs de alotjaments per haver-se axí observat
de moltíssims anys a esta part y també perquè és
molt conforme al dret comú y és molt del servey
de sa magestat perquè, essent los salaris tant tè-
nuos, las generalitats restan sens administració y
se perden, las quals totas las converteixen en lo
que los reys nostres senyors se han servit manar
en corts.

Quarto, la unió de la exacció dels drets de la
nova ampra, dit de guerra, a la exacció dels drets
de General y Bolla, per quant, assegurat que es-
tigue lo sou del excel·lentíssim capità // 468r //
general y lo del conceller de capa y spasa en lo
supremo de Aragó, lo demés se puga convertir
en pagar als acrehedors, que violentats dexaren
lo diner, las iglésies, hospitals, viudas y altres
personas del que sobra dels dits drets podrien
sentir algun alivio y los despachants no tindrien
de manifestar en tantas parts y serie franquejar
més las portas al comers.

Quinto, que en las causas de contrafacció se
prenga resolució en la Real Audiènçia conforme
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la brevedat que las corts se han promès en sem-
blants casos, com vuy se porroguen ab moltas
dilacions las declaracions de aquellas.

Sexto, que, attès los deputats tenen obligació de
suplicar a sa magestat se servesca enviar visita-
dor real per a visitar als ministres reals que no
purgan taula, sie servida manar-lo anomenar y
venir, attès que ha molts anys no són estats visi-
tats.

Finalment, sobre haver despullat a don Francis-
co Montserrat y Vives de una quantitat de grans
sens cognició de causa, sobre del que se ha re-
but informació en lo consistori, y no sols no és
estat restituït dit don Francisco Montserrat,
però encara a occasió de assò se ha dubtat si lo
consistori podie rèbrer ditas informacions
quant aquelles reb de més de dos-cents sin-
quanta anys ha esta part, y esta observansa pres-
crita és interpretativa de capítols de cort.

Voldrie lo consistori que estigués en mà sua de-
xar-o tot a la de vostra excel·lència però com las
constitucions y capitols de cort li hajen prescrit
la forma per a instar reparos de contrafaccions,
// 468v // representa a vostra excel·lència lo més
principal del que en lo estat present se offereix
al Principat, no sols perquè vostra excel·lència
tinga notícia de les matèries, però encara perquè
se servesca interposar-se ab sa magestat, que
Déu la guarde, esperant que vostra excel·lència
se servirà manar amparar las súplicas del consis-
tori, que o rebran a merçè particular.

E sa excel·lència féu resposta que ab molt gran
gust se interposaria ab sa magestat, que Déu
guarde, y que faria quant podria per sa part en
benefici de la Generalitat.

Disapte, a VIIII. En aquest die me han ordenat a
mi scrivà major, cusís en lo present dietari la cò-
pia de un memorial enviat a don Lluís Sabater,
embaxador del General en cort, lo qual és signat
de lletra D y del thenor següent:

«Senyoraa

Los deputats del General de Catalunya diuen
que an discorregut un any y quatre mesos des
de que enviaren a don Luísb // 469r // Çabater
per son embaxador per a representar a vostra
magestat, Deú la guarde, las necessitats que pa-
teix la provínçia y juntament suplicar-li fos ser-
vida manar-la aliviar en la conformitat que de la
real grandesa de vostra magestat se an sempre

promès. Y com estian certs que la dilació deu és-
ser occasionada de difficultats que no deuen
restar satisfetes per la distància de aquexa cort
per a occòrrer a elles ab papers y rahons. Per ço,
postrats als reals peus de vostra magestat, supli-
can dos cosas: la primera, que, en les matèries
de contrafaccions de que se a firmat dupte vos-
tra magestat, se servesca manar al lloctinent ge-
neral que mane declarar-las llevats tots diffugis;
la segona, és que, per quant lo dit lloctinent ge-
neral està a la vista de totas las matèrias que su-
plica lo Principat a vostra magestat per medi de
son embaxador que vostra magestat se servesca
manar a dit lloctinent que informe de nostras
súplicas, que axí lo Principat tindrà més promp-
tament allenades las difficultats y consiguirà lo
embaxador ab mes facilitat totes les merçès que
avem suplicat a vosta magestat, com ara nova-
ment suplican y speram de vosta magestat».

469v Dilluns, a XI. En aquest die és tornat a la present
ciutat y en lo consistori de ses senyories lo il·lus-
tre senyor oÿdor militar, lo qual era anat fora la
present ciutat.

En aquest mateix die lo doctor Pere Cardona,
subrrogat en lo offici de síndich del General,
per orde de ses senyories ha reportat un recaudo
o súplica al excel·lentíssim senyor lloctinent y
capità general de sa magestat en lo present Prin-
cipat en orde a la contrafacció per tenir dos offi-
cis ab jurisdicció lo doctor Bonaventura Tris-
tany, lo qual és assí cusit, signat de lletra A y del
thenor següent:

«Excel·lentíssima senyor

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència com lo doctor Bonaventura Tristany,
donsell domiciliat en la present ciutat, occupa y
exerceix en un mateix temps dos officis de juris-
dicció, és ha saber, lo offici de jutge de reclams
y advocat fiscal en dit nom de las corts del ve-
guer y balle de la present ciutat y lo offici de as-
sessor més antich de la capitania general del pre-
sent Principat y en dit nom advocat fiscal de
aquella, lo que encontra ab las generals consti-
tucions y senyaladament ab la constitució 1, tí-
tol «Que ninguna persona puga tenir dos officis
de jurisdicció en la present ciutat de Barcelona»
y per tot lo Principat se veu clarament encontrar
ab dita constitució 1 sens que obste al sobredit
que dita constitució és conforme a disposició de
dret comú y que axí ha de admètrerb //470r //las
interpretacions del mateix dret comú y que

685

[ 1673 ]

a. l’original d’aquest memorial està intercalat entre els folis
468 i 469 del trienni 1671 a 1674.
b. a continuació un memorial transcrit en el mateix dietari.

a. l’original d’aquesta súplica està intercalada entre els folis
469 i 470 del trienni 1671 a 1674.
b. a continuació una súplica transcrita en el mateix dietari.



també las constitucions del present Principat,
encara que·s degan entèndrer a la lletra, adme-
ten també las intel·ligèncias jurídicas per a què
se evite tot absurdo y que comunament los doc-
tors limitan la prohibició de tenir dos officis en
cas que lo exercici de aquells sia incompetible y
no altrament; y que dita constitució 1 parla de
quant la jurisdicció de dit offici coheret territorio
y que la observància hauria donat interpretació
a la dita constitució, havent tingut alguns los
dits officis en un mateix temps perquè se respon:

Primo, que no és segura ni certa la pretesa limi-
tació quant los officis no són incompetibles en
tèrmens de officis de jurisdicció ni en aquells
parlan los doctors.

Secundo, perquè en cas que fos verdadera dita li-
mitació no se aplicaria al present fet perquè in-
competibles se judican los officis sempre que
tendunt ab diversa y és different la jurisdicció y
per seguir-se inconvenient del curs del exercici
de las dos jurisdiccions en una persona y dita in-
competibilitat és innegable en lo present fet:
perquè la jurisdicció de jutge de reclams és en
quant als vehins y habitants en lo present Princi-
pat y en dit nom de jutge de reclams és advocat
fiscal de totas las causas criminals de la cort del
Veguer y la jurisdicció de assessor de la capita-
nia és en orde dels fets de guerra y de militars en
los casos que permeten las constitucions de Ca-
talunya y axí bé podria succehir cas que dit jutge
de reclams tractàs de jurisdicció en algun cas
que la capitania general pretengués tenir cogni-
ció d’ell y per consegüent seria incompetible lo
exercici de dos officis en una matexa persona y
de // 470v // gran inconvenient y axí mateix en
dit nom de jutge de reclams, essent advocat fis-
cal de dita cort del veguer, pot succehir que se
offeresca cas de contenció entre aquella y lo tri-
bunal de la capitania general, la defensa de la
qual tocaria al jutge de reclams y, essent lo ma-
teix assessor de la capitania general, no podria
acudir al cumpliment de las obligacions.

Tertio, perquè encara que lo tenir en un mateix
temps dos officis que no són incompetibles no
fos prohibit per dret comú, emperò tots los doc-
tors concordan qu·és gran inconvenient que un
tinga dos officis encara que aquells sien compe-
tibles y, tenint lo present Principat una lley ge-
neral clara y expressa que prohibeix lo tenir dos
officis de jurisdicció en un mateix lloch y que
pot entèndrer-se indistictament, és rahó donar-
li la intel·ligència indistincta que mira a la bona
administració de justícia per la qual se evitan los
inconvenients que ponderan los doctors y no és
dubtable en lo present Principat se’n seguirian
moltíssims si·s donàs per constant que un mateix
subjecte pogués tenir dos officis ab jurisdicció.
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Quarto, perquè dits officis de jutge de reclams y
assessor de la capitania general són officis de ju-
risdicció en la present ciutat y no sols en aquella
tenen son territori sinó encara en tot lo Princi-
pat, y axí resta prohibit lo concurs de dits officis
en una persona segons dita constitució 1.

Últimament, encara que·s vulla al·legar obser-
vànçia encontrari de // 471r // que alguns han
tingut dits dos officis, emperò se diu que dita
observànçia no·s pot al·legar contra las constitu-
cions de Catalunya ni dita observànçia se pot
salvar ab lo pretest de ser interpretativa perquè
esta no té lloch quando verba constitutionis sunt
clara. Per ço y altrament, los dits deputats y oÿ-
dors de comptes de dit General de Catalunya a
qui per la obligació de sos officis y jurament te-
nen prestat toca y pertany la observànçia de di-
tas generals constitucions y exir al reparo de
aquellas, inseguint lo vot dels assessors, advocat
fiscal y consulents per dit fet aplicats, extrajudi-
cialment suplican a vostra excel·lència que per
reparo de dita constitució 1, títol «Que ninguna
persona puga tenir sinó un offici en un mateix
lloch» sie de son servey manar al dit doctor Bo-
naventura Tristany deixe lo un de dits dos offi-
cis de jurisdicció per a què quede dita constitu-
ció 1 sanada, lo que rebran a singular gràcia y
merçè de la mà de vostra excel·lència».

E sa excel·lència ha fet de resposta se’l mirarie,
segons ha fet relació lo dit síndich.

471v Divendres, a XV. En aquest die lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del Gene-
ral, per orde de ses senyories ha reportat al ex-
cel·lentíssim senyor lloctinent y capità general
de sa magestat un paper de embaxada que és se-
gon en orde a la contrafacció per tenir dos offi-
cis ab jurisdicció lo doctor Bonaventura Tris-
tany, lo qual és assí cusit, signat de lletra B y del
thenor següent:

«Excel·lentíssima senyor

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya ab altra embaxada presentada a
vostra excel·lència als 11 del corrent mes de se-
tembre representaren a vostra excel·lència com
lo doctor Bonaventura Tristany, donsell en la
present ciutat domiciliat, de present occupa y
exerceix dos officis de jurisdicció, és a çaber, lo
offici de jutge de reclams y en dit nom advocat
fiscal de les corts del veguer y balle de la present
ciutat y lo offici de assessor més antich del tribu-
nal de la capitania general del present Principat
y com a tal advocat fiscal de dit tribunal; lo que
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encontra ab las generals constitucions de Cata-
lunya y assenyaladament ab la constitució 1, tí-
tol «Que ninguna persona puga tenir dos officis
de jurisdicció en un mateix lloch» y altres apli-
cables y essent losa // 472r // sobredits officis de
jurisdicció en la present ciutat de Barcelona y
per tot lo Principat se veu clarament encontrar
ab dita constitució 1 sens que obste al sobredit
si·s deia que dita constitució és conforme a dis-
posició de dret comú y que axí ha de admètrer
las interpretacions del mateix dret comú y que
també las constitucions del present Principat,
encara que·s degan entèndrer a la lletra, adme-
ten també las intel·ligèncias jurídicas per a què
se eviten tot absurdo y que comunament los
doctors limitan la prohibició de tenir dos officis
en cas que lo exercici de aquells és incompetible
y no altrament y que dita constitució 1 parla
quant la jurisdicció del offici coheret territorio, y
que la observança avia donat interpretació a la
dita constitució havent tingut alguns los dits of-
ficis en un mateix temps. Perquè se respon:

Primo, que no és segura ni certa la pretesa limi-
tació quant los officis no són incompetibles en
tèrmens de officis de jurisdicció ni en aquells
parlan los doctors.

Secundo, perquè en cas que fos verdadera limi-
tació no se aplicaria al present fet, perquè in-
competibiles se judican los officis sempre que
tendum ad diversa y és diferent la jurisdicció y
pot seguir-se inconvenient del curs del exercici
dels dos jurisdiccions en una persona y dita in-
compitibilitat és innegable en lo present fet.
Perquè la jurisdicció de jutge de reclams és en
quant als veïns y habitants en lo present Princi-
pat y en dit nom de jutge de reclams és advocat
fiscal de totes les causes criminals de la Cort del
Veguer y la jurisdicció de assessor de la capita-
nia és en orde als fets de guerra y de militars en
los casos que permeten las constitucions de Ca-
talunya y axí bé pot succehir cas que dit jutge de
reclams tractàs de jurisdicció en algun cas que la
capitania general pretengués tenir cognició de
ell y per con- //472v // següent serien incompe-
tible lo exercici de dits dos officis en una matexa
persona y de gran inconveniència, y axí mateix
en dit nom de jutge de reclams, essent advocat
fiscal de dita cort del veguer, pot succehir que
se offeresca cas de contenció entre aquella y lo
tribunal de la Capitania General, la defensa de la
qual tocaria al jutge de reclams y essent lo ma-
teix assessor de la capitania general no podria
acudir al cumpliment de ses obligacions.

Tertio, perquè encara que lo tenir en un mateix

temps dos officis que no són incompetibles no
és prohibit per dret comú, emperò tots los doc-
tors concordan que és grave inconvenient que
un tinga dos officis encara que aquells sien in-
competibles y, tenint lo present Principat una
ley general clara y expressa que prohibeix lo te-
nir dos officis de jurisdicció en un mateix lloch y
que pot entèndrer-se indistinctament, és rahó
donar-li la intel·ligència indisticta que mira a la
bona administració de la justícia per la qual se
evitan los inconvenients que ponderan los doc-
tors y no és duptable en lo present Principat
se·n seguirien moltíssims inconvenients si·s do-
nàs per constant que un mateix subjecte pugués
tenir dos officis de jurisdicció.

Quarto, perquè las constitucions del present
Principat poden admètrer la interpretació ut
evitetur absurdum, però no la contrària de ad-
mètrer interpretació a effecte de seguir-se ab-
surdo.

Quinto, perquè dits officis de jutge de reclams y
assessor de la //473r // capitania general són of-
ficis de jurisdicció en la present ciutat y no sols
en aquella tenen son territori sinó encara en tot
lo Principat y axí resta prohibit lo concurs de
dits officis en una persona segons dita constitu-
ció.

Ultimament, encara que·s volgués al·legar ob-
servansa en contrari de que alguns an tingut dits
dos officis, emperò se diu que dita observansa
no·s pot al·legar contra las constitucions de Ca-
talunya que prohibeixen aquella contra consti-
tucions, ni dita observansa se poria salvar ab lo
pretest de ser interpretativa perquè esta no té
lloch quando verba constitutionis sunt clara. Per
ço y altrament, los dits deputats y oÿdors a qui
toca per la obligació de sos officis, jurament te-
nen prestat y sentència de excomunicació tenen
oïda, la observansa de las generals constitucions
y exir al reparo de aquellas, inseguint lo vot dels
assessor y advocat fiscal de la casa de la Diputa-
ció y consulents per dit effet aplicats, extrajudi-
cialment suplican a vostra excel·lència en esta
segona embaxada que per reparo de dita consti-
tució y altres aplicables sie de son servey manar
al dit doctor Bonaventura Tristany dexe lo un
de dits dos officis de jurisdicció a fi y effecte res-
te dita constitució sanada, lo que rebran dits de-
putats y oÿdors a singular gràcia y mercè de la
mà de vostra excel·lència.

E sa excel·lència ha fet de resposta se’l miraria
segons ha fet relació lo dit síndich.

En aquest mateix die ha faltat en lo consistori
per causa de sa indisposició lo il·lustre senyor
deputat real.
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473v Disapte, a XVI. En aquest die ses senyories me
han ordenat a mi, scrivà major del General de
Catalunya, cusís en lo present dietari una relació
del magnífich racional de la present casa aserca
de aquells vint-y-un censals que sortejà la se-
nyora Francisca Bosser y Çafont, viuda, en la
extracció de censals feta en lo mes de maig
proppassat del corrent any 1673, la qual és sig-
nada de lletra E.

En aquest mateix die la senyora Francisca Bos-
ser y Çafont, viuda, present en consistori ha ju-
rat en mà y poder de ses senyories com, havent
fetes les degudes diligències per a trobar los ac-
tes de las creacions de aquells vint-y-hu censals
que sortejà en la extracció del mes de maig
1673 dels censals condonats, no ha pogut tro-
bar sinó un de aquells, lo qual offereix entregar
al official a qui specte.

Dilluns, a XVIII. En aquest die s’és partit de la
present ciutat lo il·lustre senyora //474r // depu-
tat militar per cafers propis.

En aquest mateix die ha fet relació lo doctor
Pere Cardona, servint lo offici del General, com
per orde de ses senyories lo dia de vuy és anat al
molt reverent canceller a effecte de instar-li lo
despaig de las contrafaccions pendents y en par-
ticular la declaració del altercat de las subsidià-
rias en la contrafacció de Gènova, y que dit molt
reverent canceller ha respost que lo dimars o lo
dimecres sens falta juntaria la sala.

Dimecres, a XX. En aquest die lo doctor en me-
decina Pau Fuster, present en consistori, mit-
jensant jurament ha fet relació a ses senyories
com lo doctor Diego Figuerola, advocat fiscal
del General, ha continuat en sa indisposició de
des que féu relació en lo consistori de ses senyo-
ries fins vuy (y) continua en sa indisposició im-
posibilitat de poder servir lo dit son offici de ad-
vocat fiscal.

474v Divendres, a XXII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo senyor deputat
real, lo qual estava detingut en sa casa per indis-
posició de malaltia.

En aquest mateix die la senyora Francisca Bos-
set y Çafont, viuda de Alvaro Anthoni Bosser,
donsell, son marit quòndam, obtemperant a un
vot fet per los magnífichs assessors ordinaris del
General y present casa de la Deputació al peu de
una súplica presentada en lo consistori de ses se-
nyories per part sua sobre la solta se li havie de
fer del preu de aquells vint-y-un censals, girat a
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la taula de la present ciutat per ses senyories y
per lluïció y quitament de aquells, en los quals
sortejà en la extracció feta en lo mes de maig
pròxim passat del present y corrent any 1673,
en lo qual vot declaran los dits magnífichs asses-
sors haver-se-li de fer la dita solta, no obstant
ésser lo dit Alvaro Anthoni Bosser fermansa de
Francesch de Malla y Conanglell, oÿdor militar
que fonch en lo trienni 1635, lo qual resta debi-
tor al General junt ab sos condeputats en la
quantitat de dos-centes quoranta-tres lliures sis
sous y dos per condemnació de la visita del dit
trienni, com més llargament és de vèurer ab la
relació del magnífich racional del General y pre-
sent casa de la Deputació, cusida en lo present
dietari en jornada de 16 del present y corrent
més de setembre. Entès emperò que la dita
Francisca Bosser y Çafont antes de fer-se-li la
dita solta lloàs, aprobàs y de nou confirmàs la
dita fiansa per lo dit Alvaro An- // 475r // thoni
Bosser feta al dit Francesch de Malla y Conan-
glell com de la dita súplica y vot és de vèurer,
qu·és cusida en lo llibre de Deliberacions co-
rrent, sots la present jornada. Per ço, la dita se-
nyora Francisca Bosser y Çafont lloa, aproba,
ratifica y confirma la dita fermansa per lo dit Al-
varo Anthoni Bosser, son marit, feta al dit Fran-
cesch de Malla sens ninguna derogació de nin-
guna de las obligacions en lo acte primitiu de
dita fermansa continuades, declarant que aque-
lla per rahó del dit vot ni solta no sien en ningu-
na cosa prejudicades ni cancellades, ans bé
aquellas resten en sa força y valor y promet als
molt il·lustres senyors deputats que sempre y
quant tinga lloch la execució de la dita fiansa
que en tal cas donarà y pagarà la quantitat que
per rahó de la dita fiansa constarà ésser deguda y
per ço attèndrer y cumplir ne obliga tots sos
béns mobles e immobles haguts y per haver,
com a deutes fiscals y reals y ab jurament, essent
presents per testimonis Joseph Blanch y Joseph
Cortès, verguers del consistori de ses senyories.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General de Catalunya, cusís en
lo present dietari dos relacions fetas per lo mag-
nífich racional de la present casa, ço és, la una
aserca de aquells dos censals que sortejà lo reve-
rent rector del col·legi de Betllem de la com-
panyia de Jesús de la present ciutat en lo mes de
maig proppassat del present any 1673 y lo altre
aserca de aquells sinch censals que sortejà axí
mateix don Francisco Casamitjana Eril y Fonoll,
qu·és part de aquells sis censals que sortejà en
dita extracció de censals en lo dit mes de //475v
// maig proppassat de 1673, que són assí cusi-
das, signadas de lletras A y B.

Disapte, a XXIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
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del General, com lo dia de avuy per orde de ses
senyories se és conferit ab lo molt reverent can-
celler a effecte de dir-li com dit síndich havia re-
ferit al molt il·lustre consistori lo que sa senyo-
ria de dit molt reverent canceller havia respost al
recado de dit síndich del dilluns proppassat y
que com dits molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors no hajan vist que se hajan juntadas las
salas ni lo dimars, ni lo dimecres, ni en tota la
semmana lo tornan a instar novament en lo des-
paig de ditas contrafaccions y que lo dit molt re-
verent canceller ha respost que lo no haver jun-
tadas las salas per dit effecte com havia dit era
estat per causa de moltas occupacions que no li
ere estat posible y que quant antes las juntaria.

509r Incipit annus a Nativitate
Domini MDCLXXIIII

510r Disapte, a XXX. En aquest die són vinguts ab
embaxada per part del molt il·lustre Capítol de
la Seu de la present ciutat los senyors ardiaca
don Ramon Sans y lo canonge don Anthon Sa-
yol, canonges de dit molt il·lustre Capítol, dient
a ses senyories com la reyna nostra senyora ab sa
real carta ha ordenat se fessen pregàrias per lo
bon succés de la guerra, y que ditas pregàrias se
comensavan des de dimars primervinent en ha-
vant, que se faria professó general per la present
ciutat com en semblants casos se acostuma y
que ses senyories se servisen manar enviar las
caixas que en semblants occasions han acostu-
mat. E ses senyories han fet de resposta que o
mirarien y tornarien resposta.

Gener MDCLXXIIII

510v Divendres, a V. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo molt il·lustre de-
putat ecclesiàstich.

511r Dilluns, a VIII. En aquest die lo reverent pare
Magí Vendrell, sacerdot de la companyia de Je-
sús, com ha procurador del reverent pare Joan
Batista Vivet, també sacerdot de la Companyia
de Jesús y rector del col·legi de Santa Maria de
Betlem de la present ciutat de Barcelona, consta
de sa procura en poder de Jaume Corbera, no-
tari públich de Barcelona, a 17 de octubre del
any 1671, la qual és assí cusida signada de lletra
Aa, en dit nom present en consistori, ha jurat en
mà y poder de ses senyories com havent fet las
diligèncias posibles lo dit reverent pare rector
en trobar lo acte primitiu de aquell censal que
rebia lo dit col·legi de Betlem sobre lo General
de Cathalunya en què fonch extret en la extrac-

ció de 2 de maig pròxim passat, no ha pogut
trobar lo dit acte. En aquest mateix die me han
ordenat ses senyories a mi, scrivà major del //
511v // General, cusir y continuar en lo present
dietari una carta del excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat, la qual és
signada de lletra B y del thenor següent:

«Haviendoa el enemigo intentado seguna vez el
querer imbadir Mazanete, me avisa el capitán
Alonso Rodríguez Montero, que está governado
con alguna infantería aquella villa, que havien-
do animado los paisanos, chocaron con él, y mata-
ron más de cién franceses, y hicieron prisioneres al
marqués de Castellar, que los comandava, dos ca-
pitanes, el governador de los baños y otros veinte, y
doy a vuestra señoría la norabuena con mucho
gusto de este buen suceso, y con esta ocasión no es-
cuso decir a vuestra señoría que la frontera se ha-
lla muy falta de infantería para su defensa, y la
cavallería perdiéndose en campaña por los fríos y
travaxo que padeçe, y que combiene al servicio de
su magestad que vuestra señoría haga todo es-
fuerço para que la leva de su tercio se consiga con
toda brevedad, nombrando luego infantería de
campo y demás oficiales, pues sin éstos estaría
siempre empantanada, por no tener quien la soli-
cite, y porque aquí se podrán recoger mui pocos
soldados, por haver levantado la ciudad y estar le-
vantando el cumplimiento de su tercio, vuestra
señoría dispondrá que los capitanes se repartan
en las ciudades o villas de este Principado que fue-
ren más a propósito para que se efectue la leva,
quedando un capitán en esta ciudad para el mes-
mo efecto. Espero que vuestra señoría mirará esto
con veras que tanto combiene //512r // al servicio
de su magestad. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, 8 de febrero 1674. El
duque de San Germán. Señores diputados del Ge-
neral de Cathaluña.»

En aquest mateix die ses senyories dels senyors
deputats y oÿdors, ab verguers ab masas altas
acompanyats dels officials mestres de la present
casa, són baxats en la Llotja del mar de la pre-
sent ciutat per a comensar de encantrar los drets
del General y bollas del General com és acostu-
mat. En aquest mateix die lo il·lustre senyor oï-
dor real se·s conferit en la casa del General de la
present ciutat y en lo aposento del receptor dels
fraus, a effecte de vèurer en aquell los fraus hi
havia, y se han trobat lo següent, ço és, un
guardapie de xanellot blanch y encarnat de
Olanda guarnit de punta de perxer y tres trosos
que tiran deu palms entre tots tres, après tot de
casa de Maria Mirall.
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Dimars, a VIIII. En aquest die lo molt il·lustre
senyor deputat ecclesiàstich, estant ses senyories
junts consistorialment en la sala del consistori
en la forma acostumada, ha fet una proposició
del thenor següent:

«Molt il·lustres senyors. En consideració de la
carta que lo excel·lentíssim senyor duch de San
Germán ha scrit al present consistori lo dia de
ahir, y ponderades //512v // las rahons en aque-
lla contengudes, seria de conveniència que vos-
tra senyoria anomenàs mestre de camp per al
tèrcio de quatre-cents hòmens que de present fa
lleva lo General per a acudir més promptament
al servey de sa magestat, que Déu guarde, y son
de vot y parer se anomene lo senyor compte de
Robles, persona benemèrita per a dit puesto»

Foren del mateix parer los senyors deputats y
oÿdor ecclesiàstich y oÿdor real, y los senyors
deputat y oÿdor militars foren de contrari sen-
tir, dissentint a la dita nominació. En aquest
mateix die los senyors deputats y oÿdors militars
me han entregat a mi, Joseph Sauleda, subrro-
gat en lo offici de scrivà major del General de
Cathalunya, una scriptura per a què la llegís en
lo consistori en presència sua y de tots los de-
més senyors del consistori, requerint-me ne lle-
var acte, la qual és del thenor següent:

«Molt il·lustres senyors deputats y oÿdors eccle-
siàstichs y reals. Com lo consistori dels senyors
deputats, ab intervensió dels senyors oÿdors de
comptes del General, tots conformes, haje deli-
berat servir a sa magestat, que Déu guarde, ab
tèrçio en occasió que lo enemich, ab incursions
contínues, está invadint e infectant les campa-
nyes y poblacions del Principat, obligació a
que·l restrenyia no sols lo saber que era voluntat
de la reyna, nostra senyora, manifestada ab sa
real carta, sinó també lo trobar-se la província
en estat de invadida; en què los deputats y oÿ-
dors per disposició de generals constitucions y
capítols de Cort // 513r // quant més prest se
puga procurar lo remey posant en armas de de-
fensa als habitants. E com sobre la present
urgènçia dega també mòurer el consistori lo
considerar que lo rey, nostre senyor, apresta dis-
posicions per a comètrer al enemich o minorar
ses forçes, a què la ciutat de Barcelona asisteix
també ab son tèrçio, tenint-lo ya en estat de
marcha y de forma que està ya fent a la frontera
lo real servey. Attenent, pues, los deputats y oÿ-
dor militars a què per la dispedició de la leva és
necessari que se arribe a provisió de mestre de
camp, an moltes vegades conferit ab vostra se-
nyoria sobre lo convenir en persona que honràs
semblant puesto, y conciderant dits deputats y
oÿdor militars que dels declarats a voler-lo ocu-
par ningú era de tanta graduació, mèrits y pren-
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das, com lo excel·lentíssim senyor marquès de
Aytona, an significat a vostra senyoria que son
ànimo seria sempre no desistir de acordar que
ho sie sa excel·lència, a què no ha asentit may
vostra senyoria per interior empenyo que diu té
cada hu de vostra senyoria a fer nominació de
altre subjecte, diferint-se axí la conclusió d’ell,
que és tant necessària. Emperò, perquè a sem-
blant dilació en deservey de sa magestat y perju-
dici de la provínçia, sie en tot tems manifest que
no han donat ni en part ocasió dits militars, re-
petiran ab la present a vostra senyoria algunas
de las moltas rahons los asisteixen en perseverar
en sa irrevocable resolució, y las que deuen
mòurer a vostra senyoria a conformar-se ab ella.
Y la que més toca a la part de la obligació de dit
consistori és lo vèurer que lo restar-se axí parcial
los vots en cosa tant important y necessària, és
ocasió que la leva està tant atrasada, que encara
no y ha soldats per // 513v // formar una com-
panyia, ni menos molts dels altres officials de
son tèrcio, esperant, los que són a propòsit per
ajò, lo èxit de aquest primer puesto, en què és
deu tenir per cert que se senyalaran persones de
més qualitat y esfera quant sia major la del cabo
principal de dit tèrcio.

Que esent-ho dit excel·lentíssim senyor mar-
quès, asentaran plasa molts vassalls seus, que per
tenir sa excel·lència tants estats en Cathalunya, y
principalment en la frontera, com són lo comp-
tat de Osona, lo bescomptat de Bas, bescomp-
tat de Cabrera, la baronia de Llegostera, y dins
Roselló, lo bescomptat de Illa, hont sos vassalls
estant anclant per son natural senyor y a sa vista
tindran ocasió de manifestar son afecte, hi haurà
entre ells persones de molt sèquito, ya per tenir
aquelles ses haçiendes ella propínquas, ab què
de esta manera defensaran sa pròpia causa, com
també per congrasiar-se ab son senyor y obli-
gar-lo ab serveys fets a sos ulls, com ya altras ve-
gades és experimentat, pues en la guerra de Sal-
sas dits vassalls sustentaren a ses costas un tèrcio
de sis-cents hòmens, lo que axí ara redundarà
també com lashoras en servey del rey, nostre se-
nyor, augment del mateix tèrcio y benefici de la
província.

Que dit excel·lentíssim marquès, per sa gran ca-
litat y sanch que per tantes pars confina ab real,
per ésser titulat tant antich y dels de primera
magnitut en Espanya, per la prerrogativa de
grande y demés blasons de sa nobilíssima //514r
// casa, escedeix notòriament a qualsevol atre
persona natural o originària del present Princi-
pat que·s pugés conciderar proporcionada per
semblant empleo.

Que aquest restarà ben assegurat de ventajós en
sa excel·lència per la experiència gran que·s té
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de què tots sos antecessors han florit en la scièn-
çia militar honrant los puestos més prehemi-
néns de la monarquia en la guerra com també
en la pau, de què no ha resultat poca glòria a
Cathalunya, que és viva memòria de asò lo blasó
de gran senescal, més propi de Cathalunya que
de Aragó, de què gosa en propietat sa casa títol,
que per donar-li de sí la primacia en lo govern
de les armes, y per haver-se honrat ab ell molts
dels infants de la real casa de Aragó, indica la
destresa y felicitat ab què les an manejades tots
sos antepasats y assegura que, honrant sa ex-
cel·lència lo puesto de mestre de camp del Prin-
cipat, creixerà aquest per avant en estimació.

Que trobant-se vuy molts tèrcios del rey, nostre
senyor, ocupats de cabos titulats y de grandesa,
és molt convenient que ho sia també del tèrcio
del Principat persona de la mateixa hyerarquia,
com és lo excel·lentíssim senyor marquès, per
què reste igualment autoritzat dit tèrcio com ho
han restat los puestos de general ab lo gran de-
sempenyo que els donaren sos acendents, y últi-
mament lo excel·lentíssim senyor dona Guillem
Ramon, son pare, comensant a servir ab tan su-
prema occupació en la guerra de Cathalunya, a
què fa gran disonància la present contradicció.

Que és de suma conveniència de dit Principat
tenir obligat a sa excel·lència donant-li gust de
asentir en cosa tant justa, no sols perquè ab asò
farà alguna demostració dita província de la
memòria que té y deu tenir dels molts favors
que ha rebuts lo comú de la matexa // 514v //
provínçia y molts de sos particulars de mà del
excel·lentíssim senyor marquès de Aytona, pare
y predecesor de sa excel·lència, en occasió que
era hu dels sis de la quinta universal de la mo-
narquia, nomenat axí expressament per la ma-
gestat de Felip Quart, nostre rey y senyor, de
què deu recordar-se lo consistori, y en particu-
lar lo senyor oÿdor ecclesiàstich per ser estat al-
tra vegada consistorial, sinó per los que ara no-
vament ha fet y fa sa excel·lència al embaxador
enviat per lo consistori a la reyna, nostra se-
nyora, en què és acrehedor sa excel·lència en
grau a què dificultosament podrà lo Principat
correspòndrer, com ho manifesten las cartas
que contínuament escriu dit embaxador ab
clàusulas de molta expressió, y també perquè
per havant deu sperar dit consistori que avant-
çat sa excel·lència en edat y en puestos de la mo-
narquia iguals ho majors que los que han tingut
sos antecessors, serà un segur asilo de dit Princi-
pat en tot lo que sia de sa conveniència y benefi-
ci, punt a què deu tenir la mira lo consistori, no
sols perquè li està bé tenir entrada ab les perso-
nes ab qui descansa sa magestat lo govern, sinó

també per quant la experiènçia que moltes coses
per lo curs del temps se deven lograr, per tenir
falta dit consistori de intercesors de autoritat y
eficàcia.

Estas y les demés rahons que asistexen al comú
aplauso que ha de tenir la provisió de persona
de tant superior esfera per dit puesto de mestre
de camp, no las pot en manera alguna enervar la
paraula que quisà podria haver donada cada hu
dels de vostra senyoria en particular a altra per-
sona en què no concorren tan conegudament
las preditas circunstàncias de obligació y conve-
niència, perquè ultra de què pot ser // 515r //
que de vostra senyoria se troban en semblants
térmens, la auran donada en ocasió que ignora-
ven que dit senyor marquès tingués tal gust, o
no presumiren que el pogués tenir, que tots són
casos en què la dita paraula no obliga, pues a
nou pretensor se muda la qualitat de la provisió;
sab molt bé vostra senyoria que qualsevol parti-
cular, emperò que contrauen los que troban
consistorials o ministres de un tribunal, se entén
y deu enténdrer en quant aquell sia compatible
ab la major conveniència de la cosa que admi-
nistren, y que a esta, com a fi principal de son
ofici, an de cedir qualsevols rahons, interesos
propis y particulars que es poden tenir, sobre
què se li podrien a vostra senyoria multiplicar
exemplars si la rahó sobredita de ser los minis-
tres o consistorials personas públicas y debitoras
de la major conveniènçia del estat, no fos de sí
tan notòria y concloent. Y finalment, represen-
ten a vostra senyoria dits deputat y oÿdor mili-
tars, que a més de les sobredites rahons, té tam-
bé vostra senyoria la de ser gran inconvenient y
descrèdit del consistori que per no voler vostra
senyoria adherir-se a concórrer en provisió tan
conegudament acertada, sia ocasió de què lo
rey, nostre senyor, haja de interposar sa real au-
toritat en ella, pues ab asò se abdicarà vostra se-
nyoria de present y per avant de la prerrogativa
de crear dit puesto de mestre de camp y demés,
com moltes altres que per interessos particulars
dels que administren se van perdent, essent axí
que la obligació principal de un consistori és
sempre aténdrer en amplificar, no el restrènyer
sa facultat.

Per tot lo què, y per las demés rahons que asis-
texen a dit deputat y oÿdor militars en lo bon
acort que han pres de convenir en la provisió de
dit puesto // 515v // de mestre de camp en per-
sona de dit excel·lentíssim senyor marquès de
Aytona, moltes vegades ponderades, interpelan
a vostra senyoria de què vinguen bé en adherir-
se a semblant gràçia, que ja és justícia, a vista de
las premensionadas convenièncias y inconve-
nients. Y altrament, protestan a vostra senyoria
que lo deservey de sa magestat y demés prejudi-
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cis de no contribuir en son degut temps lo pre-
sent consistori a la natural y justa defensa del
Principat, correran per vostra senyoria, y no per
dits deputat y oÿdor militars, y altrament, seran
causa de què dits militars hauran de recórrer a sa
excel·lència, y en son cas, a sa magestat. Y per-
què de la presentació que·s fa de la present
scriptura a vostra senyoria puga constar en tot
temps, requerexen al scrivà major del General
que en forsa de generals constitucions y capítols
de Cort ne lleve acte en pública forma y de
aquell ne done còpia o còpias que se li demana-
ran per dits deputat y oÿdor militars y per tots
altres de qui sie llegítim interès.»

E los molt il·lustres senyors deputat y oÿdor ec-
clesiàstichs, deputat y oÿdor rals, oït lo dit pa-
per, han fet de resposta que se reservaven lo
temps de la constitució. A totas las quals cosas
han entrevingut per testimonis Francisco Martí,
burgès de Vilafranca del Penedès, y Hierònym
Brotons, studiant en lleys, habitants en Barce-
lona.

116r Dimecres, a X. En aquest die los senyors deputat
y oÿdor ecclesiàstich, deputat y oÿdor real, me
han entregat a mi, Joseph Sauleda, subrrogat en
lo offici de scrivà major del General de Cathalu-
nya, un paper en resposta del que per part dels
senyors deputat y oÿdor militars fonch presen-
tat y llegit en consistori lo die de aïr requerint-
me llevar acte, lo qual és del thenor següent:

«Avent-sea juntat lo molt il·lustre consistori lo
die de ahir, que contàvem a 9 del corrent, així
per a resoldre que·s fes la leva del tèrçio y nomi-
nació de officials, que aquesta és estada sempre
la convaniància dels quatre consistorials, com
per les instàncias que lo excel·lentíssim senyor
duch San Germán, llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu la guarde, en lo present
Principat y comptats, és estat servit fer al consis-
tori, ja per escrits, ja de paraula, junt lo consis-
torib en presènçia de sa excel·lència, tornà a pro-
posar lo molt il·lustre senyor don Joseph de
Camporrells, diputat ecclesiàstich, la disposició
de leva y nominació de officials y quant espera-
ven que esta matèria la ajustarie la matexa ne-
cessitat en què nos posa lo enemich avent-nos
invadit lo present Principat, com és notori, axí
per la part de Massanet com per la de Espolla.
Lo molt il·lustre senyor don Francisco de Villa-
longa, deputat militar, en son nom y del senyor
oÿdor militar, nos an representat un paper que
no deixa de ser novedat y introducció ab ella per
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a majors dilacions, que és lo que à de causar ma-
jor perjudici al real servey de sa magestat. Y ha-
vent oït lo referit paper que comensa «Molt
il·lustres senyors deputats y ohidors ecclesiàs-
tichs y reals, com lo consistori» etcètera, y acaba
«per tots los altres de qui sie llegítims interès»,
lo qual se // 516v // entregà a Joseph Sauleda
com a subrrogat en scrivà de aquesta casa per a
què lo llegís públicament en consistori, que de
present llevàs acte de ell y que lo posàs en dieta-
ri ab facultat que de ell se’n puguessen tràurer
las còpias autènticas que li seran demanadas.
Vist y conciderat lo contengut en dit paper, vot
ho requesta, lo molt il·lustre senyor don Joseph
de Camporrells, diputat ecclesiàstich, en son
nom y dels senyors deputat real y oÿdors eccle-
siàstich y real, reserva lo temps de la constitució
per a respòndrer y per aqueixa reahó respon-
dran ab breus paraules tot lo que podran per a
evitar prolixitat y discursos de papers, dient a
vostra senyoria, senyors diputat y ohidor mili-
tar, que lo paper ho requesta de vostra senyoria
se redueix a quatre punts:

Lo primer, voler vostra senyoria carregar la
mora e o dilació de la formació y leva del tèrçio
dels quatre consistorials, dient vostra senyoria
que ho volen manifestar per lo deservey gran
que à de resultar a sa magestat y perjudici de la
provínçia.

Lo segon punt és pasar vostra senyoria ponderar
los mèrits del excel·lentíssim senyor marquès de
Aitona, de sa casa, las honras grans que sa ex-
cel·lència y sos progenitors han fet al Principat,
ponderant vostra senyoria totas las particulari-
tats que en lo referit paper de vostra senyoria se
comenten.

Lo tercer punt és voler vostra senyoria donar re-
glas per a què se pugue apartar de un empenyo
de paraula dada sens que servesca de nota.

Lo quart punt és que carregan vostra senyoria
als quatre consistorials, que no ajuntant-se al
sentir de vostra senyoria, aurie sa magestat de
interposar sa reals autoritat en la provisió dels
officis del tèrcio, y que lo molt il·lustre consisto-
ri perdrie aquesta prerrogativa y que seria des-
crèdit no // 517r // sols de present si no és per
havant, insinuant vostra senyoria que per los in-
teressos particulars dels que administran se van
perdent.

Lo que se ofereix respòndrer al primer punt, és
que és veritat que diferents vegades se à conferit
ab lo consistori la nominació del puesto de mes-
tre de camp, però també és veritat irrefragable
que los quatre consistorials infinites vegades an
instat a vostra senyoria lo molt que importave al
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servey de sa magestat y beneficis del Principat la
més breu expedició del tèrcio, y los quatre con-
sistorials an estat a punt y disposats molt confo-
mes per a resòldrer qui avie de ser mestre de
camp, però vostres senyories an variat de em-
penyos, ja volent-ho cad·un de vostra senyoria
per diferents subjectes, ja lo senyor ohidor mili-
tar volent-ho per a sí, ab què en no aver-se con-
vingut vostra senyoria dos, à occasionat la dila-
ció, que encara que vostra senyoria la donen per
queixa dels quatre, únicament la an ocasionada
vostra senyoria, perquè los quatre consistorials,
com resta dit des del primer dia de la conceçió
del tèrcio, sempre an estat de un mateix sentir, y
axí no se·s perdut lo temps ni se és diferida la
nominació del tèrcio per part dels dits quatre
senyors consistorials, sinó per la de vostra se-
nyoria, a què aumenta la concideració de què
essent vostra senyoria dos un bras, y encara que
per sa calitat y per la graduació de ell supose
tant com se suposa, però en rigor no és més que
un bras, y los quatre forman dos brasos de la su-
posició matexa que el de vostras senyorias, y axí
en bona rahó aurian de atraure’s més prest los
dos brasos a un, que no lo un a dos. A més que
si se dividís en tres parts lo tèrcio, la major no
tocarie a vostres senyories, sinó als dos braços, a
qui té major part en lo servey que se à fet a sa
magestat; ben conciderat, apar que aurie de te-
nir més forsa la intel·ligència en què i estan los
dos braços, que no la que té vostra senyoria.

517v En quant al segon punt, no·s pot negar lo mèrit
gran del excel·lentíssim senyor marquès de Ai-
tona y de sa casa y las honras que de sa mà y sos
progenitors an merescut lo consistori, consisto-
rials y tot lo Principat, que no i à en ell per sa
notorietat qui ho ignore. En la intel·ligència
dels quatre consistorials és sert que si sa ex-
cel·lència hagués estat servit de insinuar son àni-
mo en aquesta pretensió per sí ho per qualsevol
de sos criats al principi, és cert que ningú dels
quatre aguera faltat en servir a sa excel·lència y
no·ns guanyarien vostras senyorias en lo desitg
afecte de vèurer a sa excel·lència en aquell em-
pleo, així per lo que tots veneran a sa excel·lèn-
cia com per lo que guanyarie aquest Principat
en què sa excel·lència las honràs en ell, com
consta a sa excel·lència, puix los quatre consis-
torials li han representat ab cartes lo sentiment
que tenien de trobar-se empenyats quant sa ex-
cel·lència los escrigué sobre la pretensió del tèr-
cio. Però com vostres senyorias per los empe-
nyos que tenien, no·s pugueren avenir ni entre
vostres senyorias mateixos ni ab los quatre con-
sistorials, no sols lo die que resolgué de servir a
sa magestat ab lo tèrcio, sinó molt després que
aqueixa causa se ocasionà, la dilació ab la qual à
tingut temps los senyor marquès de Aitona de
exir a la pretensió. Però com los quatre consis-

torials sempre an estat fixos en son empenyo en
què se eren posats ho alguns de vostras senyo-
ria, y aquesta constància dels dos braços no po-
den culpar-la lo excel·lentíssim marquès de Ai-
tona, antes bé, à de conèixer sa excel·lència que
si agués arribat a sa notícia sa pretensió és cert
que se aguere experimentat lo effecte dels qua-
tre ab la matexa firmesa. Y per no cansar ab in-
dividuacions, se remet a la veritat que cada un
de vostres senyorias regoneixerà que i à agut en
lo fet, y axís bastarà assò per resposta del segon
punt per no passar a las demés circunstàncias
que no són del cas.

518r Al terçer punt, és poch lo que los senyors quatre
consistorials an resolt respòndrer, perquè en la
matèria de estimació pròpia cada un judica lo
punt y sa justificació, y és cert que empenyat un
subjecte ab persona de tota graduació, no és
disculpa per apartar-se de son empenyo de què
després se ofresca altra persona de més gradua-
çió, que aqueixa rahó que vostres senyories diu-
hen, militarie en lo cas que a un mateix temps
concorreguessen dos persones en una preten-
sió, que aleshores és scert serie càrrech contra
los quatre consistorials si no se elegís la persona
més graduada, però com vostres senyorias sa-
ben, en lo cas present és molt different per la
antelaçió que i à agut en los empenyos. Altres
particularitats se podrien per reconvenir a vos-
tres senyories ab lo argument que se serveixen
fer que ocorregueren als primers passos de la
formació del tèrcio, que se scusan per a evitar la
prolixitat.

Respecte del quart punt, com lo ànimo dels
quatre consistorials sigue estat sempre evitar di-
fugir, y dilacions estan promptes des del primer
dia per a la nominació de oficials, no poden ser
motius de què perde lo consistori la prerroga-
tiva de la nominació de oficials de què vostres
senyorias se condolen tant ab las rahons que
conté lo seu paper de vostres senyories, que
comprenen en lo quart punt referit, que dona
tant lloch per a respòndrer; la modèstia deté lo
discurs y la ploma, ben assegurats de què mirats
desapasionadament, fan a vostres senyorias molt
servey en no discórrer més en aquest punt, y re-
gulant nostren sentir al que se haurà de executar
per a escusar de què y aiga més dilació en la no-
minació de oficials del tèrcio, diem a vostres se-
nyorias que estam constants en nostren empe-
nyo, y que no i à constitució ni lley que u
impedesca per a vostres senyorias que an propa-
lat son ànimo, com consta en lo paper de vos-
tres senyorias, sens arribar al cas de votar en //
519r // consistori de ses senyories.»

En aquest mateix die lo doctor Emanuel Rol,
com ha procurador de la senyora Anna Maria
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Rol, sa mare, consta de sa procura en lo proçés
de la causa que en lo consistori de ses senyories
se aportave entre la dita Anna Maria Rol contra
lo procurador fiscal del General; constituït per-
sonalment en lo consistori de ses senyories, ha
jurat en lo dit nom com havent fet les diligèn-
cies possibles la dita Anna Maria Rol per a tro-
bar lo acte de la creació de aquell censal en què
fou extreta en la extracció feta en lo mes de
maix pròxim passat del any 1673, no ha pogut
trobar lo dit acte. En aquest mateix die és baxat
a la Llotja de la mar de la present ciutat Erasma
de Lana y Fontanet, racional, per estar ocupats
los senyors deputats, a effecte de fer encantar
los drets del General y bolla.

Dijous, a XI. En aquest die Francisco Taverner y
de Montornès, donsell en Barcelona domiciliat,
com a procurador de dona Maria de Cartellà y
Aones, viuda del noble don Jaume de Cartellà y
Malla, consta de sa procura en poder del reve-
rent Pere Joan Galceran, prevere y rector de la
parroquial iglésia de Sant Miquel Arcàngel, del
lloch de Rubió, y en dit nom per la auctoritat
ordinària notari, la qual és assí cusida signada de
lletra Aa, obtemperant a un vot fet per los mag-
nífichs assessors ordinaris del General y present
casa de la Diputació al peu de una súplica pre-
sentada en lo consistori de ses senyories per part
de la dita dona Maria de Cartellà y Aones //519v
// sobre la solta se li havia de fer del preu de
aquell censal de pensió tots anys tres mil nou-
cents vint-y-un sous, sinch dinés y malla que per
part de ses senyories fou girat en la taula de la
present ciutat per lluició y quitament de aquell,
en lo qual sortejà en la extracció feta als 2 de
maig pròxim passat del any 1673, en lo qual vot
declaran dits magnífichs assessors haver-se-li de
fer la dita solta no obstant ésser estat possehit lo
dit censal per mossèn Bernat Taverner, debitor
del General, en la quantitat de dos mil set-cen-
tes noranta-set lliures, deu sous, com altre de las
fiansas de Paülo Pla, oÿdor ecclesiàstich que
fonch en lo trienni 1602 per condemnació de
visita de dit trienni feta en lo any 1605, com tot
llargament és de vèurer ab la relació feta per lo
magnífich racional a 27 de nohembre pròxim
passat, entès emperò, que la dita dona Maria de
Cartellà y Aones antes de fer-se dita solta lloa
aprobàs y de nou confirmàs la dita fiansa per lo
dit mossèn Bernat Taverner feta al dit Paülo
Pla, com consta de dita súplica y vot, que és cu-
sida en lo llibre de Deliberacions corrent sots
jornada de 9 de dezembre pròxim passat del any
1673. Per ço, lo dit Francisco de Taverner en
dit nom lloa, aproba, ratifica y confirma la dita
fermansa per lo dit Bernat Taverner feta al dit
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Paülo Pla sens derogació de ninguna de las obli-
gacions en lo acte primmitiu de dita fermansa
continuades, declarant que aquellas per rahó
del dit vot ni solta no sian en ninguna cosa pre-
judicadas ni cancel·lades, ans bé, aquellas resten
en sa força y valor, y promet als molt il·lustres
senyors deputats que sempre y quant tinga //
520r // lloch la execució de dita fiansa, que en tal
cas demanarà y pagarà al General la quantitat
que per rahó de aquella constara ser deguda, y
per ço atténdrer y cumplir, ne obliga los béns de
la dita dona Maria de Ahones y Cartellà com a
deutes fiscals y reals y ab jurament. Essent pre-
sents per testimonis Gerònim Major y Sala y 
Joseph Cortès, verguer del consistori de ses se-
nyories. En aquest mateix die lo sobredit Fran-
cisco Taverner y de Montornès, com ha procu-
rador de la noble senyora dona Maria Cartellà y
de Ahones, y en virtut del poder ja calendat en
lo acte del die present, ha jurat en dit nom en
mà y poder de ses senyories com la dita dona
Maria Cartellà y de Ahones, havent fet las di-
ligèncias posibles per a trobar lo acte de la crea-
ció del censal en què sortejà la dita noble se-
nyora en lo mes de maig pròxim passat del any
1673, no ha pogut trobar lo dit acte.

Divendres, a XII. En aquest die Erasma de Lana
y Fontanet, racional del General de Cathalunya,
per orde de ses senyories és baixat a la Llotja del
mar de la present ciutat a effecte de fer encantar
lo arrendament dels drets de General y bolla del
present principat de Cathalunya.

520v Dilluns, a XV. En aquest die Erasma de Lana y
Fontanet, racional del General de Cathalunya,
per orde de ses senyories és baixat a la Llotja del
mar de la present ciutat per fer encantar los
drets del General y bolla del present principat
de Cathalunya. En aquest mateix die los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General del present principat de Cathalu-
nya, volent posar en execució la deliberació per
ses senyories presa lo dia present de manar fer
quatre-cents vestits; ço és, vista, cos y baló per
als soldats del tèrcio que de present fa lleva lo
General en servey de sa magestat y defensa del
dit Principat, han convingut ab Jaume Pujol,
sastre, que havia de fer los dits quatre-cents ves-
tits en la forma següent, és a çaber, que havia de
fer tres-cents vestits dins un mes del dia present
en havant comptador, y los restants cent vestits
quant se li donarà orde per dits senyors depu-
tats, los quals vestits han de ser de drap vina y
dose foraster color de plom, aforrat lo vist a cos
de vayeta colorada y los balons aforrats de tela
crua ab dos falrriqueras del mateix, prometent
ses senyories que per cada vestit li donarian set
lliures, sinch sous, pagant aquells ab tres pagas,
ço és, que li pagaran lo preu de cent noranta

[ 1674 ]

a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1664.



vestits lo dia // 521r // que ne entregarà vuytan-
ta, y la restant quantitat quant hage entregat lo
cumpliment de dits tres-cents vestits, y la terce-
ra paga quant se li ordenarà y aurà entregats los
restants cent vestits a compliment dels quatre-
cents, lo que promet atténdrer y cumplir ab
obligació dels béns y rèddits del General, y no
los seus, com en lo present consert tracten ne-
goci alieno. E lo dit Jaume Pujol, present, ac-
cepta lo present conser ab los pactes sobredits,
los quals promet attèndrer y cumplir, servar y
tenir, sens dilació ni scusa alguna ab restitució
de totas missions y despesas, y per major segu-
retat ne dona per fermansa a Joan Planes, boti-
guer de tall, y Jaume Gurí, peller, ciutadans de
Barcelona, presents, los quals acceptan lo càr-
rech de fermansa y prometen que ab dit son
principal y sens ell seran tinguts y obligats al so-
bredit, y tots, tan principal com fermansa, se
obligan ab totas obligacions, renunciacions,
scriptura de ters, obligació de llurs personas y
béns y de quiscú de ells assoles com a deutes fis-
cals y reals y ab jurament. Essent pressents per
testimonis Joseph Blancho y Jaume Casas, ver-
guers de ses senyories.

521v Dijous, a XVIII. En aquest die, havent fet entén-
drer a ses senyories don Luís Çabater, embaxa-
dor del General en la cort de sa magestat, per
medi de un capellà de sa casa, que ere arribat a
la present ciutat, los senyors deputats li han en-
viat la benvinguda per medi de Joan Argila,
scrivà major del General de Cathalunya, per tro-
bar-se fora la present ciutat lo síndich de dit Ge-
neral, a qui tocave.

Divendres, a XVIIII. En aquest die me han orde-
nat ses senyories a mi, scrivà major del General,
cusir y continuar en lo present dietari un vot
dels magnífichs assessors ordinaris y advocat fis-
cal del General en orde a què deu obrar lo molt
il·lustre consistori no essent-se poguts confor-
mar ses senyories en la nominació de mestre de
camp per al tèrcio que de present fa lleva lo dit
General, lo qual és signat de lletra A y del the-
nor següent:

«Jesúsa Maria. En lo fet consultat per los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya als infraescrits asses-
sors y advocat fiscal del General, és a çaber, que
per quant havent ses senyories fet nominació de
mestre de camp per al tèrçio de quatre-cents
hòmens que fa lleva lo General per servey de sa
magestat y defensa del Principat, no han pogut
conformar-se, volent los senyors deputat y oÿ-
dor ecclesiàstich y deputat y oïdor reals que fos

anomenat // 522r // lo senyor compte de Ro-
bres, y lo senyor deputat y oïdor militars, lo ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Aytona. Desit-
jant ses senyories que la nominació de dit
mestre de camp tingue son degut effecte, digan
dits assessors y advocat fiscal a ses senyories ab
son vot y parer lo que deu obrar lo consistori en
est cas, conforme més llargament consta ab la
deliberació feta per ses senyories als 18 del cor-
rent mes de janer.

Vistos los capítols de Cort fets en Corts Gene-
rals per la bona administració del General de
Cathalunya, diversas deliberacions en los temps
passats fetas y altres diversas scripturas fahents
per lo fet consultat, y singularment lo capítol 65
Corts 1585, y lo capítol 57 Corts 1599; vist lo
dietari del trienni 1614 foli 5 a 21, y lo llibre de
las Deliberacions de dit trienni a foli 15 retro v.
q. ad 17; vist lo dietari del trienni 1629, foli
238; vistos altres dietaris, libres de Delibera-
cions de la present casa; vist tot lo que se havia
de vèurer.

Attenent y conciderant que los senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalunya
en nom y com a procurador de la Cort General
representan aquella disgregada los tres brassos,
ecclesiàstich, militar y real, dels quals se consti-
tueix y per los quals en Corts Generals legítima-
ment congregades és representada tota la uni-
versitat del principat de Cathalunya y comptats
de Rosselló y Cerdaña, y que dits brassos en di-
tas Corts Generals no·s juntan o congregan per
unió, sinó a que principaliter de manera que
quiscú d’ells reté sa prerogativa; y axí en las deli-
beracions necessàriament per a què tingan forsa
han de entrevenir tots concordament, o la ma-
jor part de aquells, comptant, no per número de
personas de tota la congregació, sinó a respecte
de cada estament o bras de per sí, lo que per la
matexa rahó proceheix en los senyors deputats y
oÿdors de comptes de dit General, los quals de
la matexa manera congregats // 522v // en con-
sistori, no per unió sinó a que principaliter, re-
presentan los dits tres brassos, ecclesiàstich, mi-
litar y real. Attès que lo consistori de dits
senyors deputats y oÿdors de comptes és tribu-
nal de la Generalitat y axí un cos generalíssim
compost de tres altres corts separats, ço és, del
ecclesiàstich, militar y real. Attès tanmateix que
quant molts cossos símul se congregan, no com
fent un cos, sinó differents y distints, cada hu
d’ells té sa prerrogativa. Attès, axí mateix, que
en los dits capítols de Cort 65 Corts 1585 y 57,
Corts 1599 està disposat y ordenat que en las
deliberacions que los senyors deputats fan en
consistori de la Diputació hi hajan de entrevenir
la major part de aquells ab què n’i haja de cada
stament, declarant ab dits capítols la dita Cort
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expressament que de aquella hora en avant,
aquella major part se entenga que han de ser
quatre, y ab què de aquells n’i hage hu de cada
bras sens poder-hi posar interpretació alguna. Y
ab esta forma són estades fetas axís en los temps
antichs com presents totas deliberacions, tant
per provisions de officis quant per altres fets del
General. Attès que en diversas ocassions, et sig-
nanter ab sentència promulgada als 31 de agost
1614, fou interpretat per los magnífichs senyors
deputats y oïdors de comptes lo capítol 1 Corts
1599 segons la facultat y forma donada per la
dita Cort en lo capítol 39 de aquella, en la qual
fou declarat no ser vàlida la nominació de officis
feta per sinch visitadors, no entrevenint-hi en
ells los tres brassos per tenir cada hu d’ells parti-
cular interès y jurisdicció; com lo mateix estiga
axí disposat en lo consistori de dits senyors de-
putats y oÿdors de comptes compost dels ma-
teixos tres estaments differents y aquells repre-
sentants, de què no basta major número de
personas en lo deliberar //523r // y nomenar of-
ficis, ans bé, és necessàri que concorre una per-
sona de cada estament y després altra y axí, y no
altrament, fan major part, y que dits visitadors
com a surrogats en lloch de dits senyors depu-
tats y oÿdors de comptes, han de guardar la ma-
teixa forma que guardaria lo consistori de dits
senyors deputats si vuy haguessen de exercir dit
ministeri, y lo mateix stil, pràctica y intel·ligèn-
cia se ha tingut en tots los actes que se fan en la
present casa, en los quals han de concórrer los
tres estaments. Y ab los sobredits motius y al-
tres, és estat declarat ser nul·la altre semblant
nominació feta per obtenir lo offici de scrivà
major als 10 de setembre del any 1538. Attès fi-
nalment que als 28 de dezembre 1632 en lo
dietari del trienni 1629 se llegí un vot fet per lo
noble regent real de la Real Cancelleria, don
Miquel Sala, y sinch magnífichs doctors, alesho-
res de la Real Audiència, ço és, los senyors Rubí
y Marimon, Pexó, Gerònim Grau, Lorens, y
Vinyas, consulents anomenats per los magní-
fichs senyors deputats y oÿdors de comptes, so-
bre lo dupte de la validetat de la nominació de
advocat fiscal de la present casa feta per tres se-
nyors consistorials en favor de una persona, y de
altres tres en favor de altre, sens que hi entrevin-
gués la major part del consistori, y en los dits
tres de cada part no entrevingué hu de cada
bras, y dits senyors reverents la Real Cancelleria
y doctors de la Real Audiència ab los motius y
rahons sobreditas foren de vot y parer que las
ditas nominacions de ditas dos personas eran
nul·las y de ninguna força, eficàcia y valor; axí
que lo assessor de la present casa devia aconse-
llar als dits senyors deputats y oÿdor de comptes
que devian procehir a fer nominació de persona
hàbil segons capítols de Cort per a dit ofici de
advocat fiscal vagant, concordant tots o la ma-
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jor part d’ells, ço és, quatre ab què entre ells hi
hagués de cada bras en una persona; ab què se
veu clarament que dit senyors deputats y oÿdors
no són congragats cada hu d’ells com //523v //a
fent un cos, sinó los tres brassos representan
cada hu d’ells singuli un cos de per sí separat y
distint lo un del altre, y que necessàriament de-
mana que per a què los actes que·s fan sian fets
per la major part de ells, deuhen entrevenir en
aquella major part hu dels tres brassos.

Las ditas y altras cosas attesas, los infrascrits as-
sessors y advocat fiscal del General són de vot y
parer que los molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes dehuen procehir a fer nomi-
nació de persona segons capítols de Cort per lo
puesto de mestre de camp per al tèrçio de qua-
tre-cents hòments que fa lleva lo General per
servey de sa magestat y defensa del Principat,
concordant o la major part d’ells; ço ès, quatre
ab què entre ells hi hagés de cada bras en una
persona. Montserrat, assessor. Campderrós, ad-
vocat fiscal del General. Areny, assessor.

524r Dilluns, a XXII. En aquest die lo magnífich Eras-
ma de Lana, racional del General de Cathalu-
nya, és baxat en la Llotja de la mar de la present
ciutat, per estar ocupats los senyors deputats, a
effecte de fer encantar los drets del General y
bolla del dit General.

Dimecres, a XXIIII. En aquest die don Lluís Ça-
bater és vingut en lo consistori de ses senyories
a fer relació dels negocis tingué a son càrrech
com ha embaxador del General de Cathalunya
en la cort de sa magestat, offerint donar compte
del diner haurà gastat en sa embaxada. Y junta-
ment ha entregat a ses senyories la carta de sa
magestat, que Déu guarde, que·s assí cusida sig-
nada de lletra A y del thenor següent:

«A. Laa reyna governadora. Diputados. Havién-
dome dado quenta don Luís Sabater de los nego-
cios que en vuestro nombre trujo a su cargo, en
virtud de la carta de crehencia que le disteis, y to-
mando yo las resoluciones que os haurá participa-
do mi lugarteniente y capitán general en esse
Principado; y suplicádome el dicho don Luís Sa-
bater le diesse licençia para bolverse a Cathalu-
nya, lo he tenido por bien, // 524v // como se lo he
mandado dexir, de que he querido avisaros para
que os halléis con esta noticia, y que en quanto os
tocare en general y en particular experimentar
de mi real gratitud los effectos mereçen tan bue-
nos y fines vassallos del rey don Carlos, mi hijo.
Dattus en Madrid, a XIX de diciembre MDCLX-
XIII. Yo la reyna. Videt don Melchor de Navarra,
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vicesecretarius. Videt Exea, regens. Videt don José
de Boxadós, regens. Don Franciscus Izquierdo de
Berbegal, secretarius. Videt don Michael de Çal-
ba. Videt don Luís Matheu, regens.»

522ra Disapte, a XXVII. En aquest die lo reverent Vale-
rí Serra, presbitere vice et loco del scrivà major del
General de Cathalunya, ha donat pocessió del
offici de guarda ordinària del portal de Mar de
la present ciutat a Joseph Campllonch ab la for-
ma acostumada. Essent presents per testimonis
Jaume Pelegrí y Carlos Clapés, negociant, ciu-
tadans de Barcelona.

Dilluns, a XXVIIII. En aquest die per orde de ses
senyories és baxat a la Llotja de mar de la pre-
sent ciutat Erasma de Lana y Fontanet, racional
de la present casa de la Diputació, a effecte de
fer encantar los drets del General y bolla.

Dimars, a XXX. En aquest die ha faltat al consis-
tori de ses senyories per sa indisposició lo il·lus-
tre senyor deputat militar. En aquest mateix die
me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major
del General, cusir en lo present dietari una rela-
sió del magnífich racional del General aserca de
aquell censal de dos mil sous de penció en què
sortejà lo molt il·lustre Capítol de la Seu de la
present ciutat com a administrador de la caritat
de dita iglésia en la extracció de censals feta en
lo mes de maig proppassat del any 1673, la qual
relació és assí cusida signada de lletra Ab.

522v Dimecres, a XXXI. En aquest die lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional de la pre-
sent casa de la Diputació, és baxat en la Llotja
de la mar de la present ciutat, per estar ocupats
ses senyories, a effecte de fer encantar los drets
del General y bolla del General.

Febrer MDCLXXIIII

523v Dijous, a VIII. En aquest die és tornat al consis-
tori de ses senyories lo il·lustre senyor deputat
militar, lo qual estava detingut en sa casa per sa
indispossició.

Divendres, a VIIII. En aquest die és baxat en la
Llotja de la mar de la present ciutat lo magní-
fich Erasma de Lana, per estar ocupats los se-
nyors deputats, a effecte de fer encantar los
drets del General y bollas del General.

524r Dimars, a XIII. En aquest die lo il·lustre senyor
oÿdor real és baxat a la Llotja de la mar de la
present ciutat y se·s conferit en la casa del Gene-

ral y en lo apossento del receptor dels fraus del
General a effectet de vèurer los fraus hi havia en
aquell, y se ha trobat noranta-un tros de bron-
so, lo qual fou après per frau de casa Pere Cer-
danya, courer de la present ciutat.

Dimecres, a XIIII. En aquest die Jaume Teixi-
dor, mercader arrendatari dels drets del General
de Cathalunya trienni corrent, y Jaume Sagalà,
arrendatari de las bollas foràneas de dit General
lo dit trienni, suplicant a ses senyories fosen ser-
vits de interposar sos officis ab sa excel·lència
del senyor virrey per a què sa excel·lència mane
suspèndrer la publicació de unas cridas reals per
a privar la entrada de robes fabricadas en França
y terras de enemich en lo present Principat y
comptats, per ser dita prohibició y cridas direc-
tament contràrias al líbero comers que gosa esta
provínçia conforme sas constitucioins y capítols
de Cort, com més llargament en ditas súplicas
és de vèurer, que són assí cusidas signades de
lletras A y Ba. E ses senyories, attenent a las //
524v // ditas súplicas, per medi del síndich del
General ha enviat un paper juntament ab còpia
de las dos sobreditas súplicas al dit excel·lentís-
sim senyor virrey, lo qual és signat de lletra C y
del thenor següent:

C. «Excel·lentíssimb senyor. Per part dels ar-
rendataris de la bolla y General del trienni cor-
rent se’ns à presentat per cada un d’ells memo-
rial contenint en ells haver presentit que vostra
excel·lència és estat servit manar imprimir unes
crides reals privant en ellas la entrada de robes
fabricadas en França y terras de enemich en lo
present Principat y comptats, lo que ve a rre-
dundar en notable detriment del benefici uni-
versal de aquell, perquè se disminueix en ses
rendes, y per no causar aquest dany al Principat
se ha permès aquest gènero de contractació en
tot lo temps que·y à hagut guerras, ja de antes
del any 1640 com després de reduhida esta ciu-
tat de Barcelona en temps del sereníssim senyor
don Juan de Austria, marquès de Mortara y
duch de Osuna, conforme poden donar infor-
maçió a vostra excel·lència y consta més llarga-
ment de dits memorials, còpia dels quals posam
en mà de vostra excel·lència. Y com de dites cri-
des reals, no solament se considere prejudici als
drets de la Generalitat, però també redundarian
en gran dany dels provincials, que pagarien més
cares les robes necessàries, y lo que més és, que
se disminuhirien los drets del General, en tant
que trobant-se est consistori a la fi de son trien-
ni, y havent de fer lo arrendament tant de la bo-
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lla com del General, no trobaria dita alguna o lo
menos seria ab gran disminuçió del arrenda-
ment que vuy tenen // 525r // fet, lo diner del
qual serveix per suportar los gastos de la casa, y
principalment lo mantenir y sustentar lo tèrçio
de quatre-cents hòmens ab lo qual est consisto-
ri serveix gustós a sa magestat, que Déu guarde,
y faltant dits drets se regoneixen en alguna ma-
nera impossibilitats a continuar-lo com desitjan.
Per ço, los dits deputats y oÿdors de comptes a
vostra excel·lència humilment suplican sie de
son servey manar suspèndrer la impressió o pu-
blicació de ditas cridas per a què puguen cum-
plir al servey de sa magestat y bé comú, que ho
rebran a particular merçè de la de vostra ex-
cel·lència.

Dijous, a XV. En aquest die lo doctor Pere Car-
dona, servint lo offici de síndich del General, ha
fet relació en lo consistori de ses senyories com
havent reportat lo paper y còpias de súplicas so-
bremensionat al excel·lentíssim virrey lo die de
aïr, havia fet de resposta que «por aora suspende-
ría la publicación de los pregones, hasta haver
dado quenta a su magestat». En aquest mateix
die lo dit síndich per orde de ses senyories ha re-
portat al excel·lentíssim senyor llochtinent y ca-
pità general de sa magestat, que Déu guarde, en
lo present Principat, una proposició de subjec-
tes per la provisió del offici de altre dels taulers
del General de la ciutat de Tarragona y sa
col·lecta, còpia de la qual proposició és assí cusi-
da signada de lletra Da.

525v Divendres, a XVI. En aquest die ha fet relació lo
síndich del General en lo consistori de ses se-
nyories de com havent entregat al excel·lentís-
sim senyor virrey la proposició de subjectes per
a la provisió del offici de altre delts taulers de
Tarragona, y que sa excel·lència li féu de respos-
ta remetiria la dita proposició quant antes a sa
magestat. Y axí mateix, ha fet relació com es-
sent-se conferit ab lo molt reverent canceller
per orde de ses senyories a effecte de solicitar la
declaració de las contrafaccions que de present
se instan, li havie fet de resposta dit senyor can-
celler que antes de aïr juntà salas y se tractà en
ellas de dos contrafactions y que se anirie aven-
san en la matèria en lo posible. En aquest ma-
teix die són baxats ses senyories a la Llotja del
mar de la present ciutat a effecte de fer conti-
nuar los arrendaments dels drets del General y
bolla del present Principat.

526r Dimecres, a XXI. En aquest die ha fet relació en
lo consistori de ses senyories lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del Gene-
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ral, com lo die de ahir aportà a sa excel·lència la
súplica que·s assí cusida signada de lletra Aa. Y
sa excel·lència respongué que entregaria dita sú-
plica avuy mateix al Consell Real perquè vehes
lo de justícia y que scriviria a sa magestat lo con-
tengut en dita súplica, y que sa excel·lència en la
matèria no·y havia sabut res. En aquest mateix
dia Maria Miquel, muller de Jaume Miquel,
garbellador, ciutedà de Barcelona, com a pro-
curador del doctor Lluís Bonvehí, consta de sa
procura en poder de Pau Pi, notari públich de
Barcelona, als 14 de dezembre 1673, la qual és
assí cusida siganda de lletra Bb, ha renunciat en
mà y poder de ses senyories lo offici de altre dels
guardes ordinàrias de la bolla del General de la
present ciutat en favor // 526v // de dit Jaume
Miquel, son marit, suplicant a ses senyories fo-
sen servits admètrer-li la dita renunciació. E ses
senyories han respost admetian aquesta si et in
quantum sit admitenda. Present per testimonis
lo doctor Pere Cardona y Jaume Casas, verguer
de ses senyories. En aquest mateix die és baxat
en la Llotja de la mar de la present ciutat lo
magnífich Erasme de Lana y Fontanet, racional
de la present casa, per estar ocupats los senyors
deputats, a effecte de fer encantar los drets del
General y bolla.

527r Dilluns, a XXVI. En aquest die lo doctor Joseph
Manyer, canonge de la Santa Iglésia de Tarra-
gona, present en lo consistori de ses senyories,
obtemperant a una declaració o sentència feta
per los magnífichs assessors ordinaris del Gene-
ral y present casa de la Diputació al peu del
proçés astitat en la causa que instant lo dit doc-
tor Joseph Manyer contra lo procurador fiscal
del General, se aportave en lo consistori de ses
senyories sobre la solta se li havie de fer de
aquellas sis-centas lliures a ell girades en la taula
dels comuns depòsits de la present ciutat per
dits senyors deputats per lluició y quitament de
un censal de consemblant preu, en lo qual sor-
tejà dit doctor Manyer en la extracció de censals
feta per ses senyories en lo mes de abril del any
1671, en y ab la qual fonch declarat haver-li de
fer la dita solta revoltant dit doctor Joseph
Manyer //527v // al General setanta-sinch lliures
per haver possehit lo dit censal lo ardiaca y ca-
nonge Pau Riffós, debutor del General en dita
quantitat de setanta-sinch lliures per tantas que
dit Rifós fou condemnat per los molt il·lustres
senyors deputats y habilitadors del trienni 1629.
Y axí mateix, tinga obligació de lloar y ratificar
la fiansa per dit Rifós feta al reverent Onofre
Compter, canonge de la Seu de Elna, oïdor ec-
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clesiàstich que fonch en lo trienni 1623a, lo
qual Riffós fou condemnat en la visita de dit
trienni feta en lo any 1626 junt ab sos condepu-
tats en diversas quantitats, llargament expressa-
des ab la relació feta per lo magnífich racional
del General y present casa de la Diputació a 21
de maig 1672, com més llargament en dita
sentència és de vèurer, a la qual se ha fet relació.
Per ço, lo dit doctor Joseph Manyer lloa, apro-
ba, ratifica y confirma la dita fidejussió per lo dit
ardiaca y canonge Pau Rifós feta al dit reverent
Onofre Compter sens ninguna derogació de
ninguna de las obligacions en lo acte primitiu
de dita fiansa continuades, declarant que aque-
lla per rahó de dita declaració ni solta no sie en
ninguna cosa prejudicada, derogada, ni can-
cel·lada, ans bé, aquella reste en sa forsa y valor,
prometent a dits molt il·lustres senyors deputats
que sempre y quant tinga lloch la execució de
las querelas de dita visita, donarà y pagarà las di-
tas quantitas que per rahó de dita fiansa està
obligat, com no excedescan las ditas quantitats
de sis-centes lliures, reservant-se dret en la cues-
tió té contra Joseph Moxiga, donsell en Barce-
lona domiciliat. Y per ço attèndrer y cumplir, ne
obliga tots sos béns mobles e immobles haguts
y per haver //528r //com ha deutes fiscals y reals
y ab jurament. Essent present per testimonis Jo-
seph Blanch y Jaume Casas, verguers del consis-
tori de ses senyories. En aquest mateix die me
han ordenat a mi, scrivà major del General, cu-
sir en lo present dietari una relació del magní-
fich racional de la present casa aserca de aquell
censal de pensió quatre-cents sous que sorteja-
ren las reverents abadessa y convent del mones-
tir de Pedralbes, com més llargament en dita re-
lació que·s assí cusida signada de lletra Bb.

Dijous, al primer de mars MDCLXXIIII.

En aquest die lo doctor en medecina Bernat Bo-
rria ha fet relaçió en lo consistori de ses senyories,
mitjensant jurament, com la malaltia de Francis-
co Móra y Marimó, deffenedor del General, con-
tinua en la matexa manera que lo die de 14 de de-
zembre pròxim passat del any passat 1673, de
manera que està impedit per a poder acudir a la
//528v //obligació y residènçia de son offici.

Disapte, a III. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, Joseph Sauleda, subrrogat en lo
offici de scrivà major del General de Cathalu-
nya, cusir en lo present dietari un memorial dels
soldats del tèrcio que de present ha lleva lo dit
General a qui se ha entregat vestit per orde de
ses senyories, lo qual memorial ha entregat lo

magnífich racional del General y en dit nom ve-
hedor de dit tèrçio sotascrit y firmat dels capi-
tans don Joan Ferrer, Joseph Ivorra, Pere Joan
Sancho y Joseph de Thomàs, y és signat de lle-
tra Aa. En aquest mateix die ha faltat en lo con-
sistori de ses senyories lo il·lustre senyor depu-
tat militar per causa de sa indisposició.

529r Dilluns, a V. En aquest die lo il·lustre senyor oÿ-
dor real és baxat en la Llotja de la mar de la present
ciutat y en la casa del General y en lo aposento del
receptor dels fraus, a effecte de vèurer en aquell si
hi havia fraus y no se’n hi ha trobat ningun.

Dijous, a VIII. En aquest die és tornat en lo con-
sistori de ses senyories lo molt il·lustre senyor
deputat militar. En aquest mateix die lo doctor
y canonge Joseph Manyer, present en consisto-
ri, ha jurat en mà y poder de ses senyories com
havent fetas las diligènçias posibles per a trobar
lo acte de la creació de aquell censal de preu sis-
centes lliures y pensió altres tants sous en què
sortejà en la extracció //529v //de censals per ses
senyories fetes en lo mes de abril 1671, no ha
pogut trobar aquell.

Disapte, a X. En aquest die lo doctor Pere Car-
dona, servint lo offici de síndich del General, ha
fet relació en lo consistori de ses senyories com
lo die de dilluns proppassat als 5 del corrent
mes de mars de orde de ses senyories se conferí
ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general de sa magestat en lo present principat
de Cathalunya y li féu una relació de la contra-
facció dels reals de vuyt y plata obrada apresos
de la galera de Gènova per los ministres y offi-
cials de la capitania general; ço és, del principi
de dita contrafacció, del passat en lo intermedi,
y del estat present de aquella, y entre altres co-
sas, que essent est judici de contrafacció lo més
privilegiat en las constitucions de Cathalunya
en quant a sa expedició breu de aquell, la decla-
ració de dita contrafacció no ere estada fins en
lo maig 1672, essent feta dita contrafacció en lo
agost de 1668, y que havent-se després de dita
declaració presentats en lo agost de dit any
1672 per part dels interessats, eren ditas cosas
appresas, los articles per al decret de execució y
liquidació del valor de ditas cosas, interesos y
danys, havent-se provehit per lo molt reverent
canceller relator de estas causas al peu de dits ar-
ticles, // 530r // que fos en despedidas lletras
compulsòrias subsidiàrias per a fer-se las provas,
conforme se demana ab dits artícles per los dits
interessats; fins vuy encara no se eren pogudes
despedir ditas subsidiàrias per haver-se, ademés,
als contraris molts y diferents altercats ab què
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han contradit la expedició de ditas lletras, sobre
los quals altercats se havia scrit per facilitar la
declaració y execució de aquells sis memorials
diferents, impresos los quatre en dret y los res-
tants dos en fet, ocasionant-se tant ab dit me-
morials, com ab la asistènçia de un home de
condiçió que per dit effecte tenen dits interes-
sats y república de Gènova en la present ciutat, y
altres cosas, gastos immensos, aumentant-se es-
tos cada dia a grans summas que per lo despaig
de dita contrafacció y demés dependent de ella
havian vingut molts y differents ordes de sa ma-
gestat, que Déu guarde; se havian així mateix
fet de part del molt il·lustre consistori de ses se-
nyories per medi de dit síndich moltas y conti-
nuadas instàncias al molt reverent canceller per
lo despaig de la declaració de dita contrafacció,
y després de ella, per lo despaig del decret de
execució y altercats de ell, y que no obstant tot
lo dit, se allergava lo dit despaig conforme se
veya y en la forma que qualsevol altre causa or-
dinària que no té los privilegis de la present po-
dria allergar-se, que ses senyories estaven tots
los dies instats per la persona que resideix en la
present ciutat enviat per dit negoci per la repú-
blica de Gènova y interesats per a què a sa ex-
cel·lència se fessen instànçias per a conseguir dit
despaig en la forma que en temps de altres ex-
cel·lentíssims llochtinents se havian fet per dit
negoci y despaig de ell, com eran embaxadas
públicas, y que ditas ses senyories los havia apa-
regut per a satisfer a las instàncias de dita perso-
na enviada manar a dit síndich fer la present re-
laçió a sa excel·lència, majorment vehent que
may se despedia dit negoci //530v // no obstant
de ajuntar-se las salas moltes vegades, y ara en
particular estos dies en pochs tres vegades. Que
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors se
trobaven ab gran desconsuelo de què dit negoci
no se despatxàs y que acabant son trienni en tot
ell havent-se fet la declaració de la contrafacció
en lo principi, no puguessen vèurer lo dit nego-
ci finit, que podria judicar-se a falta de diligèn-
cia dels dits, havent fet aquellas tant continua-
das; y que axí suplicaban a sa excel·lència fos
servit per los medis a sa excel·lència ben vistos
manar que dit negoci se despatxàs.

Al que sa excel·lència respongué que tenia entès
tot lo dit, que sabia molt bé y estava ben enterat
en la matèria y que des de que se trobava en lo
present Principat havia procurat ab totas veras
se despatxàs dit negoci per moltas rahons, com
són los ser aquest negoci de un príncep estran-
ger y que no puga dir-se ser los estranys que en
Espanya no·s ministre justícia; lo tenir orde de
sa magestat de què fassa que aquest negoci se
despedesca; lo tenir en dit negoci interès minis-
tres reals, y per lo mateix cas haver-se de despe-
dir ab més promptitut per llevar de què se diga
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que·s dilata per rahó de interessar en ell minis-
tres reals, lo importar y attèndrer sa excel·lència
a què tots negocis de justícia se despatxen, ma-
jorment lo present per ser de interès públich y
estar instat moltes vegades per la persona envia-
da a la present ciutat per dit effecte y per ses se-
nyories dels senyors diputats y oÿdors y altres
rahons. Que en moltas ocassions havia dit al
molt reverent canceller despatxàs aquest negoci
per ditas rahons, que últimament lo die pròxim
vinent, que seria dimars, daria // 531r // orde al
molt reverent canceller que sens falta alguna
despedís lo dit negoci per tota la semmana.

En aquest mateix die Joan Manyer, pegès de la
vila del Callar, archebisbat de Tarragona, per
quant ab acte rebut en poder de Lluís Fontana,
notari públich de Barcelona, als 8 de mars 1674,
lo canonge Joseph Manyer, de la Seu de Tarra-
gona, ha fet donació a dit Joan Manyer de aquell
censal de pensió trenta lliures y preu sis-centes
lliures, lo qual fou extret en la extracció feta a 13
de abril 1671. Per ço, dit Joan Manyer, sens pre-
judici de las primeras obligacions posades en la
fidejussió feta per lo ardiaca y canonge Joan Pau
Riffós al reverent Onofre Compter, canonge de
la Seu de Elna, oïdor ecclesiàstich que fonch en
lo trienni 1623, per rahó de la sentència de visita
de dit trienni 1623 feta en lo de 1626, en la qual
juntament ab sos condeputats fou condemnat
en diversas quantitats, y també sens prejudici de
la ratificació feta per dit senyor canonge Joseph
Manyer a 26 de febrer pròxim passat sens ningu-
na derogació de ninguna de las obligacions en lo
acte primitiu de dita fiansa continuades, lloa,
aproba, ratifica y confirma la dita fidejussió feta
per lo dit ardiaca y canonge Joan Pau Riffós al
dit reverent Onofre Compter, declarant que
aquella per rahó de la sentència o declaració feta
per los magnífichs assessors ordinaris dels Gene-
ral y present casa de la Diputació al peu del
proçés astitat en la causa, que instant dit canon-
ge Joseph Manyer contra lo procurador fiscal
del General y altres, se aportava en lo consistori
de ses senyories y solta en dita sentència mensio-
nada no sie en ninguna manera perjudicada, de-
rogada ni cancel·lada, ans bé, aquella reste en sa
forsa y valor. Prometent a dits molt il·lustres se-
nyors deputats que sempre y quant tinga lloch la
execució de las querelas de dita visita, donarà y
pagarà las ditas quantitats que per rahó de dita
fiansa està obligat, com no excedisca //531v //las
ditas quantitas de sis-centes lliures, reservant-se
dret en la cautió té contra Joseph Moxiga, don-
sell en Barcelona domiciliat; y per ço attèndrer y
cumplir, ne obliga tots sos béns mobles y immo-
bles haguts y per haver com ha deutes fiscals y
reals y prestat jurament. Essent presents per tes-
timonis Joseph Cortès y Jaume Casas, verguers
de ses senyories.
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En aquest mateix dia és estada presentada en lo
consistori de ses senyories una suplicació y pro-
testas per part dels magnífichs Erama de Lana y
Fontanet, racional de la present casa de la Dipu-
tació, en dit nom vehedor del dit tèrcio que de
present va formant lo General de Cathalunya y
defensa del present Principat, y de Simon Mi-
quel, regent los comptes del dit General y en dit
nom pagador de dit tèrcio, la qual suplicació y
protestas en aquella contenguda, per orde de
ses senyories és assí cusida signada de lletra A y
del thenor següent:

«Molta Il·lustre senyor. Ab la deliberació per
vostra senyoria feta y notificada a Erasma de
Lana y Fontanet, donsell, racional de la present
casa y en dit nom vehedor dels tèrcios dels sol-
dats que la present casa levanta en servey de sa
magestat, Déu lo guarde, y defensa del present
Principat, y a Simon Miquel, ciutedà honrat de
Gerona, regent los comptes de dita casa del Ge-
neral del present principat de Cathalunya, y en
dit nom pagador de dits tèrcios als 8 del corrent
mes de mars 1674, de la qual eo de alguns capí-
tols de aquella sentint-se gravats y perjudicats,
dits de Lana y Simon Miquel han suplicat a ef-
fecte de què vostra senyoria en dita causa de su-
plicació fos servit de reparar, corregir y esmenar
tots perjudicis y gravaments; entre altras // 532r
// cosas se’ls ha notificat que dins sis dies con-
tadors del die de dita notificació en avant se
conferissen en la ciutat de Gerona, o allà a hont
seria lo dit tèrcio, ab sou de sinquanta lliures
cada hu per cada mes tant solament, y que quis-
cú de aquells primer anomenàs un subrrogat
per lo exercici dels dits officis de racional y re-
gent les comptes respective ab doble salari de
dits officis, segons disposició de capítols de
Cort, y que en quant no puguessen personal-
ment anar, que cada hu respective dins dos dies
des del die de dita notificació en havant comp-
tadors, anomenarian un subrrogat de vehedor y
pagador, los quals dins de quatre dies després se
conferisen en dita ciutat de Gerona o allà a hont
se trobaran los soldats de dit tèrcio, donant-los
lo mateix salari de vehedor y pagador que se ha-
via de donar a dits de Lana y Simon Miquel si
fosen anats personalment, sens que dits de Lana
y Simon Miquel tinguen altra remuneració al-
guna per rahó de sos officis de vehedor y paga-
dor respective, y que anant dits de Lana y Si-
mon Miquel personalment, degan llurs subrro-
gats en dits respective officis de racional y 
regent los comptes fer lo que devian fer sos aju-
dants de vehedor y pagador, y no anant aquells,
fora, sinó, anomenant subrrogats de vehedor y
pagador, dits racional y regent los comptes de-

guesen fer lo que devian fer dits ajudants, y que
altrament, si dins lo dit termini, o personalment
o per sos subrrogats, no·s conferian en la dita
ciutat de Gerona, o allà a hont seran los soldats
de dit tèrçio, que vostra senyoria anomenara
que vaja un vehedor y pagador ab lo mateix sa-
lari, modo y forma dalt expressat, conforme axí
és de vèurer en dita deliberació a la qual se refe-
reix en quant per sí fa et non alias aliter nech //
532v // alio modo. Y per quant dits de Lana y Si-
mon Miquel entenen anar solament en dita ciu-
tat de Gerona, o allí a hont se troban los soldats
de dit tèrçio, ab àninmo emperò tant solament
de cuitar majors inconvenients y gastos y sens
aténdrer prejudicar-se en cosa, axí en orde a la
preheminènçia y prerrogativa, salaris, dietas y
demés que se’ls deu donar segons sos officis y
fer-se y demés a ells annexos y accessoris a ells
pertanyents y espectants axí per la pocessió en
què estan, com també segons disposició de dret
y altrament pràctia, estil y consuetut de la pre-
sent casa. Protestant expressament que·s reser-
van y volen tenir per reservats, salvos y il·lesos
tots sos drets y actions respective, no sols ab la
forma expressada y expressadora, sinó de qual-
sevol altre millor modo y manera que poden y
les és lícit protestar, y primerament protestant
que no entenen prejudicar-se, ans bé, volen te-
nir salvo y il·lès omnio modo meliori etcètera lo
dret y acció de la pocessió en què estan, y altra-
ment, de anomenar un ajudant de vehedor y al-
tre de pagador, lo qual aprovat primer per vos-
tra senyoria, ha acostumat anar en asistènçia de
dits tèrcios, donant-li vostra senyoria quoranta
lliures cada mes per son sou, quedant en la pre-
sent ciutat dits racional y regent los comptes
com a principals vehedors y pagadors respective
ab sinquanta lliures per son sou cada més a cada
hu. Y axí mateix, que no entenen prejudicar-se
en manera alguna, ans bé, volen tenir tots sos
drets y accions salvos y il·lesos omni modo melio-
ri, et cetera en orde a las ocasions que los mate-
xos //533r // principals vehedors y pagadors vo-
len asistir personalment en dits tèrcios de tenir
facultat de anomenar un ajudant de vehedor y
pagador, ultra dels subrrogats que per rahó de
ses respective officis de racional y regent los
comptes dexan, pagant-los vostra senyoria do-
ble salari, lo qual queda en la present ciutat per
la continuació dels affers se offereixen en la ve-
hodoria y pagadoria, donant-los vostra senyoria
cada mes a cada hu vint lliures per son sou. Y axí
mateix, que se reservan salvo y il·lès tot dret y
acció a dits de Lana y Simon Miquel en dits
noms respective competent per exhigir y cobrar
en tot temps, cas y lloch oportú, tres lliures,
dotse sous per quiscun die, que és la dieta que
sempre se ha acostumat y se acostuma de donar
als officials de la present casa que són militars o
gaudeixen de privilegi militar quant dits officials
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van fora la present ciutat per affers extraordina-
ris y negocis del General, y en tot cas que no
tingués lloch la pretensió en orde a ditas tres
lliures, dotse sous per cada dieta, lo que no·s
creu, ans bé, se nega, que entenen y se reservan
tot dret y acció per trobar fins a la quantitat de
sexanta lliures cada mes, que és lo sou se donà al
vehedor y pagador de vostra senyoria en lo any
1639 per las llevas o tèrcio féu la present casa
per lo siti de Salsas, de tal manera que en cas se
prenguen ditas sinquanta lliures de sou que se’ls
ha asenyalat y offert ab la sobremensionada deli-
beració, protestan expressament que no ente-
nen prejudicar-se en cosa del sobredit sou que
com se ha specificat los specta, sinó tant sola-
ment a compte, o bé de ditas dietas a rahó tres
lliures, dotse sous per quiscuna, o de ditas se-
xanta lliures per quiscú cada mes, y no altra-
ment. Y ab las ditas protestacions y salvetats, y
axí mateix sens prejudici axí de la causa, veient
aserca de la nominació de ajudant de quiscú
respectiu com de la causa de suplicació interpo-
sada de dita deliberació et non solum supradictis
verum et aliis quibuscumque // 533v // juribus et
actionibus ipsis competentibus in omnibus omnia
semper salviis et illesis remanentibus, omni et
quocumque modo meliori et cetera, et non aliter,
alias, nec alio modo. Suplicant vostra senyoria
sie servit manar al scrivà major de la present casa
continuar la present suplicació y protestas en lo
llibre de Deliberacions o dietari de la present
casa y entregue certificatòria auctèntica a la
part, com està continuada en aquell, junt ab lo
contengut en aquella. Atlissimus, et cetera. De
Cançer.»

En aquest mateix die me han ordenat ses senyo-
ries a mi, scrivà major del General, cusir en lo
present dietari un bitllet del excel·lentíssim
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat, ab què
mana donen orde ses senyories per què mar-
xen sinquanta-sinch soldats del tèrcio que de
present fa lleva lo General ab son alferez a Gero-
na a incorporar-se ab la demés gent, lo qual bit-
llet és sigant de lletra Ba. E havent fet entèndrer
ses senyories per medi del síndich del General al
dit excel·lentíssim senyor que estaven a punt de
marchar los dits sinquanta-sinch soldats y que si
tenie gust sa excel·lència marcharian ab un ca-
pità, alferez y sargento. E sa excel·lència ha res-
post que venie bé marxassen los dits officials ab
los dits sinquanta-sinch soldats, segons la re-
lació de dit síndich. En aquest mateix die ma
han ordenat a mi, scrivà major del General, cu-
sir ne lo present dietari un memorial dels soldats
de la companya del capità don Ramon Gomis y
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Montserrat a qui se ha entregat vestit, lo qual
memorial // 534r // sotascrit del dit capità don
Ramon Gomis és assí cusit signat de lletra Ca.

Dilluns, a XII. En aquest die és baxat a la Llotja
de la present ciutat, per estar ocupats los se-
nyors deputats, lo magnífich Erasma de Lana y
Fontanet, racional de la present casa, a effecte
de fer encantar los drets de General y bollas del
General.

Dimars, a XIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo die antecedent, que comp-
tàvem a dotse, havent anat a parlar a sa ex-
cel·lència del senyor llochtinent y capità general
sobre altre negoci, li digué sa excel·lència que a
no ser-hi anat dit síndich, lo havia de enviar a
sercar, conforme ja havia donat orde, per a dir-li
participàs al molt il·lustre consistori dels senyors
deputats y oïdors de què tenia orde de sa ma-
gestat de què se posàs en execució la gràcia te-
nia feta al noble don Miquel Cortiada de la
plaça vacant en la sala del molt reverent cance-
ller per mort del magnífich doctor Aleix Tris-
tany, per a què ja tenia sa excel·lència los des-
patxs, no obstant lo que sa excel·lència havia
representat a sa magestat, que Déu guarde, que
era lo que per medi de dit síndich havian los se-
nyors deputats y oÿdors representat a sa ex-
cel·lència en dies atràs en quant a encontrar-se
// 534v // dita gràcia y provisió ab las generals
constitucions de Cathalunya. Per quant en la
cort de sa magestat, aquells senyors havian entès
que dita provisió y gràcia no encontrava ab ditas
constitucions per no trocar-se en lo cas present
un de una sala altre, y al contrari, sinó que·s feya
gràçia a un de una sala, de un lloch vacant en la
altra sala, en lo qual cas deyan no contravenir-se
a ditas constitucions, y que axí que dit síndich
participàs lo dit als molt il·lustres senyors depu-
tats y oÿdors, y que sa excel·lència no podie de-
xar posar en execució y obehir lo que se li orde-
nava en orde a dit fet. En aquest mateix die ha
fet relació lo doctor Pere Cardona, servint lo of-
fici de síndich del General, com lo die present
ha aportat y entregat a sa excel·lència del senyor
llochtinent y capità general la suplicació que és
assí cusida dignada de lletra Ab, la qual és y con-
té lo primer recado a sa excel·lència en orde la
contrafacció per raó de la gràçia y provissió feta
al noble don Miquel Cortiada de la plaça vacant
en la sala del molt reverent canceller per mort
del magnífich docotr Aleix Tristany. Y que sa
excel·lència ha respost que «en punto entregaría
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dicha suplicaçión al canciller para que se viera lo
que havía de hazer, porque su excelencia no ponía
ni quitava, que antes bien, era su intençión obser-
var en todo las constituciones y no hacer cosa en
contra de aquéllas.»

En aquest mateix die Pere Joan Alabau, obte-
nint //535r //puesto de sargento de la compayia
del capità don Ramon Gomis y Montserrat, ha
renunciat lo dit puesto de sargento en mà y po-
der de ses senyories per ocasió de ésser tornat
sort. E ses senyories li han admesa la dita renun-
ciació. En aquest mateix die lo magnífich Eras-
ma de Lana y Fontanet, racional del General de
Cathalunya, és baxat en la Llotja de la mar de la
present ciutat a effecte de fer encantar los drets
de General y bollas del dit General, com és
acostumat. En aquest mateix die de orde de ses
senyories lo doctor Pere Cardona, servint lo of-
fici de síndich del General, y Joseph Sauleda,
subrrogat en lo offici de scrivà major de aquell,
se són conferits en casa de don Anton Reart,
scrivà de manament y llochtinent de protonota-
ri del present Principat, a effectet de presentar
una requesta a Jaume Martín, Francisco Cas-
sanyer, Gabriel Riera y Jaume Salamó, scrivans
de registre que se trobavan en la casa de dit don
Anthon Reart, a cada hu respective, lo acte de la
qual presentata és assí cusit signat de lletra A y
del thenor següent:

«A. Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini MDCLXXIIIIº, die vero mercurii decima
quarta mensis martii intitulata presente et ad
hec vocato atque rogato me, Josepho Sauleda, mi-
lite Barcinone populato secretarioque et scriba
majore Generalis huius Cathalonie principatus,
subrrogato, infrascripto, et presentibus pro testi-
bus Micaelle Sauleda, philosophie studente, et Ja-
cobo Judo, agricola de Guissona, ad infrascripta
vocatis spetialiter et asumptis, magnificus Petrus
Cardona, utriusque juris doctor, Barcinone civis,
tanquam deserviens de lisencia admodum illus-
trium dominorum deputatorum et auditorum
computorum dicti Generalis Cathalonie offitium
sindici dicti Generalis pro domno Michaele de
Masdovellas, dicto nomine constitus personaliter
coram et ante // 535v // presentiam Jacobi Sa-
lamo, scriba registri personaliter reperti intus 
domos domni Antonii Reart, scribe mentati et lo-
cumtenentis protonotarii inb presenti Cathalonie
Principatu, quas fovet in presente civitate Barci-
none, in vico dicto de Moncada, qui dicto nomi-
ne eidem obtulit et presentavit et seu per me, dic-
tum scribam majorem, obtulere et presentari
publice petiit et requisivit quandam in scriptis

papiri requisitionis sedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sap y ignorar no pot vostra merçè, se-
nyor Jaume Salamó, scrivà de registre, que se-
gons constitucions, usos y costums de Cathalu-
nya, y particularment segons la constitució 7,
títol «De dicció, nombre y examen dels doctors
de la Audiència y Consell Real», no poden los
de una sala de la Real Audiència eo de la del dit
molt reverent canceller, o del noble regent la
Real Cancellaria, ésser mudats y posats a la altra
sala, sinó que en aquella en què primer foren
destinats perseveren, y com no obstant lo so-
bredit, se tinga entès que sa magestat, que Déu
guarde, ab son real privilegi hauria anomenat al
noble don Miquel de Cortiada de la sala del no-
ble regent en la plaça que vuy vaca per mort del
quòndam doctor Aleix Tristany, del Real Con-
sell de la sala del molt reverent canceller, y axí
bé, dit real privilegi se encontra ab las ditas ge-
nerals constitucions, y que se tractaria de posar
en execució dit privilegi admettent la nomina-
ció y mutació de dit don Miquel de Cortiada a
la altra sala; per ço, lo síndich del General, per la
obligació de son offici y en execució d’ella, re-
quereix y interpel·la a vostra merçè de què no
admete ni registre dit real privilegi en los llibres
de la Real Cancelleria, ni en altres qualsevols
parts que se acostuman registrar los privilegis de
las nominacions dels senyors de la Real Audièn-
cia, altrament protesta contra de vostra merçè
de las penas contengudas en // 536r // las gene-
rals constitucions, y en particular en la constitu-
ció 11, títol «De observar constitucions», y les
de la constitució 6 que comensa «Ordenam»,
títol «De offici de protonotari», las quals exhi-
giran de vostra merçè y de sos béns y de tots los
danys y damnatjes que per rahó al contrari pa-
tirà y suportarà lo present Principat y de tot lo
lícit y permès protestar». Ne dum premiso verum
et omni meliori modo, et cetera. Requirens nota-
rium, et cetera. Inseratur. Copia cuius eidem
tradidit et liberavit quam accepit et penas se reti-
nuit quaquidem papirii requisitionis scedula, si-
cut predicitur, oblata et presenta illico dictus Ja-
cobus Salamo verbo respondendo dixit: «Que no
podia admètrer dita scriptura que primer tin-
gués orde del excel·lentíssim senyor virrey, can-
celler o regent».

«Postea autem adveniente dictis mense, die et
anno et fere incontinenti presente me dicto Jose-
pho Sauleda, scriba majore subrrogato predicto,
et presentibus etiam testibus predictis ad premissa
vocatis spetialiter asumptis dictus doctor Petrus
Cardona, dicto nomine, constitutus personaliter
coram et ante presentiam Gabriellis Riera, scri-
ba registri, personaliter reperti et inventi intus
dictas domos dicti Reart, eidem Riera obtulit et
presentavit et seu per me, dictum scribam majo-
rem, obtulere et presentari publice petiit et requi-
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sivit quandam in scriptis peperi requisitionis sce-
dulam thenoris sequentis: «Molt bé sap y ignorar
no pot vostra merçè, senyor Gabriel Riera,
scrivà de registre, que segons constitucions,
usos y costums de Cathalunya, y particularment
segons la constitució 7, títol «De dicció, nom-
bre y examen dels doctors de la Audiència y
Consell Real», no poden los de una sala de la
Real Audiència eo de la del dit molt reverent
canceller, o del noble regent la Real Cancellaria,
ésser mudats y posats a la altra sala, sinó que en
aquella en què primer foren destinats perseve-
ren, y com no obstant lo sobredit, se tinga entès
que sa magestat, que Déu guarde, ab son real
privilegi hauria anomenat al noble don //536v //
Miquel de Cortiada de la sala del noble regent
en la plaça que vuy vaca per mort del quòndam
doctor Aleix Tristany, del Real Consell de la sala
del molt reverent canceller, y axí bé, dit real pri-
vilegi se encontra ab las ditas generals constitu-
cions, y que se tractaria de posar en execució dit
privilegi admettent la nominació y mutació de
dit don Miquel de Cortiada a la altra sala; per
ço, lo síndich del General, per la obligació de
son offici y en execució d’ella, requereix y inter-
pel·la a vostra merçè de què no admete ni regis-
tre dit real privilegi en los llibres de la Real Can-
celleria, ni en altres qualsevols parts que se
acostuman registrar los privilegis de las nomina-
cions dels senyors de la Real Audiència, altra-
ment, protesta contra de vostra merçè de las pe-
nas contengudas en las generals constitucions, y
en particular en la constitució 11, títol «De ob-
servar constitucions», y les de la constitució 6
que comensa «Ordenam», títol «De offici de
protonotari», las quals exhigiran de vostra mer-
çè y de sos béns y de tots los danys y damnatjes
que per rahó al contrari patirà y suportarà lo
present Principat y de tot lo lícit y permès pro-
testar.» Ne dum premiso verum et omni meliori
modo, et cetera. Requirens notarium, et cetera.
Inseratur. Copia cuius eidem tradidit et libera-
vit quam accepit et penas se retinuit quaquidem
papirii requisitionis scedula, sicut predicitur,
oblata et presentata illico dictus Jacobus Salamo
verbo respondendo dixit: «que no podia admè-
trer dita scriptura que no tingués primer orde
del excel·lentíssim senyor virrey, canceller o re-
gent».

«Postea autem adveniente dictis mense, die et
anno et fere incontinenti presente me dicto Josepho
Sauleda, scriba majore subrrogato predicto, et
presentibus etiam testibus predictis ad premissa
vocatis spesialiter asumptis dictus doctor Petrus
Cardona, dicto nomine, //537r // constitus perso-
naliter coram et ante presentiam Francisci Cas-
sanyes, scriba registri, personaliter reperti et in-
venti intus dictas domos dicti Reart, eidem Riera
obtulit et presentavit et seu per me, dictum scri-
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bam majorem, obtulere et presentari publice petiit
et requisivit quandam in scriptis pepiri requisi-
tionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap y
ignorar no pot vostra merçè, senyor Francisco
Cassanyes, scrivà de registre, que segons consti-
tucions, usos y costums de Cathalunya, y par-
ticularment segons la constitució 7, títol «De
dicció, nombre y examen dels doctors de la Au-
diència y Consell Real», no poden los de una sala
de la Real Audiència eo de la del dit molt reverent
canceller, o del noble regent la Real Cancellaria,
ésser mudats y posats a la altra sala, sinó que en
aquella en què primer foren destinats perseve-
ren, y com no obstant lo sobredit, se tinga entès
que sa magestat, que Déu guarde, ab son real
privilegi hauria anomenat al noble don don Mi-
quel de Cortiada de la sala del noble regent en la
plaça que vuy vaca per mort del quòndam doctor
Aleix Tristany, del Real Consell de la sala del
molt reverent canceller, y axí bé, dit real privilegi
se encontra ab las ditas generals constitucions, y
que se tractaria de posar en execució dit privilegi
admettent la nominació y mutació de dit don
Miquel de Cortiada a la altra sala; per ço, lo sín-
dich del General, per la obligació de son offici y
en execució d’ella, requereix y interpel·la a vostra
merçè de què no admete ni registre dit real privi-
legi en los llibres de la Real Cancelleria, ni en al-
tres qualsevols parts que se acostuman registrar
los privilegis de las nominacions dels senyors de
la Real Audiència, altrament protesta contra de
vostra merçè de las penas contengudas en las ge-
nerals constitucions, y en particular en la consti-
tució 11, títol «De observar constitucions», y les
de la constitució 6 que comensa «Ordenam», tí-
tol «De offici de protonotari», las quals exhigi-
ran de vostra merçè //537v // y de sos béns y de
tots los danys y damnatjes que per rahó al contra-
ri patirà y suportarà lo present Principat y de tot
lo lícit y permès protestar.» Ne dum premiso ve-
rum et omni meliori modo, et cetera. Requirens
notarium, et cetera. Inseratur. Copia cuius eidem
tradidit et liberavit quam accepit et penas se reti-
nuit quaquidem papirii requisitionis scedula, si-
cut predicitur, oblata et presentata illico dictus
Jacobus Salamo verbo respondendo dixit: «Que no
podia admètrer dita scriptura que primer tingués
orde del excel·lentíssim senyor virrey, canceller o
regent».

Postea autem adveniente dictis mense, die et anno
et fere incontinenti presente me, dicto Josepho
Sauleda, scriba majore subrrogato predicto, et
presentibus etiam testibus predictis ad premissa
vocatis spesialiter asumptis dictus doctor Petrus
Cardona, dicto nomine, constitus personaliter co-
ram et ante presentiam Jacobi Martin, scriba re-
gistri, personaliter reperti et inventi intus dictas
domos dicti Reart, eidem Riera obtulit et presen-
tavit et seu per me, dictum scribam majorem, ob-
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tulere et presentari publice petiit et requisivit
quandam in scriptis pepiri requisitionis scedulam
thenoris sequentis»: «Molt bé sap y ignorar no
pot vostra merçè, senyor Jaume Martin, scrivà
de registre, que segons constitucions, usos y
costums de Cathalunya, y particularment se-
gons la constitució 7, títol «De dicció, nombre y
examen dels doctors de la Audiència y Consell
Real», no poden los de una sala de la Real Au-
diència eo de la del dit molt reverent canceller, o
del noble regent la Real Cancellaria, ésser mu-
dats y posats a la altra sala, sinó que en aquella en
què primer foren destinats perseveren, y // 538r
//com no obstant lo sobredit, se tinga entès que
sa magestat, que Déu guarde, ab son real privile-
gi hauria anomenat al noble don Miquel de
Cortiada de la sala del noble regent en la plaça
que vuy vaca per mort del quòndam doctor
Aleix Tristany, del Real Consell de la sala del
molt reverent canceller, y axí bé, dit real privilegi
se encontra ab las ditas generals constitucions, y
que se tractaria de posar en execució dit privilegi
admettent la nominació y mutació de dit don
Miquel de Cortiada a la altra sala; per ço, lo sín-
dich del General, per la obligació de son offici y
en execució d’ella, requereix y interpel·la a vos-
tra merçè de què no admete ni registre dit real
privilegi en los llibres de la Real Cancelleria, ni
en altres qualsevols parts que se acostuman re-
gistrar los privilegis de las nominacions dels se-
nyors de la Real Audiència, altrament protesta
contra de vostra merçè de las penas contengudas
en las generals constitucions, y en particular en
la constitució 11, títol «De observar constitu-
cions», y les de la constitució 6 que comensa
«Ordenam», títol «De offici de protonotari», las
quals exhigiran de vostra merçè y de sos béns y
de tots los danys y damnatjes que per rahó al
contrari patirà y suportarà lo present Principat y
de tot lo lícit y permès protestar.» Ne dum pre-
miso verum et omni meliori modo, et cetera. Re-
quirens notarium, et cetera. Inseratur. Copia
cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et
penas se retinuit quaquidem papirii requisitionis
scedula, sicut predicitur, oblata et presenta illico
dictus Jacobus Salamo verbo respondendo dixit:
«Que no podia admètrer dita scriptura que pri-
mer no tingués orde del excel·lentíssim senyor
virrey, canceller o regent». De quibus ita per ac-
tis et gestis atque secutis, illico dictus doctor Petrus
Cardona, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et
tradi unum et plura publicum seu publica consi-
milia instrumenta per me, dictum et infrascrip-
tum scribam majorem subrrogatum. Que fue-
runt acta Barcinone sub anno, die, mense et loco
predictis, presente me, dicto Josepho Sauleda, mi-
lite, scriba majore subrrogato, pre et infrascripto,
et presentibus etiam testibus respective predic-
tis ad premissa vocatis espesialiter et // 538v //
asumptis pro ut superius continetur.»

En aquest mateix die per orde de ses senyories
lo doctor Pere Cardona, sevint lo offici de sín-
dich del General de Cathalunya, y Joseph Saule-
da, subrrogat en lo offici de scrivà major de
aquell, se són conferits en casa del noble y mag-
nífich doctor de la Real Audiència de la tercera
sala, don Hierònym de Codina, a effecte de què
habilitàs tres requestas com ha doctor de dita
Real Audiència més àntich que se havian de pre-
sentar al molt reverent canceller, noble regent la
Real Cancelleria y don Miquel Cortiada de dita
Real Audiència aserca la nominació de dit don
Miquel Cortiada, essent de la sala del dit noble
regent la Real Cancelleria, en la plaça que vuy
vacca per mort del quòndam magnífich doctor
Aleix Tristany del Real Concell, de la sala del
molt reverent canceller, per ser contra constitu-
ció; y havent fet constar un recaudo lo dit sín-
dich per medi de un patje del dit Hierònym de
Codina dient servís donar-li llicència, que tenia
que parlar-li de part del consistori dels senyors
deputats, poc aprés és tornat dit patje dient que
lo dit senyor don Hierònym estave ab indisposi-
ció, que tornàs en altre ocasió, y no obstant dita
resposta, lo dit síndich à entregat las ditas tres
requestas al dit patje dient-li que entràs a dit
don Hierònym de Codina y li digués que se ser-
vís habilitar-las, que·i havie perill en la tardansa,
y poch apés ha tornat resposta dit patje com la
primera vegada dient que lo dit senyor don
Hierònym de Codina estave ab indisposició,
que tornàs en altra ocasió. De totas las quals co-
sas me ha requerit lo dit doctor Pere Cardona,
servint lo offici de síndich del General, a mi, Jo-
seph Sauleda, en dit nom de subrrogat en lo of-
fici de scrivà major de dit General, llevàs // 539r
// acte. Essent present per testimonis Balthazar
Camps, de la família de dit Codina, y Jaume Ca-
sas, verguer del consistori de se senyories.

Disapte, a XVII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, com lo dia de dimecres, que comp-
tàvem a 14 del corrent, de orde de ses senyories
aportà al molt reverent canceller tres requestas a
effecte que habilitàs aquellas, las quals eran una
per dit molt reverent canceller, altre per lo no-
ble regent la Real Cancelleria, y altre per lo 
noble don Miquel de Cortiada, y en orde a la
contrafacció per raó de la gràçia y provisió o
mudament de la una sala a la altra de dit don
Miquel de Cortiada; y que dit molt reverent
canceller respongué que //539v // tornàs dit sín-
dich a la tarde, que sa senyoria aquell matí apor-
taria a las salas civils ditas requestas. Més fa rela-
ció com tornat a la tarda lo dit síndich al dit
molt reverent canceller, li digué lo dit que no
aparexia que sa senyoria pugués habilitar ditas
requestas per ser la una contra de sí, y las altres
dos encara que no eran contra de sí, però sa se-
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nyoria venia a ser en certa manera reo en esta
matèria, y que axí ni las altres dos podia habili-
tar, y axí que acudís dit síndich per a dita habili-
tació al més antich doctor de la Real Audiència,
y en cas de impediment del més antich, acudís al
inmediat y axí en havant. Més fa relació com la
matexa tarde de dit die de 14 se conferí dit sín-
dich ab companya del scrivà major de la casa y
dos testimonis en casa del noble don Geroni
Codina, que és lo doctor més antich, y digué a
un criat entràs a dit senyor que aquí estava lo
síndich de la Diputació que tenia que parlar-li, y
després de haver donat dit criat lo recado, res-
pongué a dit síndich que estava desganat, y que
tornàs altre dia, y replicant dit síndich, féu per
dit criat entrar al dit senyor las tres requestas,
dient-li que per lo que venia dit síndich era per a
què se servís habilitar las ditas tres requestas, al
que fou respost per dit senyor per medi de dit
criat que no estava per axò, y que tornàs un altre
dia, del que requerí dit síndich a dit scrivà major
llevàs acte, com en effecte lo llevà. Més fa rela-
ció com lo dia de dijous, que comptàvem a 15
del corrent, encara que ere feriat, se conferí dit
síndich en casa del magnífich doctor Joseph
Aleny, lo qual després de dits Codina y Cortia-
da, és lo més antich doctor de la Real Audièn-
cia, a effecte de entregar-li ditas requestas per a
què // 540r // las habilitàs, y fins a la tercera ve-
gada no·l trobà, y després de haver-li dit lo per
què anava, li respongué dit senyor que no podia
habilitar ditas requestas sol, sinó en la sala, y
que axí lo dia endemà que seria de negoci, y li
fes dit síndich entrar ditas requestas en la sala
quant serian en ella; com en effecte dit síndich
lo dia de 16, que era aïr, estant en la sala del
molt reverent canceller junta, féu entrar per un
verguer ditas requestas en la sala; y després de
passat migdia se conferí dit síndic en casa de dit
senyor Aleny per a sercar ditas requestas, pen-
sant estarian habilitadas, y dit senyor Aleny li di-
gué que las ditas requestas, després de conferida
la matèria en la sala, no havia aparegut habilitar-
las, per quant la contrafacció que·s pretenia no
era encara feta, y que la constitució de la Obser-
vança deya que los diputats cerciorats de la con-
trafacció isquesen al reparo, y que no podian es-
tar cerciorats de cosa que encara no era feta, y
que quant se exia a una contrafacció, disposava
la constitució de la Observança que se hagués
de fer fe de la constitució a què se havia contra-
fet, y axí que sempre se suposava que la contra-
facció a què se ix, sia ja feta y no fahedora. Al
que replicant dit síndich que axò aparexia ser
demèrits de la contrafacció y declaració de ella,
y no de la habilitació de las requestas, la qual ha-
bilitació se ere introduhida per a què se ves si en
ella se parlava menos decorosament del que és
devia. Li respongué dit senyor Aleny que a la
sala li havia aparegut no habilitar ditas requestas
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perquè, encara que en la habilitació de ellas no
se haja de conèxer dels mèrits de la contrafacció,
és a saber, si era contrafacció o no allò que·s
pretén ser-o. Emperò se havia de vèurer si allò
ab què és pretén contrafacció era o no fet, o en-
cara fahedor, y que si //540v // als molt il·lustres
senyors deputats y ohidors los apareixia insistir
en què ditas requestas se havian de habilitar, no
obstant lo ia dit, que informa-se’n la sala del
molt reverent canceller. En aquest mateix die és
tornat en lo consistori de ses senyories lo senyor
deputat militar que estava desganat.

Abril MDCLXXIIII

543r Dilluns, a VIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General de
Cathalunya, cusir en lo present dietari un me-
morial dels soldat de la companya del capità
don Henrrich Descallar a qui se ha entregat ves-
tits, lo qual memorial sotascrit del dit capità
don Henrrich Descallar és assí cusit signat de
lletra Ab. En aquest mateix die ses senyories són
baxats a la Llotja del marc //543v // de la present
ciutat a effecte de fer encantar los drets del Ge-
neral y bolla de tot lo Principat, com és acostu-
mat.

Dimars, a X. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusir
en lo present dietari un acte de resposta presen-
tat instant lo procurador fiscal del General a
dona Jacinta de Pinós com a abadessa del Real
convent de Pedralbes en lo territori de la pre-
sent ciutat de Barcelona instituït y fundat, lo
qual és assí cusit sigant de lletra A y del thenor
següentd:

«Noverinte universi quod anno a Nativitate Do-
mini MDCLXXIIIIº, die vero decima mensis aprilis
eiusdem anni intitulata presente et ad haec vocato
atque requisito me, Josepho Sauleda, secretario et
scriba majore Generalis principatus Cathalonie,
subrrogato, et presentibus etiam Francisco Qua-
tracasas, negosiatore, y Francisco Abat, colxerio,
civibus Barcinone, pro testibus ad hec vocatis spe-
sialiter et asumptis, Ludovicus Fontana, notarius,
presentibus Barcinoe in offitio procuratoris fis-
calis Generalis Cathalonie subrrogatus, constitu-
tus personaliter coram et ante presentiam illustris
domne Jaisimta de Pinos, uti abbatissa regalis
conventus de Pedralbas, territorii Barcinone, per-
sonaliter reperte in locutorio sive parlador intus
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ecclesiam dicti regalis conventus, qui dicti nomine
eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum
scribam majorem subrrogatus, obtulere et presen-
tari publice petiit et requisivit quandam inscriptis
papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis»:
«Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè,
dona Hiecinta de Pinós», et cetera. Inseratur.
Copia cuius eidem tradidit et liberavit quam ac-
cepit et penes se retinuit. Quaquidem papiri re-
quisitionis scedula, sicut predicitur, oblata et pre-
sentata illico dicta dommna Jaccinta de Pinos
verbo respondendo dixit: «Quod retinebat sibi ter-
minum juris ad respondendum». De quibus ita
per actis et gestis illico dictus Ludovicus Fontana,
dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi
unum et plura publicum seu publica consimilia
instrumenta per me, dictum infrascriptum scri-
bam majorem. Que fuerunt acta Barcinone sub
anno, die, mense et loco predictis, presente me, dic-
to scriba majore, et presentibus etiam testibus pre-
dictis ad premissa vocatis spetialiter et asumptis,
pro ut superius continetur.»

545r Dimecres, a XI. En aquest die Joseph Catà y
Bertran, subrrogat en lo offici de racional de la
present casa, és baxat a la Llotja del mar de la
present ciutat a effecte de fer encantar los drets
del General y bolla del present Principat. En
aquest mateix die me han ordenat ses senyories
a mi, scrivà major del General, cusir en lo pre-
sent dietari un acte de requesta presentat instant
lo procurador fiscal del General a dona Albina
Camps, lo qual és assí cusit signat de lletra B y
del thenor següent:

«Noverinta universi quod anno a nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo quar-
to, die vero undecima mensis aprilis eiusdem
anni intitulata presente et ad hec vocato atque
requisito me, Josepho Sauleda, secretario et scriba
majore Generalis Cathalonie, subrrogato, et pre-
sentibus etiam Jacobo Grau, negotiatore, et Mi-
chaelle Vila, theologie studente, civibus Barcino-
ne, pro testibus ad hec vocatis spetialiter et
assumptis, Ludovicus Fontana, notarius publicus
Barcinone, in offitio procuratoris fiscalis dicti
Generalis Cathalonie subrrogatus, constitutus
personaliter coram et ante presentiam nobilis
dompna Albinia Camps, personaliter reperta in
domibus sua habitationis scitis in presenti civita-
te Barcinone, in vico vocato de la Palla, qui dicto
nomine eidem obtulit et presentavit publice petiit
et requisivit quandam in scriptis papiri requisi-
tionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap
y ignorar no pot vostra merçè, senyora dona Al-
bina Camps, com en la extracció se féu dels
acrehedors censalistas // 545v // del General de

Cathalunya inseguint lo disposat en la concòri-
da entre los molt il·lustres senyors diputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya de
una, y los acrehedors censalistas del dit General
de part altra, sortejà vostra merçè aquell censal
que tots anys rebia sobre lo General als 17 de
agost, de penció tres-cents sous, per lo que fou
dita y escrita en la taula dels comuns depòsits de
la present ciutat la lluició y quitació del sobredit
censal a solta del scrivà major de la casa de la Di-
putació a vostra merçè tres-centes lliures. Y com
segons la relació del magnífich racional de la
casa de la Diputació feta als molt il·lustres se-
nyors deputats del que trobava en los llibres de
Vàlues de dita casa, consta restar debtors al Ge-
neral alguns possessors de dit censal differents
quantitats; és a çaber, Francesc Vernet misser
òlim, ajudant comú del racional y regent los
comptes, lo qual en la visita del trienni 1623
feta en lo any 1626 sobre la querela de número
31 fonch condemnat en cent trenta lliures, de
les quals resta devent al General per rahó de dita
condemnació en sinquanta lliures. Axí mateix,
tingué y possehí lo sobredit censal Joseph de
Sorribes, deputat militar que fou en lo trienni
1617, lo qual junt ab Miquel Cerdà, deputat
real, y lo canonge y ardiaca Paülo Pla, oÿdor ec-
clesiàstich en dit trienni, fonch condemnat si-
mul et solidum en la visita de dit trienni feta en
lo any 1620 en la quantitat de cent y vint lliures
per haver fet pintar los tres pilars de la capella
gran de Sant Jordi ab ulterior liquidació reser-
vada, la qual quantitat vuy se resta devent al Ge-
neral. Semblantment, dit Felip de Sorribas fou
deputat militar // 546r // en lo trienni 1623, lo
qual a compliment de major quantitat fou con-
demnat junt ab los condeputats en la visita de
dit trienni 1632, feta lo any 1635 , resta debitor
en la quantitat de vint lliures, sinch sous y vuyt.
Axí mateix, dit Phelip de Sorribes fou altra de
las fiansas de Jacinto Torrent, arrendador de la
bolla de Berga y Bagà en lo trienni 1629 per
preu de dos mil cent setanta-sinch lliures per los
tres anys, lo qual de Sorribes tant en nom propi
com també com a procurador de dona Eulària
Sorribes, sa muller, se obligà per dos-centes
lliures quiscun any, y per los tres anys en sis-
centes lliures, y a compliment de dita fiansa se
resta devent al General dos-centas quoranta-
una lliura, vuyt diners. Semblantment, dit Phe-
lip de Sorribes fonch altre de las fiansas de don
Galceran de Paguera, deputat militar del trienni
1605, lo qual junt ab sos condeputats foren
condemnats en la visita de dit trienni en lo any
1608, sobre la querela número 17, en pagar al
General nou mil cent vuytanta-tres lliures, nou
sous y vuyt per tantas que Francesch Navas, qui
servia lo offici de sobrecullidor del General de la
part de ponent, resatava debitor per rahó de
dita sobrecol·lecta, de las quals resta a dèurer al
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General a compliment de dita condemnació
nou-centas noranta-set lliures, catorse sous y
set. No menos, dit Phelip de Sorribas als 13 de
juliol 1626 se obligà a pagar al General la quan-
titat de quatre-centes noranta-sinch lliures que
lo quòndam mossèn Francesch de Sorribes, son
pare, restave a dèurer com a fermansa de la bolla
de Cervera trienni 1572, de la qual bolla se res-
ta a dèurer //546v // dos mil set-centes sinquan-
ta-sis lliures, sis sous y vuyt, y havent pagat dit
de Sorribes per compte de dit consert quatre-
centes trenta-y-sinch lliures de totas las quals
partidas se veu estar enberassat lo sobredit cen-
sal, per lo que los possessors que són estats de
dit censal són restat<s> a dèurer al General en la
quantitat de mil vuyt-centes setanta-quatre lliu-
res y onse dines, ço és, sinquanta lliures resta
devent Francesch Vernet, mercader, tot lo dit
censal per haver-lo posehit dit Sorribes enter, y
en la restant quantitat de mil vuyt-centes cator-
se lliures y onse diners, resta devent Phelip de
Sorribes en las restants últimas sinch partidas la
mitat del censal, per no haver possehit dit Sorri-
bas sinó la meitat de aquell, conforme de tot
apar de la relació de dit racional. Per lo que lo
procurador fiscal del General, inseguint lo dis-
posat en la concòrida entre los deputats y oÿ-
dors de comptes de una, y los acrehedors censa-
listas de dit General de part altra, la requereix y
interpel·la a vostra merçè, senyora dona Albina
Camps, revolte als molt il·lustres senyors depu-
tats, de una part, la quantitat de cent sinquanta
lliures, que és la mitat del preu se li és estat dit y
scrit en la taula dels comuns depòsits de la pre-
sent ciutat a vostra merçè en luició quitació del
sobredit censal és estada extreta en sort a bon
compte del que Phelip de Sorribes resta devent
al General com a pocessor que és estat del dit
censal, y de altra part, sinquanta lliures per lo
dèbit de dit Francesch Vernet al General en so-
lució y paga de aquell y fent-ne àpoca en favor
del General de la penció //547r // se li restan de-
vent del dit censal; y perquè ignorànsia no puga
al·legar, se li fa la present requisició requerint al
notari lleve acta de la presentació de la present
requesta». Copia cuius eidem tradidit et libera-
vit quam accepit et penes se retinuit. Quaquidem
papiri requisitionis scedula, sicut predicitur,
oblata et presentata illico dicta dompna Albinia
Camps verbo respondendo dixit: «Quod retinebat
sibi terminum juris ad respondendum». De qui-
bus ita per actis et gestis, illico dictus Ludovicus
Fontana, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et
tradi unum et plura publicum seu publica conci-
milia instrumenta per me, dictum infrascriptum
scribam majorem. Que fuerunt acta Barcinone
sub anno, die, mense et loco predicti, presente me,
dicto scriba majore, et presentibus etiam testibus
predictis ad premissa vocatis spetialiter et as-
sumptis prout superius continetur.»
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Divendres, a XIII. En aquest die Joseph Catà y
Bertran, subrrogat en lo ofici de racional de la
present casa, és baxat a la Llotja de la mar de la
present ciutat a effecte de fer encantar los drets
de General y bolla de tot // 547v // lo Principat,
com és acostumat. En aquest mateix die, inse-
guint ses senyories la deliberació presa en jorna-
da de deu del corrent de exir al reparo de la con-
trafacció per lo real privilegi y mutació del noble
regent la cancelleria a la sala del molt reverent
canceller, per medi del síndich del General han
enviat al excel·lentíssim senyor llochtinent y ca-
pità general de sa magestat, que Déu guarde,
una scriptura o paper, còpia de la qual és assí cu-
sida signada de lletra C y del thenor següent:

«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes diuen y representan a vostra ex-
cel·lència com trobant-se lo molt noble don
Miquel Cortiada, doctor de la Real Audiènçia
de Cathalunya en la sala del noble regent la can-
celleria, com consta ab son real privilegi en jor-
nada de 15 de janer 1653, sa magestat, que Déu
guarde, és estat servit anomenar-lo per la plasa
vacant per mort del doctor Aleix Tristany, doc-
tor que era de la Real Audiènçia en la sala del
molt reverent canceller, com consta del real pri-
vilegi en jornada de 21 de febrer pròxim passat;
axí que dit noble don Miquel de Cortiada és
passat de doctor de la Real Audiènçia en la sala
de il·lustre regent la cancellaria, a la sala del
molt reverent canceller. E com dit privilegi,
translació, mutació y variació sia contra las ge-
nerals constitucions et signanter contra la cons-
titució // 548r // 7, títol «De elecció, nombre y
exàmens dels doctors de la Audiència y Real
Consell» en la qual se lligen les paraules se-
güents: «Ibi: entès encara y declarat que los dits
canceller, vicecanceller, y en son cas regent la
cancellaria e los altres ministrets damuntdits,
no·s puguen mudar ni variar, ni ésser mudats de
la una sala o audiènçia a l’altra, ans ajen residir
en aquella audiènçia o sala o lloch en los quals
una vegada seran destinats» ab les quals parau-
les indistinta e indifinitivament a la lletra se
prohibeix lo variar y mudar los doctors del Real
Consell de les sales del molt reverent canceller y
noble regent la Real Cançellaria de la una sala a
l’altra, ordenant que lo qui una vegada és desti-
nat per a una sala persevere en aquella, ab què
ab lo dit nou privilegi, mutació y variació és evi-
dent que dit don Miquel de Cortiada se varia y
muda del lloch de doctor de la sala del noble re-
gent la cancellaria a la del molt reverent cance-
ller, y que dit don Miquel de Cortiada no perse-
vere en aquella sala en què una vegada és estat
destinat, y axí bé, lo dit privilegi y mutació de
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dit noble don Miquel de Cortiada de la sala, au-
diènçia del noble regent la cancellaria a la sala
del molt reverent canceller és contra lletra de
dita constitució 7 sens admetrèr limitació ni res-
ticció alguna.

Per tant, los dits deputats y oÿdors de comptes,
humilment a vostra excel·lència suplican extra-
judicialment, per obligació de sos officis y jura-
ment tenen prestat y sentènçia de excomunica-
ció oÿda, sia de son servey manar revocar dit
privilegi, variació y mutació de dit don Miquel
de Cortiada de la sala del noble regent la cance-
llaria a la sala del molt reverent canceller, y que
aquella residexca // 548v // tant solament en la
sala del noble regent la cancellaria en la qual
una vegada és estat destinat, ab què restarà se-
nada dita constitució 7; lo que rebran a particu-
lar gràçia de la mà de vostra excel·lència. E poch
après, és tornat lo dit síndich en lo consistori de
ses senyories y ha fet relació que sa excel·lència
havie respost que miraria lo contingut en dit pa-
per y que per sa part faria quant podria en bene-
fici de la casa de la Diputació. En aquest mateix
dia lo senyor oïdor real és baxat en la Llotja de
la mar de la present ciutat y en la casa del Gene-
ral y aposento del receptor dels fraus per vèurer
en aquell los fraus ý havia y se ha trobat lo se-
güent:

Primo, una pessa de stamenya parda cap-y-cua
que tira diset canas. Més vint y sis lliures d’es-
tam filat, tot après de Joan Albareda de Santa
Julia de Vilatorta, bisbat de Vich.

Disapte, a XIIII. En aquest die han enviat ses se-
nyories al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present principat de Cathalunya, un re-
caudo y súplica per medi del síndich del Gene-
ral, còpia del qual és assí cusida signada de lletra
A y del thenor //549r // següent:

«Excel·lentíssima senyor: Los deputats y oÿdors
de comptes del General representan a vostra ex-
cel·lència com han tingut notíçias certas que de
molt temps a esta part entran per lo portal de
Mar de la present ciutat palesament bales y cai-
xes ab differents gèneros de robas, las quals de-
ven anar directament a la casa del Genaral y allí
pagar los drets de Bolla y General segons la cali-
tat de aquellas, en observansa de differents capí-
tols de Cort, y los qui las entran, en lloch de
anar a dita casa del General segons lo orde que
se’ls dona dels officials de aquell que resideixen
en dit portal de Mar, portan aquellas recta via
en lo palàcio de vostra excel·lència dient als dits

officials que tenen orde de vostra excel·lència de
portar-las directament a palàçio. Y en particular,
la semmana passada lo camarer de vostra ex-
cel·lència, ajudant tinent de mestre de camp ge-
neral, tenia dos balas y una caixa plenas de diffe-
rents robas o mercaderias y directament las
portà a palàcio y aÿr, que contàvem a 11 del cor-
rent, Pedro Vilaroel, ajudant de tinent de mes-
tre de camp general, entrà també per un bastaix
una bala de fil de cero o de crema y axí mateix
gastà lo nom de vostra excel·lència y no volgué
anar a la casa del General conforme li havian dit
los officials, dient tenia eix mateix orde de vos-
tra excel·lència de portar-la a palàcio y que di-
rectament se’n·i anava, y no a la casa del Gene-
ral; y cada dia van continuant lo entrar ditas
robas ab la dita forma, y regoneixent los dits de-
putats que lo gastar lo nom de vostra excel·lèn-
cia és interès particular de aquells que entran di-
tes robes, y no que verament tingan tal orde de
vostra excel·lència, perquè tenen llarga expe-
riènçia del bon //549v // xel de vostra excel·lèn-
cia en la observança de les generals constitu-
cions de Cathalunya, capítols y actes de Cort y
que vostra excel·lència està noticiós plenament
del contengut en ells, en l’ús dels quals se llig
que sa magestat, que Déu guarde, salva sa real
clemènçia, se à dignat offerir-se pagar los drets
de totes les robes sues pròpies que se entran en
lo present principat de Cathalunya, y de més a
més, que lo entrar las ditas robes ab eixa confor-
mitat ve a redundar en gran prejudici y dismi-
nuçió dels drets del dit General en tant que si se
tolleran ditas entradas se impossibilitaria dit Ge-
neral per a trobar personas que arrendassen los
dits drets, ab què no·s podrien acudir a ses obli-
gacions. Per ço, huliment suplican a vostra ex-
cel·lència sia de son servey manar posar lo re-
mey necessàri en matèrias de tanta importànçia
y que per ellas se violen les constitucions, capí-
tols y actes de Cort y ocasionen tant graves
danys als drets de dit General, que les merçès
que est consistori té rebudas de la mà de vostra
excel·lència esperan vivament rèbrer la singular
en lo cas present, lo que redundarà en gran con-
suelo de tot y quedaran ab la deguda estimació
de la merçè que esperan de la mà de vostra ex-
cel·lència.

550r Dilluns, a XVI. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, de què lo die de disapte 14 del cor-
rent mes de abril se conferí de orde de ses se-
nyories ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent
y capità general y li entregà una suplicació o me-
morial contenint que sa excel·lència fos servit
posar remey y manar que per lo portal de Mar
no se entràs roba y altres mercaderias sens por-
tar aquellas al General a effecte de pagar los
drets deguts, ab pretext de què són per sa ex-
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cel·lència y que van a palàcio, conforme alguns
dias atràs se havia fet, del que ses senyories esta-
ven instats dels arrendataris de dits drets; y que
sa excel·lència després de haver llegida la dita
suplicació o memorial, respongué a dit síndich
que digués a ses senyories que sols lo dia antes
havia sabut que se havia entrat una bala de fil
sesó, y que ja havia manat se pagassen los drets y
se fes lo que se havia de fer, y que sa exccel·lèn-
cia hi posaria remey, y faria se observàs lo que
en dita suplicació se li demanava. E més fa rela-
ció dit síndich com lo dia de avuy de orde de ses
senyories se és tornat a conferir ab lo dit ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent y capità general,
y li ha dit que en orde al que lo dia de aïr li havia
suplicat per lo molt il·lustre consistori dels se-
nyors deputats y ohidors per medi del dit sín-
dich en quant al entrar-se roba y altres mercade-
rias per lo portal de Mar sens aportar aquellas al
General ni pagar los drets, sinó aportar aquellas
a palàcio dient eran de sa excel·lència, no se ha-
via experimentat lo remey que sa excel·lència
havia dit manaria posar-hi, per quant los // 550v
// arrendataris dels drets se eran tornats a que-
xar ab lo molt il·lustre consistori dient que la nit
passada, havent vingut de Nàpols quatre vaxells,
se havia desembarcat de aquells moltas balas de
mercaderia, entrant aquellas per lo portal de
Mar y sens portat-las al General ni pagar los
drets, y aportat aquellas a palàcio dient són per
sa excel·lència, y que després moltas de ditas
mercaderias se treyan de palàcio per altres parts;
que esta era matèria de grandíssim dany per los
arrendataris se havian de pròximo de fer dels
drets del General y bolla y que axí se servís sa
excel·lència posar-hi remey. Y que sa excel·lèn-
cia respongué que lo que se havia entrat y de-
sembarcat del vaixells y aportat a palàcio per a sa
excel·lència, era sols lo continuat en un paper,
manifest o pòlisa de carregament, lo qual paper,
no obstant que dit síndich replicà que bastava
sobra que sa excel·lència ho digués, ensenyà y
féu llegir a dit síndich, que del contengut en dit
paper, Maurici de Lloreda, arrendatari, li havia
dit que basstava que fos cosa de sa excel·lència
que non volia res de drets, y que a més del dit,
no se havia entrat cosa alguna per sa excel·lèn-
cia, ni de son orde, y menos havia axit mercade-
ria alguna de palàcio per altre part, y que al fin,
si ho topavan, que ho prenguessen, perquè de
orde de sa excel·lència no feya ni sabia cosa al-
guna. En aquest mateix die ses senyories són
baxats a la Llotja de la mar // 551r // de la pre-
sent ciutat a effecte de fer encantar los drets del
General y bolla de tot lo present Principat, com
és acostumat.

Dimars, a XVII. En aquest die lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del Gene-
ral, ha fet relació com lo dia present havia apor-
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tat de part de ses senyories la súplica o segon re-
caudo al excel·lentíssim senyor llochtinen y ca-
pità general de sa magestat aserca de la provisió
del noble don Miquel de Cortiada en la sala del
molt reverent canceller. E sa excel·lència ha fet
de resposta que se la miraria, lo qual paper o sú-
plica és assí cusit signat de lletra B y del thenor
següent:

«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oïdors
de comptes del General de Cathalunya diuen y
representan a vosta excel·lència com als 13 del
corrent mes de abril suplicaren extrajudicial-
ment a vostra excelència que trobant-se lo no-
ble don Miquel de Cortiada doctor de la Real
Audiència de Cathalunya en la sala del noble re-
gent la cancellaria, com consta ab son real privi-
legi en jornada de 15 de janer 1653, sa mages-
tat, que Déu guarde, és estat servit anomenar-lo
per la plaça vacant per mort del magnífich Aleix
Tristany, doctor que era de la Real Audiència en
la sala del molt reverent canceller, com consta
del real privilegi en jornada de 21 de febrer prò-
xim passat, axí que dit noble don Miquel de
Cortiada és passat de doctor de la Real Au-
diènçia de la sala del noble regent la cancelleria
a la sala del molt reverent canceller. Y com dit
privilegi, translació, mutació, y variació sien
contra las general constitucions, y en particular
//551v // contra la constitució 7, títol «De elec-
ció, nombre y exàmens dels doctors de la Au-
diència y Real Consell», en la qual se lligen les
paraules següents: «ibi: entès encara y declarat
que los dits canceller, vicecanceller, y en son cas
regent la cancellaria, e los altres ministres da-
muntdits no·s puguen mudar ni variar, ni ésser
mudats de la una sala o audiènçia a l’altra, ans
ajen residir en aquella audiènçia o sala o lloch en
los quals una vegada seran destinats», ab les
quals paraules indistinta e indifinitivament a la
lletra se prohibeix lo variar y mudar los doctors
del Real Consell de les sales del molt reverent
canceller y noble regent la Real Cançellaria de la
una sala a l’altra, ordenant que lo qui una ve-
gada és destinat per a una sala, persevere en
aquella, ab què ab lo dit nou privilegi, mutació
y variació és evident que dit don Miquel de
Cortiada se varia y muda del lloch de doctor de
la sala del noble regent la cancellaria a la del
molt reverent canceller, y que dit don Miquel
de Cortiada no persevere en aquella sala en què
una vegada és estat destinat; y axí bé, lo dit pri-
vilegi y mutació de dit noble don Miquel de
Cortiada de la sala o audiènçia del noble regent
la cancellaria a la sala del molt reverent canceller
és contra lletra de dita constitució 7 sens admè-
trer limitació ni restictió alguna. Per tant, los
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dits deputats y oÿdors de comptes, humilment a
vostra excel·lència suplican ab esta segona em-
baxada, per obligació de sos officis y jurament
tenen prestat y sentènçia de excomunicació
oÿda, sia de // 552r // son servey manar revocar
dit privilegi, variació y mutació de dit don Mi-
quel de Cortiada de la sala del noble regent la
cancellaria a la sala del molt reverent canceller, y
que aquella residexca tant solament en la sala
del noble regent la cancellaria en la qual una ve-
gada és estat destinat, ab què restara senada
constitució 7; lo que rebran a particular gràçia
de la mà de vostra excel·lència »

Dijous, a XVIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cu-
sir en lo present dietari un compte de vestits do-
nats a differents soldats del tèrcio que de pre-
sent fa lleva lo General, lo qual compte és firmat
del sargento major de dit tèrcio, Joan Archs, y
és signat de lletra Ea. En aquest mateix die, per
medi del síndich del General fonch reportat un
recaudo al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general de sa magestat en lo present Prin-
cipat, còpia del qual és assí cusida siganda de lle-
tra F y del thenor següent:

552v «Excel·lentíssimb senyor. Los deputats y oïdors
de comptes del General de Cathalunya diuen y
representan a vosta excel·lència com als 13 del
corrent mes de abril suplicaren extrajudicial-
ment a vostra excel·lència que trobant-se lo no-
ble don Miquel de Cortiada doctor de la Real
Audiència de Cathalunya en la sala del noble re-
gent la cancellaria, com consta ab son real privi-
legi en jornada de 15 de janer 1653, sa mages-
tat, que Déu guarde, és estat servit anomenar-lo
per la plaça vacant per mort del magnífich Aleix
Tristany, doctor que era de la Real Audiència en
la sala del molt reverent canceller, com consta
del real privilegi en jornada de 21 de febrer prò-
xim passat, axí que dit noble don Miquel de
Cortiada és passat de doctor de la Real Au-
diènçia de la sala del noble regent la cancelleria
a la sala del molt reverent canceller. Y com dit
privilegi, translació, mutació, y variació sien
contra las general constitucions, y en particular
contra la constitució 7, títol «De elecció, nom-
bre y exàmens dels doctors de la Audiència y
Real Consell», en la qual se lligen les paraules
següents: «ibi: entès encara y declarat que los
dits canceller, vicecanceller, y en son cas regent
la cancellaria, e los altres ministres damuntdits,
no·s pugan mudar ni variar, ni ésser mudats de
la una sala o audiènçia a l’altra, ans hajan residir

en aquella audiènçia o sala o lloch en los quals
una vegada seran destinats», ab les quals parau-
les indistinta e indiffinitivament a la lletra se
prohibeix lo variar y mudar los doctors del Real
Consell de les sales del molt reverent canceller y
noble regent la Real Cançellaria de la // 553r //
una sala a l’altra, ordenant que lo qui una vega-
da és destinat per a una sala persevere en aque-
lla, ab què ab lo dit nou privilegi, mutació y va-
riació és evident que dit don Miquel de
Cortiada se varia y muda del lloch de doctor de
la sala del noble regent la cancellaria a la del
molt reverent canceller, y que dit don Miquel
de Cortiada no persevere en aquella sala en què
una vegada és estat destinat; y axí bé, lo dit pri-
vilegi y mutació de dit noble don Miquel de
Cortiada de la sala o audiènçia del noble regent
la cancellaria a la sala del molt reverent canceller
és contra lletra de dita constitució 7 sens admè-
trer limitació ni resticció alguna. Per tant, los
dits deputats y oÿdors de comptes, humilment a
vostra excel·lència suplican ab esta tercera em-
baxada, per obligació de sos officis y jurament
tenen prestat y sentènçia de excomunicació
oÿda, sia de son servey manar revocar dit privile-
gi, variació y mutació de dit don Miquel de
Cortiada de la sala del noble regent la cancella-
ria a la sala del molt reverent canceller, y que
aquella residexca tant solament en la sala del
noble regent la cancellaria en la qual una vegada
és estat destinat, ab què restarà senada constitu-
ció 7; lo que rebran a particular gràçia //553v //
de la mà de vostra excel·lència »

Divendres, a XX. En aquesta die Joseph Catà y
Bertran, subrrogat en lo offici de racional de la
present casa, és baxat a la Llotja de la mar de la
present ciutat a effecte de fer encantar los drets
del General y bollas de tot lo Principat, com és
acostumat.

Disapte, a XXI. En aquest die és vingut en lo
consistori de ses senyories Balthazar Oriol y
Merçer, scrivà de manament, ab un recaudo deb

part del excel·lentíssim senyor llochtinent y ca-
pità general de sa magestat en lo present Princi-
pat, dient havent per medi de son síndich fet
tres embaxades extrajudicials a sa excel·lència
sobre pretèndrer vostra senyoria que serie con-
trafacció la provisió que sa magestat, que Déu
guarde, és estada servida fer en la persona del
noble don Miquel de Cortiada de la plaça que
vaccave en la sala del molt reverent canceller per
mort del magnífich doctor Aleix Tristany, per
trobar-se dit don Miquel lesores de la sala del
noble regent la Real Cancellaria; sa excel·lència
és estat servit manar que yo, Balthazar Oriol y
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Marçer, scrivà de manament de sa magestat,
responga a vostra senyoria en nom de sa ex-
cel·lència, que com no és estat fet de sa excel-
lència, no li toca respòndrer cosa alguna en lo
que vostra senyoria representa ab ditas embaxa-
das. E ses senyories han respost a dit Oriol que
participarien la dita resposta de sa excel·lència
als magnífichs assessors ordinaris del General y
present casa de la Diputació y que obrarien con-
forme dits assessors los aconsellen.

554r Diumenge, a XXII. En aquest die, vigilia del glo-
riós màrtir sant Jordi, patró del present Princi-
pat, se comensà la festa a la iglésia petita de la
present casa ab música de siegos a las tres de la
tarde fins a prima nit; no·y asistiren los senyor
deputats.

Dilluns, a XXIII. En aquest die, festa del gloriós
màrtir sant Jordi, celebrà’s dita festa en la iglésia
petita, digueren-se missas en dita capella, que
estave molt ben adornada, des de sinch de la
matinada fins a las dotse horas del mitgdie ab
música de siegos, oïren missa en dita capella ses
senyories, juntaren-se primer en lo aposento
dels magnífichs assessors y de allí hisqueren
consistorialment ab verguers y massas acom-
panyats de molts officials y de la mateixa manera
se’n toranren en dit aposento després de haver
oït missa, continuà’s la celebració de dita festa a
la tarde ab la matexa música fins a prima nit com
lo die de aïr.

Dimars, a XXIIII. En aquest die se celebraren mi-
sas de rèquiem en la capella petita de Sant Jordi
de la present casa des de las sinch de la matinada
fins a las dotse de mitgdie, com se acostuma
tots los anys lo endemà de la festa de dit gloriós
sant.

554v Divendres, a XXVII. En aquest die ses senyories
són baxats a la Llotja del mar de la present ciu-
tat a effecte de arrendar los drets de General y
bollas de tot lo Principat.

Disapte, a XXVIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cu-
sir en lo present dietari la còpia de un memorial
que han remès a Madrid lo die present ab orde
de què fos presentat a sa magestat per medi del
agent del General en orde a la expedició de la
contrafacció per la aprehensió de reals de vuyt y
plata apresa //555r //en la galera Patrona de Gè-
nova, capità Hipólito Gallo, lo qual memorial és
aquí cusit signat de lletra Aa. En aquest mateix
die, instant lo síndich del General, Joseph Sau-
leda, subrrogat en lo offici de scrivà major del
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General de Cathalunya, y don Anthon Reart,
llochtinent de protonotari del present Princi-
pat, juntament ab dit síndich del General, se
són conferits en lo palàcio del excel·lentíssim se-
nyor llochtinent de sa magestat en lo present
Principat, y allí instant dit síndich, fou presenta-
da la suplicació habilitada per lo molt reverent
canceller, la qual avall insertada y cusida de lle-
tra B, entregant còpia de aquella a dit excel·len-
tíssim senyor llochtinent, lo qual respongué
dient que lo miraria y que «respondería a su
tiempo», de la qual presentata dit don Anthon
Reart y lo dit scrivà major a instànçia y petició
de dit síndich ne ha llevat acte simul stipulants y
insolidum doents. Essent presents per testimonis
don Anthoni de Sarabia, ajudant de tinent de
mestre de camp general, y Bernardo Verno, tots
de la família de dit excel·lentíssim senyor, la
qual scriptura és del thenor següent:

«Aa sa excel·lència. Noverint universi quod anno
a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sep-
tuagesimo quarto, die vero vigesima octava men-
sis aprilis eiusdem anni intitulata presente et ad
hec vocato ad instansiam Petri Cardona, utrius-
que juris doctoris, deservientis offitium sindici
Generalis Cathaloniae pro domno Michaelle
Masdovellas de licensia dominorum deputato-
rum dicti Generalis, me, Josepho Sauleda, milite,
secretario et scriba majore dicti Generalis su-
brogato, et mandato infrascripti excellentissimi
domini locumtenentis // 555v // generalis intere-
sente Anthonio Reart, domicello locumtenente
protono[tarii] presentis principatus Cathalonie
regioque mandati scriba Barcinone populato, si-
mul stipulantibus et in solidum claudentibus ex
presentibus pro testibus dompno Anthonio de Sa-
rabia et Bernardo Verno a dicta vocatis spesiali-
ter et assumptis, dictus Petrus Cardona, dicto no-
mine, constitutus personaliter ante presentiam
excellentissimi dompni ducis de San German pro
sacra, cesarea et regia magestate locumtenentis et
capitanie generalis in presenti principatu Ca-
thalonie ac comitatibus Rossilionis et Ceritanie
exhistenthi personaliter in suo palacio scito in
presenti civitate Barcinone venia prius obtenta
sua excellentia illis quibus decet respectu et reve-
rensia obtulit et presentavit eidem excellentissimo
domino locumtenenti generali ac per me, dictum
et infrascriptum notarium, secretarium et scri-
bam majorem obtulere et presentari petiit, insta-
vit et requisivit quandam in scripsis papiri requi-
sitionis scedulam cuius thenor sequitur sub suis
verbis: «Excel·lentíssim senyor. Trobant-se lo
noble don Miquel de Cortiada de la Real Au-
diènçia en la sala del noble regent la cancellaria
en virtut de real privilegi concedit per sa mages-
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tat, que Déu guarde, als 15 de janer 1653, és
mudat y variat de la dita sala de dit noble regent
la cancelleria a la sala del molt noble reverent
canceller per mort del magnífich Aleix Tristany
en virtut de altre real privilegi concedit per sa
magestat als 21 de febrer pròxim passat. Y com,
excel·lentíssim senyor, lo dit privilegi, transla-
ció, mutació y variació encontre ab las generals
constitucions de Cathalunya signanter ab la
constitució 7, títol «De elecció, nombre y exa-
men de doctors de la Real Audiènçia», en la
qual se troba expressat y literalment disposat
que los dits doctors del Real Consell no·s pu-
guen mudar ni // 556r // variar ni ésser mudats
de la una sala o audiènçia a l’altre, ans hajen re-
sidit tant solament en aquella audiènçia o sala e
lloch en los quals una vegada seran destinats, ab
què lo dit privilegi, mutació y variació de dit no-
ble don Miquel de Cortiada de dita sala del no-
ble regent la cancellaria, en la qual fou una ve-
gada destinats, a la sala del molt reverent
canceller, encontra ab la dita constitució 7 y
constitució «Poch valdria», dita de la Obser-
vança, ab la qual se donan per invàlidos los pro-
cehiments fets contra constitucions. Y havent
los diputats y oïdors de comptes, a qui toca per
rahó de sos officis conforme la mateixa consti-
tució y altres, enviat tres recados per medi del
síndich suplicant e extrajudicialment a vostra
excel·lència fos servit reparar dita contrafacció,
vostra excel·lència fins vuy no se ha servit repa-
rar-la. Per ço, desitjant los deputats alcansar ab
tot effecte lo reparo de dita contrafacció, per
medi de son síndich suplican a vostra excel·lèn-
cia sie de son servey per observansa de ditas ge-
nerals constitucions, declarar que no és estat la
intensió de sa magestat concedir dit real privile-
gi y revocar y manar revocar dita mutació y va-
riació y demés proçehiments redundants de
aquella, y manar que dit noble don Miquel de
Cortiada residesca tant solament en la sala de
dit noble regent la cancellaria a hont una vegada
és estat per sa magestat destinat, suplicant a vos-
tra excel·lència los dits deputats que per son càr-
rech, inseguint la forma en semblants casos
acostumada, se servesca donar lliçència se conti-
nue acte de la present suplicació». Quaquidem
papiri requisitionis scedula, sicut predicitur,
oblata et presentata et a dicto excellentissimo do-
mino locumtenente generali habita, ut // 556v //
dixit, pro sibi lecta et publicata copiaque illius
cum suo originali comprobata eidem excellentis-
simo domino locumtenenti generali tradita et li-
berata illico sua excellencia verbo respondendo
dixit: «que lo miraría y que respondería a suo
tiempo». De quibus ita per actis et gestis atque se-
cutis dictus Petrus Cardona, dicto nomine, petiit
et requisivit sibi et dictis dominis deputatis fieri
et tradi unum et plura, publicum et publica ins-
trumentum et instrumenta per me, dictum et in-

frascriptum notarium, secretarium et scribam
majorem dicti Generalis subrogatum. Et dictus
excellentissimus dominus locumtenens generalis
mandavit dicto Anthonio Reart, scriba manda-
ti, de predictis conficeret et sibi traderet instru-
mentum. Que fuerunt acta Barcinonae sub
anno, die, mense et loco predictis, presente et in-
terveniente mandato dicti excellentissimi domini
locumtenentis dicto Anthonio Reart, presente et
ad hec vocato atque rogato me, dicto Josepho Sau-
leda, milite supra memorato, pro parte et ad ins-
tantiam dicti sindici dicti Generalis simul stipu-
lantibus et in solidum claudentibus et presentibus
testibus predictis ad premissa vocatis spesialiter et
assumptis prout superius continetur.»

557r Dilluns, a XXX. En aquest die Joseph Catà y Ber-
tran, subrrogat en lo offici de regent los comp-
tes del General de Cathalunya, és baxat a la
Llotja de la mar de la present ciutat a effecte de
fer encantar los drets de General y bolla de tot
lo Principat, com és acostumat.

Maig MDCLXXIIII.

Dimecres, a II. En aquest die ha fet relació lo
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, de què havent presehit lo ser anat
de orde del molt il·lustre consistori a dir al ex-
pectable portantveus de general governador
que lo dit consistori tenia entès feya sa senyoria
ausència de la present ciutat, y que per rahó de
dita ausència havia anomentat llochtinent de dit
offici de portantveus de general governador, y
que se li donava notícia que la dita nominació
encontrava ab las generals constitucions, y en
particular ab la terçera del títol «De offici de go-
vernador», y que fos servit sa senyoria abstenir-
se de dita nominació per a evitar la dita contra-
facció; y ha respost dit governador que altres
vegades havia fet semblant // 557v // nominació
y no se li havia dit cosa; haver replicat dit sín-
dich que lo consistori de las altras vegades no ne
havia tingut notícia; haver respost lo dit gover-
nador que sa senyoria havia en lo dit fet lo que
sa excel·lència del llochtinent general li havia dit
fes y que parlaria ab sa excel·lència de la matèria;
y havent precehit lo parlar lo dit portantveus de
general governador de sa excel·lència de dita
matèria y haver respost dit síndich lo que sa ex-
cel·lència li havia dit, que és lo mateix que sa 
excel·lència ha respost a dit síndich, lo dia de 30
de abril pròxim passat entregà y presentà al ex-
cel·lentíssim llochtinent general la suplicació
que és assí cusida y signada de lletra Ea, y que sa
excel·lència respongué que lo haver anomenat
dit governador llochtinent per a dit offici no en-
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contrava ab ditas constitucions perquè la
ausènçia de dit governador era per a fora de Ca-
thalunya perquè era per al Rossellò, que lo dit
governador no administrava ni exercia jurisdic-
ció alguna, y que anava com a particular cavaller
y no com a governador, de què lo exercir juris-
dicció lo llochtinent antes de ser fora de Catha-
lunya lo dit governdor no apareixia importar, ja
que lo dit principal fora no la exerciria, ja també
perquè no era fàcil la averiguació y saber lo punt
en què dit principal axiria de Cathalunya per sa-
ber quant podria dit llochtinent exercir dita ju-
risdicció; y que finalment, sa excel·lència miraria
//558r //dita suplicació, y que en tot faria se ob-
servassen las constitucions. En aquest mateix
die, per medi de Balthazar Oriol, scrivà de ma-
nament, fonch reportat a sa senyoria un paper
que digué dit Oriol portave de orde del ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
Principat, lo qual és assí cusit signat de lletra H
y del thenor següent:

«Hea visto lo que vuetra señoría me presenta en el
memorial que el síndico de vuestra señoría me ha
presentado aserca de entender vuestra señoría
que el portantveses de general governador de este
Principado no puede dejar sustituto de suerte que
aquél exerca jurisdicción, y que esto sería contra
las generales constituciones de este Principado que
vuestra señoría cita en dicho memorial y assí que
yo mande que el sustituto, que es don Joseph de
Rocabertí, no passe a exercer la jurisdicción de
dicho portantveses de governador, y assí mismo,
que yo mande revocar qualesquier otras substitu-
ciones, creaciones o nominaciones que se havieren
hecho de lugarteniente de governador. Lo que se
me ofreçe responder a vuestra señoría en quanto a
lo primero, que a don Manuel de Lupián he dado
orden para que me faga en esta campaña adonde
salgo con ánimo de passar a Rossellón, y allà el go-
vernador de Cathalunya no tiene jurisdicción al-
guna, y assí pareçe que estando fuera del Princi-
pado llega el casso de la constituçión que se da
facultad al portantveses de general governador
que pueda nombrar substituto para // 558v // las
ocasiones que se ofrecieren de ausencias suyas, y
assí pareçe que este caso presente no tiene dificul-
tad. En quanto al segundo punto, lo que puedo
responder a vuestra señoría, es que en las ocasio-
nes que en mi tiempo dejó substituo don Manuel
de Lupián al mismo don Joseph de Rocabertí mi-
lita la misma razón, porque fue a Puigcerdán,
cabesa del condado de Cerdaña, y por consiguien-
te se hallava fuera del Principado, y aunque di la
buelta por otras plasas, no es materia de concider-
ción quando con effecto se passó entonçes a Cerda-
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ña. Respeto de la última vez que salió don Ma-
nuel de Lupián dejando al mismo don Joseph de
Rocabertí por substituto, es verdad que yo le imbié
a prevenir ciertas disposiciones para el fin que
después pudo constar a vuestra señoría, puesto que
yo llegué a Figueras y huviere passado a Rossellón
si la fortuna no huviera contrapessado las disposi-
ciones que por ser tant notorio a vuestra señoría
pueda darse vuestra señoría por satisfecho. Y
quanto a revocar otras nominaçiones de substitu-
ción, lo que se me ofreçe dezir a vuestra señoría es
que tengo entendido que en algunas ocasiones que
el portantveces de general governador ha dejado
substituo, ha salido del Principado, pues ha estado
en Cerdaña, a más que en estos casos que lo obsta-
ría fuera si dejando acá substituto exerciese el go-
vernador en la parte que se hallasse, y no constan-
do de que aya exercido, // 559r // no reconosco se
contravenga a las generales constituciones, y pue-
de estar vuestra señoría con toda seguridad de
que en mi tiempo procuraré en que no se falte al
cumplimiento de todas ellas por lo mucho que
vuestra señoría sabe mereçer en real servicio y yo
devo a vuestra señoría.»

En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General per la una hora
y mitja passat mitgdie, ses senyories, consisto-
rialment ab verguers ab masas altas y acompa-
nyats de molts officials de la present casa, són
anats en casa del excel·lentíssim senyor marqués
de Aytona, gran de Espanya, la qual té en lo car-
rer de la porta Farrissa a effecte de donar-li la
benvinguda, y havent arribats ses senyories en
lo cap de la scala de dita casa, estant ja avisat sa
excel·lència per lo síndich del dit General enviat
per ses senyories, los isqué a rèbrer al dit puesto
acompanyant-los fins a son quarto, y arribat en
aquell se assentaren, y per orde del senyor dipu-
tat ecclesiàstich li fonch donada la benvinguda,
y poch aprés se alsaren, acompanyà’ls lo senyor
marquès fins al cap de la scala de sa casa a hont
los rebé, y ab lo mateix acompanyament se’n
tornaren en la present casa de la Diputació. En
aquest mateix die Joseph Catà y Bertran, subr-
rogat en lo offici de racional de la present casa,
és baxat a la Llotja de la mar de la present ciutat
a effecte de fer encantar los drets de General y
bollas del present Principat.

559v Dijous, a III. En aquest die a les onse horas del
matí vingué a la present casa de la Diputació lo
excel·lentíssim senyor don Miquel Francesch
Ramon de Montcada, marquès de Aitona y
mestre de camp del tèrçio que de present fa lle-
va lo General de Cathalunya per servey de sa
magestat y defensa del present Principat, per a
despedir-se de ses senyories estant de partida
per a campanya; fonch rebut per los magnífichs
assessors, advocat fiscal y officials mestres y al-
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tres officials del General fins al replà de la scala
de la present casa de la Diputació y per los se-
nyors oÿdors militar y real ab verguers ab massas
altas al cap de la scala de la dita casa; entrà sa ex-
cel·lència a fer oració a la capella petita, que sta-
va molt ben adornada, y després, anant acom-
panyat ab dits oïdors, officials y berguers ab
massas altas, se encaminaren dret a la sala dels
Reys; fonch rebut per los demés senyors consis-
torials a la porta que hix al terraplè dels taron-
gers; entraren ses senyories ab tot lo dit acom-
panyament en la sala del consistori, fent entrar
primer lo dit excel·lentíssim senyor marquès y
assentant-se debaix lo dosser, estant assentat lo
senyor marquès en mitg del senyor deputat ec-
clesiàstich y militar, y allí se despedí lo dit ex-
cel·lentíssim senyor marquès; stigueren un rato
en conversació y se alsaren; fonch acompanyat
lo senyor marquès per ses senyories consistorial-
ment ab //560r // verguers fins al cap de la scala,
y per los magnífichs assessors, advocat fiscal y
officials del General fins al peu de la scala de la
present casa de la Diputació.

Divendres, a IIII. En aquest die Joseph Catà y
Bertran és baxat a la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat per a encntar los drets del General y
bollas de tot lo present Principat, com és acos-
tumat.

Disapte, a V. En aquest die Joseph Sauleda,
subrrogat en lo offici de scrivà major del Gene-
ral de Cathalunya, per orde de ses senyories és
anat ab un recaudo a Joseph de Pallarès, procu-
rador general del excel·lentíssim senyor mar-
quès de Aytona, dient-li que ses senyories eligi-
ren y anomenaren al dit excel·lentíssim senyor
mestre de camp del tèrçio que de present fa lle-
va lo dit General en jornada de 22 de janer prò-
xim passat, ab lo sou acostumat, fent-li las pagas
anticipadament com als demés officials de dit
tèrçio, però fou imaginant que sa excel·lència
havie de conferir-se a la present ciutat poch des-
prés que tingués notícia de la dita elecció y no-
minació, y que com sa excel·lència no sia //
560v// vingut fins tres mesos y mitg després, los
pareixie que contentar-se lo senyor marquès co-
brant dos pagas per lo mes de abril y maig, que
és lo temps se·s ocupat en venir de la cort, y que
en la visita porien ser ses senyories ser querelats
de haver-li pagats los mesos de febrer y mars, y
que dit Pallarès digués a sa excel·lència si li esta-
rie bé de cobrar dits dos mesos de abril y maig
tant solament, com en effecte és entrat dit Pa-
llarès a representar al senyor marquès de Aytona
tot lo sobredit, y poch aprés ha fet resposta a dit
Sauleda dient que sa excel·lència deye que no
creye fes reparo la visita en les pagas que ses se-
nyories li feyen dels mesos de febrer y mars, y
que en cas que per la visita estiguessen moles-

tats, que sa excel·lència del senyor marquès es-
tarie en tot lo que poria sobrevenir-los.

Dilluns, a VII. En aquest die don Francisco Casa-
mitjana y Eril, en Barcelona // 561r // populat,
constituït personalment en lo consistori de ses
senyories, ha jurat en mà y poder de ses senyo-
ries com ha fetas las degudas diligèncias en ser-
car lo acte de la creació de aquell censal de preu y
propietat tres-cents vuytanta-sinch lliures, qua-
tre sous y dos y pensió tres-centes vuytanta-
sinch sous y dos que quiscun any a 17 de agost
lo General de Cathalunya li fa y prestaa, en lo
qual, entre altres, sortejà en la extracció feta a 2
de maig 1673, dels censals condonats, y no sols
ha trobat aquell però ni los demés que en dita
extracció sortejà. En aquest mateix die me han
ordenat a mi, scrivà major del General de Catha-
lunya, cussir en lo present dietari una relació de
Josep Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional de la present casa, aserca de aquell cen-
sal de tres-cents vuytanta sinch sous y dos diners
de pensió que sortejà, entre altres, lo noble
Francisco Casamitjana y Eril en la extracció feta
per ses senyories en lo mes de maig propassat de
1673, la qual és assí cusida siganda de lletra Ab.

Dimars, a VIII. En aquest die lo senyor oÿdor
real és baxat a la Llotja del mar de la present ciu-
tat y en la casa del General y se·s conferit en lo
aposento a hont fa residència lo receptor dels
fraus y en lo armari de son aposento se són tro-
bats los fraus següents:

Primo, trenta-una cana, quatre palms tafatà en-
tre doble verd //561v // y blanch.

Més vint-y-nou canas, quatre palms tafatà
groch entre doble.

Més vint-y-vuyt canas, dos palms tafatà negre
doble a dos caps.

Més vint-y-vuyt canas, dos palms tafatà negre
doble, après tot de casa Joan LLorens, passama-
ner.

Més quatre canas, sis palms borata color marró.

Més tres canas, tres palms borata color de oliva,
tot après de casa Francesch Clavera, corredor de
orella.

Més vint-y-una cana, quatre palms borata cabe-
llada y negre, apresas de casa Joseph Roig, cor-
redor de orella.
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Més sinch palms de xamellot lleonart y vers y
sinch palms de scot negre, après de Felip Ros
Juvé, sastre de Sant Feliu de Llobregat, al portal
de Sant Anthoni per Jaume Badia, guarda extra-
ordinaria.

Dimecres, a VIIII. En aquest die ha faltat en lo
consistori de ses senyories per sa indisposició lo
senyor oÿdor militar. En aquest mateix die ses
senyories són baxats a la Llotja de la mar de la
present ciutat a effecte de fer encantar y arren-
dar los drets de General y bollas del present
Principat, com és acostumat.

562r Divendres, a XI. En aquest die ses senyories, ab-
sent lo senyor oÿdor militar per causa de sa in-
disposició, són baxats a la Llotja de la mar de la
present ciutat a effecte de arrendar los drets de
General y bollas del present Principat, com és
acostumat a la fi del trienni.

562v Dimecres, a XVI. En aquest die per orde de ses
senyories lo magnífich Joseph Catà y Bertran,
subrrogat en lo offici de racional del General de
Cathalunya, és baxat a la Llotja del mar de la
present ciutat a effecte de arrendar los drets de
General y bollas. En aquest mateix die de orde
de ses senyories lo doctor Pere Cardona, servint
lo offici de síndich del General, y Joseph Saule-
da, subrrogat en lo offici de scrivà major de
aquell, se són conferits en la casa del molt reve-
rent canceller del present principat de Cathalu-
nya a effecte de presentar-li una requesta al dit
molt reverent canceller, lo acte de la qual pre-
sentata és assí cusit signat de lletra A y //563r //
del thenor següent:

«Noverinat universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo quar-
to, die vero decima sexta mensis mai intitulata
presente et ad hec vocato atque rogato me, Josepho
Sauleda, milite Barcinone populato secretario-
que et scriba majore Generalis huius principatus
Cathalone subrrogato, infrascripto, et presenti-
bus pro testibus Severo Amat et Feliçe Portell, stu-
dentibus de familia, admodum reverendi domini
cancellarii dicti Principatus, ad infrascripta vo-
catis spesialiter et assumptis, magnificus Petrus
Cardona, utriusque juris doctor, Barcinone civis,
tanquam deserviens de licentia admodum illus-
trium dominorum deputatorum et auditorum
computorum dicti Generalis Cathalonie offitium
sindici dicti Generalis pro domno Michaelle de
Masdovellas, dicto nomine constitutus personali-
ter coram et ante presentiam admodum reveren-
di domini cancellarii presentis principatus Ca-
thalonie, personaliter reperti intus domos sue
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proprie habitationis, quas fovet in presenti civita-
te Barcinone, serca la Font de Sant Honorat, qui
dicto nomine illis quibus decet respectu et reve-
rencia eidem obtulit et presentavit et seu per me,
dictum scribam majorem, obtulere presentari pu-
blice petiit et requisivit quandam in scriptis pa-
piri requisitionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sab vostra senyoria y ignorar no pot,
molt reverent senyor canceller, que segons
constitucions generals, usos y costums de Ca-
thalunya, y en particular segons la constitució 7
títol «De elecció, nombre y examen dels doc-
tors de la Real Auiènçia», etcètera, no poden los
doctors del Real Consell de una sala de la Real
Audiènçia, ço és, de la del dit reverent cançeller
o del noble regent la cancellaria, ésser mudats y
posats a la // 563v // altra sala, sinó que han de
perseverar en aquella en la qual primer seran
destinats, y com no obstant lo sobredit, lo no-
ble don Miquel de Cortiada, trobant-se doctor
del Real Consell residint en la sala del noble re-
gent la cancellaria en virtut de real privilegi con-
cedit per sa magestat, que Déu guarde, als 15
de janer 1653, haje mudat y variat de la dita sala
de dit noble regent la cancellaria a la sala de vos-
tra senyoria per mort del magnífich Aleix Tris-
tany en virtut de altre real privilegi concedit per
sa magestat als 21 de febrer pròxim passat, y
que per a exercici de dit offici de doctor del Real
Consell de la sala de vostra senyoria haja a dit
noble don Miquel de Cortiada prestat lo sòlit
jurament en mà y poder de vostra senyoria, com
consta a la fi del privilegi de dita translació, mu-
tació y variació, axí que tant dit privilegi com
dita translació, prestació de dit jurament y re-
cepció de aquell, encontran ab dita constitució
7 y constitució «Poch valdria», dita de la Obser-
vança, ab la qual se donan per invàlidos los pro-
cehiments fets contra las generals constitucions.
Per ço, lo síndich del General, per la obligació
de son offici y en execució de ella, requereix y
interpel·la a vostra senyoria, ab lo degut respec-
te y reverència, per a què vostra senyoria se ser-
vesca de revocar y anul·lar dita recepció de jura-
ment, altrament ab lo mateix respecte y
reverència protesta contra de vostra senyoria de
les penes imposades en // 564r // les generals
constitucions, y en particular en la dita constitu-
ció «Poch valdria» 11, títol «De observar cons-
titucions», y de tots los danys y damnatges que
per dita ocasió patirà y suposarà lo present Prin-
cipat y de tot lo lícit y permès de protestar.» Ne
dum premisso verum et omni meliori modo, et ce-
tera. Requirens notarium, et cetera. Don Jose-
phus Riell, regens. Copia cuius eidem tradidit et
liberavit quam accepit et penes se retinuit. Qua-
quidem papiri requisitionis scedula, sicut predi-
citur, oblata et presentata illico dictus admodum
reverendus dominus cancellarius verbo respon-
dendo dixit: «Quod retinebat sibi terminum juris
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ad respondendum». De quibus ita per actis et ges-
tis atque secutis illico dictus doctor Petrus Cardo-
na dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi
unum et plura publicum seu publica concimilia
instrumenta per me, dictum et infrascriptum
scribam majorem. Que fuerunt acta Barcinone
sub anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto Josepho Sauleda, milite, scriva majore sub-
rrogato, pre et infrascripto, et presentibus etiam
testibus predictis ad premissa vocatis spetialiter et
assumptis prout superius continetur.»

En aquest mateix die los sobredits Cardona y
Sauleda en los dits noms, per orde de ses senyo-
ries han prestat altre requesta a Balthazar Oriol
y Marçer, scrivà de manament, lo acte de la qual
presentata és así cusit signat de lletra B y del
thenor següent:

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo //564v // septuagesi-
mo quarto, die vero decima sexta mensis maii, in-
titulata presente et ad hec vocato atque rogato
me, Josepho Sauleda, milite Barcinone populato
secretarioque et scriba majore Generalis huius
principatus Cathalonie, subrrogato, et presenti-
bus pro testibus Josepho Casasses, notario, et Jose-
pho Vila, notario, civibus Barcinone, ad infra vo-
catis spesialiter et assumptis magnificus Petrus
Cardona, utriusque juris doctor, Barcinone civis,
tanquam deserviens de licentia admodum illus-
trium dominorum deputatorum et auditorum
computorum dicti Generalis Cathalonie offitium
sindici dicti Generalis pro domno Michaelle de
Masdovellas, dicto nomine, constitutus personali-
ter coram et ante presentiam Balthazaris Oriol et
Marçer, mandati scriba, personaliter reperti in-
tus domos propie habitationis admodum reveren-
di domini cancellarii presentis principatus Ca-
thalonie, quas fovetis presenti civitate Barcinone,
serca la Font de Sant Honorat, qui dicto nomine
eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum
scribam majorem, obtulere et presentari publice
petiit et requisivit quandam in scriptis papiri re-
quisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé
sap y ignorar no pot vostra mercè, senyor Bal-
thazar Oriol, scrivà de manament, que segons
constitucions generals, usos y costums de Ca-
thalunya, y en particular segons la constitució 7,
títol «De eleccions, nombre, y examen dels
doctors de la Real Audiènçia» no poden los
doctors de una sala de la Real Audiènçia, ço és,
de la del molt reverent canceller o del noble re-
gent la cancellaria ser //565r //mudats y posats a
la altra, sinó que perseveren en aquella en la
qual primer una vegada seran estats destinats. Y
com no obstant lo sobredit, lo noble don Mi-

quel de Cortiada, doctor del Real Consell en la
sala del noble regent la cancellaria, en virtut de
real privilegi concedit per sa magestat, que Déu
guarde, als 15 de janer 1563 sie estat mudat y
variat de la dita sala del noble regent la cancella-
ria a la sala del molt reverent canceller per mort
del magnífich Aleix Tristany en virtut de altre
real privilegi concedit per sa magestat als 21 de
febrer pròxim passat, lo qual privilegi, transla-
ció, mutació y variació encontra ab les generals
constitucions de Cathalunya et signanter ab dita
constitució 7, axí que tots los actes per dita mu-
tació fets són nul·los y contra la dita constitució,
y vostra mercè, com a scrivà de manament, haje
pres acte del jurament que dit noble don Mi-
quel de Cortiada à prestat en mà y poder de dit
molt reverent canceller per rahó de dita mutació
y exercici del offici de doctor del Real Consell
en la sala del dit molt reverent canceller, lo que
encontra ab la dita constitució 7 y contra la
constitució «Poch valdria», dita de la Obser-
vança, ab la qual se donan per invàlidos los pro-
cehiments fets contra constitucions. Per ço, lo
síndich del General de Cathalunya, cumplint a
sa obligació y en exercici de son offici, requereix
e interpel·la a vostra merçè cesse y anul·le dit
acte de jurament, y aquell aborte y cancel·le del
llibre de Juraments o de altra part que se acos-
tuman de registrar dits juraments //565v // com
si fet no fos, altrament protesta contra vostra
mercè per les penes imposades contra las gene-
rals constitucions, y en particular en la constitu-
ció 11, títol «De observar constitucions» y de
tots los danys y despesas y damnatjes que per
dita ocasió patirà y suportarà lo present Princi-
pat y de tot lo lícit y permès de protestat.» Non
solum premisso sed aliis omni alio meliori modo.
Requirens vos notarium, et cetera. Copia cuius
eidem tradidit et liberavit quam accepit et poenes
se retinuit. Qua quidem papiri requisitionis sce-
dula, sichut predicitur, oblata et presentata illico
dictus Balthazar Oriol et Marcer verbo respon-
dendo dixit: «Quod retinebat sibi terminum iuris
ad respondendum». De quibus ita per actis et ges-
tis atque sequutis illico dictus doctor Petrus Car-
dona, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et
tradi unum et plura publicum seu publica conci-
milia instrumenta per me, dictum et infrascrip-
tum scribam majorem. Que fuerunt acta Barci-
none sub anno, die, mense et loco predictis,
presente me, dicto Josepho Sauleda, milite, scriba
majore subrrogato, pre et infrascripto, et presen-
tibus etiam testibus predictis ad premissa vocatis
spetialiter et assumptis prout superius contine-
tur.»

566r Dijous, a XVII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor oÿ-
dor militar, lo qual estava desganat. En aquest
mateix die de orde de ses senyories lo doctor
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Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, y Joseph Sauleda, subrrogat en lo offi-
ci de scrivà major de aquell, són conferits en la
casa de la pròpia habitació del noble don Mi-
quel de Cortiada de la Real Audiènçia a effecte
de presentar una requesta a dit noble de Cortia-
da lo acte de la qual presentata és assí cusit sig-
nat de lletra A y del thenor següent:

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo quar-
to, die vero decima septima mensis maii, intitu-
lata presente et ad hec vocato atque rogato Josepho
Sauleda, milite Barcinone populato secretarioque
et scriba majore huius principatus Cathalonie,
subrrogato, infrascripto, et presentibus pro testi-
bus magnifico Didaco Moxi, utriusque iuris doc-
tori, et Hieronymo Planes, scriptore Barcinone,
ad infrascripta vocatis spetialiter et assumptis
magnificus Petrus Cardona, utriusque iuris doc-
tor, Barcinone civis, tanquam deserviens de li-
centia dominorum deputatorum et auditorum
computorum dicti Generalis Cathalonie offitium
sindici dicti Generalis pro domno Michaelle de
Masdovellas, dicto nomine, constitutus personali-
ter coram et ante presentiam nobilis domini don
Michaellis de Cortiada, utriusque iuris et Au-
dientie doctoris, personaliter reperti intus domus
sue propie // 566v // habitationis, quas fovet in
presenti civitate Barcinonae, in vico dicto de la
Portafarrissa, qui dicto nomine eidem obtulit et
presentavit et seu per me, dictum scribam majo-
rem, obtulere et presentari publice petiit et requi-
sivit quandam in scriptis papiri requisitionis sce-
dulam thenoris sequentis: «Molt bé sap y ignorar
no pot vostra mercè, senyor doctor don Miquel
de Cortiada, del Real Consell, que segons gene-
rals constitucions, usos y costums de Cathalu-
nya, y particularment segons la constitució 7, tí-
tol «De elecció, nombre y examen dels doctors
de la Real Audiènçia», no poden los de la sala de
una audiènçia, ço és, del molt reverent canceller
o del noble regent la cancellaria, ésser mudat y
ser posats a la altra sala, sinó que perseveren en
aquella a la qual primerament seran destinats. Y
com no obstant lo sobredit, trobant-se en la sala
del noble regent la cansellaria en virtut de real
privilegi concedit per sa magestat, que Déu
guarde, als 15 de janer 1653, no persevera en
ella, ans bé, haje mudat y variat de la dita sala
del dit noble regent la cancellaria a la sala del
molt reverent canceller per mort del magnífich
Aleix Tristany en virtut de altre real privilegi
concedit per sa magestat als 21 de febrer prò-
xim passat, axí que tant dit privilegi com la
translació, mutació y variació sian contra lo the-
nor de dita constitució, per rahó de la qual resta
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dita constitució violada, y axí mateix encontra
ab la constitució «Poch valdria», dita de la Ob-
servança, ab la qual se donan per invàlidos los
procehimetns // 567r // fets contra constitu-
cions. Per ço, lo síndich del General de Catha-
lunya, complint a sa obligació y en execució de
son offici, requereix y interpel·la a vostra merçè
de què se abstinga en residir en la sala del molt
reverent canceller y residesca en la sala del noble
regent la cancellaria a hont una vegada és estat
destinat, revocant y anul·lant tots los procehi-
ments que per rahó de dita mutació à fets y de-
més subsegüents de aquella, altrament protesta
contra de vostra mercè de les penes imposades
en les generals constitucions, y en particular en
la dita constitució «Poch valdria», títol «De ob-
servar constitucions», y de tots los danys y dam-
natjes que per dita ocasió patirà y suportarà lo
present Principat y de tot lo lícit y permès de
protestar.» Ne dum premisso sed verum et omni
alio meliori modo, et cetera. Requirens vos nota-
rium, et cetera. Don Josephus Rull, regens. Copia
cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et
penes se retinuit: «Que lo dit real privilegi que sa
magestat, que Déu guarde, li ha fet merçè, no
encontra ab las generals constitucions del pre-
sent Principat y senyaladament ab la constitució
7 que comensa «Statuhim més avant» títol «De
la elecció, nombre y examen», etcètera perquè
aquellas sols parlan quant las salas civils són ple-
nas, però no parlan parula en lo cas de vaccant
per mort, que·s lo present, en lo qual pot sa ma-
gestat mudar y variar a un doctor dela Real Au-
diènçia // 567v // de la una sala civil a la altre, y
en esta conformitat se és observat sempre que sa
magestat és estat servit, ab què no enten haver
contrafet a ditas generals constitucions, y en tot
cas firmarà dubte en la Real Audiènçia, y en cas
se declare contrafer, farà y revocarà tot allò que
se li interpel·la en conformitat de la constitució
de la Observança, requerint al scrivà major del
General no done còpia del acte de la requesta
sens inserta de la present resposta». De quibus
ita per actis et gestis atque secutis illico dictus doc-
tor Petrus Cardona, dicto nomine, petiit et re-
quisivit fieri et tradi unum et plura publicum
seu publica concimilia instrumenta per me, dic-
tum et infrascriptum notarium et scribam majo-
rem. Que fuerunt acta Barcinone sub anno, die,
mense et loco predictis, presente me, dicto Josepho
Sauleda, milite, scriba majore Generalis Catha-
lonie, subrrogato, pre et infrascripto, et presenti-
bus etiam testibus predictis ad premissa vocatis
spetialiter et assumptis prout superius contine-
tur.»

Divendres, a XVIII. En aquest die ses senyories
són baxats en la Llotja de la mar de la present
ciutat a effecte de arrendar los drets del General
y bolla de tot lo Principat, com és acostumat a la
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fi del trienni. En aquest mateix die me han or-
denat ses senyories a mi, scrivà // 568r // major
del General, cusir en lo present dietari un paper
de resposta a la scriptura presentada instant lo
síndich del General lo die de 16 del corrent al
molt reverent canceller, lo qual paper de respos-
ta lo ha tremès dit molt reverent senyor per
medi de Balthazar Oriol, scrivà de manament, y
és del thenor següent:

«Respondiendoa don Francisco Bernardo Pons,
abad del imperial monasterio de Sant Cugat del
Vallès, del consejo de su magestad, y su canceller
en Cathaluña, a una scritura que a los 16 del co-
rriente se le á presentado por el síndico del Gene-
ral de Cathaluña que empieça «Molt bé sap vos-
tra senyoria» y acaba «requirens vos notarium, et
cetera» diçe que el privilegio real en que su ma-
gestad, Dios guarde, en 21 de febrero pasado ha
sido servida nombrar a don Miquel de Cortiada
oydor en la sala del noble regente la cancellaria
para la plaça vacante en su sala de canceller por
muerte del doctor Alexos Tristany, no contravie-
ne a la constitución «Estatuim més havant», sép-
tima, título «De elecció y nombre y examen
dels doctors de la Real Audiènçia» ni con otras
constituciones del presente Principado, porque és-
tas se han de entender quando las salas civiles es-
tán llenas, que entonçes no se puedan mudar los
oydores de una sala a otra, pero no hablan pala-
bra dichas constituciones quando la plaça vaca
por muerte, que en esso caso, que es el presente,
puede su magestad mudar a un doctor de la Real
Audiençia de una sala civil a la otra, y en esta
conformidad se ha obrado siempre que a su ma-
gestad le ha parecido; con que en la recepçión del
jurament que dicho don Miguel de Cortiada á
prestado en su poder por razón de dicha mutaçión
no ha contravenido //568v // a la dicha constitu-
ción séptima ni a otras constituciones de dicho
Principado, y en todo caso firmará duda en la
Real Audiençia, y en caso que declare contrafac-
tión, se ofreçerá, como se ofreçe, a revocar la recep-
ción de dicho juramento en conformidad de lo
dispuesto en la constitución «Poch valdria», título
«De la observança» requiriendo al escrivano ma-
yor de la Diputación no cierre el auto de la re-
questa sin incersión de esta escritura, la qual da
en lugar de respuesta.»

En aquest mateix die Balthazar Oriol y Marçer,
scrivà de manament, en resposta de la scriptura
li fou presentada a 16 del corrent, instant lo sín-
dich del General, me ha entregat a mi, Joseph
Sauleda, subrrogat en lo offici de scrivà major
del General de Cathalunya, un paper de respos-
ta que és del thenor següent:

«Satisfenta Balthazar Oriol y Marçer, scrivà de
manament de sa mabestat, que Déu guarde, a
una scriptura a ell presentada als 16 del corrent
per lo síndich del General de Cathalunya que
comensa «Molt bé sab» y acaba «requirens vos
notarium» diu y respon que lo privilegi conce-
dit per sa magestat, que Déu guarde, en 21 de
febrer pròxim passat al noble senyor regent la
real cancellaria a la sala del molt reverent senyor
canceller per mort del magnífich senyor doctor
Aleix Tristany, no encontra ab la constitució
set, títol «De elecció, nombre y examen dels
doctors de la Rreal Audiènçia» //569r //ni ab al-
tres constitucions del present Principat, perquè
se han de enténdrer quant las salas civils són ple-
nas, que aleshores no·s pot mudar de una sala a
altra, però no parlan paraula quant la plaça vaca
per mort, que és lo cas present, que alehores pot
sa magestat, que Déu guarde, mudar a un doc-
tor de la Real Audiènçia de una sala civil a altra;
ab què prenent lo acte del jurament com a es-
crivà de manament que dit noble senyor don
Miquel de Cortiada ha prestat en mà y poder
del dit reverent senyor canceller per rahó de dita
mutació, no és contra la dita constitució set ni
altres constitucions del present Principat, y en
tot cas, firmarà dubte en la Real Audiènçia y se
oferirà fer tot lo que per la Real Audiènçia serà
declarat, y en cas declare contrafacció, se offe-
rirà, com offereix, a revocar lo dit acte de jura-
ment en conformitat ab lo disposat en la consti-
tució de la Observança, requerint al scrivà major
de la Diputació no clogue lo acte de la requesta
sens inserta de la present escriptura, la qual
dona en lloch de resposta. Essent present per
testimonis los reverents Jacinto Riera y Valentí
Serra.

569v Dilluns, a XXI. En aquest die són baxats ses se-
nyories a la Llotja del mar de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets de General y bolla
de tot lo present principat de Cathalunya, com
és acostumat a la fi de quiscun trienni.

Dimecres, a XXIII. En aquest die són baxat ses
senyories a la Llotja del mar de la present ciutat
a effecte de arrendar los drets de General y bolla
de tot lo present Principat, com és acostumat a
la fi de quiscun trienni.

570r Divendres, a XXV. En aquest die per orde de ses
senyories lo magnífich Joseph Catà y Bertran,
subrrogat en lo offici de racinal del General de
Cathalunya, és baxat a la Llotja de la mar de la
present ciutat a effecte de arrendar los drets de
General y bollas de tot lo Principat.
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570v Dilluns, a XXVIII. En aquest die lo doctor en me-
decina Agustí Fetjó, present en consistori de ses
senyories, mitjensant jurament ha fet rerlació
com Joseph Quintana, exactor del General, està
detingut en lo llit de malaltia corporal que·l im-
pedeix la servitut de dit offici de exactor del Ge-
neral. En aquest mateix die són baxats ses se-
nyories a la Llotja del mar de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets del General y bolla
de tot lo present principat de Cathalunya, com
és acostumat. En aquest mateix die me han or-
denat a mi, scrivà major del General, cusir en lo
present dietari una súplica presentada en llur
consistori per medi de don Joan Amat y de Pa-
lau y Francisco de Padellas per part del bras mi-
litar, la qual és assí cusida signada de lletra Ca.

Dimars, a XXVIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General, cu-
sir en lo present dietari dos vots dels magnífichs
doctors Joseph Aleny y Joan Batista Pastor, de
la Real Audiènçia, y magnífichs assessors or-
dinaris y advocat fiscal del General, los quals
són signats de lletras A y B y del thenor següent:

571r «A. Enb lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyor deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als magnífichs doctors de la Real
Audiènçia, assessors y advocat fiscal del General
infraescrits, contenint que havent pronunciat
sentència en la causa que vertia devant dits as-
sessors entre la religió de Sant Joan de Hierusa-
lem de una, y lo procurador fiscal del General
de altra, suplicà dit procurador fiscal de la sen-
tència se tragueren jutges per la causa de supli-
cació, hu dels quals fonch lo doctor Feliciano
Graells; se procehí dita causa de suplicació, y
aquella pendent per part de dita religió y altres
interessats en fets consemblants al que·s dispu-
tava en dita causa, se donà memorial a sa mages-
tat y se féu una al·legació en dret en justificació
de dit memorial, lo qual firmaren los advocats
de dita religió y set doctors més, y entre ells
firmà dit doctor Feliciano Graells. Passavan
avant las parts de dita causa de suplicació y se
pronuncià sentència deffinitiva en aquella a 19
de febrer 1672, en la qual sentència votà dit
doctor Graells y firmà aquella altre dels jutges
de dita causa de suplicació, contra la religió de
Sant Joan y en favor del procurador fiscal de dit
General revocatòria de la sentència primitiva;
publicada y intimada dita sentència revocatòria,
se’n suplicà per part de dita religió de Sant Joan,
y instant lo procurador fiscal lo decret de execu-
ció, se à contradit per part de la religió y al·legat
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que dita sentènçia no·s podia executar, y se à dit
de nul·litat de aquella perquè à intervingut en
ella dit doctor Feliciano Graells, qui per haver
firmat la dita al·legació // 571v // ere suspecte; y
perquè los altres dos conjutges ja an propalat
son ànimo y sentir, són també suspectes per a
tornar a conèxer de dita causa; se à demanat se
fes extracció de tres jutges nous per a declarar
de nou la dita causa de suplicació axí com si en
aquella no se hagués proferit sentència. Consul-
ten los senyors deputats, si se deu fer extracció
de jutges per a què tornen a judicar en dita cau-
sa de suplicació, o si no obstant dita pretensió y
recusasió de dit doctor Graells, se pot passar ha-
vant y provehir lo decret de execució per los
matexos jutges de dita causa de suplicació ab in-
tervenció y firma del dit doctor Feliciano Gra-
ells.

Vistas la sobredita al·legació formada per dit
doctor Feliciano Graells; la sentènçia feta en
dita causa de suplicació per los doctors Lluís
Valençià, Carlos Costa, y Feliciano Graells, jut-
ges de aquella. Vistas las scèdulas y suplicacions
presentades per part del receptor de la dita reli-
gió de Sant Joan y del procurador fiscal après de
la dita sentència y instànçia del decret de execu-
sió de aquella. Y vist tot lo demés que se havia
de vèurer.

Encara que sia veritat que pendent la dita causa
de suplicació y essent jutge de aquella lo doctor
Feliciano Graells ab los doctors Lluís Valençià y
Carlos Costa, se féu al·legació en dret en justifi-
cació de un memorial que·s //572r // diu havian
presentat a la reyna nostra senyora, que Déu
guarde, la religió de Sant Joan, don Narcís Sam-
só y altres, y en dita al·legació se represente y
al·legue la justícia que pretenian tenir en ditas
parts sobre lo fet contra lo procurador fiscal del
General, y després de las firmas dels advocats de
dita religió se trobà que firmaren la dita al·lega-
ció set doctors més, y que hu de ells fou lo doc-
tor Feliciano Graells. Y sia també veritat que
après de haver firmada dita al·legació que fou en
lo any 1671, se pronuncià sentència en dita cau-
sa de suplicació a 19 de febrer 1672 per los dits
doctors Feliciano Graells, Lluís Valençià y Car-
los Costa, y se pretenga que dita sentència és
nul·la, y que no·s deu executar per haver votat y
firmat aquella lo dit doctor Feliciano Graells,
que antecedentment havia firmat la dalt dita
al·legació en justificació del memorial presentat
a sa magestat, y per causa de dita firma era sus-
pecte ipso jure y devia abstenir-se de dita causa
de suplicació, ni podia entrevenir en aquella. Y
que·s deu fer extractió de tres jutges per tornar
a judicar en dita causa de suplicació per ser dit
doctor Graells suspecte y haver ja votat y propa-
lat son ànimo en aquella los doctors Lluís Va-
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lençià y Carlos Costa, y que per consegüent,
no·s pot provehir lo decret de execució, y enca-
ra que procehesca de dret que lo doctor que és
estat advocat en alguna causa, no pot ésser jutge
en ella encara que las parts consenten expresse o
tàcitament y que deu abstenir-sa.

Però attenent que lo dit doctor Feliciano Gra-
ells no és estat advocat de la religió de Sant Joan
en la dita causa de suplicació, no à firmat scèdu-
la alguna en aquella, y que après de dita firma
feta per dit doctor Graells en la al·legació referi-
da, pasaren havant // 572v // las parts en la dita
causa de suplicació, consentí lo procurador que
dit doctor Graells fos jutge, votàs y firmàs la
sentència per a què lo que és estat advocat de al-
guna part, perquè de dret no puga éser jutge, ni
de consentiment de les parts, sia necessari que
sia estata advocat en la matexa causa, y que en lo
proçés se troban scèdulas tocants als mèrits de la
justícia firmadas per lo mateix; perquè en aquest
cas pareixeria cosa inhonesta que fer lo offici de
jutge en la matexa causa, en la qual fou advocat
y firmat scèdulas, y per ço dega abstenir-se, en-
cara que las parts no·l recusen, lo que no proçe-
heix en lo present cas per no haver firmat scèdu-
la alguna en la dita causa, ni ser advocat dit
doctor Graells de la dita religió, com està dit,
sinó solament haver firmat la dalt dita al·legació
extrajudicial feta en justificació del memorial
donat a sa magestat per autorisar las firmas dels
advocats que la havian treballada, axí que en
aquest cas no entre la rahó honestar. Attenent
també que en los casos que·s pot preténdrer
que algun jutge és suspecta, deu la part que vol
preténdrer recusar lo proposar la recusació an-
tes que·s pronuncie ni·s fasa la sentència en la
causa, y que après la sentència és feta, no·s pot
recussar y, si·s fa, se repellex la tal recusació com
a frívola, calumniosa y impeditiva de la adminis-
tració de la justícia, lo que ha succehit en lo cas
present, que ni per part del procurador fiscal ni
de dita religió de Sant Joan se à al·legat cosa al-
guna contra dit doctor Graells fins que la
sentència està publicada y intimada, y instat lo
decret de execució de // 573r // aquella, en lo
qual cas tampoch se pot pretèndrer ni té lloch lo
benefici de restitució in integrum per a propo-
sar aprés de la sentència las suspitas. Y attenent
últimament, que la firma de dit doctor Feliciano
Graells és posada en la dalt dita al·legació feta
per lo receptor de la Religió en favor de la mate-
xa Religió y en approbació y justificació de un
memorial per aquella y altres interessats presen-
tat a sa magestat contrari a las pretensions del
procurador fiscal y favorable a la matexa Reli-
gió, que de dret si alguna part litigant és del plet
o pendent a aquell, haurà tingut per advocat al

que després és jutge o bé li haurà consultat sa
pretensió, no pot aprés recusar-lo per no tenir
interès algú en què no sia jutga en lo mateix ne-
goci que·l haurà consultat, o antes li serà estat
advocat lo que a forteriori proceheix en lo cas
present, per trobar-sa la dita firma en al·legació
favorable a la matexa Religió; axí que clarament
se veu que encara que no fos feta la sentència en
dita causa, la Religió no podia recusar al dit
doctor Graells.

Attès las sobreditas y altres rahons, són de parer
que lo dit doctor Graells no·s pot al·legar ni re-
cusar per suspecte, y que se deu proseguir y pro-
vehir lo decret de execució segons lo tenor de
dita sentència per los matexos doctors que la an
feta, Lluís Valencià y Carlos Costa, y que en
aquell deu entrevenir y firmar lo mateix Felicia-
no Graells, y per consegüent, que no·s deu fer
extracció de altres jutges per a què de nou tor-
nen a conèxer y judiciar en dita causa de suplica-
ció, salvant dret a dita religió de Sant Joan si al-
gun ne tindrà, tant per la al·legació y pretesa
nul·litat de dita sentènçia // 573v // com grava-
mens de aquella en la causa de suplicació ja in-
terpossada, com està dit per la matexa Religió
de dita sentència. Lo doctor Joseph Aleny; lo
doctor Olaguer Montserrat, assessor; lo doctor
Francesch Campderrós, advocat fiscal del Gene-
ral; lo doctor Joan Bauctista Pastor; lo doctor
Joseph Areny, assessor.»

«B. Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als magnífichs doctors de la Real
Audiència, assessors y advocat fiscal del General
infrascrits aserca dels duptes següents:

Primer dupte. Si entrevenint y aconcellant als
senyors deputats y oïdors de comptes los asses-
sors de la present casa sobre algun negoci, y fent
deliberació dits senyors deputats de concell de
dit assessors, succeheix que la part interessada
en aquella deliberació vol impugnar-la y intro-
dueix causa, si podan los assessors de dita casa
de la Diputació conèxer y ser jutges de la dita
causa, o si per haver entrevingut y firmat la deli-
beració, són suspectes.

Segon dupte. Si la part que pretendrà ser grava-
da ab dita deliberació no introduira causa a ef-
fecte de què plenament se conega de la justícia
de dita deliberació, sinó que voldria suplicar de
aquella y se formara //574r // altercat, si pot su-
plicar o no de dita deliberació, quina forma se
ha de observar per la declaració de dit altercat.
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Resposta al primer dubte. Attès que per lo capí-
tol 34 del nou redrés del General, Corts 1599,
està disposat que los assessors del General de
Cathalunya sien tinguts y obligats sempre que
los senyors deputats los cridan y demanan parer
en cosa dejustícia y de dubtes de judici dar-los
son sentir y aconsellar-los lo que deven resòl-
drer. Y attès, també, que lo consell y parer que
donan als senyors deputats en estos casos de fer
alguna deliberació extrajudicial, lo donan sum-
mariament y per modo de extrajudicial cognició
introduir causa sobre los gravaments y mèrits de
las ditas deliberacions devant dels matexos se-
nyors deputats y comètrer-se la causa als mate-
xos assessors que han aconsellat se fes la delibe-
ració. Y attès últimament, que a 14 de maig
1664, havent-se offert als molt il·lustres depu-
tats que aleshores eren, duptar si per entrevenir
los assessors en lasa declaracions dels dubtes que
firmà lo racional de la casa de comptes a ell pre-
sentats, tant per officials com per ministres del
General o per altres, y fent-se la declaració de
dits duptes segons la disposició del capítol 47
del nou redrès, Corts 1599, ab intervenció, vot
y parer dels dits assessors y succeint que lo pro-
curador fiscal o altres personas que se senten
gravades ab les declaracions de dits dubtes, in-
trodueixen causa sobre la justícia de ditas decla-
racions per reparo dels gravaments; si poden ses
senyories admètrer las ditas causas als matexos
// 574v // assessors que havian entrevingut en la
declaració de dits dubtes, o si eran suspectes per
haver entrevingut en aquells. Y havent consultat
dubte als nobles y magnífichs don Joseph de
Casademunt, òlim de regent aleshores la Real
Cancellaria, y vuy regent en lo Sacro y Suprem y
Real Consell de Aragó, doctor Joan Batista Pas-
tor y doctor Joseph Rull, doctor de la Real Au-
diènçia de Cathalunya y avuy dit senyor doctor
don Joseph Rull, regent la Real Cancellaria, y
als magnífichs assessors y advocat fiscal de la
casa, resolgueren y foren de vot y parer que dits
assessors que havian entrevingut en dit dupte
no eran suspectes, y que las causas que se intro-
duejan contra ditas declaracions se devian y de-
ven y diffinitivament declaren las ditas causas; lo
que també milita y té lloch en lo cas del present
dubte. Attès, axí mateix, tot lo que se avia de
atèndrer. Per ço y altrament, són de vot y parer
que los dits magnífichs assessors de la cassa per a
judicar als senyors deputats en alguna delibera-
ció y haver firmat aquella las parts interessades
en ditas deliberacions, se introduirà contra de
aquelles. Que dits magnífichs assessors no són
suspectes per a judiciar, conèxer y sentenciar en
ditas causas a dits magnífichs assessors a fi y ef-
fecte que per modo de judicial cognició les de-
claren.
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Resposta al segón dupte. Attès que en lo capítol
59 del nou redrés del General, Corts 1599, està
// 575r // disposat que si se interposara suplica-
cions o apel·lacions, que segons lo disposat per
lo capítol 4 de las Corts de 1547 se degan co-
mètrer a tres nous assessors y en aquellas se for-
mara altercat, o se dupteria si se à pogut suplicar
o no que los senyors deputats y oÿdors de comp-
tes dins deu dies aprés de interposada la apel·la-
ció o suplicació hajan de anomenar tres nous as-
sessors pràtichs per a què vajen y declaren dins
deu dies, si aquell tal à pogut apel·lar o suplicar o
no. Y attès tot lo demés que se havia de attèn-
drer, són de vot y parer que los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes deven ob-
servar la forma de dit capítol 59 anomenant tres
nous assessors pràtichs per a què vajen y declaren
si la part ha pogut apel·lar o suplicar, o no. Lo
doctor Joseph Aleny, lo doctor Olaguer Mont-
serrat, assessor, lo doctor Francesch Campde-
rrós, advocat fiscal del General, lo doctor Joan
Batista Pastor, lo doctor Josef Areny, assessor.»

Dimecres, a XXX. En aquest die, per orde de ses
senyories lo magnífich Joseph Catà y Bertran,
subrrogat en lo offici de racional del General de
Cathalunya, és baxat a la Llotja de la mar de la
present ciutat a effecte de arrendar los drets del
General y bollas.

575v Dijous, a XXXI. En aquest die lo doctor Pere
Cardona, servint lo offici de síndich del Gene-
ral, per orde de ses senyories ha reportat los me-
morials de las insiculacions dels llochs vacants
fins lo die present de diputats y oÿdors de
comptes dels tres staments y de las bolsas dels
officis del General y casa de la Diputació al molt
reverent canceller del present principat de Ca-
thalunya, per trobar-se en la campanya lo ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
Principat, per la insiculació fahedora als 15 de
juliol pròxim vinent, com és acostumat. Y dit
síndich ha dit al molt reverent senyor que li en-
treguen dits memorials a effecte de què los re-
metés a dit excel·lentíssim senyor per a què sa
excel·lència ordenàs lo fahedor en observança
del real decret; còpia dels quals memorials és
assí cusida y signada de lletras A y Ba.

Divendres, al primer de juny MDCLXXIIII.

En aquet die ses senyories són baxats a la Llotja
de la mar de la present ciutat a effecte de arrendar
los drets del General y bollas de tot lo Principat.

Disapte, a II. En aquest die ha fet relació lo doc-
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tor Pere Cardona, servint lo offici de síndich del
General, de què lo dia de disapte proppassat,
que comptàvem a 26 //576r //de maig, per orde
de ses senyories se conferí ab lo molt reverent
canceller y li digué que al molt il·lustre consisto-
ri se havia representat ab una embaxada de part
del magistrat de la Llotja del mar de la present
ciutat, com per part del tribunal de la capitania
general se havian manat publicar unas cridas, las
quals eran de gran perjudici al líbero comers y
encontravan ab las generals constitucions del
present Principat, y que fossen ses senyories ser-
vits axir al reparo per los medis los aparegués
més convenients, y que trobant-se lo excel·len-
tíssim llochtinent general en la campanya per al
servey de sa magestat, que Déu guarde, y bene-
fici de la província, no havia aparegut al consis-
tori axir al reparo per medi de contrafacció, sinó
vèurer si ab altre medi podia ajustar-se dit fet y
restar sanadas las constitucions; y com sa ex-
cel·lència se trobàs, com és dit, en campanya,
havia dit molt il·lustre consistori resolt acudir a
sa senyoria de dit molt reverent canceller, com a
primer mòbil y primer ministre, per a què ab los
medis a sa senyoria ben vistos se servís posar re-
mey a dit fet y principalment procuràs se sobre-
segués en la execució de ditas cridas, advertint
que los dias o terminis en ditas cridas prefigit se
anava acabant o havia de finir dintre breu
temps. Y que dit molt reverent canceller li res-
pongué que en punt enviaria a sercar al advocat
fiscal de dit tribunal de la capitania general y fa-
ria se sobresegués en dita execució de ditas cri-
das. E més, fa relació det síndich, com lo die de
avuy a les onse horas antes del mitgdie de orde
de ses senyories se és conferit ab lo dit molt re-
verent canceller y li ha dit que no obstant de ha-
ver sa senyoria participat a dit molt il·lustre con-
sistori per medi del doctor Montserrat, ardiaca
de la Seu de Tarragona, al present assessor del
General lo haver //576v // parlat del fet de ditas
cridas ab lo advocat fiscal de dit tribunal de la
capitania general y haver-li donat paraula dit fis-
cal que se sobreseveria en la execució de ditas
cridas, y que se tractàs la matèria de ellas sens
intentar-se contrafacció, tenian entès dits molt
il·lustres senyors deputats y oïdor per alguns
botiguers y gent de negoci, que volia dit tribu-
nal executar als dits botiguers en execució de di-
tas cridas si per tot lo dia de vuy, que se acabava
lo termini, no anavan a plomar las robas y mer-
caderias y axí obehir al manat en ditas cridas, no
obstant paraula donada a sa senyoria per lo dit
advocat fiscal per no haver volgut passar lo tri-
bunal per ella. Y axí, que ves sa senyoria del
molt reverent canceller, quin medi s·i havia de
donar, majorment antent-se que dits botiguers
y gent de negoci, confiats en lo que lo molt
il·lustre consistori havia dit, en virtut del qual,
lo dit havia entés de sa senyoria lo molt reverent

canceller, no havian fet diligència alguna y ha-
vian dexat passar dit termini sens obehir ditas
cridas. Y que dit molt reverent canceller respon-
gué que enviaria a sercar tot lo tribunal de dita
capitania general, ço és, los assessors y advocat
fiscal per a las dos horas de la tarda y los tractaria
la matèria, y que tornàs dit síndich a les tres ho-
ras que li donaria la resposta. E més, fa relació
dit síndich com havent anat a las tres horas de
dit dia en casa de dit molt reverent canceller per
la resposta, li digué dit síndich que lo molt
il·lustre consistori estava junt aguardant la res-
posta, y axí mateix los assessors de la casa y con-
sulents y demés officials, y axí mateix hi havia en
dita Diputació la major part dels botiguers y
gent de negoci de la present ciutat, instant a dit
molt il·lustre consistori lo remey de dit fet. Y
que dit molt reverent canceller li digué que an-
tes // 577r // del mitgdia era estat a parlar-li lo
advocat fiscal del dit tribunal y que li havia dit
que lo dit tribunal no volia passar per dita pa-
raula o per lo que dit fiscal havia dit a dit molt
reverent canceller en orde a sobresèurer la exe-
cució de ditas cridas, y que dit senyor canceller
li havia respost que enviaria a sercar tot lo tribu-
nal per las tres horas de la tarda y que tractarian
la matèria, y axí digué dit senyor canceller a dit
síndich que dits assessors y advocat fiscal de la
capitania general no podian tardar a venir, que
dit síndich se aguardàs en la Diputació que ja lo
enviaria a sercar per a la resposta quant seria
hora, com en effecte envià dit senyor canceller a
dit síndich a las sinch de la tarde, y li digué par-
ticipàs al molt il·lustre consistori com los asses-
sors y lo advocat fiscal de la capitania havian en-
senyat un original orde de sa magestat y altre
orde del excel·lentíssim llochtinent general ma-
nant que se posàs en execució lo orde dit de sa
magestat, y que si sa senyoria dit molt reverent
canceller se volia pèndrer a son compte la càrre-
ga que de sobrevèurer la execució de ditas cri-
das podia donar-se al tribunal per sa magestat y
per sa excel·lència, y que lo tribunal venia bé en
sobrevèurer dita execució, però que sinó, tam-
poch lo tribunal volia carregar-se de dita càrre-
ga; y que dit molt reverent canceller los havia
respost que sa senyoria ni per directe ni per in-
directe tenia que vèurer en las matèrias de dit
tribunal y que axí no volia carregar-se de dita
càrrega; y que axí los dits assessors li havian dit
que lo endemà diumenge passarian a posar en
execució lo ordenat en ditas cridas.

En aquest mateix die a las nou horas de la nit
per orde de //577v //ses senyories, y en virtut de
deliberació lo die present feta, Joan Argila,
scrivà major del General, y lo doctor Pere Car-
dona, servint lo offici de síndich del General,
instant lo dit síndich, són estades presentades
requestes als magnífichs assessors y advocat fis-
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cal del tribunal de la capitania general a effecte
de què revoquen unas cridas manadas publicar a
21 de abril y altres als 17 de maig proppassats
de orde del senyor duch de San Germán, com a
capità general del present Principat, inseguint la
conclusió presa en dit tribunal per encontrar-se
ditas cridats ab differents constitucions, capítols
de Cort, usos y costums del present Principat y
fassen los demés que tenen obligació de fer con-
forme ditas constitucions; los actes de la presen-
tació de las requestas són assí cusits signats de
números 1, 2, 3, 4 y 5 y del thenor següent:

«número 1. Noverinta universi quod anno a Na-
tivitate Domini millesimo sexcentesimo septuage-
simo quarto, die vero secunda mensis junii eius-
dem anni intitulata presente et ad hec vocato
atque requisito me, Joanne Argila, cive honorato
Barcinone secretarioque et scriba majore Genera-
lis principatus Cathalonie, et presentibus etiam
Joanne Pujalt et Anthonio Ribalta, fabris ligna-
riis, pro testibus ad hec vocatis spetialiter et as-
sumptis, magnificus Petrus Cardona, utriusque
juris doctor, Barcinone civis, tanquam deserviens
de licentia suarum dominationum offitium sin-
dici dicti Generalis pro domno Michaelle de Mas-
dovellas, dicto nomine, constitutus personaliter
coram et ante presentiam doctoris Dominici Ver-
dier, assessori et advocati fiscalis tribunalis capi-
tanie generalis, personaliter reperti in domibus
sue propie habitationis, scitis in presenti civi //
578r // tate Barcinone, in vico dicto dels Scude-
llers, qui dicto nomine eidem obtulit et presenta-
vit per me, dictum scribam majorem, obtulere et
presentari publice petiit et requisivit quandam in
scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris se-
quentis: «Molt bé sab vostra mercè, senyor doc-
tor Domingo de Verdier, assessor y advocat fis-
cal que·s diu ésser del tribunal de la capitania
general del present principat de Cathalunya, fir-
mant com a tal y en dit nom unas cridas publica-
des a 21 de abril y altres als 17 de maig proppas-
sat de orde del excel·lentíssim senyor duch de
San Germán, com a capità general de Cathalu-
nya, inseguint la conclusió presa en dit tribunal,
las quals cridas per sí mateixes y per lo que en
ellas se conté se encontran ab differents consti-
tucions, capítols de Cort, usatges, usos y cos-
tums del present Principat, y assenyaladament
ab la constitució 7 títol «De ofici de alcayts» y ab
las constitucions 1, 2, 4, 5,6 y 7 títol «De co-
mers y seguretat de camins» y ab las constitu-
cions 1, 10, 13, 16, 20, 21 títol «De vectigals»,
capítol 81 del «Recogneverunt proceres», altra-
ment sots lo títol de «Consuetut de Barcelona»
en lo segon volum de las Contitucions y altres
aplicables. Perquè segons lo tenor de dita cons-
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titució 7, títol «De ofici de alcayts», al excel·len-
tíssim capità general sols se li concedeix la juris-
dicció limitada al què per dret y constitucions li
és permès, y axí encara que sia molt conforme a
rahó, com ho és, la privació de comersar ab los
enemichs de la corona, y axí bé, ab França, y per
dit effecte publicar-se cridas prohibint indistin-
tament a tothom lo comers ab los enemichs,
emperò, lo fer semblants generals indistintas
prohibicions y comprèndrer los provincials, és
sols del príncep, y en sa ausènçia, del excel·len-
tíssim senyor llochtinent general, y //578v // no
dels excel·lentíssims senyors capitans generals; y
no se troba constitució alguna que tal los per-
meta. Y axí mateix, per quant ab les crides publi-
cades als 17 de maig 1674 se imposan penas,
que per excecivas, saben a confiscació contra la
disposició de la constitució última títol «Dels
béns de condemnats», y axí mateix perquè do-
nen per de acontrabando totas las robas, merca-
derias y fruyts que seran de amichs y confederats
que pasaran, tocaran o entraran en los llochs
dels enemichs, per ser dit capítol contra líbero
comers, induir novedat; axí mateix exposar los
patrimonis y vidas dels naturals a una manifesta
ocassió de poder-se executar en dits patrimonis
y vides un desconsuelo per als negociants, per
ésser molt factible que los compradors y nego-
ciants en esta ciutat, ignoran si dites mercaderies
y fruyts són de amichs y confederats, han tocat y
per quina ocasió en pars enemigues; y axí ma-
teix, per quant obliga als negociants de haver de
aportar testimonial y certificatòria auctèntica de
las robas y mercaderias que no són nats, fets, fa-
bricats o adressats ni propis del regne de França,
sos dominis y conquistas, y no-resmenys, de al-
tre qualsevol part etiam de terras amigas y vas-
salls de sa magestat, lo que és impeditiu del líbe-
ro comers y també en prejudici de la exacció dels
drets del General, per tenir obligació los nego-
ciants aportar las robas y mercaderias primer a la
casa del General y allí pagar los deguts drets,
com apar dels capítols 8, número 2 de les Corts
del any 1574. Y axí mateix, per quant en dites
crides se diu y mana que qualsevol mercaderia,
robas y fruyts que se introduhiran per terra hajan
de portar papers y //579r //llicències del tribunal
de la capitania general, lo que és exercir univer-
salment jurisdicció en tots los provincials sens
que puga tolerar-se ab lo pretest dels enemichs,
lo que és contra dita constitució 7, títol «De ofi-
ci de alcayts», y també contra las altres que per-
metan lo llibre comers dalt mensionades; y tam-
bé és inducció de novedats; y axí mateix, per
quant en ditas cridas se mana la denunciació de
robas y mercaderias legítimament introduidas a
effecte de manar o senyalar, aquellas lo que és
novedat, y axía encontra ab lo dit capítol 81 del
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«Recogneverunt proçeres» y altres, y també per-
què impedeix la exacció dels drets de la Gene-
ralitat; y com no·s permet lo sobredit per las 
rahons sobredites, havent vostra mercè enter-
vingut com a assessor y advocat fiscal de dita ca-
pitania en las conclusions presas en lo dit tribu-
nal de la capitania y firmat las cridas en virtut de
ditas conclusions publicadas contra la dita cons-
titució 7 y altres mensionades, y axí haver con-
trafet a aquelles; y axí mateix a la constitució
«Poch valdria» 11, títol «De observar constitu-
cions» que prohibeix semblants cosas. Per ço, lo
síndich del General de Cathalunya a vostra
mercè requereix y interpel·la per observansa de
ditas generals constitucions revoque las ditas cri-
das y fassa lo demés que té obligació de fer con-
forme las generals constitucions, altrament pro-
testa contra vostra mercè de las penas imposades
contra violadors de las Generals constitucions y
de tots danys y damnatges que per dita ocasió
patirà y suportarà lo present Princiapat y de tot
lo lícit y permès de protestar.» Ne dum premisso
verum et omni alio meliori modo, et cetera. Re-
quirens vos notarium, et cetera. Copia cuius ei-
dem tradidit et // 579v // liberavit quam accepit
et penes se retinuit. Quaquidem papiri requisitio-
nis scedula, sichut predicitur, oblata et presentata
illico dictus doctor Dominicus Verdier verbo res-
pondendo dixit: «Quod retinebat sibi terminum
juris ad respondendum». De quibus ita per actis
et gestis atque secutis illico dictus Petrus Cardona,
dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi
unum et plura publicum seu publica concimilia
instrumenta per me, dictum et infrascriptum
scribam majorem. Que fuerunt acta Barcinone
sub anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto Joanne Argila, scriba majore Generalis Ca-
thalonie, predicto, et presentibus etiam testibus
dictis ad premissa vocatis spetialiter et assumptis
prout superius continetur.»

«número 2. Noverinta universi quod anno a Na-
tivitate Domini millesimo sexcentesimo septuage-
simo quarto, die vero secunda mensis junii eius-
dem anni intitulata presente et ad hec vocato
atque requisito me, Joanne Argila, honorato
Barcinone secretarioque et scriba majore Genera-
lis principatus Cathaloniae, et presentibus etiam
Joanne Pujalt et Anthonio Ribalta, fabris ligna-
riis, pro testibus ad hec vocatis spetialiter et as-
sumptis, magnificus Petrus Cardona, utriusque
juris doctor, Barcinone civis, tanquam deserviens
de licentia suarum dominationum offitium sin-
dici dicti Generalis pro domno Michaelle de Mas-
dovelles, dicto nomine, constitutus personaliter
coram et ante presentiam doctoris domni Fran-
cisci de Soto, assessoris tribunalis capitanie gene-

ralis, personaliter reperti in domibus sue propie
habitationis, scitis in civitate Barcinone, in vico
dicto de la Carniseria d’en Sors, qui dicto nomi-
ne eidem obtulit et presentavit et super me, dic-
tum scribam majorem, // 579r // obtulere et pre-
sentari publice petiit et requisivit quandam in
scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris se-
quentis: «Molt bé sab vostra mercè, senyor don
Francisco Soto, assessor que diu ésser del tribu-
nal de la capitania general del present principat
de Cathalunya, firmant com a tal y en dit nom
unas cridas publicades a 21 de abril y altres als
17 de maig proppassat de orde del excel·lentís-
sim senyor duch de San Germán, com a capità
general de Cathalunya, inseguint la conclusió
presa en dit tribunal, las quals cridas per sí ma-
teixes y per lo que en ellas se conté se encontran
ab differents constitucions, capítols de Cort,
usatges, usos y costums del present Principat, y
assenyaladament ab la constitució 7, títol «De
ofici de alcayts», y ab les constitucions 1, 2, 4,
5,6 y 7 títol «De comers y seguretat de camins»
y ab las constitucioins 1, 10, 13, 16, 20, 21 títol
«De vestigals», capítol 81 del «Recogneverunt
proceres», altrament sots lo títol de «Consuetuts
de Barcelona» en lo segon volum de las Conti-
tucions, y altres aplicables. Perquè segons lo te-
nor de dita constitucióa 7, títol «De ofici de al-
cayts», al excel·lentíssim capità general sols se li
concedeix la jurisdicció limitada al què per dret
y constitucions li és permès. Y axí encara que sia
molt conforme a rahó, com ho és, la privació de
comersar ab los enemichs de la corona, y axí bé,
ab França, y per dit effecte publicar-se cridas
prohibint indistintament a tothom lo comers ab
los enemichs, emperò, lo fer semblants generals
indistintas prohibicions y comprèndrer los pro-
vincials, és sols del príncep, y en sa ausènçia, del
excel·lentíssim senyor llochtinent general, y no
dels excel·lentíssims senyors capitans generals; y
no se troba constitució alguna que tal los per-
mete. Y axí mateix, per quant ab las cridas pu-
blicades als 17 de maig 1674 se imposan penas,
que per excessivas, saben a confiscació contra la
disposició de la constitució última títol «Dels
béns de condemnats», // 580v // y axí mateix,
perquè donen per de acontrabando totas las ro-
bas, mercaderias y fruyts que seran de amichs y
confederats, que pasaran o tocaran o entraran
en los llochs dels enemichs, per ser dit capítol
contra líbero comers, induir novedat; axí ma-
teix, exposar los patrimonis y vidas dels naturals
a una manifesta ocassió de poder-se executar en
dits patrimonis y vidas un desconsuelo per als
negociants, per ésser molt factible que los com-
pradors y negociants en esta ciutat ignoran si di-
tes mercaderies y fruyts són de amichs y confe-
derats, han tocat y per quina occasió en pars
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enemigues; y axí mateix, per quant obliga als
negociants de haver de aportar testimonial y
certificatòria auctèntica de las robas y mercade-
rias que no són nats, fets, fabricats o adressats ni
propis del regne de França, sos dominis y con-
quistas, y no-resmenys, de altre qualsevol part
etiam de terras amigas y vassalls de sa magestat,
lo que és impeditiu del líbero comers y també
en prejudici de la exacció dels drets del General,
per tenir obligació los negociants aportar las ro-
bas y mercaderias primerament a la casa del Ge-
neral y allí pagar los deguts drets, com apar del
capítol 8, número 2 de les Corts del any 1574 y
del capítol 81 de las Corts del any 1599 y del
capítol 1 de las Corts del any 1481. Y axí ma-
teix, per quant en dites crides se diu y mana que
qualsevol mercaderia, robas y fruyts que se in-
troduhiran per terra hajan de portar passaports
y llicèncias del tribunal de la capitania general,
lo que és exercir universalment jurisdicció en
tots los provincials sens que puga tolerar-se ab
lo pretest dels enemichs, lo que és contra dita
constitució 7, títol «De ofici de alcayts»y també
contra las altres que permetan lo llibre comers
dalt // 581r // mensionades y també és inducció
de novedats; y axí mateix, per quant en ditas cri-
das se mana la denunciació de robas y mercade-
rias legítimament introduidas de manar o se-
nyalar aquellas, lo que és novedat y axí encontrar
ab lo dit capítol 81 del «Recognoverunt proce-
res» y altres, y també perquè impedeix la exacció
dels drets de la Generalitat; y com no·s permete
lo sobredit per las rahons sobreditas, havent
vostra mercè entrevingut com a assessor de dita
capitania en las conclusions presas en lo dit tri-
bunal de la capitania y firmat las cridas en virtut
de ditas conclusions publicadas contra la dita
constitució 7 y altres mensionades, y axí haver
contrafet a aquellas y axí mateix a la constitució
«Poch valdria» 11, títol «De observar constitu-
cions» que prohibeix semblants cosas. Per ço, lo
síndich del General de Cathalunya a vostra
mercè requereix y interpel·la per observança de
ditas generals constitucions revoque las ditas
cridas y fassa lo demés que té obligació de fer
conforme las generals constitucions, altrament
protesta contra vostra mercè de las penas impo-
sades contra violadors de las Generals constitu-
cions y de tots danys y dampnatges que per dita
ocasió patirà y suportarà lo present Principat y
de tot lo lícit y permès de protestar.» Ne dum
premisso verum et omni alio meliori modo, et ce-
tera. Requirens vos notarium, et cetera. Copia
cuius eidem tradidit et liberavit quam accepit et
penes se retinuit. Quaquidem papiri requisitionis
scedula, sichut predicitur, oblata et presentata
illico dictus doctor don Franciscus de Soto verbo
respondendo dixit: «Quod retinebat sibi termi-
num juris ad respondendum». De quibus ita per
actis et gestis atque secutis illico dictus Petrus
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Cardona dicto nomine petiit et requisivit fieri et
tradi unum et plura publicum seu publica //581v
// consimilia instrumenta per me, dictum et in-
frascriptum scribam majorem. Que fuerunt acta
Barcinone sub anno, die, mense et loco predictis,
presente me, dicto Joanne Argila, scriba majore
Generalis Cathalonie, predicto, et presentibus
etiam testibus dictis ad premissa vocatis spetiali-
ter et assumptis prout superius continetur».

«Número 3. Noverinta universi quod anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sep-
tuagesimo quarto, die vero secunda mensis junii
eiusdem anni intitulata presente et ad hec vocato
atque requisito me, Joanne Argila, cive honorato
Barcinone secretarioque et scriba majore Genera-
lis principatus Cathalonie, et presentibus etiam
Joanne Pujalt et Anthonio Ribalta, fabris ligna-
riis, pro testibus ad hec vocatis spetialiter et as-
sumptis, magnificus Petrus Cardona, utriusque
juris doctor, Barcinone civis, tanquam deserviens
de licentia suarum dominationum offitium sin-
dici dicti Generalis pro domno Michaelle de Mas-
dovellas, dicto nomine, constitutus personaliter
coram et ante presentiam doctoris Francisci de
Cordova, assessoris tribunalis capitanie genera-
lis, personaliter reperti in domibus sue propiae
habitationis, sitis in presenti civitate Barcinone,
in vico dicto del Hospital, qui dicto nomine ei-
dem obtulit et presentavit et seu per me, dictum
scribam majorem, obtulere et presentari publice
petiit et requisivit quandam in scriptis papiri re-
quisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé
sab vostra mercè, senyor doctor Francisco Car-
dona, assessor que diu ésser del tribunal de la
capitania general del present principat de Ca-
thalunya, firmant com a tal y en dit nom unas
cridas publicades a 21 de abril y altres als 17 de
maig proppassat de orde del excel·lentíssim se-
nyor duch de San Germán, com a capità general
de Cathalunya, inseguint la conclusió presa en
dit tribunal, las quals cridas per sí mateixes y per
lo que en ellas se conté se encontran ab diffe-
rents constitucions, capítols de Cort, usatges,
usos y costums del present Principat, y assenya-
ladament ab la constitució 7, títol «De ofici de
alcayts», y ab les constitucions 1, 2, 4, 5,6 y 7 tí-
tol «De comers y seguretat de camins» y ab las
constitucioins 1, 10, 13, 16, 20, 21 títol «De
vestigals», capítol 81 del «Recogneverunt proce-
res», altrament sots lo títol de «Consuetuts de
Barcelona» en lo segon volum de las Contitu-
cions y altres aplicables. Perquè segons lo tenor
de dita constitució 7, títol «De ofici de alcayts»,
al excel·lentíssim capità general sols se li conce-
deix la jurisdicció limitada al què per dret y
constitucions li és permès. Y axí encara que sia
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molt conforme a rahó, com ho és, la privació de
comersar ab los enemichs de la corona, y axí bé,
ab França, y per dit effecte publicar-se cridas
prohibint indistintament a tothom lo comers ab
los enemichs, emperò, lo fer semblants generals
indistintas prohibicions y comprèndrer los pro-
vincials, és sols del príncep, y en sa ausènçia, del
excel·lentíssim senyor llochtinent general, y no
dels excel·lentíssims senyors capitans generals; y
no se troba constitució alguna que tal los per-
mete. Y axí mateix, per quant ab las cridas pu-
blicades als 17 de maig 1674 se imposan penas,
que per excessivas, saben a confiscació contra la
disposició de la constitució última títol «Dels
béns de condemnats», y axí mateix, perquè do-
nen per de acontrabando totas las robas, merca-
derias, y fruyts que seran de amichs y confede-
rats, que pasaran o tocaran o entraran en los
llochs dels enemichs, per ser dit capítol contra
líbero comers, induir novedat; axí mateix ex-
posar los patrimonis y vidas dels naturals a una
manifesta ocassió de poder-se executar en dits
patrimonis y vidas un desconsuelo per als nego-
ciants, per ésser molt factible // 582v // que los
compradors y negociants en esta ciutat ignoran
si dites mercaderies y fruyts són de amichs y
confederats, han tocat y per quina occasió en
pars enemigues; y axí mateix, per quant obliga
als negociants de haver de aportar testimonial y
certificatòria auctèntica de las robas y mercade-
rias que no són nats, fets, fabricats o adressats ni
propis del regne de França, sos dominis y con-
quistas, y no-resmenys, de altre qualsevol part
etiam de terras amigas y vassalls de sa magestat,
lo que és impeditiu del líbero comers y també
en prejudici de la exacció dels drets del General,
per tenir obligació los negociants aportar las ro-
bas y mercaderias primerament a la casa del Ge-
neral y allí pagar los deguts drets, com apar del
capítol 8, número 2 de les Corts del any 1574 y
del capítol 81 de las Corts del any 1599 y del
capítol 1 de las Corts del any 1481. Y axí ma-
teix, per quant en dites crides se diu y mana que
qualsevol mercaderia, robas y fruyts que se in-
troduhiran per terra hajan de portar passaports
y llicèncias del tribunal de la capitania general,
lo que és exercir universalment jurisdicció en
tots los provincials sens que puga tolerar-se ab
lo pretest dels enemichs, lo que és contra dita
constitució 7, títol «De ofici de alcayts», y tam-
bé contra las altres que permetan lo llibre co-
mers dalt mensionades, y també és inducció de
novedats; y axí mateix, per quant en ditas cridas
se mana la denunciació de robas y mercaderias
legítimament introduidas de manar o senyalar
aquellas, lo que és novedat y axí encontrar ab lo
dit capítol 81 del «Recognoverunt proceres» y al-
tres, y també perquè impedeix la exacció dels
drets de la Generalitat; y com no·s permete lo
sobredit per las rahons sobreditas, havent vostra

mercè entrevingut com a assessor de dita capita-
nia en las conclusions presas en lo dit tribunal
de la capitania en virtut de las quals se han //
583r // fetas y publicades ditas cridas contra la
dita constitució 7 y altres mensionades y axí ha-
ver contrafet a aquellas; y axí mateix a la consti-
tució «Poch valdria» 11, títol «De observar
constitucions», que prohibeix semblants cosas.
Per ço, lo síndich del General de Cathalunya a
vostra mercè requereix y interpel·la per obser-
vança de ditas generals constitucions revoque
las ditas cridas y fassa lo demés que té obligació
de fer conforme las generals constitucions, al-
trament protesta contra vostra mercè de las pe-
nas imposades contra violadors de las Generals
constitucions y de tots danys y dampnatges que
per dita ocasió patirà y suportarà lo present
Princiapt y de tot lo lícit y permès de protestar.»
Ne dum premisso verum et omni alio meliori
modo, et cetera. Requirens vos notarium, et cete-
ra. Copia cuius eidem tradidit et liberavit quam
accepit et penes se retinuit. Quaquidem papiri re-
quisitionis scedula, sicut predicitur, oblata et pre-
sentata illico dictus doctor Franciscus de Cordova
verbo respondendo dixit: «Quod retinebat sibi ter-
minum juris ad respondendum». De quibus ita
per actis et gestis atque secutis illico dictus Petrus
Cardona dicto nomine petiit et requisivit fieri et
tradi unum et plura publicum seu publica conci-
milia instrumenta per me, dictum et infrascrip-
tum scribam majorem. Que fuerunt acta Barci-
none sub anno, die, mense et loco predictis,
presente me, dicto Joanne Argila, scriba majore
Generalis Cathalonie, predicto, et presentibus
etiam testibus predictis ad premissa vocatis spe-
tialiter et assumptis prout superius continetur.»

«Número 4. Noverinta universi quod anno a Na-
tivitate Domini millesimo sexcentesimo septuage-
simo quarto, die vero secunda mensis junii eius-
dem anni intitulata presente et ad hec vocato
atque requisito me, //583v // Joanne Argila, cive
honorato Barcinone secretarioque et scriba majo-
re Generalis principatus Cathalonie, et presenti-
bus etiam Joanne Pujalt et Anthonio Ribalta,
fabris lignariis, pro testibus ad hec vocatis spetia-
liter et assumptis, magnificus Petrus Cardona,
utriusque juris doctor, Barcinone civis, tanquam
deserviens de licensia suarum dominacionum of-
fitium sindici dicti Generalis pro domno Michae-
lle de Masdovellas, dicto nomine, constitutus per-
sonaliter coram et ante presentiam doctoris
Raphaellis Llampilles, assessoris tribunalis capi-
tanie generalis, personaliter reperti in domibus
sua propia habitationis, scitis in civitate Barcino-
ne, in vico dicto ...b qui dicto nomine eidem obtu-
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lit et presentavit et seu per me, dictum scribam
majorem, obtulere et presentari publice petiit et
requisivit quandam in scriptis papiri requisitio-
nis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sab
vostra mercè, doctor Rafel Llampilles, assessor
que diu ésser del tribunal de la capitania general
del present principat de Cathalunya, firmant
com a tal y en dit nom unas cridas publicades a
21 de abril y altres als 17 de maig proppassat de
orde del excel·lentíssim senyor duch de San
Germán, com a capità general de Cathalunya,
inseguint la conclusió presa en dit tribunal, las
quals cridas per sí mateixes y per lo que en ellas
se conté se encontran ab differents constitu-
cions, capítols de Cort, usatges, usos y costums
del present Principat, y assenyaladament ab la
constitució 7, títol «De ofici de alcayts», y ab les
constitucions 1, 2, 4, 5,6 y 7 títol «De comers y
seguretat de camins» y ab las constitucioins 1,
10, 13, 16, 20, 21 títol «De vestigals», capítol
81 del «Recogneverunt proceres», altrament sots
lo títol de «Consuetuts de Barcelona» en lo se-
gon volum de las Contitucions y altres aplica-
bles. Perquè segons lo tenor de dita constitució
7, títol «De ofici de alcayts», al excel·lentíssim
capità general sols se li concedeix la jurisdicció
limitada al què per dret y constitucions li //584r
// és permès. Y axí encara que sia molt confor-
me a rahó, com ho és, la privació de comersar
ab los enemichs de la corona, y axí bé, ab Fran-
ça, y per dit effecte publicar-se cridas prohibint
indistintament a tothom lo comers ab los ene-
michs, emperò, lo fer semblants generals indis-
tintas prohibicions y comprèndrer los provin-
cials, és sols del príncep, y en sa ausènçia, del
excel·lentíssim senyor llochtinent general y no
dels excel·lentíssims senyors capitans generals; y
no se troba constitució alguna que tal los per-
mete. Y axí mateix, per quant ab las cridas pu-
blicades als 17 de maig 1674 se imposan penas,
que per excessivas, saben a confiscació contra la
disposició de la constitució última títol «Dels
béns de condemnats», y axí mateix, perquè do-
nen per de acontrabando totas las robas, merca-
derias y fruyts que seran de amichs y confede-
rats, que pasaran o tocaran o entraran en los
llochs dels enemichs, per ser dit capítol contra
líbero comers, induir novedat, axí mateix ex-
posar los patrimonis y vidas dels naturals a una
manifesta ocassió de poder-se executar en dits
patrimonis y vidas un desconsuelo per als nego-
ciants, per ésser molt factible que los compra-
dors y negociants en esta ciutat ignoran si dites
mercaderies y fruyts són de amichs y confe-
derats, han tocat y per quina occasió en pars
enemigues; y axí mateix, per quant obliga als
negociants de haver de aportar testimonial y
certificatòria auctèntica de las robas y mercade-
rias que no són nats, fets, fabricats o adressats ni
propis del regne de França, sos dominis y con-
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quistas y, no-resmenys, de altre qualsevol part
etiam de terras amigas y vassalls de sa magestat,
lo que és impeditiu del líbero comers y també
en prejudici de la exacció dels drets del General,
per tenir obligació los negociants aportar las ro-
bas y mercaderias primerament a la casa del Ge-
neral y allí pagar los deguts drets, com apar del
capítol 8, número 2 de les Corts del any 1574 y
del capítol 81 de las Corts del any 1599 // 584v
//y del capítol 1 de las Corts del any 1481. Y axí
mateix, per quant en dites crides se diu y mana
que qualsevol mercaderia, robas y fruyts que se
introduhiran per terra hajan de portar passa-
ports y llicèncias del tribunal de la capitania ge-
neral, lo que és exercir universalment jurisdicció
en tots los provincials sens que puga tolerar-se
ab lo pretest dels enemichs, lo que és contra
dita constitució 7, títol «De ofici de alcayts», y
també contra las altres que permetan lo llibre
comers dalt mensionades y també és inducció
de novedats; y axí mateix, per quant en ditas cri-
das se mana la denunciació de robas y mercade-
rias legítimament introduidas de manar o sen-
yalar aquellas, lo que és novedat y axí encontrar
ab lo dit capítol 81 del «Recognoverunt proce-
res» y altres, y també perquè impedeix la exacció
dels drets de la Generalitat; y com no·s permete
lo sobredit per las rahons sobreditas, havent
vostra mercè entrevingut com a assessor de dita
capitania en las conclusions presas en lo dit tri-
bunal de la capitania en virtut de las quals se han
fetas y publicades ditas cridas contra la dita
constitució 7 y altres mensionades, y axí haver
contrafet a aquellas; y axí mateix, a la constitu-
ció «Poch valdria» 11, títol «De observar cons-
titucions» que prohibeix semblants cosas. Per
ço, lo síndich del General de Cathalunya a vos-
tra mercè requereix y interpel·la per observança
de ditas generals constitucions revoque las ditas
cridas y fassa lo demés que té obligació de fer
conforme las generals constitucions, altrament
protesta contra vostra mercè de las penas impo-
sades contra violadors de las Generals constitu-
cions y de tots danys y dampnatges que per dita
ocasió patirà y suportarà lo present princiapat y
de tot lo lícit y permès de protestar. Ne dum
premisso verum et omni alio meliori modo, et ce-
tera. Requirens vos notarium, et cetera. Copia
cuius eidem // 585r // tradidit et liberavit quam
accepit et penes se retinuit. Quaquidem papiri re-
quisitionis scedula, sicut predicitur, oblata et pre-
sentata illico dictus doctor Raphael Llampilles
verbo respondendo dixit: «Quod retinebat sibi ter-
minum juris ad respondendum». De quibus ita
per actis et gestis atque secutis illico dictus Petrus
Cardona, dicto nomine, petiit et requisivit fieri
et tradi unum et plura publicum seu publica con-
cimilia instrumenta per me, dictum et infras-
criptum scribam majorem. Que fuerunt acta
Barcinone sub anno, die, mense et loco predictis,
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presente me, dicto Joanne Argila, scriba majore
Generalis Cathalonie, predicto, et presentibus
etiam testibus predictis ad premissa vocatis spe-
sialiter et assumptis prout superius continetur.»

Diumenge, a III. En aquest die, per orde de ses
senyories, és estat presentada requesta a Jaume
Sahones, notari y scrivà del tribunal de la capita-
nia general, per Joan Argila, scrivà major del
General, instant lo síndich del General, lo acte
de la qual presentata és assí cusit signat de nú-
mero 5 y del thenor següent:

«Número 5. Noverinta universi quod anno a Na-
tivitate Domini millesimo sexcentesimo septuage-
simo quarto, die vero tertia mensis junii eiusdem
anni intitulata presente et ad hec vocato atque re-
quisito me, Joanne Argila, cive honorato Barcino-
ne secretarioque et scriba majore Generalis princi-
patus Cathalonie, et presentibus etiam Jacobo
Llobateras, mercatore, et Jacobo Barraquer, //
585v // curritore auris, civibus Barcinone, pro tes-
tibus ad hec vocatis spetialiter et assumptis, mag-
nificus Petrus Cardona, utriusque juris doctor,
Barcinone civis, tanquam deserviens de licencia
suarum dominationum offitium sindici dicti Ge-
neralis pro domno Michaelle de Masdovellas, dicto
nomine, constitutus personaliter coram et ante
presentiam Jacobi Sahones, notarii et scribe tribu-
nalis capitanie generalis, personaliter reperti en la
barraca vulgo dicta de la capitania general, cons-
tructa extra portale Maris presentis civitate Bar-
cinone, qui dicto nomine eidem obtulit et presen-
tavit et seu per me, dictum scribam majorem,
obtulere et presentari publice petiit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam
thenoris sequentis: «Molt bé sab vostra mercè, se-
nyor Jaume Sahones, notari que diu ésser del tri-
bunal de la capitania general del present princi-
pat de Cathalunya, firmant com a tal y en dit
nom unas cridas publicades a 21 de abril y altres
als 17 de maig proppassat de orde del excel·len-
tíssim senyor duch de San Germán, com a capità
general de Cathalunya, inseguint la conclusió
presa en dit tribunal, las quals cridas per sí matei-
xes y per lo que en ellas se conté se encontran ab
differents constitucions, capítols de Cort, usat-
ges, usos y costums del present Principat, y as-
senyaladament, ab la constitució 7 títol «De ofici
de alcayts» y ab las constitucions 1, 2, 4, 5,6 y 7
títol «De comers y seguretat de camins» y ab las
constitucioins 1, 10, 13, 16, 20, 21 títol «De
vectigals», capítol 81 del «Recognoverunt proce-
res», altrament sots lo títol de «Consuetut de
Barcelona» en lo segon volum de las Contitu-
cions y altres aplicables. Perquè segons lo tenor
de dita constitució 7, títol «De ofici de alcayts»,

al excel·lentíssim capità general sols se li conce-
deix la jurisdicció limitada al què per dret y cons-
titucions li és permès. Y axí encara que sia molt
conforme a rahó, com ho és, la privació de co-
mersar ab los enemichs de la corona // 586r // y
axí bé, ab França, y per dit effecte publicar-se cri-
das prohibint indistintament a tothom lo comers
ab los enemichs, emperò, lo fer semblants gene-
rals indistintas prohibicions y comprèndrer los
provincials, és sols del príncep, y en sa ausènçia,
del excel·lentíssim senyor llochtinent general, y
no dels excel·lentíssims senyors capitans gene-
rals; y no se troba constitució alguna que tal los
permeta. Y axí mateix, per quant ab les crides pu-
blicades als 17 de maig 1674 se imposan penas,
que per excecivas, saben a confiscació contra la
disposició de la constitució última títol «Dels
béns de condemnats», y axí mateix, perquè do-
nen per de acontrabando totas las robas, merca-
derias y fruyts que seran de amichs y confederats
que pasaran, tocaran o entraran en los llochs dels
enemichs per ser dit capítol contra líbero co-
mers, induir novedat; axí mateix, exposar los pa-
trimonis y vidas dels naturals a una manifesta
ocassió de poder-se executar en dits patrimonis y
vides un desconsuelo per als negociants, per és-
ser molt factible que los compradors y nego-
ciants en esta ciutat ignoran si dites mercaderies
y fruyts són de amichs y confederats, han tocat y
per quina ocasió en pars enemigues; y axí mateix,
per quant obliga als negociants de haver de apor-
tar testimonial y certificatòria auctèntica de las
robas y mercaderias que no són nats, fets, fabri-
cats o adressats ni propis del regne de França, sos
dominis y conquistas, y no-resmenys, de altre
qualsevol part etiam de terras amigas y vassalls de
sa magestat, lo que és impeditiu del líbero co-
mers y també en prejudici de la exacció dels drets
del General per tenir obligació los negociants
aportar las robas y mercaderias primer a la casa
del General y allí pagar los deguts drets, com
apar dels capítols 8, número 2 de les Corts del
any 1574 y del capítol 82 de las Corts del any
1599 //586v //y del capítol 1 de las Corts del any
1481. Y axí mateix, per quant en dites crides se
diu y mana que qualsevol mercaderia, robas y
fruyts que se introduhiran per terra hajan de por-
tar papers y llicències del tribunal de la capitania
general, lo que és exercir universalment jurisdic-
ció en tots los provincials sens que puga tolerar-
se ab lo pretest dels enemichs, lo que és contra
dita constitució 7, títol «De ofici de alcayts» y
també contra las altres que permetan lo llibre co-
mers dalt mensionades; y també és inducció de
novedats, y axí mateix, per quant en ditas cridas
se mana la denunciació de robas y mercaderias
legítimament introduidas a effecte de manar o
senyalar aquellas, lo que és novedat y axí encon-
tra ab lo dit capítol 81 del «Recogneverunt proce-
res» y altres, y també perquè impedeix la exacció
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dels drets de la Generalitat; y com no·s permet lo
sobredit per las rahons sobredites, havent vostra
mercè entervingut com a assessor y advocat fiscal
de dita capitania en las conclusions presas en lo
dit tribunal de la capitania y firmat las cridas en
virtut de ditas conclusions publicadas contra la
dita constitució 7 y altres mensionades y axí ha-
ver contrafet a aquelles; y axí mateix a la constitu-
ció «Poch valdria» 11, títol «De observar consti-
tucions» que prohibeix semblants cosas. Per ço,
lo síndich del General de Cathalunya a vostra
mercè requereix y interpel·la per observansa de
ditas generals constitucions revoque las ditas cri-
das y fassa lo demés que té obligació de fer con-
forme las generals constitucions, altrament pro-
testa contra vostra mercè de las penas imposades
contra violadors de las Generals constitucions y
de tots danys //587r // y damnatges que per dita
ocasió patirà y suportarà lo present Princiapt y de
tot lo lícit y permès de protestar. Ne dum premis-
so verum et omni meliori modo, et cetera. Requi-
rens vos notarium, et cetera. Copia cuius eidem
tradidit et liberavit quam accepit et penes se reti-
nuit. Quaquidem papiri requisitionis scedula, si-
chut praedicitur, oblata et presentata illico dictus
Jacobus Sahones verbo respondendo dixit: «Quod
retinebat sibi terminum juris ad respondendum».
De quibus ita per actis et gestis atque secutis illico
dictus Petrus Cardona, dicto nomine, petiit et re-
quisivit fieri et tradi unum et plura publicum
concimilia instrumenta per me, dictum et infras-
criptum scribam majorem. Que fuerunt acta
Barcinone sub anno, die, mense, et loco predictis,
presente me, dicto Joanne Argila, scriba majore
Generalis Cathaloniae, predicto, et presentibus
etiam testibus dictis ad premissa vocatis spesialiter
et assumptis prout superius continetur.»

Dilluns, a IV. En aquest die ses senyories són ba-
xats a la Llotja del mar de la present ciutat a ef-
fecte de arrendar los drets del General y bollas,
com és acostumat.

Dimars, a V. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General, cusir,
en lo present dietari una carta del excel·lentís-
sim duch de San Germán, llochtinent y capità
general de sa magestat en lo present Principat,
que·s en resposta de la que scrigué lo il·lustre
consistori a sa excel·lència a 2 del corrent per
correu extraordinari aserca de las cridas mana-
das publicar per dit // 587v // excel·lentíssim se-
nyor, com a capità general, inseguint la conclu-
sió presa en lo tribunal de la capitania general, la
qual és signada de lletra A y del thenor següent:

«A. Hea recibido su carta de vuestra señoría de 2
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de este, y quedo entendido de lo que me diçen en
ella. Y estimando a vuestra señoría la atençión
de haver procurado evitarme cualquier embarzo,
puedo responder a vuestra señoría que los prego-
nes que se han publicado por el tribunal de la ca-
pitanía general an sido en virtud de órdenes de su
magestad, con que·sso se an podido escusar; y sin
embargo de esto, he scrito al chanciller para que,
comunicándose con los asesores de la capitanía,
discurran la forma que se puede tomar, y ahora se
lo buelvo a repetir al chanciller; y vuestra señoría
se asegure que en todo lo que dependiere de mi ar-
bitrio, lo aplicaré siempre a favor de vuestra seño-
ría, por lo que deseo sus mayores combeniencias.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Campo de Maurellas, 3 de junio de 1674. El du-
que de San Germán. Señores diputados del Gene-
ral de Cathaluña.»

En aquest mateix die són estades presentades
segonas requestas per orde de ses senyories al
molt reverent canceller y noble don Miquel de
Cortiada per la contrafacció de haver mudat al
dit noble Miquel de Cortiada de la sala del no-
ble regent la Real Cancelleria a la del molt reve-
rent canceller, los actes de las quals requestas
són assí //588r // cusits signats de lletras D y E y
del thenor següent:

«D.Noverinta universi quod anno a nativitate
Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo
quarto, die vero quinta mensis juni intitulata
presente et ad hec vocato atque rogato me, Joanne
Argila, cive honorato Barcinone secretarioque et
scriba majore Generalis principatus Cathalonie,
infrascripto, et presentibus pro testibus Jacobo Sa-
hones, notario, et Ludovico Mariner, virgario Re-
gie Audientie, ad infrascripta vocatis spetialiter
et assumptis, magnificus Petrus Cardona, utrius-
que juris doctor, Barcinone civis, tanquam deser-
viens de licensia admodum illustrium domino-
rum deputatorum et auditorum computorum
dicti Generalis Cathalonie offitium sindici dicti
Generalis pro domno Michaelle de Masdovellas,
dicto nomine, constitutus personaliter coram et
ante presentiam admodum reverendi domini
cancellarii presentis principatus Cathalonie per-
sonaliter reperti intus domos sue propie habitatio-
nis, quas fovet in presenti civitate Barcinone, ser-
ca la font de Sant Honorat, qui dicto nomine illis
quibus decet respectu et reverentia eidem obtulit
et presentavit et seu per me, dictum scribam majo-
rem, obtulere et presentari publice petiit et requi-
sivit quandam in scriptis papiri requisitionis sce-
dulam thenoris sequentis: «Molt bé sap vostra
senyoria y ignorar no pot, molt reverent cance-
ller, que segons constitucions generals, usos y
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costums, y en particular segons la constitució 7,
títol «De elecció, nombre y examen dels doctors
de la Real Audiència» etcètera, no poden los
doctors del Real Consell de una sala de la Real
Audiència, ço és, de la sala de dit reverent cance-
ller o del noble regent la cancellaria, ésser mu-
dats y passats a la altra sala, sinó que han de per-
severar en aquella en la qual primer seran
destinats. Y com no obstant lo sobredit, lo noble
Miquel de Cortiada, trobant-se doctor del Real
Consell residint en la sala del noble regent la
cansellaria en virtut de real privilegi concedit per
sa magestat, que Déu guarde, als 15 de janer
1653, haja mudat y variat de la dita sala //588v //
del dit noble regent la cancellaria a la sala de vos-
tra senyoria per mort del magnífich Aleix Tris-
tany en virtut de altre real privilegi concedit per
sa magestat als 21 de febrer pròxim passat, y que
per a exercirci de dit offici de doctor del Real
Consell de la sala de vostra senyoria, hage lo no-
ble don Miquel de Cortiada prestat lo sòlit jura-
ment en mà y poder de vostra senyoria, com
consta de la fe de dit privilegi de dita translació,
mutació y variació, axí que tant dit privilegi com
dita translació, mutació y variació, prestació de
dit jurament y recepció de aquell, encontran ab
dita constitució «Poch valdria», dita de la Ob-
servansa, ab la qual se donan per invàlidas los
procehiments fets contra generals constitucions.
Per ço, lo síndich del General, per la obligació
de son offici y en execució de ella, segona vegada
requereix y interpel·la, ab lo degut respecte y re-
verència, per a què vostra senyoria se servesca de
revocar y anul·lar dita recepció de jurament, al-
trament, ab lo mateix respecte y reverència, pro-
testa contra de vostra senyoria de las penas im-
posades en les generals constitucions, y en
particular, en la dita constitució «Poch valdria»,
títol «De observar constitucions», y de tots los
danys y damnatges que per dita ocasió patirà y
suportarà lo present Principat y de tot lo lícit y
permès de protestar. Ne dum premisso verum et
omni alio meliori modo. Requirens vos notarium,
et cetera. Copia cuius eidem tradidit et liberavit
quam accepit et penes se retinuit. Quaquidem pa-
piri requisitionis scedula, sicut predicitur, oblata
et presentata illico dictus admodum reverendus
cancellarius verbo respondendo dixit: «Que ya ha-
bía respondido a la primera requesta lo que se le
ofrecía». De quibus ita per actis et gestis atque se-
cutis illico dictus doctor Petrus Cardona, dicto
nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unum et
plura publicum seu publica concimilia instru-
menta per me, dictum //588r // et infrascriptum
scribam majorem. Que fuerunt acta Barcinone
sub anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto Joanne Argila, scriba majore Generalis
Cathalonie, pre et infrascripto, et presentibus
etiam testibus predictis ad premissa vocatis spesia-
liter et assumptis prout superius continetur.»

«E. Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo
quarto, die vero quinta mensis junii intitulata
presente et hec vocato atque rogato me, Joanne
Argila, cive honorato Barcinone secretarioque et
scriba majore Generalis principatus Cathalonie,
infrascripto, et presentibus pro testibus Augustino
Mas, magistro domorum, et Michaelle Saras,
agricola, ad infrascripta vocatis specialiter et as-
sumptis, magnificus Petrus Cardona, utriusque
juris doctor, Barcinone civis, tanquam deserviens
de licentia admodum illustrium dominorum de-
putatorum et auditorum computorum dicti Ge-
neralis Cathalonie offitium sindici dicti Genera-
lis pro domno Michaelle de Masdovellas, dicto
nomine, constitutus personaliter coram et ante
presentiam nobilis domni don Michaellis de Cor-
tiada, utriusque juris Regie Audientie doctoris,
personaliter reperti intus domos sue propie habi-
tationis, quas fovet in presenti civitate Barcino-
ne, in vico dicto de la porta Farrissa, qui dicto no-
mine eidem obtulit et presentavit et seu per me,
dictum scribam majorem, obtulere et presentari
publice petiit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sab y ignorar no pot, senyor don Mi-
quel de Cortiada del Real Consell, que segons
constitucions generals, usos y costums de Ca-
thalunya, particularment segons la constitució
7, títol «De elecció, nombre y examen dels doc-
tors de la Real Audiència», no podan los de la
sala de una audiència, ço és, del molt reverent
canceller o del noble regent la cancellaria, ésser
mudats y ser posat a la altra sala, sinó que prese-
veren en aquella en la qual primer seran // 589r
// destinats. Y com no obstant lo sobredit, tro-
bant-se en la sala del noble regent la cancellaria
en virtut de real privilegi concedit per sa mages-
tat, que Déu guarde, als 15 de janer 1653, no
persevera en ella, antes bé, hage mudat y variat
de la dita sala del dit noble regent la cancellaria
a la sala del molt reverent canceller per mort del
magnífich Aleix Tristany en virtut de altre real
privilegi concedit per sa magestat als 21 de fe-
brer pròxim passat, axí que tant dit privilegi
com la mutació, translació y variació sian contra
lo thenor de dita constitució 7, per rahó de la
qual resta dita constitució violada, y axí mateix,
encontra ab la constitució «Poch valdria», dita
de la Observança, ab la qual se donan per invàli-
dos los procehiments fets contra constitucions.
Per ço, lo síndich del General de Cathalunya,
cumplint a sa obligació y en execució de son of-
fici, segona vegada requereix y interpel·la a vos-
tra mercè de què se abstinga en residir en la sala
del molt reverent canceller y residesca en la sala
del noble regent la cancellaria a hont una vega-
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da és estat destinat, revocant y anul·lant tots los
procehiments que per rahó de dita mutació ha
fets y demés actes subseguits de aquella, altra-
ment, protesta contra de vostra mercè de las pe-
nas imposadas en las generals constitucions, y
en particular, en la dita constitució «Poch val-
dria», títol «De oservar constitucions» y de tots
los danys y dampnatges que per dita ocasió pa-
tirà y suportarà lo present Principat y de tot lo
lícit y permès de protestar.» Copia cuius eidem
tradidit et liberavit quam accepit et penes se reti-
nuit. Quaquidem papiri requisitionis scedula, si-
chut predicitur, oblata et presentata illico dictus
nobilis don Michael de Cortiada verbo respon-
dendo dixit: «Que ja tenia respost a la primera
//589v // requesta y firmat dubte en la Real Au-
diència segons lo disposat en la constitució de la
Observansa, y que axí no·y ha necessitat de més
requestas, perquè las tres són necessàries per a
presentar al official que·s preten haurà contra-
fet, no són menester quant lo official a la prime-
ra requesta firma dubte.» De quibus ita per actis
et gestis atque secutis illico dictus doctor Petrus
Cardona, dicto nomine, petiit et requisivit fieri
et tradi unum et plura publicum seu publica con-
cimilia instrumenta per me, dictum et infras-
criptum scribam majorem. Que fuerunt acta
Barcinone sub anno, die, mense et loco predictis,
presente me, dicto Joanne Argila, scriba majore
Generalis Cathalonie, pre et infrascripto, et pre-
sentibus etiam testibus predictis ad premissa vo-
catis specialiter et assumptis pro ut superius conti-
netur»

590r Dimecres, a VI. En aquest die se·s partit de la
present ciutat lo il·lustre senyor deputat militar
per la vila de Cervera per cosas suas pròpias. En
aquest mateix die ses senyories són baxats a la
Llotja de la mar de la present ciutat per arrendar
los drets del General y bollas de tot lo present
Principat. En aquest mateix die, per orde de ses
senyories, és estada presentada requesta a Balt-
hazar Oriol y Marçer, scrivà de manament, que
és segona en orde a la contrafacció per haver
mudat y variat lo noble don Miquel Cortiada de
la sala del noble regent la Real Cancelleria a la
del molt reverent canceller, lo acte de la qual
presentata és assí cusit sigant de lletra F y del
thenor següent:

590v «F. Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo quar-
to, die vero mercurii sexta mensis junii intitulata
presente et ad hec vocato atque rogato me, Joanne
Argila, cive honorato Barcinone, secretario et
scriba majore Generalis principatus Cathalonie,
infrascripto, et presentibus pro testibus Silvestre
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Guillo et Emanuelle Ribera, scriptoribus Barci-
none, ad infrascripta vocatis specialiter et as-
sumptis, magnificus Petrus Cardona, utriusque
juris doctor, Barcinone civis, tanquam deserviens
de licentia admodum illustrium dominorum de-
putatorum et auditorum computorum dicti Ge-
neralis Cathalonie ofitium sindici dicti Genera-
lis pro domno Michaelle de Masdovellas, dicto
nomine, constitutus personaliter coram et ante
presentiam Balthazaris Oriol et Marçer, manda-
ti scribe, personaliter reperti in aula regia presen-
tis civitatis Barcinone, qui dicto nomine eidem
obtulit et presentavit et seu per me, dictum scri-
bam majorem, obtulere et presentari publice pe-
tiit et requisivit quandam in scriptis papiri re-
quisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé
sap y ignorar no pot vostra mercè, senyor Balt-
hazar Oriol, scrivà de manament, que segons
constitucions generals, usos y costums de Ca-
thalunya, y en particular segons la constitució 7,
títol «De elecció, nombre y examen dels doc-
tors de la Real Audiència», no poden los doc-
tors de una sala de la Real Audiència, ço és, de la
del molt reverent canceller o del noble regent la
Cancellaria, ésser mudats y passats a la altra sala,
sinó que perseveren en aquella en la qual primer
una volta seran estats destinats. Y com no obs-
tant lo sobredit, lo noble don Miquel de Cor-
tiada, doctor de la Real Consell, residint en la //
591r //sala del noble regent la Cancellaria en vir-
tut de real privilegi concedit per sa magestat,
que Déu guarde, als 15 de janer 1653, sia estat
mudat y variat de la dita sala del noble regent la
Cancellaria a la sala del molt reverent canceller
per mort del magnífich Aleix Tristany, en virtut
de real privilegi concedit per sa magestat als 21
de febrer pròxim passat, lo qual privilegi, trans-
lació y mutació y variació encontra ab las gene-
rals constitucions de Cathalunya et signanter ab
dita constitució 7, axí que tots los actes per dita
mutació fets, son nul·los y contra dita constitu-
ció 7, y vostra mercè, com a scrivà de mana-
ment, hage pres acte de jurament que dit noble
don Miquel de Cortiada ha prestat en mà y po-
der de dit molt reverent canceller per rahó de
dita mutació y exercici del ofici de doctor del
Real Consell en la sala del dit molt reverent can-
celler, lo que encontra ab la dita constitució 7 y
contra la constitució «Poch valdria», dita de la
Observança, ab la qual se donan per invàlidos
los proçehiments fets contra constitucions. Per
ço, lo síndich del General de Cathalunya, com-
plint a sa obligació y en execució de son offici,
segona vegada requereix, interpel·la a vostra
merçè casse y anulle dit jurament y aquell abor-
re y cancelle del llibre del Juraments o de altre
part que se acostuman de registrar dits jura-
ments, com si fet no fos, altrament, protesta
contra de vostra mercè de les penes imposades
en las generals constitucions, y en particular en
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la constitució 11, títol «De observar constitu-
cions» y de tots los danys y damnatges que per
dita ocasió patirà y suportarà lo present Princi-
pat y de tot lo demés lícit y permès de protes-
tar.» Non solum premisso sed alio omnis //591v //
alio meliori modo. Requirens vos notarium. Co-
pia cuius eidem tradidit et liberavit quam acce-
pit et penes se retinuit. Quaquidem papiri requi-
sitionis scedula, sichut predicitur, oblata et pre-
sentata illico dictus Balthazar Oriol et Marçer
verbo respondendo dixit: «Que ya tenia respost lo
que se li oferie a la primera requesta». De quibus
ita per actis et gestis atque secutis illico dictus Pe-
trus Cardona, dicto nomine, petiit et requisivit
fieri et tradi unum et plura publicum seu publi-
ca concimilia instrumenta per me, dictum et in-
frascriptum scribam majorem. Que fuerunt acta
Barcinone sub anno, die, mense et loco predictis,
presente me, dicto Joanne Argila, scriba majore
Generalis Cathalonie, pre et infrascripto, et pre-
sentibus etiam testibus predictus ad premissa vo-
catis spetialiter et assumptis pro ut superius conti-
netur.»

Disapte, a VIII. En aquest die són estades pre-
sentades terceras requestas per orde de ses se-
nyories al molt reverent canceller, al noble don
Miquel de Cortiada y a Balthazar //592r //Oriol
y Marçer, scrivà de manament, per la contrafac-
ció de haver mudat al dit noble don Miquel de
Cortiada de la sala del noble regent la Real Can-
celleria a la del molt reverent canceller; los actes
de las quals requestas són assí cusits signats de
lletras G, H, I y del thenor següent:

«G. Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo
quarto, die vero sabbati nona mensis junii inti-
tulata presente et ad hec vocato atque rogato me,
Joanne Argila, cive honorato Barcinone, secreta-
rio et scriba majore Generalis principatus Catha-
lonie, infrascripto, et presentibus pro testibus
magnificis Michaelle Montardit et Josepho Guell,
utriusque juris doctoribus, ad infrascripta voca-
tis spetialiter et assumptis, magnificus Petrus
Cardona, utriusque juris doctor, Barcinone civis,
tanquam deserviens de licensia admodum illus-
trium dominorum deputatorum et auditorum
computorum dicti Generalis Cathalonie offitium
sindici dicti Generalis pro domno Michaelle de
Masdovelles, dicto nomine, constitutus personali-
ter coram et ante presentiam admodum reveren-
di domini cancellarii presentis principatus Ca-
thalonie personaliter reperti intus domos sue
propie habitationis, quas fovet in presenti civitate
Barcinone, serca la Font de Sant Honorat, qui
dicto nomine illis quibus decet respectu et reve-

rentia eidem obtulit et presentavit et seu per me,
dictum scribam majorem, obtulere et presentari
publice petiit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sap vostra senyoria y ignorar no pot,
molt reverent senyor canceller, que segons
constitucions generals, usos y costums de Ca-
thalunya y, en particular, segons la constitució
7, títol «De elecció, nombre y examen dels doc-
tors de la Real Audiència», etcètera, no poden
los doctors del Real Consell de una sala de la
Real Audiència, ço és, de la sala de dit regent
canceller o del noble regent la Cancelleria, ésser
mudats y passats a la altra sala, sinó que han de
perseverar en aquella en la qual primer seran
destinats.Y com no obstant lo sobredit, lo noble
don Miquel de Cortiada, doctor de la Real
Consell, residint en la sala del noble regent la
Cancellaria en virtut de real privilegi concedit
per sa magestat, que Déu guarde, als 15 de ja-
ner 1653, hage mudat y variat de la dita sala del
noble //592v // regent la Cancellaria a la sala del
molt reverent canceller per mort del magnífich
Aleix Tristany, en virtut de real privilegi conce-
dit per sa magestat als 21 de febrer pròxim pas-
sat, y que per a exercici de dit offici de doctor
del Real Concell a la sala de vostra senyoria,
hage dit noble don Miquel de Cortiada prestat
lo sòlit jurament en mà y poder de vostra senyo-
ria, com consta de la fe de dit privilegi de dita
translació, mutació y variació; axí que tant dit
privilegi com dita translació, mutació y variació
y prestació, jurament, recepció de aquell, en-
contran ab la dita constitució 7 y constitució
«Poc valdria», dita de la Observança, ab la qual
se donan per invàlidos los proçehiments fets
contra constitucions. Per ço, lo síndich del Ge-
neral de Cathalunya, complint a sa obligació y
en execució de son offici, tercera vegada reque-
reix, interpel·la a vostra senyoria, ab lodegut
respecte y reverència, per a què vostra senyoria
se servesca de revocar y anular dita recepció de
jurament, altrament, ab lo mateix respecete y
reverència, protesta contra de vostra senyoria de
las penas imposadas en las generals constitu-
cions, y en particular en la dita constitució
«Poch valdria», 11, títol «De observar constitu-
cions», y de tots los danys y damnatges que per
dita ocasió patirà y suportarà lo present Princi-
pat, y de tot lo lícit y permès.» Ne dum premisso
verum et omni alio meliori. Requirens vos no-
tarium. Aleny. Copia cuius eidem tradidit et li-
beravit quam accepit et penes se retinuit. Qua-
quidem papiri requisitionis scedula, sichut
predicitur, oblata et presentata illico dictus ad-
modum reverendus dominus cancellarius verbo
respondendo dixit: «Que responie lo mateix que
havie respost en la primera requesta que per est
effecte se li presentà». De quibus ita per actis et
gestis atque secutis // 593r // illico dictus Petrus
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Cardona, dicto nomine, petiit et requisivit fieri
et tradi unum et plura publicum seu publica con-
cimilia instrumenta per me, dictum et infras-
criptum scribam majorem. Que fuerunt acta
Barcinone sub anno, die, mense et loco predictis,
presente me, dicto Joanne Argila, scriba majore
Generalis Cathalonie, pre et infrascripto, et pre-
sentibus etiam testibus predictis ad premissa vo-
catis spetialiter et assumptis prout superius conti-
netur.»

«H. Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo
quarto die vero sabbati nona mensis junii intitu-
lata presente et ad hec vocato atque rogato me, Jo-
anne Argila, cive honorato Barcinone, secretario
et scriba majore Generalis principatus Cathalo-
nie, infrascripto, et presentibus Francisco Vila,
cive honorato Barcinone, et Petro Valeta, nego-
siatore, ad infrascripta vocatis spetialiter et as-
sumptis, magnificus Petrus Cardona, utriusque
juris doctor, Barcinone civis, tanquam deserviens
de licentia admodum illustrium dominorum de-
putatorum et auditorum computorum dicti Ge-
neralis Cathalonie offissium sindici dicti Gene-
ralis pro domno Michaelle de Masdovellas, dicto
nomine, constitutus personaliter coram et ante
presentiam nobilis don Michaellis de Cortiada,
utriusque juris et Regie Audientie doctoris, per-
sonaliter reperti in domibus sue propiae habita-
tionis, sitis in presenti civitate Barcinone, in vico
dicto de la Porta Farrissa, qui dicto nomine ei-
dem obtulit et presentavit et seu per me, dictum
scribam majorem, obtulere et presentari publice
petiit et requisivit quandam in scriptis papiri re-
quisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé
sab y ignorar no pot, senyor don Miquel de
Cortiada del Real Consell, que segons constitu-
cions generals, usos y costums de Cathalunya, y
particularment, // 593v // segons la constitució
7, títol «De elecció, nombre y examen dels doc-
tors de la Real Audiència», no podan los de la
sala de una audiència, ço és, del molt reverent
canceller o del noble regent la cancellaria, ésser
mudats y ser posat a la altra sala, sinó que perse-
veren en aquella en la qual primer seran desti-
nats. Y com no obstant lo sobredit, trobant-se
en la sala del noble regent la cancellaria en virtut
de real privilegi concedit per sa magestat, que
Déu guarde, als 15 de janer 1653, no persevera
en ella, antes bé, hage mudat y variat de la dita
sala del dit noble regent la cancellaria a la sala
del molt reverent canceller per mort del magní-
fich Aleix Tristany en virtut de altre real privile-
gi concedit per sa magestat als 21 de febrer prò-
xim passat, axí que tant dit privilegi com la
mutació, translació y variació sian contra lo the-
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nor de dita constitució 7, per rahó de la qual
resta dita constitució violada, y axí mateix, en-
contra ab la constitució «Poch valdria», dita de
la Observança, ab la qual se donan per invàlidos
los procehiments fets contra constitucions. Per
ço, lo síndich del General de Cathalunya, cum-
plint a sa obligació y en execució de son offici,
tercera vegada requereix y interpel·la a vostra
mercè de què se abstinga en residir en la sala del
molt reverent canceller y residesca en la sala del
noble regent la cancellaria, a hont una vegada és
estat destinat, revocant y anul·lant tots los pro-
cehiments que per rahó de dita mutació ha fets
y demés subseguits de aquella, altrament pro-
testa contra de vostra mercè de las penas impo-
sadas en las generals constitucions, y en particu-
lar en la dita constitució «Poch valdria», títol
«De oservar constitucions», y de tots los danys y
dampnatges que per dita ocasió patirà y supor-
tarà lo present Principat y de tot lo lícit y //594r
// permès de protestar. Ne dum premisso sed ve-
rum et omni alio modo meliori. Requirens vos
notarium, et cetera. Aleny. Copia cuius eidem
tradidit et liberavit quam accepit et penes se reti-
nuit. Quaquidem papiri requisitionis scedula, si-
chut predicitur, oblata et presentata illico dictus
don Michael a Cortiada verbo respondendo dixit:
«Que respon lo mateix que tenia respost en la
segona requesta se li havia presentada per est ef-
fecte». De quibus ita per actis et gestis atque secu-
tis illico dictus Petrus Cardona, dicto nomine, pe-
tiit et requisivit fieri et tradi unum et plura
publicum seu publica concimilia instrumenta
per me, dictum et infrascriptum scribam majo-
rem. Que fuerunt acta Barcinone sub anno, die,
mense et loco predictis, presente me, dicto Joanne
Argila, scriba majore Generalis Cathalonie, pre
et infrascripto, et presentibus etiam testibus pre-
dictis ad premissa vocatis spetialiter et assumptis
prout superius continetur.»

«I. Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo quar-
to, die vero sabbati nona mensis junii intitulata
presente et ad hec vocato atque rogato me, Joanne
Argila, civi honorato Barcinone, secretario et
scriba majore Generalis principatus Cathalonie,
infrascripto, et presentibus magnificis Michaelle
Montardit et Josepho Guell, utriusque juris doc-
toribus, ad infrascripta vocatis spetialiter et as-
sumptis, magnificus Petrus Cardona, utriusque
juris doctor, Barcinone civis, tanquam deserviens
de licentia admodum illustrium dominorum de-
putatorum et auditorum comptorum dicti Gene-
ralis Cathalonie offitium sindici dicti Generalis
pro domno Michaelle de Masdovellas, dicto nomi-
ne, constitutus personaliter coram et ante presen-
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tiam Balthazaris Oriol et Marçer personaliter re-
perti in domibus propie habitationis admodum
reverendi domini cancellarii presentis princi-
patus Cathalonie, quas fovet //594v // in presenti
civitate Barcinone, serca la Font de Sant Hono-
rat, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit
et seu per me, dictum scribam majorem, obtulere
et presentari publice petiit et requisivit quandam
in scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris
sequentis: «Molt bé sap y ignorar no pot vostra
mercè, senyor Balthazar Oriol, scrivà de mana-
ment, que segons constitucions generals, usos y
costums de Cathalunya, y en particular segons
la constitució 7, títol «De elecció, nombre y
examen dels doctors de la Real Audiència», no
poden los doctors de una sala de la Real Au-
diència, ço és, de la del molt reverent canceller
o del noble regent la Cancellaria, ésser mudats y
passats a la altra sala, sinó que perseveren en
aquella en la qual primer una volta seran estats
destinats. Y com no obstant lo sobredit, lo no-
ble don Miquel de Cortiada, doctor de la Real
Consell, residint en la sala del noble regent la
Cancellaria en virtut de real priovilegi concedit
per sa magestat, que Déu guarde, als 15 de ja-
ner 1653, sia estat mudat y variat de la dita sala
del noble regent la Cancellaria a la sala del molt
reverent canceller, per mort del magnífich Aleix
Tristany, en virtut de real privilegi concedit per
sa magestat als 21 de febrer pròxim passat, lo
qual privilegi, translació y mutació y variació en-
contra ab las generals constitucions de Cathalu-
nya et signanter ab dita constitució 7, axí que
tots los actes per dita mutació fets, son nul·los y
contra dita constitució 7, y vostra mercè, com a
scrivà de manament, hage pres acte de jurament
que dit noble don Miquel de Cortiada ha pres-
tat en mà y poder de dit molt reverent canceller
per rahó de dita mutació y exercici del ofici de
doctor del Real Consell en la sala del dit molt
reverent canceller, lo que encontra ab la dita
constitució 7 y contra la constitució «Poch //
595r //valdria», dita de la Observança, ab la qual
se donan per invàlidos los proçehiments fets
contra constitucions. Per ço, lo síndich del Ge-
neral de Cathalunya, complint a sa obligació y
en execució de son offici, tercera vegada reque-
reix, interpel·la a vostra merçè casse y anul·le dit
jurament y aquell aborre y cancelle del llibre del
Juraments o de altre part que se acostuman de
registrar dits juraments, com si fet no fos, altra-
ment protesta contra de vostra mercè de les pe-
nes imposades en las generals constitucions, y
en particular, en la constitució 11, títol «De ob-
servar constitucions» y de tots los danys y dam-
natges que per dita ocasió patirà y suportarà lo
present Principat y de tot lo demés lícit y per-
mès de protestar. Non solum premisso sed alio
omni alio meliori modo. Requirens vos notarium,
et cetera. Copia cuius eidem tradidit et liberavit

quam accepit et penes se retinuit. Quaquidem
papiri requisitionis scedula, sichut predicitur,
oblata et presentata illico dictus Balthazar Oriol
verbo respondendo dixit: «Que ya tenie respost lo
que se li oferie ab la primera requesta y que diu
lo mateix en resposta». De quibus ita per actis et
gestis atque secutis illico dictus Petrus Cardona,
dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi
unum et plura publicum seu publica concimilia
instrumenta per me, dictum et infrascriptum
scribam majorem. Que fuerunt acta Barcinone
sub anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto Joanne Argila, scriba majore Generalis
Cathalonie, pre et infrascripto, et presentibus
etiam testibus predictis ad premissa vocatis spe-
tialiter et assumptis prou superius continetur.»

595v Dimars, a XII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Cathalunya, cu-
sir al present dietari una carta del excel·lentíssim
senyor duch de San Germán, llochtinent y ca-
pità general de sa magestat en lo present Princi-
pat, ab la qual dona avís a ses senyories del bon
succés han tingut las armadas de sa magestat del
rendiment del castell de Bellguard, la qual és así
cusida dignada de lletra A y del thenor següent:

«A. Haviendoa sido Dios servido que las reales ar-
mas entren en el castillo de Velaguarda, me ha
parecido participar a vuestra señoría la enora-
buena con todo gusto por lo interessado que consi-
dero //596r // en el mayor servicio de su magestat
y seguridad destas fronteras, teniendo vuestra se-
ñoría tanta parte en este buen successo por las
asistencias con que han contribuydo vuestra seño-
ría y los naturales de este Principado, y siempre
me tendrà vuestra señoría con segura voluntad
para quanto se le ofreciere. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Campo de Maurellas, 5 de
junio de 1674. El duque de San Germán. Señores
diputados del General de Cathaluña.»

Dimecres, a XIII. En aquest die ses senyories dels
senyors deputats són baxats a la Llotja de la mar de
la present ciutat per a fer arrendament dels drets
del General y bolla de tot lo present Principat.

596v Diumenge, a XVII. En aquest die ses senyories,
per medi del síndich del General, han enviat y
fet entregar al molt reverent canceller lo proçés
de la causa de contrafacció per haver mudat al
noble don Miquel de Cortiada de la sala del re-
gent a la sala del dit molt reverent canceller, y
axí mateix, la suplicació de la firma de dubte,
que·s assí cusida signada de lletra Mb.
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Dilluns, a XVIII. En aquest die ses senyories, en
concideració de las súplicas presentadas en llur
consistori lo die de 29 de maig pròxim passat, la
una per part del síndich de la Llotja del mar de
la present ciutat ab un paper que conté las ra-
hons que assistexen al magistrat de dita Llotja
per a representar las contrafaccions que se origi-
nan de ditas cridas mana’s publicar per lo ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent de sa magestat,
que Déu guarde, com a capità general, als 17 de
maig pròxim passat; y la altre per part del sín-
dich de la confraria y estament // 597r // dels
merçers botiguers de telas, juntament ab las di-
tas cridas, suplicant dits síndichs hisquen ses se-
nyories al reparo de ditas contrafaccions, y en
concideració de la carta de dit excel·lentíssim
senyor, que·s cusida en lo present dietari en jor-
nada de 5 del corrent mes de juny, que és en
resposta de altra que ses senyories li havien scrit
en orde a la publicació de dites crides; attenent
a las dalt mensionadas súplicas, tots los quals
papers són assí cusits signats de lletras A, B, C,
Da, per medi del síndich del General han enviat
un paper al molt reverent canceller, a qui à
comès dit excel·lentíssim senyor llochtinent la
forma que se ha de pèndrer sobre la publicació
de ditas cridas, representant los reparos que·s
concideran en ditas cridas contra las generals
constitucions de Cathalunya, capítols y actes de
Cort, privilegis, usos y stils de la present casa de
la Deputació y impeditives dels drets de la Ge-
neralitat, com en dit paper més llargament és de
vèurer, que·s assí cusit signat de lletra Hb. E lo
dit molt reverent canceller, segons la relació de
dit síndich, ha fet de resposta mirarie lo dit pa-
per.

597v Dimecres, a XX. En aquest die ses senyories són
baxats a la Llotja del mar de la present ciutat a
effecte de arrendar los drets del General y bolla
del present Principat.

Dijous, a XXI. En aquest die lo doctor en mede-
cina Phermí Pual, mitjensant jurament, ha fet
relació en lo consistori de ses senyories com
Joan Martí, pelliser, altre de las guardas ordinà-
rias de la bolla de la present ciutat, està detingut
en lo llit de malatia corporal que·l impedeix la
assistència y servici de dit offici.

Divendres, a XXII. En aquest die ses senyories
són baxats ala Llotja de la mar de la present ciu-
tat a effecte de arrendar los drets del General y
bollas de tot lo present Principat.
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Dissapte, a XXIII. En aquest die me han ordenat
a mi, scrivà major del General de Cathalunya,
cusir en lo present dietari un memorial dels ves-
tits se són donats a differents soldats del tèrcio
que la present casa de la Diputació serveix a sa
magestat, que Déu guarde, //598r // lo qual me-
morial és stotascrit del ajudant Francisco Pas-
qual y del sargento Jacinto Lladó y signat de lle-
tra Aa.

Dimars, a XXVI. En aquest die à faltat en lo con-
sistori de ses senyories lo senyor deputat eccle-
siàstich per sa indisposició.

Dimecres, a XXVII. En aquest die és tornat en lo
consistori de ses senyories lo senyor oïdor //
598v //real. En aquest mateix die, constituït per-
sonalment en lo consistori de ses senyories An-
dreu Vinyes Sorivent de Monroig com ha pro-
curador de Pere Espluga, pagès de la vila de
Falset y tauler del General de dita vila, consta de
sa procura en poder de Jaume Giminells, notari
públich de dita vila de Falset, a 11 de dezembre
1672, la qual és assí cusida signada de lletra Bb,
ha renunciat lo dit offici de tauler de dita vila en
mà y poder de ses senyories pure et libere. E ses
senyories han acceptat la dita renunciació, com
per capítols y actes de Cort los és lícit y permès.
Essent presents per testimonis Joseph Sauleda y
Joseph Cortès, verguers del consistori de ses se-
nyories.

Dijous, a XXVIII. En aquest die a la tarda ses se-
nyories són baxats a la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat en la casa del General a effecte de
arrendar los drets de general y bolla del present
Principat.

Divendres, a XXVIIIIº. En aquest die Joseph
Iglésies, corredor públich y jurat ministre del
General, ha fet relaçió en lo consistori de ses se-
nyories com havent-se encantat, axí general
com en particular, las bollas foranas del present
Principat, bolla de Barcelona y drets del Gene-
ral des de 2 de janer pròxim passat fins lo die
present, se ha offert per orde de ses senyories a
qui se poserie en dita de 102680 lliures per tots
tres dits drets, 2000 lliures de axans per una ve-
gada tant solament y després de 500 en 500
lliures fins a 9000 lliures, y no ha trobat qui vol-
gés pesar-se la dita de ditas 102680 lliures

599r Disapte, a XXX. En aquest die és vingut en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor
don Joseph de Camporrells, deputat ecclesiàs-

[ 1674 ]

a. a contiuació dos memorials y una carta transcrits a l’Apèn-
dix 6, pàg. 1681. A continuació: Ara ojats tothom general-
ment que us notificam y fem saber... [Barcelona, casa de Joseph
Forcada, 17 de maig 1674] 2 fulls. (ACA, Generalitat, Die-
tari N-71, entre els folis 597r i 597v).
b. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 6, pàg. 1689.

a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 6, pàg.
1691.
b. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 6, pàg.
1692.



tich. En aquest mateix die Gabriel Domènech,
pagès de la vila de Ulldecona, com a procurador
de Joan Batista Monrrós, notari y altre dels tau-
lers del General de la dita vila, consta de sa pro-
cura en poder del dit Joan Batista Monrrós, no-
tari públich de dita vila de Ulldecona, sots
jornada de 5 del corrent mes de juny, la qual és
assí cusida signada de lletra Aa, en dit nom ha
renunciat lo dit offici en mà y poder de ses se-
nyories pure et libere. E ses senyories han adme-
sa dita renunciació sí y en quant per capítols y
actes de Cort los és lícit y permès. Essent pre-
sents per testimonis Hierònym Major y Sala y
Jaume Casas, verguer del consitori de ses senyo-
ries, ciutedans de Barcelona. En aquest mateix
die ses senyories són baxats a la Llotja per a
arrendar las bollas y drets del General. En
aquest mateix die, entre quatre y sinch horas de
la tarda, ses senyories consistorialment se confe-
riren en la casa del General, a hont stigueren
fins serca de les vuyt horas de la matexa tarda
fent encantar los drets del General y bolla de la
present ciutat de Barcelona y sa col·lecta y bo-
llas foranas del present Principat, axí en comú
com en particular, y no pogueren arrendar nin-
gun dels dits drets, y per haver acabat los arren-
dataris del dret del General y de la bolla de Bar-
celona y sa col·lecta dit dia són arrendament, ses
senyories a hora de enforçar dita entre ca-y-llop
prengueren //599v // pocessió ab la forma acos-
tumada de dita bolla y drets del General, fent-se
lliurar los encunys, colp y tapit, tanalles y demés
arrendaments per a bollar, las quals cosas foren
entregades a ses senyories per un dels arrendata-
ris que era de dita bolla, a hont asistiren en la
pocessió de dita bolla los officials de aquella y
altres officials del General, en què foren present
per testimonis Hierònym Ferrer, botiguer de
telas, y Thomàs de Liau, llibrer, ciutedà de Bar-
celona.

Diumenge, al primer de juliol
MDCLXXIIII.
En aquest die me han ordenat ses senyories cu-
sir en lo present dietari un votb dels magnífichs
assessors ordinaris de la present casa de la Dipu-
tació, a qui se posarà en dita de 1026800 lliures
en totas las bollas del present Principat y drets
del General y bolla de Barcelona, aconsellen po-
den ses senyories donar 9000 lliures de axaus.

Dimars, a III. En aquest die ses senyories, absent
lo senyor deputat militar de la present ciutat,
són baxats a la Llotja del mar de la present ciu-
tat a effecte de arrendar los drets del General del

present Principat y bollas foràneas de aquell, los
drets de plom y segell de cera //600r // de la bo-
lla de Barcelona y demés drets de monedas y ça-
frans. Y han fet arrendament dels dits drets del
General del present Principat, de totas las bollas
foranas de aquella y bolla de Barcelona a Fran-
cisco Texidor, peller, ciutedà de Barcelona, per
preu de cent dos mil sis-centas y vuytanta lliures
per quiscun any, com a més donant en lo encant
públich ab nou mília lliures de axans per una ve-
gada y tant solament offertas al qui se posàs en
dita de las ditas cent dos mil sis-centas vuytanta
lliures per quiscun any, que entre tots tres anys
importan tres-centas vuyt mil y quaranta lliures.

Dijous, a V. En aquest die me han ordenat ses se-
nyories a mi, scrivà major del General de Catha-
lunya, cusir en lo present dietari una carta del ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, que·s assí cusi-
da dignada de lletra A y del thenor següent:

«Hea recivido su carta de vuestra señoría con el
despacho que acompanya de su magestat, sobre
cuyo contenido daré al chanceller la orden necesa-
ria para que se escusen los embarasos que se pudie-
ran ofreser, y en quanto tocare a vuestra señoría,
me aplicaré con todas veras. Dios guarde a vues-
tra señoría muchos años. Maurellas, 2 de julio
1674. El duque de San Germán. Señores diputa-
dos del General de Cathaluña.»

600v Divendres, a VI. En aquest die lo il·lustre senyor
oïdor real és baxat a la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat y en la casa del General y se és confe-
rit en lo aposento del receptor dels fraus de dit
General per vèurer si se havien comesos fraus, y
no ha trobat haver-se comès frau algú.

Disapte, a VII. En aquest die ses senyories dona-
ren posessió dels drets de plom y segell de cera
de la bolla de Barcelona a Francesch Texidor,
paller, ciutedà de Barcelona, y per dit effecte se
li entregà lo següent:

Primo, una tanalla per arrencar ploms.

Ítem, un encuny de guarda de desota y altre de
demunt ab son martell.

Ítem, una bolsa per fer las passadas.

Ítem, una clau del taulell.

Ítem, altre clau del piló.

Ítem, altre clau del armari.
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Ítem, un encuny de paga.

Ítem, al calaix del piló·y ha un martell y tres fa-
mellas y dos manifests.

Ítem, un encuny de rams y altre de guarda.

Ítem, duas claus de la receptoria de la Bolla.

Ítem, lo credenser dels draps donà una clau.

Ítem, un altre clau del credenser de la seda.

Ítem, lo piló de la tanalla ab sos encunys y mar-
tells.

601r Ítem, duas tanallas per donar sera.

Ítem, tres encunys per apicar als texidors de lla-
na y velluters.

En lo que són presents per testimonis Emanuel
Texidor, burgès, Barthomeu Roig, notari, y lo
reverent Valentí Serra, ciutadans de Barcelona.
E seguidament, fou donada pocessió per ses se-
nyories a dit Francisco Texidor dels drets del
General. Essent presents per testimonis los so-
bredits.

Dilluns, a VIIII. En aquest die me han ordenat a
mi, scrivà major del General de Cathalunya, cu-
sir en lo present dietari una fe en scrits del doc-
tor en medicina Agustí Fetjó del temps ha durat
la indisposició de Joseph Quintana, exactor del
General, com en ella se conté, que·s assí cusida
signada de lletra Aa.

601v Dimecres, a XI. En aquest die lo reverent Jaume
Areny, prevere, com ha procurador del noble
don Joseph Galceran de Pinós, consta de sa
procura en poder de Lluís Fontana, notari pú-
blich de Barcelona, en jornada de 10 del present
y corrent mes de juliol, la qual és assí cusida sig-
nada de lletra Ab, present en lo consistori de ses
senyories, y obtemperant a una declaració o
sentència feta per los magnífichs assessors ordi-
naris del General y present casa de la Diputació
en lo proçés astitat en la causa que instant dit de
Pinós contra lo procurador fiscal del General y
altres se aportave en dit consistori sobre la solta
del preu de aquells vint-y-quatre censals girats a
la taula de la present ciutat per ses senyories y
per lluició y quitament de aquelles, en les quals
sortejà en la extracció feta en lo mes de abril del
any 1671, en la qual fonch declarat haver-li de
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fer dita solta, no obstant la opposició li feya lo
dit procurador fiscal per ser lo dit don Joseph
Galceran de Pinós fiansa del il·lustre don Jaime
Capons, deputat ecclesiàstich que fou en lo
trienni 1662, y axí mateix per ser del doctor en
medecina Miquel Boneu, deputat real que fou
en lo trienni 1665, los quals foren comdemnats
en pagar al General, ço és, lo dit Copons, en
quatre-centes sexanta-sinch lliures junt ab sos
condeputats, y lo dit // 602r // Boneu en mil
vuyt-centas noranta lliures junt ab sos condepu-
tats, segons relació feta per lo magnífich racio-
nal de la present casa, la qual és continuada en
lo procès de dita causa; entès, emperò, que an-
tes de fer-se la dita solta dit don Joseph Galce-
ran de Pinós lloàs, aprobàs y de nou confirmàs
las ditas fiansas per ell fetas. Per ço, lo dit reve-
rent Jaume Areny en dit nom lloa, aproba, rati-
fica y confirma las ditas fidejussions per lo dit de
Pinós fetas als dits de Capons y Boneu sens nin-
guna de las obligacinos en los actes primitius de
dites fermanses continuades, declarant que
aquellas per rahó de dita declaració ni solta no
sien en ninguna cosa prejudicadas, derogadas ni
cancel·ladas, ans bé, aquellas resten en sa forsa y
valor. I promet als molt il·lustres senyors depu-
tats que sempre y quant tinga lloch la execució
de ditas fiansas, que en tal cas donarà y pagarà
las quantitats que per rahó de aquellas constarà
ésser degut. Y per ço attèndrer y cumplir, en dit
nom ne obliga la persona y béns de son princi-
pal com ha deutes fiscals y reals y ab jurament.
Essent present per testimonis lo magnífich Isi-
doro Pi, en quiscun dret doctor, y Joseph Cor-
tès, verguer del consistori de ses senyories.

Dijous, a XII. En aquest die a la tarda ses senyo-
ries, absent de la present casa lo senyor deputat
militar, consistorialment ajuntats en la present
casa de la Diputació ab asistència dels magní-
fichs assessors y advocat fiscal del General y pre-
sent casa de la Diputació, scrivà major y // 602v
// testimonis devall scrits, volent posar en exe-
cució lo capitulat en la concòrdia feta y firmada
per dits molt il·lustres senyors deputats y los
acrehedors censalistas del dit General, inseguint
la deliberació lo die de vuy presa de fer extractió
per la quantitat de dotse mília lliures en lo
modo y forma en dita concòrdia contengut, ço
és, de sis mília lliures per los acrehedors que han
condonat las pensions al dit General, y las res-
tants sis mil per los que no han condonat aque-
llas. Los que han condonat las pencions són los
següents:

Primo, lo canonge de la Seu de Barcelona,
Francesch Marimó.

Ítem, sor Maria Francesca Bonet, monja de
Hierusalem.
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Ítem, don Lluís Soler.

Ítem, lo benefici de Nostra Senyora del Roser,
en Arbúcies fundat.

Ítem, lo doctor Feliciano Graells.

Ítem, Jaume Janer, argenter.

E seguidament, volent fer extracció de las res-
tants sis mília lliures a compliment de las ditas
dotse-mília lliures per los acrehedors que no ha-
vian condonat las pencions atrassadas de sos
censals, havent fet primer per cada censal de dits
acrehedors un redolí en lo modo y forma en
dita concòrdia pactat, són estats extrets los se-
güents:

603r Primo, comunitat de Sant Miquel, de la present
ciutat, juliol, foli 206, 7 lliures, 16 sous, 3 diners.

Ítem, confraria de la Concepció de Nostra Se-
nyora, juny, foli 834, 20 lliures.

Ítem, Francesch Reverter, setembre, foli 1210,
10 lliures.

Ítem, col·legi del senyor bisbe de Barcelona, oc-
tubre, foli 32, 9 lliures, 12 sous, 8 diners,

Ítem, administradors de la capella de Sant Se-
ver, juliol, foli 1527, 20 lliures.

Ítem, successors de Bernat Valencas, juliol, foli
536, 4 lliures, 8 sous, 10 diners.

Ítem, dona maria Tamarit y Càrçer, octubre,
foli 536, 11 lliures.

Ítem, capbrever de la Seu de Vich, vuy dona
Theresa Calderó y Desbosch, octubre, foli 634,
7 lliures, 10 sous.

Ítem, comunitat de Santa Maria del Mar, juny,
foli 690, 3 lliures, 8 sous, 9 diners.

Ítem, convent de Montission, abril, foli 347, 6
lliures.

Ítem, convent del Carme, setembre, foli 784,
40 lliures.

Ítem, aniversaris comuns de la Seu de Barcelo-
na, foli 358, 39 lliures, 2 sous, 4 diners.

Ítem, comunitat de Nostra Senyora del Pi,
abril, foli 747, 5 lliures.

Ítem, convent de sant Hirònym de la Vall de
Ebron, mars, foli 543, 13 lliures, 14 sous.

Ítem, hospital de Santa Creu, juliol, foli 985, 11
lliures, 7 sous, 3 diners;

603v Ítem, confraria de Sant Nicolau en Sant Fran-
cesch, juliol, foli 866, 25 lliures.

Ítem, dona Catarina de Ivorra y Salvà, juliol,
foli 541, 18 lliures, 2 sous, 9 diners.

Ítem, administradors de la isienda de Elena So-
ler, mars, foli 405, 15 lliures, 17 sous.

Ítem, capellania de Onse Milia Verges y tots los
Sants, en Valldonsella, juliol, foli 368, 16 lliu-
res, 11 sous, 7 diners.

Ítem, comunitat de Santa Maria del Mar, julioil,
foli 652, 12 lliures, 10 sous.

Ítem, successors de Albinia Pexau, setembre,
foli 906, 70 lliures.

Ítem, dona Maria Falcó, antes Gallart, juliol,
foli 341, 9 lliures, 13 sous, 4 diners.

Ítem, bassí dels vergonyants de Nostra Senyora
del Pi, febrer, foli 26, 8 lliures, 5 sous, 5 diners.

Ítem, dona Catarina Salvany de Vallgornera,
agost, foli 416, 5 lliures.

Ítem, causa pia de la sagristana de Jonqueresa,
foli 64, 1 lliura, 2 sous.

Ítem, successors de misser Bernat Sala, octubre,
foli 515, 13 lliures, 10 sous.

604r Divendres, a XIII. En aquest die és vingut en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre senyor de-
putat militar, lo qual era anat fora la present ciu-
tat.

Diumenge, a XV. En aquest die, constituhit per-
sonalment en lo consistori de ses senyories, don
Bernardino de Marimon, insiculat en deputat
militar de la vegueria de Gerona y sotsvegueria
de Besalú per mort de don Martí Joffre de Ro-
cabertí, bescompte de Rocabertí, fins y a tant
que·y hage hereu o successor llegítim de la casa
y títol de Rocabertí, ha renunciat pure et libere
en mà y poder de ses senyories lo dit lloch de di-
putat militar per haver mudat de estat de secular
a canonge de Urgell. E ses senyories han adme-
sa la dita renunciació. Essent presents per testi-
monis Joseph Blanch y Jaume Cases, verguers
de ses senyories. En aquest mateix die, a les deu
horas de la matinada, se féu estracció de insicu-
lats per a insicular los llochs de diputats y oÿ-
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dors del General de Cathalunya vacants per la
extracció fahedora de diputats y oïdors als 22
del present mes. En aquest mateix die, havent-
se posat excepció lo procurador fiscal del Gene-
ral a don Damià Torras, ensaculat a deputat mi-
litar en la extracció de insiculadors dient non
potest quia est alguazirio regens, lo dit don Da-
mià Torras, present en lo acte de extracció, pro-
testà que no obstant que en dita extractió de in-
siculadors no concorregués, que no li fassa
ningun prejudici a la extracció de diputats, re-
querint a mi, scrivà major del General, lleve acte
de dita protesta. Testes sunt Josephus Sauleda,
miles, et Emanuel Teixidor, burgensis, notarius
publicus et collegio notariorum regiorum Barci-
none.

En aquest mateix die a la tarda no se juntà 
lo consistori del senyors insaculadors per ésser
tart y no tenir encara los deputats las insacula-
cions.

Dilluns, a XVI. En aquest die, havent rebut ses
senyories per medi de don Anthon Reart, scrivà
de manament y secretari de província, fonch re-
portada a ses senyories la ensaculació dels llochs
vaccants //605r //de deputats y oïdors de comp-
tes, com en aquella se conté, que és assí cusida
signada de lletra Aa. Y, axí mateix dels llochs
vaccants dels officis, lo qual és signat de lletra
Bb. Y per quant lo excel·lentíssim senyor llochti-
nent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat, se troba en
campanya ab son real exèrcit governant aquell y
apartat en distància gran de la ciutat de Barcelo-
na, no podent en persona ordenar lo conve-
nient a la formalitat de las insaculacions, per a
què se puga fer la extracció de pròxim fahedora
de deputats y oïdors y demés officis de la pre-
sent casa de la Diputació en lo die acostumat,
per ésser pochs los dies que median des de la in-
saculació a la extracció de dits llochs, fent estas
cosas en virtut de real orde de sa magestat fir-
mat de sa real mà y despatxat en deguda forma
de cancellaria del Consell Supremo de Aragó als
6 de juny pròxim passat, havent rebut axí ma-
teix, un decret de dit excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general en virtut del qual
elegeix y anomena la persona del motl reverent
canceller a fi y efecte de què per esta vegada tant
solament en nom de dit excel·lentíssim senyor y
com a representant sa excel·lentíssima persona,
puga fer ordenar tot lo que convindrà tocant a
ditas insaculacions y dependent y enmergent de
aquellas, com més llargament en dit decret és de
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vèurer, que·s signat de lletra Ca. Per medi del
doctor Pere Cardona, servint lo offici de síndich
del General, per don Miquel Masdoncelles
fonch reportat a dit molt reverent canceller una
proposició de subjectes dels llochs vaccants de
deputats y oïdors des de 31 de maig fins lo die
present, lo qual // 605v // és signat de lletra Db.
En aquest mateix die, per medi de dit don Ant-
hon Reart, fonch reportat a ses senyories la insa-
culació de dits llochs vaccants des de dit dia de
31 de maig fins lo die present, lo qual paper de
insiculacions és assí cusit signat de lletra Ec. En
aquest mateix die, per medi de dit Reart són es-
tats reportats a ses senyories sis decrets de diver-
sas personas que no han pogut ser hàbils en dita
insiculació si no és en virtut de decret, los quals
son assí cusits signats de números 1, 2, 3, 4, 5 y
6d. En aquest mateix dia me han ordenat ses se-
nyories a mi, scrivà major del General, cusir en
lo present dietari un paper de la Novena dels se-
nyors insaculadors per la insaculació del die de
vuy, lo qual és signat de lletra He.

Dimars, a XVII. En aquest die a les quatre horas
de la tarda·y ha·gut brasos en la present casa per
a fer extracció de nou habilitadors, tres de cada
estament, ço és, ecclesiàstichs, militar y reals,
conforme disposició de capítols de Cort per ha-
bilitar las personas que poden ser insiculades a
deputats y oïdors de comptes; y serviren de bra-
sos los testimonis que foren los següents. Per lo
estament ecclesiàstich: lo doctor Joseph Jalpí,
prior de Santa Maria de la Meya; fra don Joseph
Bru y Canta, dispenser major de Sant Cugat; fra
don Bernat Gort, del orde de Sant Joan, co-
mendador de Coplliura. // 606r // Per lo esta-
ment militar los senyors: mossèn Maurici de
Lloreda; don Lluís de Camporre, del hàbit de
Sant Jaume; don Lluís Bru y Canta. Per lo esta-
ment real, los senyors: lo doctor en medecina
Jaume Boneu, lo doctor en medecina Jacinto
Andreu, lo doctor en Medecina Jacinto March.
E seguidament, en presència de dits brassos, ses
senyories feren extracció de nou personas, tres
de cada estament ecclesiàstich, militar y real, y
foren extretas en habilitadors, ço és: per lo esta-
ment ecclesiàstich los senyors: lo doctor canon-
ge de la Seu de Barcelona, Pere Benet Atxer; lo
doctor canonge de la Seu de Tarragona, Joseph
Manyer; lo doctor canonge de la Lleida, Gaspar
Vidal y Roca. Per lo estament militar los se-
nyors: don Lluís Camporrells, don Pedro Mon-
taner y Solanell, mossèn Francisco Samust y
Pagès. Y havent posat excepció lo procurador
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fiscal del General al doctor de Rafel Llampillas
dient non potest quia est assessor capitania gene-
ralis, lo dit doctor misser Rafel Llampilles, pre-
sent en lo acte de la extracció de habilitadors,
protestà que no li sia fet prejudici en la present
// 606v // extracció de habilitadors per la extrac-
ció pròxim fahedora de diputats y oïdors, per
cessar la excepció proposada per lo procurador
fiscal del General attès ve ara nomenat insiculat
y haver entregat la certificatòria auctèntica als
senyors deputats de la revocació del offici de as-
sessor que fonch de la capitania general sellada
ab lo sello de sa excel·lència y de dit tribunal.
Requirens notarium, et cetera. Testes sunt reve-
rendus Valentinus Serra, presbiter in ecclesia pa-
rrochiali Sancta Maria de Mari presentis civita-
tis benefficiatus, et Bartholomeus Roig, notarius
publicus et de collegio notariorum regiorum bay-
lie. Consultat dit negoci ab los magnífichs asses-
sors ordinaris del General y doctors consulents
per a est negoci aplicats, los quals declaran no
proçehir dita excepció posada per lo dit procu-
rador fiscal del General, y encontinent, se passà
avant en dita extracció y foren extrets: per lo es-
tament real los senyors: mossèn Joseph Melich,
mossèn Joseph Navel y Eril, mestre Ramon
Monnar.

Dimecres, a XVIII. En aquest die los sobredits
senyors habilitadors devall scrits, per fer la habi-
litació dels que poden concórrer en la extracció
fahedora a 22 del corrent de diputats y oïdors
de comptes, //607r // juran a Nostre Senyor Je-
suchrist y als sants quatre Evangelis que se hau-
ran bé y llealment en lo exercici de dita habilita-
ció. Després de haber fet la sòlita y acostumada
protesta los militars y reals en lo modo de asen-
tar-se, oïren sentènçia de excomunicació del
thenor següent:

«Nos don Ludovicus de Josa, decanus et canonicus
Sancte Ecclesie Barchinone officialis et vicarius
generalis pro admodum illustrissimo et reveren-
dissimo domino Barchinonensis episcopo, mone-
mus vos reverendos et magnificos doctorem Pe-
trum Benedictum Atxer, canonicum Sancte
Sedis Barchinone, doctorem Josephum Manyer,
canonicum Sancte Sedis Tarrracone, et doctorem
Gasparem Vidal et Roca, canonicum Sancte Se-
dis Ilerde, pro stamento ecclesiastico; Petrum
Montaner et de Solanell, Franciscus Sant Just et
Pages, et dompnum Ludovicum de Camporrells,
pro stamento militari; Josephum Navel et Eril,
Josephum Melich, Raymundum Monnar, pro sta-
mento regali, habitatores iuxta formam capituli
85 nova reformationis extractos, quattenus bene
et legaliter vos habebitis in exercitio vestrae habi-
litationis faciende de his que currere possint vel
non in deputatos et auditores computorum eius-
dem Generalis in extractione facienda die 22 cu-

rrentis iuxta Deum et consientias vestras et pro
his auditis excomunicationis sententiam quam
in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu
contrafacientes, trina canonica promissione feri-
mus et promulgamus in his scriptis.»

Dijous, a XVIIII. En aquest die és estat reportat
en lo consistori de ses senyories, estant //607v //
junts ab los senyors habilitadors, un decret sota
scrit del molt reverent canceller per expressa
commissió del excel·lentíssim senyor llochti-
nent y capità general de sa magestat en lo pre-
sent Principat per a què en un lloch de diputat
militar de la vegueria de Vich en què es troba
insiculat Francisco Puig de Salit, se ajuste lo
cognom dient Malla, y en altre lloch de diputat
militar de la vegueria de Camprodon a hont se
troba insiculat altre Francisco Puig de Salit, se
ajuste axí mateix lo cognom dient Pasqual, per
ésser esta la intel·ligència de sa magestat, que
Déu guarde, quant los insiculà, com en dit de-
cret més llargament és de vèurer, que·s aquí sig-
nat de lletra Aa.

Disapte, a XXI. En aquest die, estant en lo acte
de la insiculació dels llochs vaccants per mort de
mossèn Joan Magarola y de mossèn Anthoni
Lareda y Coroniós, constituït personalment lo
doctor Rafel Lampilles en dit acte y havent-li
posat la excepció lo procurador fiscal del Gene-
ral en lo concurs dels deputats reals //608r // en
què és insiculat dit Lampilles, dient non potest
quia est assessor capitanie generalis, lo dit doctor
Llampilles féu semblant protesta com la que féu
en lo acte de la extracció de habilitadors, que·s
continuada en lo present dietari en jornada de
17 del corrent. Essent presents per testimonis
los matexos que són continuats en dit acte de
protesta. En aquest mateix die, y per las rahons
contengudes en lo present dietari sots jornada
de 16 del corrent, fonch reportat per medi del
síndich del General de orde de ses senyories un
memorial de subjectes per los llochs vaccants de
deputats militars de la vegueria de Barcelona y
un oïdor militar, còpia del qual memorial és assí
cusit signat de lletra Bb. En aquest mateix die
per medi de Anton Reart, tinent de prothono-
tari del present principat de Cathalunya, fonch
reportat lo decret de la insiculació de dits llochs
vaccants, lo qual és signat de lletra Bc, y axí ma-
teix dos decrets fahents per dita insiculació, que
són signats de lletras C et Dd. En aquest mateix
die és vingut en la present casa lo noble don Ba-
tista Planella y Cruïlles, conceller en orde segon

741

[ 1674 ]

a. a continuació un decret transcrit a l’Apèndix 6, pàg. 1700.
b. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 6, pàg.
1700.
c. a continuació un decret transcrit a l’Apèndix 6, pàg. 1701.
d. a continuació dos decrets transcrits a l’Apèndix 6, pàg.
1701.



de la present ciutat, extret en altre dels insacula-
dors per lo estament militar, per asistir en lo
acte de la dalt dita insiculació dels dits llochs
vaccants de diputats militars de la vegueria de
Barcelona per mort de mossèn Joan Magarola y
Antonio de Laredo y Coroniós; és vingut con-
sularment ab verguer ab masa y acompanyat de
moltas personas y cavallers particulars; és estat
rebut per los senyors oïdors // 608v // militar y
reals ab verguers ab massas fins al cap de la scala
de la present casa; lo an rebut los demés consis-
torials a la porta de la sala dels Reys que ix al ter-
raplè dels tarongers, y tos units són entrats en la
sala del consistori, a hont se celebran los actes
de la insiculació. Y ses senyories se’n són tornats
a sentar a la dita sala dels Reys a hont fan la re-
sidència durant los dits actes de insiculació, y
acabat lo dit, acompanyaren a dit senyor conce-
ller en la forma y manera que ha rebut quant és
vingut.

Diumenge, a XXII. En aquest die, essent junts
los molt il·lustres senyors deputats y oïdors de
comptes ab los senyors de la Novena dels habi-
litadors per a continuar lo acte de la habilitació
que comensà a 18 del corrent, lo doctor en me-
decina Ramon Monnar protestà a tots los ciuta-
dans honrats y a demés personas del estament
real que no sia tret en conseqüènçia ni se puga
al·legar dret algú en lo modo de asentar-se,
pretenent que los doctors en medecina deuen
precehir a ditas personas del bras real segons la
edat de cada hu, de manera que si lo doctor en
medecina és més vell, ha de precehir al ciutadà
més jove, requerint a mi, scrivà major, lleve
acte de dita protesta. E los dits senyors depu-
tats y oïdors, responent a la sobredita // 609r //
protesta per lo sobredit de Monnar feta, dient
no tenir lloch aquella, ja per estar assentats di-
tas personas del estament real precehint los ciu-
tadans al dit doctor Monnar des del principi del
present acte de habilitació fins a la ocasió pre-
sent, que·s a la fi de dit acte, sens ninguna con-
tradicció y habe-se observat en los actes imme-
diatament antecedents en exa conformitat,
precehint sempre los ciutadans honrats y bur-
gesos de Perpinyà doctors en lleys, encara que
menors de edat, a dits doctors en medecina. Y
los senyors de dita Novena de habilitadors han
fet la matexa resposta a dit doctor Ramon
Monnar que té feta lo consistori dels molt
il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes,
requerint a mi, scrivà major, no done còpia de
la sobredita requesta sens inserta de la present
resposta. Essent present per testimonis Joseph
Cortès y Jaume Casas, verguers de ses senyo-
ries. En aquest mateix die, a les sinch horas de
la tarda, per medi del doctor Pere Benet Atxer
y don Pedro Montaner, altres dels habilitadors
extrets per la habilitació de deputats y oïdors
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per la extracció de deputats y oïdors del Gene-
ral de Cathalunya, lo die present fou reportada
al molt reverent canceller com a tenint expressa
delegació del excel·lentíssim senyor duch de
San Germán, llochtinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, per trobar-se go-
vernant son real exèrcit en Rosselló, un memo-
rial de las personas inhabilitadas per los senyors
de la Novena, lo qua és assí cusit signat de lletra
Ha. Y axí mateix, un memorial representant les
rahons que han mogut per inhabilitar la perso-
na del doctor Rafel Lampilles per la sort // 609v
// de deputat real, essent assessor de la capita-
nia general, no obstant dos pretesas renuncia-
cions per dit Llampillas exhibidas, com més
llargament en dit memorial és de vèurer, que és
assí cusit signat de lletra Ib. E dits senyors em-
baxadors, tornats que foren, feren relació com
havian donats dit memorial en scrits a dit molt
reverent senyor. En aquest mateix die és estat
reportat un decret del molt reverent canceller,
tenint expressa delegació de sa excel·lència, en
orde a un lloch de oïdor militar en lo qual esta-
va insiculat mossèn Joan Pallarès per a què axí
com dit mossèn Joan de Pallarès diga mossèn
Joseph Pallarès, com en dit decret és de vèurer,
que·s assí cusit signat de lletra Jc. En aquest ma-
teix dia és estat reportat al molt il·lustre consis-
tori de ses senyories y Novena de habilitadors
un altre decret del molt reverent canceller en
los noms sobredits per a què las personas de
mossèn Francisco Llúria y Magarola, inhabilita-
da per la Novena per ser veguer de Çervera,
mossèn Damià Torres per ésser alguazil real,
per a què concorren en los llochs en què res-
pectivament estan insiculats per no obstar als
sobredits lo exercici de dits sobrerespective of-
ficis, per no servir aquells com a propietaris,
sinó per íterim, de tal manera que pugan con-
córrer y sortejen igualment ab los demés insicu-
lats en las bolsas a hont ells o estan en esta ex-
tracció de pròxim fahedora. Y axí mateix per a
què concorre lo doctor Rafel // 610r // Llampi-
lles, novament insiculat en lo lloch de diputat
real de Barcelona, inhabilitat perquè és assessor
de la capitania general per no obstar-li los mo-
tius y rahons en què se ha fundat la inhabilita-
ció per haver renunciat lo dit offici de assessor
de dita capitania general y ésser-li estada adme-
sa dita renunciació per dit molt reverent cançe-
ller, com més llargament en dit decret és de
vèurer, que·s assí cusit signat de lletra Kd. En
aquest mateix dia, a les deu horas de la nit,
fonch feta extracció de deputats y oïdors de
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comptes del General del principat de Cathalu-
nya segons la forma del capítol de extraccions,
en què foren testimonis los següents, ço és, per
lo estament ecclesiàstich los senyors: lo doctor
ardiaca y canoge de Tortosa, Vicens Prexens, lo
doctor Joseph Valls, ardiaca de Sant Llorens de
Tarragona, lo doctor Joseph Jalpí y Julià, prior
de Santa Maria de Meya. Per lo estament mili-
tar los senyors: don Lluís de Camporrells, del
hàbit de Sant Jaume de la Espasa; mossèn Jo-
seph Olsina y Riusech, donsell; don Lluís Bru y
Canta. Per lo estament reals los senyors:
mossèn Gaspar Sabater, mossèn Joan Argila,
mossèn Joan Coll, ciutadans honrats de Barce-
lona. Los quals nou testimois feren la sòlita y
acostumada // 610v // protesta de no estar sen-
tats interpolladament y los tres ecclesiàstichs,
havent tingut deferènçias entre sí en la
preçedència de tots respectives asientos y ha-
vent precehit lo dit doctor Joseph Valls y al
doctor Vicens Prexens, y los sobredits, al dit
doctor Joseph de Jalpí y Julià, digué dit doctor
de Jalpí que no li servís de exemplar dita pre-
cedència, pretenent que a ell li tocave precehir
als dits Valls y Prexens. Essent presents per tes-
timonis lo reverent Valentí Serra, presbitere, y
Barthomeu Roig, notari real col·legiat, ciutedà
de Barcelona.

Y axí en la sòlita y acostumada forma foren ex-
trets los següents: deputat ecclesiàstich: lo doc-
tor Esteve Mercadal, ardiaca y canonge de la
Santa Iglésia de Vich. Deputat militar: mossèn
Joseph de Amigant. Deputat real: mossen Joan
Alòs. Oïdor ecclesiàstich: lo doctor Joseph Ma-
nyer, canonge de Tarragona. Oïdor militar:
mossèn Hierònym Garçia, de Tortosa // 611r //
Essent estada inhabilitada la persona de mossèn
Francesch Fort, insiculat en oïdor real, dient lo
procurador fiscal del General non potest per no
dixar-lo concórrer a la sort de oïdor que de
pròxim se havia de fer, y havent tingut notícia
ses senyories de personas dignes de fe que lo dit
mestre Francesch Fort ere viu y que habitava en
lo present Principat, en la vila de Salàs, de la
Conca de Tremp, y per consegüent, no obstant
la opposició feta per lo dit procurador fiscal del
General, per medi del síndich del General en-
viaren un recaudo al molt reverent canceller per
a què tingués a bé concorregués, no obstant la
inhabilitació per dit procurador fiscal del Gene-
ral posada. E lo dit molt reverent canceller res-
pongué que·l dexassen concórrer, suposat tenie
son domicili en dita vila de Salàs, com en effec-
te li fou llevada la excepció per lo dit procura-
dor fiscal opposada y concorregué en la dita
bolsa de oÿdor real com los demés, y se passà
avant en la dita extracció de oïdor reals y fou
extret en oïdor real: misser Narcís Camps, de
Gerona.

611v Divendres, a XXVII. En aquest die Francisco
Martí, burgès de Vilafranca de Penadès, com a
procurador de la molt reverent priora de las reli-
giosas del monestir de Jonqueres de Sant Jaume
de la Spasa de la present ciutat, consta de sa pro-
cura en poder de Pere //612r // Pau Vives, nota-
ri de Barcelona, lo die present, certificatòria de
la qual és así cusida signada de lletra Aa, en dit
nom constituït personalment en lo consistori de
ses senyories, ha jurat en mà y poder dels se-
nyors deputats com havent fet las degudas di-
ligèncias en sercar los actes de las creacions de
aquells tres censals, ço és, lo hu penció cent no-
ranta-quatre sous y sis, pagador al 27 de maig,
lo altre penció dinou sous y sis, pagador al pri-
mer de juny, extrets en la extracció de censals
feta per ses senyories ab de abril 1671 y lo altre
penció sexanta-dos sous y sis, pagador a 12 de
abril, extret en la extracció axí mateix feta per
ses senyories en lo maig de 1673, no ha trobats
aquells. En aquest mateix die, per medi de Jo-
seph Sauleda, vive et loco del doctor Pere Cardo-
na, servint lo offici de síndich del General, han
enviat ses senyories un paper o súplica al molt
reverent canceller en orde a la insaculació del
doctor Bonaventura Tristany en un lloch de as-
sessor de la present casa de la Diputació, essent
dit Tristany jutge de reclams, y per dit respecte,
official real, y altras causas y rahons per las quals
dit doctor Tristany no deu ésser scrit y conti-
nuat entre los altres anomenats per dita borsa
de assessor, com més llargament en dit paper és
de vèurer, que·s assí cusit signat de lletra Dc. En
aquest mateix die ses senyories, per medi de dit
Sauleda, en lo dit nom fonch reportat un recau-
do al dit molt reverent canceller suplicant fos
servit repòndrer al paper sobre la insiculació del
doctor // 612v // Bonaventura Tristany. E poch
aprés que fou anat dit Sauleda, ha fet relació a
ses senyories que lo dit molt reverent canceller,
tenint juntas las tres salas, ha respost que posas-
sen en la bossa de assessor al dit doctor Bona-
ventura Tristany, en què venint insiculat per sa
magestat, que Déu guarde, y en cas que hisqués
a sort, si lo molt il·lustre consistori no tenie al-
guna rahó per la qual dit doctor Tristany no po-
gués ser assessor, que li representassen aleshores
y se veurie. Fou continuat per orde de ses se-
nyories en lo llibre de Ànima de las bosas dels
officis de la present casa lo dit Bonaventura
Tristany per a concórrer com los demés insicu-
lats en los officis de assessor y advocat fiscal de
la present casa de la Diputació. En aquest ma-
teix die, a les set horas de la tarde, se ajuntaren
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ses senyories en lo terraplè dels tarongers per a
fer extracció de assessors y advocat fiscal del ge-
neral per lo següent sexeni en la forma acostu-
mada, y foren extrets, ço és, en assessor de la
primera sort, per absència del doctor Olaguer
Montserrat: lo doctor Joan Batista Pastor, al
qual fou proposada excepció per lo procurador
fiscal del General dient non potest quia est de Re-
gio Concilio. E encontinent, per medi del sín-
dich del General fonch reportat un real //613r //
despatx de ses senyories al molt reverent cance-
ller, tenint expressa delegació del excel·lentís-
sim senyor duch de San Germán, llochtinent y
capità general de sa magestat en lo present Prin-
cipat, dient no poder concórrer dit doctor Joan
Batista Pastor per ser del Real Consell; e lo dit
molt reverent canceller respongué que ses se-
nyories proseguissen en fer extracció de altre as-
sessor, y fou extretet lo doctor don Francisco
Meca y Vilalba. Y en advocat fiscal segona sort
per acabament del doctor Diego Figuerola,
fonch extret lo doctor Olaguer Montserat, y li
fou posada excepció per lo procurador fiscal del
General dient non potest quia de presenti est as-
sessor, y seguidament fonch extret lo doctor
Francisco Asprer, al qual també fonch posada
excepció per lo dit procurador fiscal dient non
potest quia est advocatus pauperum, a la qual ex-
cepció respongué lo dit doctor Asprer, que se
trobave present en lo acte, que ell pretenie no
procehir la dita excepció per quant cessave lo
impediment del decret de sa magestat de 23 de
janer 1669 per haver-li sa magestat, que Déu
guarde, admès substitut en lo dit offici de advo-
cat de pobres. E encontinent, per medi del sín-
dich del general fonch reportat per part de ses
senyories un recaudo al dit molt reverent //613v
//cançeller en lo dit nom que lo doctor Francis-
co Asprer ere estat extret en advocat fiscal del
General y que no podie concórrer per ser advo-
cat de pobres. E poch aprés tornat que fou dit
síndich, féu relació que lo molt reverent cance-
ller havie fet de resposta que per ésser aquella
ora molt incòmoda per a tornar a juntar-se las
salas, majorment havent-hi entre los senyors de
las tres salas que portaven dol, ésser lo temps
molt pesat y, per altre part, haver de anar a palà-
cio a donar rahó de la dita excepció a sa ex-
cel·lència de la senyora virreyna, que per a demà
a las nou horas de la matinada juntarie salas per
a vèurer si proçehia la dita excepció per lo pro-
curador fiscal del General posada al dit Francis-
co Asprer, y que podien ses senyories disgregar-
se per ara, com en effecte se disgregaren.

Disapte, a XXVIII. En aquest die ses senyories,
per medi del doctor Pere Cardona servint lo of-
fici de síndich del General, fonch reportat al
molt reverent canceller, estant juntas las tres sa-
las, un paper en orde a la justificació del procu-
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rador fiscal del General per la exepció posada al
doctor Francisco Asprer, extret en lo offici de
advocat fiscal lo die de aïr, dient non potest quia
est advocatus pauperum, com en dit paper és de
vèurer, que·s assí cusit signat de lletra Ea. E
poch aprés és tornat dit síndich y ha fet relació
en lo consistori //614r // de ses senyories que lo
dit molt reverent canceller ha resport dient que
procehie la excepció posada per lo dit procura-
dor fiscal al dit doctor Francisco Asprer, y que
passassen ses senyories a extracció de altre advo-
cat fiscal. En aquest mateix dia a la tarda, en
lloch y per la excepció posada al dit doctor
Francisco Asprer, fonch extret en advocat fiscal
del General lo doctor Francisco Ferrer y Um-
bert, canonge de Gerona.

Dimars, a XXXI. En aquest die me han ordenant
ses senyories a mi, scrivà major del General, cu-
sir en lo present dietari un acte de requesta que
per orde de ses senyories // 614v // és estat pre-
sentat a don Joseph Rosell, procurador real que
diu ser de Tarragona, de haver capturat y detin-
gut la persona de Joan de Montserrat, donsell
en la vila de Alcover populat, sens instància de
part, per ser contra lo real privilegi concedit per
lo senyor rey Pere Terser y altre del senyor rey
Fernando Segon y altres concedits al stament
militar, com en dit acte més llargament se con-
té, que·s assí cusit sigant de lletra Ab. En aquest
mateix die, per medi del síndich del General,
fonch reportat sinch memorials i proposicions
de subjectes de las deputacions locals de Tarra-
gona, Tortosa, Lleyda, Puigcerdà y Gerona al
molt reverent canceller, com a tenint special de-
legació de sa excel·lència; los qual memorials
són assí cusits signats de números 1, 2, 3, 4 y 5c.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyo-
ries a mi, scrivà major del General, cusir en lo
present dietari dos papers presentats en llur
consistori, lo un per part del magnífich Simon
Miquel, regent los comptes del General, y en
dit nom pagador del tèrcio de la Diputació, y lo
altre per part del magnífich Erasme de Lana y
Fontanet, racional de la present casa, y en dit
nom vehedor de dit tèrçio, que són en resposta
de la deliberació que per orde de ses senyories
fou ratificada //614r // als dits Miquel y de Lana
en los dits noms, los quals papers són signats de
lletras B y Cd. En aquest mateix die, inseguint lo
orde del molt il·lustre consistori fet ab delibera-
ció lo dia present per ses senyories, ab assis-
tència del veguer de la present ciutat en la casa
del General de la present ciutat, estant don
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Francisco Montserrat y Vives a effecte de entra-
gar al dit don Fancisco Montserrat los llibres de
la bolla de Barcelona, encunys, tanalles y cera,
los quals llibres aportan, ço és, lo llibre de Cre-
densa de Sedas, Joseph Roca, mercader; lo lli-
bre de Credensas de Draps, Francisco Fonolle-
da, mercader; lo llibre de la Receptoria de la
Bolla, lo canonge Francesch Genís; lo llibre del
Manifest de la Bolla de Barcelona, lo qual regeix
Joseph Olsina y Riusech; y lo llibre de Albara-
ner, que regeix Juan Serra, botiguer de telas, lo
qual per trobar-se absent de la present casa del
General, se ha despenyat lo armari y se ha fet
aprehensió de dit llibre y de sexanta-un albarans
de la roba, tampats y un encuny per a picar los
albarans de la roba; va de fora la present ciutat
los encunys següents: un encuny de picar rams
per los draps, un altre encuny dita de guarda, al-
tre encuny de manifest, duas estanallas de posar
cera, unas estanallas de arrencar ploms, un mar-
tell, los quals tenia Joseph Gil, guarda de la Bo-
lla, y una enfilada de dotse albarans de guia ab
responsió, tots los quals llibres y encunys y alba-
rans ha entregat dit Joseph Cortès a dit don //
614v // Francisco Montserrat y Vives com a
arrendatari de dita bolla. Y lo dit don Francisco,
com a arrendatari predit, ha entregat aquells a
effecte de administrar-los, ço és, lo llibre de las
Credensas de Sedas, Joseph Roca, mercader; lo
llibre de Credensas de Draps, Jacintho Lloreda,
ciutedà honrat de Barcelona; lo llibre de la Re-

ceptoria de la Bolla y Encuny de pagar, a Pere
Anton Basteró, negociant; lo llibre del Mani-
fest, a Joseph de Olsina y Riusech; y lo llibre al-
barener, encuny y albarans de guia, a Joseph
Novial, mercader; y los encunys, al dit Joseph
Gil, guarda de la Bolla. De las quals cosas unas y
altras me han requerit dit don Francisco de
Montserrat y Vives y dit don Joseph Cortès ne
lleve acte. Essent presents per testimonis Fran-
cisco Martí, burgès de Vilafranca, y Simon Ga-
llart, scrivent habitant en Barcelona. Y axí ma-
teix continuant lo dit acte de aprehensió,
constituït en la botiga de la casa de Salvador Fe-
liu, botiguer, situada en los cambis de la present
ciutat, ha ont se és trobat lo llibre de la Creden-
sa Secreta dins del qual llibre·y ha set fens en
blanch y vint-y-tres ratens, del qual ha fet apre-
hensió dit Joseph Cortès y lo ha entregat a dita

don Francisco Montserrat en presència de dits
testimonis. Y axí mateix, continuant lo dit acte
se són conferits en altre //615r // botiga als can-
vis dita tanalla, ha ont se ha trobat personal-
ment Pau Serdà, corredor de orella, al qual se
ha requerit entregàs la tenalla y cera, hi ha dit
que estava tancada en clau y que no tenia las
claus, per lo que dit Cortès en dit nom de ve-
guer li ha posat pena de sinch-centes lliures per
a què li entregue per tot avuy fins a la<s> ora-
cions la dita tanalla y cera. De las quals cosas me
ha requerit ne llevàs acte.
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4/1r A

Dona Francisco Sala, que hera uno de los cavalle-
ros que nombre para ir a las levas que se an de pe-
dir a los lugares deste Principado, me ha repre-
sentado algunas causas que me an movido a
darle licencia para que no salga a esta función,
por lo qual podrá vuestra señoría proponerme tres
personas, las que pareçieren más a propósito, por-
qué pueda elegir uno en lugar de don Francisco.
Encargando siempre a vuestra señoría la breve-
dad en todas estas disposiciones por lo mucho que
insta el tiempo y importa al sevicio de su mages-
tad. La Divina guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, a 5 de agosto 1656. El marqués
de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

4/2r A

Dieb secunda mensis augusti anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo
sexto. Barcinone.

Reverendus Hiacintus Sansa, decretorum doctor,
presbiter et canonicus sancte Ecclesie Urgellensis,
gratis, et cetera, constituhit et ordinavit procura-
torem suum certum, et cetera, ita quod, et cetera,
Didacum Rocosa, notarium, causidicum, civem
Barcinone, licet absentem, et cetera, ad omnes lit-
tes sive causas, tam activas quam passivas, princi-
pales et appellatorias, et tam motas quam moven-
das, latissime cum amplissimo solito et assueto
liticem et causarum cursu, et cum facultatibus
expressis de calumnia jurandi, et cetera, cautio-
nes prestandi, et cetera, clama et retroclama expo-

nendi, et cetera, exequuciones instandi, et cetera,
et cum posse substituendi, et cetera. Et demum, et
cetera. Promisit judicios iste, et cetera, et habere
ratum, et cetera, et non revocare, et cetera.

Testes sunt Ludovicus Coll, notarius, et Bernar-
dus Sansi, velerius, cives Barcinone.

De premissis fidem facio ego, Franciscus Ribes,
auctoritate regia notarius publicus et de collegio
nottariorum regiorum Barcinone, hec et alia
propria scribens manu. Probatum.

5/1r A

Excelentíssimoa señor.

Ya considerará vuestra señoría quan inportante
ha de ser en el servicio de su magestad que se abre-
vien la levas de gente en los lugares deste Principa-
do, para lo qual he nombrado los tres cavalleros, que
avisé al consistorio en 31 de julio, de los nueve me
propusieron los diputados, y no puedo dejar de acor-
darlo a vuestra señoría para que sin perder tiempo
se despachen y vayan a su comisión, que el tiempo y
los avisos del enemigo dan mucha priesa. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona,
a 3 de agosto 1686. El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

5/2r C

Haviendob de llevar los cavalleros que están nom-
brados las instruciones que an de guardar para
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las levas que an de hacer en el Principado, porque
sean muy conformes a lo que yo deseo, que es el ser-
vicio de su magestad, con el menos travajo que se
pueda de los lugares, me parece será bien que los
mismos ministros que yo nombré para la junta
que sobre este negoçio se formó en casa del canci-
ller, con otros tres que vuestra señoría podrá nom-
brar, se buelban a juntar y con toda brevedad se
formen todas las instituçiones y demás papeles que
juzgaren por conbeniente y assí lo dispondrá vues-
tra señoría, que guarde Dios muchos años. Barce-
lona, a 6 de agosto 1656. El marqués de Olías y
Mortara.

5/3r B

Excel·lentíssima senyorb.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, inseguint l’orde de vostra ex-
cel·lència ab sa carta dóna notícia al consistori
que, per algunas causas, ha licenciat a don Fran-
cisco Sala, lo qual ere estat anomenat per vostra
excel·lència per a hanar per las parts de Cathalu-
nya, per a solicitar las llevas de la gent de guerra,
y axí que·s proposassen tres persones en lloch de
dit don Francisco Sala, perquèc de las tres no-
menades vostra excel·lència fassa elecció de la
qued vostra excel·lència serà servit, y lase perso-
nas nomenadas són las següents: Don Raphel
de Moxó, residint en Çervera, don Batista Pla-
nella y Cruÿlles, qui fou mestre de camp del tèr-
cio de Manresa, don Àngel del Pas.

6/1r Lof molt il·lustre consistori dels diputats y oï-
dors de comptes desija ab tot affecte servir a sa
magestat, que Déu guarde, ab lo tèrcio que està
formant ab sos officials y dos-cents soldats pa-
gats de pecúnies del General, per tenir lo ene-
mich occupada gran part de Cathalunya y los
comptats de Rosselló y Cerdanya, ab gust de
que ha aquells se agreguen soldats de altres ciu-
tats, viles y llochs de Cathalunya, pagats per
aquells.

En quant emperò a persuadir a dites ciutats, vi-
les y llochs que fassen leves per dit effecte, offe-
reix lo consistori donar cartes per a les universi-
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tats, deixant-ho a líbera disposició y voluntat de
aquelles per no encontrar aba las constitucions,
capítols y actes de Cort, en la forma més conve-
nient y enviar aquelles per les persones nomena-
des.

Lo tocant a la paga de les tres persones nomena-
des a gastos de la Generalitat, repara lo consis-
tori perquè no és del cos del tèrcio, ni officials
de aquell, ni los capítols de Cort donen lloch a
fer-se, y tenen per cert los consistorials ho avien
de restituir de sos béns propris.

Persuadir a les universitats que la cantitat los to-
carà respectivament per los socorros de los sol-
dats, com se diu en lo capítol setè de les con-
ferències fetes, seria més danyós que útilb, //
6/1v // perquè ab la experiència de no pagar
censals maliciosament presumirien ho converti-
rien los diputats y oïdors ha altres afers y també
concidera lo concistori que seria espècie de nou
vectigal que no pot ni deu consentir, ans bé
oposar-se al reparo.

Finalment adverteix lo consistori que no
ex[...]mir-se ab certitut lo alívio han de tenir les
universitats en les dites cartes persuasives, que
offereix fer lo concistori, seran de poch fruit
perquè concideraran una cosa y altra y quala
d’elles los estarà millor, y així apar se deuria of-
ferir a luïció certa.

Tot lo predit se dóna per instrucció als molts
il·lustres senyors tractadors de la conferència ab
los molt il·lustres senyors nomenats per sa ex-
cel·lència, per a què o censuren y ho deposen ab
la deguda seguretat y suavitat més convenient, y
lo que se acordarà en aquellac, se serviran manar
avertir vinga en la mateixa forma y autoritat ab
què la present va en la casa de la Diputació. A
tres de agost 1656.

6/2r B

Lod que suplica y demana lo senyor mestre de
camp al molt il·lustre concistori.

Primo, suplica sian servits en què y agés quatre
reformats en cada conpanya per ser de tanta
conveniència per lo servey. No·se concedex.
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a. carta intercalada entre els folis 4v i 5r del trienni 1656-
1659.
b. a continuació ratllat inseg.
c. a continuació ratllat vostra excel·lència.
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b. a continuació ratllat es.
c. a continuació ratllat conserva.
d. paper intercalat entre els folis 5v i 6r del trienni 1656-
1659.
e. No·s concedex interlineat al marge esquerre.



Fer fer quatra caxas ab sas vaquetas. Sea conce-
dex y està donat l’orde.

Ítem, fet traura una dotsena de arcabusos y
mosquets ab sos flascos y una dotsena de pi-
ques. Sab excel·lència nos farà mercè.

Ítem, sian servits donar orde al veador de que
asente las plaças a las necio(n)s, portant una fe
del governador de la plaça, com no tenen plaça
asentada, que de tot ne rebré mercè de la mà de
vosenoria. Sec dóna lloch a la tercera part de
asentar nacions.

6/3r C

Vuid, 5 de agost, a migdia, he donadas la carta
del senyor diputat a don Francisco de Junyent y
de Pons, al castell de Puigvert, en sa casa y en
sas mans. Anthoni Tartús, porter real.

En Cubells, als sinch de agost, he rebuda la car-
ta dels senyors diputats. Don Alexos de Gilla-
bert y de Meyà.

En Balaguer, als 6 d’agost, e rebuda la carta dels
senyors diputats. Don Josep Corcó.

6/3v A don Francisco Junyent y Pons, guarde Nostre
Senyor, en Puigvert.

6/4r D

Dee las tres personas que vuestras señorías a(n)
nombrado para la leva de gente en el Principado
he nombrado a don Angel del Pas, de que he que-
rido avisar a vuestra señoría, a quien guarde
muchos años. Barcelona, a 6 de agosto 1656. El
marqués de Olías y Mortara.

9/1r G

Lof senyor don Francisco Junyent està detingut
eng casa y en son llit per un tertiana intermitent

simple, però no sens perill de fer-se dobla o
contínua, y per ço, necessita de moltas preven-
sions y de no exposar-se al ayre ambient. Escrit
de casa, etiam, en los dies de intermissió y axí
ho firmo. En Barcelona, als 16 de agost 1656.
Lo doctor Joan Argila.

9/2r F

Diea mercurii, decima sexta mensis augusti anno
a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo
quinquagesimo sexto. Barcinone.

Illustris et nobilis dompnus Franciscus Junyent et
de Ponç, Barcinone populatus, tam nomine suo
proprio quam ut unus ex visitatoribus extractis
pro brachio seu stamento militari visite Generalis
Catalonie, trienni proxime preterit, constituit et
ordinavit procuratorem suum certum, et cetera,
ita quod, et cetera, nobilem dompnum Francis-
cum Junyent et de Marimon, etiam Barcinone
populatum, eius filium, his presentem, ad presen-
tandum et seu fieri et presentari faciendum et
instandum admodum illustribus dominis depu-
tatis dicti Generalis auditoribusque computorum
eiusdem Generalis et seu quibusvis concistoriis,
tam admodum illustrium visitatorum dicti Ge-
neralis quam aliis quibus expediat et opus sit
quascunque suplicationes et alias scripturas, cau-
sis et rationibus dicto procuratori constituto bene-
visis, dictasque suplicationes decretari et provide-
ri faciendum, petendum, instandum et contenta
in eisdem exequi faciendum, et pro inde quascun-
que deliberationes et instrumenta fieri facien-
dum et instan- //9/2v //dum. Et demum, et cete-
ra. Promi[ssis] habere ratum, et cetera.

Testes reverendus Joannes Trumet, presbiter in
ecclesia parrochialis Virgini Marie de Mare, [...]
Maginus Fontcuberta, de familia dicti dompni
[constituentis]. Ita approbo ego, notarius infras-
criptus, manu propia. De premissis fidem facio
ego, Franciscus Lentiscla, notarius publicus Bar-
cinone, hec et premissa propria scribens manu.

9/3r E

Moltb il·lustres senyors.

Lo noble don Francisco Junyent y de Pons, ex-
tret visitador per lo bras militar, és arribat en la
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1659.
b. suplicació intercalada entre els folis 8v i 9r del trienni
1656-1659.



present ciutat a effecte de jurar lo dia present
per observança del capítol primer de las Corts
del any 1599, y com sent arribat se sie trobat
desganat y vuy siga en lo llit de tal manera que
no li és possible poder arribar a la present casa,
com consta de la relació del doctor Jaume Argi-
la que presenta a vostra senyoria, supplica, lo
llegítim procurador, que vostra senyoria sie ser-
vit fer tocar lo llegítim impediment perquè no
se li fasse prejudici en lo exercici de son offici,
que encontinent puga arribar a la present casa
prestarà lo jurament y complirà ab lo demés del
offici de visitador. Y vostra senyoria excuse fer
extracció de altre en son lloch, suposat que stà
prompte en servir y vuy té llegítima escusa per
no arribar en la present casa. Officio. Altissimus,
Bassols.

Oblata XVII augusti MDCLVI.

9/3v In consistorio, et cetera. Et domini deputati et
auditores computorum dixerunt: «Que adme-
tian lo dit impediment y excusació si y en quant,
etcètera, y que las ditas scripturas se continuas-
sen y cusisen en lo present llibre de dietari, etcè-
tera». Soler, juris utriusque doctor et scriba ma-
jor Generalis Catalonie.

10/1r A

Losa assessors y advocat fiscal del General, res-
ponent a la proposició feta per losb molt il·lus-
tres senyors deputats y oÿdors de comptes de
dit General, als 14 del corrent, que conté que
declaren si de justícia deuen ses senyories conti-
nuar tot lo fet y tracte de sos predecessors en lo
tèrcio y leva de soldats se va vuyc continuant,
diuen que ses senyories sien servits declarar y
explicar quin és lo fet y tracte de ses predeces-
sors en lo tèrcio y leva de soldatsd se va vuye con-
tinuant, explicantf quins són los capítols del fer
y tracte, per a què sobre d’ell pugan declarar si
de justícia deuen ses senyories continuar-lo, que
altrament, en general, no saben sobre que han
de pèndrer resolució, ni dar son parer. Par, as-
sessor. Tristany, fisci Generalis advocatus. Ruf-
fach, assessor.

11r B

750

Ela rey.

Illustre marqués de Olías, Mortara y Çarreal,
primo de mi Consejo de Guerra y mi lugartinen-
te y capitán general, en nombre de los scrivanos de
registro de la Real Cancellaria de Aragón, que
residen en la lugartinenssia general de esse Prin-
cipado, y el lugartinente de scrivano de ración, se
me ha dado el memorial, cuja copiab os remite con
ésta, sobre lo que me suplican ordene a essa ciudad
y Diputassión no los pongan storvo para entrar y
sortear en las bolssas de los oficios de su govierno
com pretexto de ser criados míos, y que mande se-
nyalarlos algún salario para poderse sustentar,
conforme la decenssia de sus oficios y cortedad de
los tiempos, sino pudiere ser en el sello sobre la the-
soreria de esse Principado. Y porque antes de to-
mar resolución en la materia he querido saber lo
que se oferesse en ella, os mando que, ojendo a la
ciudad y Diputassión, me informéys con vuestro
parecer sobre todo lo que refieren, para que, en-
tendido, ordene lo que convenga. Dada en Ma-
drid, a XV de julio MDCLVI. Yo, el rey.

Senyor.

Los escrivanos de registro de la Real Cancellaria
de Aragón, que tienen su residencia en la lugar-
tinencia general de Catalunya, y el lugartiniente
de escrivano de rasión de dicho Principado dicen
que siendo consuetut y preheminenssia suja que
no obstante que sirven dichos oficios entren en las
bolssas de los oficios del govierno de las casas de la
ciudad de Barcelona, de que tienen muchos exem-
plares como son los de Montsserrat Puigvert, que
siendo escrivano de registro fue del Conssejo de
Ciento y habilitador, y Pedro Despuig, que en el
anyo 1608 siendo tantbién escrivano de registro
fue del mismo Conssejo de Ciento y en el de 1611
mostasaf, y Miguel // 11v // Camarasa, Hieróni-
mo Bosch, Diego Cortell y Balthezar Oriol, que
haviendo servido todos ellos el oficio de lugarti-
niente de scrivano de ración, los tres primeros fue-
ron del Consejo de Ciento y el último sortió en el
oficio de administrador de plassas en el anyo
1564, y fue uno de la terna que presentó la ciu-
dad a su alteza para la elección que havía de ha-
zer del que havía de servir; agora nuevamente los
enbarassa la dicha ciudad el entrar en las dichas
bolssas y exercer los oficios en que sortean, toman-
do por protexto son criados de vuestra magestad.
Y por esa causa, en los últimos dos conssejos que ha
havido, han sacado de la sala donde se juntan a
Gabriel Riera, mercader, por haverle hecho vues-
tra magestad merced de una scrivanía de regis-
tro, siendo assí que antes entrava agora no le de-
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a. vot intercalat entre els folis 9v i 10r del trienni 1656-1659.
b. a continuació ratllat senyors.
c. vuy interlineat.
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b. a continuació ratllat se me ha dado con ésta.



xaron entrar, guardándole las puertas y no que-
riendo dar lugar a ser oyda su razón, ni que
aquella tenga el lugar y drecho que requiere su
puesto, que los exemplares referidos, que algunos
dellos son de personas que oy viven, no han queri-
do ser oýdos sino usando de mano major y sin dar
cuenta a vuestra magestat, ni su lugartiniente en
el dicho Principado, voluntariamente le han reu-
sado la entrada, lo que les tiene a los suplicantes
con mucho desconssuelo, pues quando speravan
por criados de vuestra magestad gosar de majores
preheminenssias y prerrogativas, no sólo las gosan
sino que antes bien vienen a perder las que por sus
facultades y stamento gosavan, y anyadido esto a
no gosar ningún salario por vuestra magestad
con los dichos oficios, y a causa de la guerra, aloja-
mentos y contribuhissiones no hazerse la mitat del
negocio de cujos drechos y emolumentos se susten-
tavan, les obliga ha representar a vuestra mages-
tad que sino se sirve con su real clemenssia de po-
ner la mano en esto y favoresser a sus criados, assí
en senyalarlos algún salario para que se traten
como a criados de vuestra magestad, como en
mandar que sus preheminenssias, prerrogativas y
conssuetudes, que se han observado hasta aquí, se
guarden y conserven, llegarán a esser tan odiados
y abatidos que muchas personas querran más sor-
tear en oficios del govierno y casas de la ciudad y
Diputassión que emplearsse en el real servicio de
vuestra magestad, por lo que, prostrados a sus re-
ales pies, suplican a vuestra magestad sea de su
real servicio no sólo poner el remedio tan devido
para que la ciudad y Diputassión no les ponga
ningún storvo en el entrar y sortear en las bolssas
de los oficios de su govierno, sino también mandar
se assenyale algún salario para podersse sustentar
y tratar con la decencia que es justo, como a cria-
dos de vuestra magestad, y quando este salario no
// pueda esser senyalado sobre la recepta del sello
real, que al menos, sea sobre la Real Thezoreria
del dicho principado de Cattalunya, que en ello
recibirán particular favor y merced de la podero-
sa mano de vuestra magestad. //

Paper donat per un escrivà de manament als se-
nyors deputats, a 5 de agost 1656.

12/1r La

Moltb il·lustres senyors.

Lo doctor Baltazar Soler fou extret lo die de 17
de juliol proppassat en sort al offici de assessor
de la present casa, per al sexenni comensà lo pri-

mer del corrent, y ara ha tingut notísia lo procu-
rador fiscal volia acceptar dit offici dit doctor
Soler. E com sie inhàbil per poder-lo obtenir
per ésser vuy auditor del exèrcit y presidi de sol-
dats està en la ciutat de Gerona, exercint juris-
dicció real, y axí official real, segons la dispusi-
ció del capítol 36 del redrés de les Corts del any
1599. Per ço, lo procurador fiscal propusa esta
exepsió devant de vostra senyoria, suplicant sie
de sona servey manar-la reportar al excel·lentís-
sim senyor virrey per a què admesa aquella, per-
meta que vostra senyoriab extrague altre en son
lloch dels enseculats per sa magestad, Déu guar-
de, en dit offici de assessor, con sie de justícia.
Los drets fiscals sempre salvos, etcètera. Officio,
et cetera. Altissimus, et cetera. Tristany, fisci Ge-
neralis advocatus.

12/2r M

Excel·lentíssimc senyor.

Los deputats y ohidors del General de Cathalu-
nya diuen que, de part de vostra excel·lència, un
scrivà de manament los lliurà una carta de sa
magestat, Déu guarde, y una suplicació donada
a sa real magestad de part dels scrivans de regis-
tre en la Real Cancellaria y escrivà peticioner,
que conté quexas de què no són admesos en los
officis de la casa de la ciutat y Deputació, supli-
cant fos servit sa magestad manar no se’ls fes al-
gun obstacle en lo entrar y sortejar en los officis
de son govern. Volent sa magestad ab sa real
carta enviada a vostra excel·lència ser informat
per a pèndrerd resolució, al que los deputatse y
ohidorsf representan a vostra excel·lència que
las rahons contengudas en la suplicació donada
per los scrivans de registre y petisioner sols te-
nen respecte als officis de la casa de la ciutat, en
los quals asserexen estar en possessió de concór-
rer y haver obtingut y ésser estats admesos al
Consell de Cent y altres càrrecs de la ciutat,
però no al·legan exemplar algú englos officis de
la casa de la Deputació, en la qual, per lo capítol
trenta-sis del redrés nou de les Corts de 1599,
loh qual en aquella casa com a disposició special
se ha de guardar, mana y ordena sa magestad
que los officials reals, tant ab jurisdicció com
sens jurisdicció, no puguen obtenir algun offici
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en lo General o Deputació, ni concórrer a depu-
tat y ohidor, si ja sis mesos antes de la extracció
no havian renunciat vera y no fictament dit offi-
ci, la qual disposició està en viril observança,
puix als 20 de juliol 1629 fou fet inhàbil, per
concórrer al offici de deputat, lo excel·lentíssim
duc de Cardona per ésser del Consell de Estat
de sa magestad, y axí bé, official real, inseguint
altres exemplars antichs en les quals consta que
lo excel·lentíssim compte de Palamós, // 12/2v
// duc de Sessa, era estat inhabilitat per a
concórrer per lo mateixa respecte de ésser del
Consell de Estat de sa magestad, offici real, sens
jurisdicció, y los advocats de pobres per ésser
officials reals sens jurisdicció se fan y declaran
per inhàbils per als officis del General, los coad-
jutors del offici de mestre racional de la matexa
forma ser inhabilitatsb, la qual observança pro-
ceheix molt més en los scrivans de registre, qui
actualment exercexen offici realc, ni poden al·le-
gar exemplar algú que pugue provar-se haver
may concorregut als officis dels deputat y ohi-
dor, ni obtingut alguns officis del General, per
obstar la dispusició del dit capítol de Cort. To-
tes les quals rahons proposand a vostra excel·lència
sia servit representar-las a sa magestad, come a
tant zelós de la observança de les constitucions
y capítols de Cort, per a què dit capítol de Cort
sie observat y no sia ohida la petició dels scri-
vans de registre y peticionari en rahó dels officis
en la casa de la Deputació, lo que ho rebran a
particular mercè.

12/1r N

Proposaf lo molt il·lustre conçistori als magní-
fichs assessors y advocat fiscal de la Deputació si
podan y deuan deliberar que, de pecúnias del
General, sian pagats los tres cavallers nomenats
per sa excel·lència per a anar a fer levas per Ca-
thalunya, en lo modo y forma que està en lo
dietari.

Los assessors y advocat fiscal infrascrits, respo-
nent a la sobredita consulta, diuen que, donat
per assentat y suposat de que tingue lloc la dis-
posició del capítol 2 del nou redrés de les Corts
del any 1599, com se supose lo té, ço és, que
per ocasió de les ocupacions y invasió dels ene-
mics a les parts de Empurdà, pot y deu vostra
senyoria gastar les pecúnies ho diners del Gene-
ral perquè dits enemics sien repel·lits del present
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Principat y comptats, que en aquest cas lo
modo del gastar dites pecúnies del General, tant
en orde dels salaris y sou de soldats com de gas-
to de concistorials y altres persones, que ha apa-
regut convenients per lo effecte de lleves y ef-
fectuar lo servey, sempre ha restat y reste a la
disposició y deliberació de vostra senyoria, or-
denant y deliberant lo de major conveniència y
necessitat per lo dit effecte, deixant-se tot a la
prudència y bona administració de vostra se-
nyoria, sens que en assò de dita administració y
coses particulars que se han offert y se offeriran
gastar hagen mai entrevingut vot, ni declaració,
de assessorsa, així perquè jamai los concistoris
los han consultat tal cosa, com també per star
prohibit expressament als dits assessors y advo-
cat fiscal lo entremètrer-se votar, ni declarar en
cosa alguna spesífica de gastos; que los senyors
deputat y oïdors de comptes deliberen fer-se,
com conste de la disposició expressa del capítol
34 del nou redrés de les Corts del any de 1599,
en aquelles formals paraules «ni en lo que los
deputats auran de gastar», y com la consulta per
vostra senyoria feta sie per lo gastar de tres cava-
llers nomenats per sa excel·lència, y així bé cosa
spesífica, indivídua de gasto, són de vot y parer
que no tenen obligació, ni poden entrevenir, nib
//12/1v // fer altre vot, ni declaració acerca de la
dita consulta, sinó que vostra senyoria, segons
obcervansa del dit capítol de Cort, deuc delibe-
rar de la manera que millor apareixerà per la
bona administració de la casa y effectuació del
servey.d. Ita salvo, et cetera. Par, assessor. Tris-
tany, fisci Generalis advocatus. Ruffach, assessor.

12/2r O

Antese de partirme a la campaña, que será den-
tro de pocos días, quisiera dejar encaminada la
materia de las levas de la provincia, y con despa-
cho los cavalleros nombrados para solicitarlas, y
así dispondrá vuestra señoría que luego se les dé
todo lo necesario en cumplimiento y execución de
lo acordado con los diputados pasados y aproba-
ción de vuestra señoría, y aunque no dudo que
vuestra señoría obrará siempre muy como acos-
tumbra en el servicio de su magestad, no dejo de
estrañar que en cosa que lo es tanto y juntamente
de la defensa deste Principado y de sus Generali-
dades, se ayan pasado ocho días sin adelantar un
paso en ella, de que podrán resultar muchos yn-
conbenientes y culpa a vuestra señoría, a quien
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a. a continuació ratllat effecte.
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me ha parecido advertirle desto como lo he hecho
en particular, con todas las diligençias que vues-
tra señoría save, por lo que deseo el acierto y quie-
tud de vuestra señoría y que se consiga con breve-
dad este servicio a su magestad. Guarde Dios a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 21 de
agosto 1656. El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

12/3r P

Excel·lentíssima senyor.

En resposta al paper de vostra excel·lència de 21
del present, diuen los deputats y oÿdors de
comptes de Cathalunya, en quant a disposarb

que prest se done als cavallers nomenats per so-
licitar las levas lo necessaric, que estan promptes
sempre que estigue abd vostra excel·lència ajus-
tate, conforme la instrucció en scrits dias ha do-
naren al abat de Sant Salvador de Breda, y re-
portar en la conferència, y no laf volegueren
acceptar los nomenats per vostra excel·lència,
dient que se apartaven del concertat ab los de-
putats passats, lo que no han vist, ni aprovat,
més de nomenar ternag en lloch de don Fran-
cesch Sala, ab orde de vostra excel·lència, ni és
intenció dels deputats y oÿdors apartar-se de
cosa deliberada conforme a constitucions gene-
rals de Cathalunya y capítols de Cort, ans bé
disposats a executar. Y aurien tingut particular
gust se fos en la conferència tractat lo conten-
gut en la instrucció, y lo tindran sempre que
vostra excel·lència mane juntar-la oh adbertir en
què se aparta la instrucció del acordat y aprovat,
per donar la deguda satisfació, com ab la pre-
sent, de no estar culpats en no aver-se avançat
un pas en la defensa del Principat y Generalitats,
eni vuyt dias, com aguardassen la intenció de
vostra excel·lència explicada, y no hajen cessat
un punt a la formació del tèrcio, que de cada dia
augmenta, y són pagatsj socorros als soldats, y
los fets estank apunt de marchar, sempre que
vostra excel·lència mane. Estimant a vostra ex-
cel·lència lo advertimentl és servit donar y lo

particulara las diligèncias que insinua, y de
aquellas aurà vostrab excel·lència entès lo desitx
que cada hu té ab tota atenció al servey de sa
magestat y de vostra excel·lència, y quant desija-
va cumplir sas obligacions de sos càrrechs y alla-
narc las difficultats se ocorren en la matèria, per
la novedat que en si té yd dels pochs dias ensàe la
tractan, la qual no pogué resoldre’s, proposada
en un parlament de orde de sa magestat convo-
cat y molts mesos ab los tres brassos de Cathalu-
nya congregats perf aquest efecte en lo any
1653, ab la presència, solicitut y cuydado de sa
altesa y consell de tots los ministres reals qui li
assistien. Supplican per ço a vostra excel·lència
mane conferir la matèria o bé advertir que ésglo
acordat ab los deputats passats, y lo encontre
abh aquell té la instrucció, còpia de la qual a vos-
tra excel·lència presentan ab la present resposta,
per asertar al servey de sa magestat y de vostra
excel·lència, com ab tot bon affecte desijan con-
siderar les pocas forcas del General per falta de
diners, y que·s fassa ab lo menor gasto possible,
y no se presenta la instrucció per apartar-se de
cosa que sie acordada.

14/1r A

Hallándosei el enemigo en el Ampurdán, he rre-
suelto juntar toda la gente que me es posible para
obligarle a que se retire, y juzgo por muy combe-
niente que el maestro de campo del tercio de vues-
tra señoría, con los demás ofiçiales del y los solda-
dos que oy tiene, marche quanto antes dejando
para la continuación de la leva un capitán acá,
de que he querido avisar a vuestra señoría para
que disponga se execute y se de algún dinero para
el socorro desta gente. He mandado también se
den las armas de picas, arcabuçes y mosquetes que
fueren necessarias para que vayan armados como
combiene, sólo, según tengo entendido, les falta-
rán espadas, y sería bien, para que fuesen con al-
gún lucimiento y pareçiesen soldados veteranos,
que vuestra señoría les mandase proveer dellas,
porque éstas no estan comprehendidas // 14/1v //
en las armas que he offreçido dar al tercio. Vues-
tra señoría lo executará todo con la atención y
brevedad que pide la combeniencia del servicio de
su magestad. La Divina guarde a vuestra seño-
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ría muchos años. A Barcelona, 17 de agosto 1656.
El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados.

14/2r C

Aa los venerables, nobles y amados nuestros dipu-
tados del General del principado de Cathaluña y
condados de Rossellón y Çerdaña.

El rey.

Diputados. He holgado entender por vuestra car-
ta de 4 deste los que havéys sido extractos en dip-
putados y oydores de cuentas del General desse
Prinçipado y condados para el trienni corriente,
por lo que confío os havréys en el exerçiçió de vues-
tros cargos, con la atençión y çelo de mi serviçio y
benefiçio dessa provinçia que piden el estado y
ocasiones presentes, como lo asseguran vuestras
obligaçiones, y en mí hallaréys siempre la disposi-
ción de favoreçeros y honrraros que experimenta-
réys en todas las que se offreçieren de vuestra con-
veniençia. Dada en Madrid, a XVI de agosto
MDCLVI. Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Petrus
Villacampa, regens. Vidit don Paschalis, regens.
Vidit don Michael de Lanuza. Don Didacus de
Sada, secretarius. Vidit comes de Albatera. Vidit
Marta, regens. Vidit Navarro Bureva, regens.

15/1r Ab

Excel·lentíssimc senyor.

Considerat en lo consistori de la Deputació lo
paper de vostra excel·lència en jornada de 16
del corrent, en resposta al del consistori y a las
difficultats se trobaven al haver de pagar, de pe-
cúnies del General, lo gasto dels tres cavallers
nomenats per fer les leves per Catalunya, per
medi de don Francisco Judice, procurà lo con-
sistori proposar a vostra excel·lència, de paraula,
altra medi per conseguir lo mateix fi, més
promptement y sens gasto algú del General, so
és, escríurer als cavallers de major confiansa, be-
nafectes al servey de sa magestat, lo matex càr-
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rech, tenint per cert lo haurien acceptat; em-
però fonch vostra excel·lència servit no aprobar-
lo y declarant sa voluntat que havien de ser los
tres anomenats y no altres, y que estranyava
molt lo reparo en lo gasto, com no haje de ser
major de mil lliures, o 80 dobles en or, lo que
considerava lo consistori molt different. Y ab
aqueixa intel·ligència se adareix a donar gust a
vostra excel·lència a gastar la dita quantitat de
pecúnies del General, fundat en la precisa y ur-
gent necessitat en dit paper expressada y en al-
tres antecedents en deffensa dels drets de la Ge-
neralitat y quietut del Principat, per esta vegada
solament, y que no sie tret en conseqüència ni
exemplar.

15/2r B

Haviendoa visto el papel que, por parte de vuestra
señoría, se me dio en 23 deste, en que me diçe vues-
tra señoría que están promptos a disponer que se
dé lo necessario a los cavalleros nombrados para
soliçitar las levas, siempre que estén ajustados los
puntos contenidos en la instrución que en escrip-
tos dio vuestra señoría al abad de Sant Salvador
de Breda<d>, para tratar en la conferençia con
las personas diputadas, la qual no quisieron
açe(p)tar las nombradas por mi parte, diçiendo
que se apartava en ella vuestra señoría del
conçierto y ajustamiento hecho con los diputados
pasados, el qual no havía visto ni aprovado vues-
tra señoría, y que no hera yntençión de vuestra se-
ñoría apartarse de cosa deliberada, comforme a
constituciones y capítulos de Corte, antes bien que
estaban dispuestos a executarla y que huvieran te-
nido particular gusto que se huviese tratado en la
conferençia lo contenido en la instruçión, y que le
tendrán siempre que yo mandaré juntarla, o ad-
vierta que es lo que se a acordado con los diputa-
dos pasados, y el encuentro que dicha instruçión
tiene en lo acordado para acertar en el serviçio de
su magestad. Y haviendo visto también la copia
de dicha instrución, //15/2v // que se me ha dado
con el papel, me ha pareçido decir a vuestra seño-
ría que, aunque pudiera estrañar lo que vuestra
señoría me diçe de que no ha visto ni aprovado lo
que quedo ajustado con los diputados pasados,
quando vuestra señoría en la copia de la ins-
truçión que me ha embiado discurro el mesmo
ajustamiento, y con haverme propuesto la terna
en lugar de don Francisco Sala, comfiesa que
tuvo notiçia de la causa para que se nombrava,
que por ser en hecho es mayor la aprovaçión, con
todo, comformándome con lo que vuestra señoría
me pide, y para que no se ignore lo que se acordó
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con los diputados pasados, remito a vuestra seño-
ría la copia de los capítulos que se apuntaron en
las primeras juntas que se tuvieron por las perso-
nas que nombramos yo y los diputados pasados so-
bre esta materia, a los quales respondieron com-
formándose con el 2, 3, 7, 8, 9, 10.

Y haviendo respondido al capítulo primero que se
procurase que el número de la gente fuese menor y
que se redujese a seisçientos hombres, pareçió a la
junta que se dejase esto a la resoluçión que toma-
ría yo con los diputados.

Y haviendo también respondido a los capítulos 4,
5 y 6a, que la Diputaçión, ayudando en todo lo
que podría y le sería permitido y que escriviría
cartas a las universidades alentándoles // 15/3r
// ha haçer este serviçio, representándolas el vene-
fiçio y alivio les resultaría, pero que en quando a
proponer personas para executar mis órdenes y co-
misiones para haçer la leva y pagar aquellas del
dinero del General, pareçía que no lo podía haçer
el consistorio por obstarle las leyes y capítulos de
Corte, y que aunque juzgara por muy combenien-
te que se entendiese que esta leva se procurava por
parte de la Diputaçión, vastaría para este ynten-
to las cartas que la Diputaçión escriviría a las
universidades con los motivos dichos. Pareçió a la
junta que no havía ley ni capítulo de Corte que
obstase al contenido en dichos capítulos, por tra-
tarse de la defensa necessaria del Principado,
para la qual estan destinados todos los derechos de
la Generalidad como en todos casos se havía obser-
vado, y que siendo éste tan del servicio de su ma-
gestad no creía se reparara en el gasto que para
esta causa se havía de ofrecer.

En quanto al último capítulo, advertí a los dipu-
tados por la junta que mi yntençión hera dar a la
provincia todo el alivio posible, como lo entenderí-
an los diputados de mí, quando se me diese la úl-
tima resolución, la qual se me dio por su parte
comformándose con todo lo que havía pareçido a
la junta en los // 15/3v // capítulos referidos. Y
entonçes, en quanto al primero, me comformé en
que se partiese la diferençia y que fuesen seteçien-
tos hombres, y en el último ofrecí aliviar a la pro-
vincia todo lo posible en orden a los alojamientos,
pero que no podía en esto señalar fixamente el ali-
vio por los acçidentes que se podían offrecer. Y ad-
vertí que estimaría, que en execución deste ajus-
tamiento, se me propusiesen luego las nueve
personas, como me las propusieron, y elejí de ellas
a don Francisco Sala, don Fadrique de Esbosch y
don Anton Granollachs, a quien lo hiçieron en-
tender los mismos diputados, y como se huviese es-
cusado don Francisco Sala de esta ocupaçión por
su hedad y otras causas, las quales le admití, y si

huviesen feneçido su tiempo los diputados pasados,
lo avisé a vuestra señoría para que me propusiese
otra terna. Y vuestra señoría con declaraçión es-
presa de que dicho Francisco Sala havía sido nom-
brado por mí para yr por Cataluña, para soliçi-
tar las levas de la gente de guerra, me propuso
para el mesmo efecto tres cavalleros, de los quales
elejí a don Angel del Paz, a quien también lo hiço
entender vuestra señoría, con que vino a quedar
la materia del todo ajustada, faltando solamente
lo que advertí a vuestra señoría de que se diese lo
necessario a las personas nombradas, para lo qual
y para que se hiçiesen las instrucciones // 15/4r //
de comformidad, pedí a vuestra señoría nombra-
se algunas personas, y no para que se entrase a dis-
putarse lo que estaría ajustado y concluido. Y
porque vuestra señoría me pide también advierta
al encuentro que tiene la instruçión que se me ha
embiado con el ajustamiento referido, digo a
vuestra señoría que se encuentran en ofreçer,
vuestra señoría en dicha instruçión para el effecto
de las levas, en dar cartas tan solamente para las
universidades y escusarse de pagar el gasto de las
tres personas nombradas, supuesto que este reparo
le hiçieron ya los diputados pasados, como tengo
dicho, y se apartaron del, con lo que se les advirtió
de que no havía, como no ay, capítulo de Corte, ni
ley, que ordene lo contrario.

Enquentra también la instruçión con lo acorda-
do en el capítulo 7 por el reparo que sobre ello hace
vuestra señoría en orden a la presunçión o mali-
cia que podrán conçebir las universidades, pues
ésta cesa con hacerse los depósitos en el vanco de la
ciudad, y con llevarse de ellos quenta a parte. Y es
mayor el encuentro de haver considerado el consis-
torio que ésto sería espeçie de nuevo vectigal, y que
no puede ni deve consentirle, antes bien oponerse
al reparo, pues con ésto se apone directamente //
15/4v // vuestra señoría a lo principal de lo acor-
dado sin algún fundamento, pues siendo el ser-
viçio voluntario no cave el poder ser nuevo vecti-
gal, como ni lo son por esta causa los que está
haziendo a su magestad la ciudad de Barcelona y
vuestra señoría en la leva de los terçios que están
levantándose, ni los que en semejantes levas ha he-
cho toda la provinçia en estos años pasados y antes
de las alteraciones. Y finalmente, encuentra con
lo tratado el querer que se exprese con certeça el
alivio que han de tener las universidades en los
alojamientos, por ser este punto sobre que se hiço
también reparo y quedó acordado, como tengo di-
cho, y porque juzgo que esta notiçia vastava para
que la tenga vuestra señoría de todo lo que deben
saver y de que no ay punto que encuentre con leyes
algunas, ni capítulos de Corte.

Por último, quiero advertir a vuestra señoría que
el conseguirse este serviçio, pende en mucha parte
de que las universidades sepan que vuestra seño-
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ría le alienta y soliçita, y que al contrario le puede
resfriar y desvaneçer si llegan a entender que
vuestra señoría le dificulta con estas contradiçio-
nes que haçen, que, aunque no son con funda-
mento, pueden obrar mucho en los ánimos de los
ignorantes para // 15/5r // estorvarle, y que todo
género de réplica y dilazión será en notorio desser-
viçio de su magestad, con que me aseguro que
vuestra señoría executará luego lo que está ajus-
tado y resuelto. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, a 26 de agosto 1656. El
marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

15/6r C

Loa que se és tractat en la junta als XXIII de juliol
MDCLVI.

1. Ha tractat la junta y donat notícia que las
personas nomenadas per sa excel·lència en què,
mirat lo estat que té la província y los molts gas-
tos que se li offereixen, no pot servir en més que
ab vuyt-cents hòmens, sens officials, pagats per
tres anys, que segons lo número de las casas que
se troban vuy en las veguerias, que no estan in-
vadides del enemich, apar vindrà a ser lo gasto
de divuyt reals per casa cada any, unas ab altras,
comptant a dos reals de ardits cada dia per cada
soldat, sens lo pa de munició que donarà sa ma-
gestat.

2. Que se repartesca dit número de gent per ve-
guerias per major y després per cada ciutat, vila
o lloch de cada vegueria, lo que li tocarà, y axí
mateix la quantitat del diner respectivament ne-
cessària per a dit socorro.

3. Que cada universitat tinga la elecció y libre
facultat per a poder y eligir los soldats que li to-
caran, en la forma que li aparexerà. Y axí mateix,
juntar lo diner necessari per a son socorro, per
via de de tatxas, drets o imposicions, sens obli-
gació de donar compte ni pagar lo dret del
quint a sa magestat, sinó és en cas que excedis-
sen nota- //15/6v // blement a la tatxa de dit so-
corro, o en aquella cometessen algun delicte, lo
qual compte no puga ésser demanat sens exprés
orde de sa excel·lència.

4. Y perquè serà molt convenient que se enten-
ga que esta leva se procura per part de la Dipu-
tació, apar que las personas que aniran sian pro-
posades per los diputats, per lo qual podran
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proposar-ne nou a sa excel·lència, de la calitat y
autoritat que requereix esta ocupació, y d’ellas
serà servit elegir-ne tres, que són las que se judi-
ca són bastants per fer esta leva.

5. Que a estas personas se servesca sa excel·lèn-
cia donar commissions per a consertar ab las
universitats y cartas per a los ordinaris, que en
tot las assistescan, y demés officials que judica-
ran per necessaris, y juntament cartas per las
universitats y altres personas particulars que po-
dran ajudar a effectuar est servey.

6. Que estas tres personas vayan a gasto de la
Generalitat y que los ministres que voldran per
sa assistència sie a gasto de sa magestat.

7. Que cada universitat haja de desposar en lo
banch de la ciutat de Barcelona, de compte
nou, la quantitat li tocarà a pagar per lo socorro
de dits soldats, de dos en dos mesos cada princi-
pi d’ells, anticipadament, dit y escrit als depu-
tats del General de Cathalunya, per compte y a
obs de socórrer los soldats d’esta leva, del qual
diner //15/7r // se’n hagen de aportar compte y
a obs de socórrer los soldats d’esta leva, del qual
diner se’n hage de aportar compte a part y no·s
puga convertir en altra cosa.

8. Que se reserva sa excel·lència lo repartiment
d’esta leva que fan las universitats, en la forma li
aparexerà entre los dos tèrcios de la Deputació y
ciutat. Y que lo pagador de la Deputació hage
de socórrer del diner de ditas universitats los
soldats que se agregaran al tèrcio de la ciutat.

9. Que se represente a sa excel·lència per a què
aquest servey puga ésser permanent y effectiu;
sie servit procurar en lo temps dels allotjaments
lo major alívio a las universitats, per a què de la
resolució que sa excel·lència pendrà se puga do-
nar alguna notícia a las ditas universitats, perquè
ab la esperança de son alívio se alerten a fer mi-
llor y més promptament aquest servey a sa ma-
gestat.

15/8r B

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuan que tenen notícia que sa
magestat, que Déu guarde, té scrit a vostra ex-
cel·lència que informe sobre la facultat, que su-
plica a sa magestat, de poder provehir los offis-
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sis, lo çelari dels quals exçedexen trenta lliuras
quiscun any, que se ha reservat sa magestat, dels
quals no se han fet bolssas. És tant gran la con-
veniència d’esta mercè y benefissi del General,
que tenen experimentat faltan molts dels depu-
tats locals y taulers que serian provehits y se
exerçirian los offissis, sinó fos la difficultat de
enviar ternas per aquells a sa magestat, y noa de
solissitar llurs despatxs y pagar los gastos se offe-
rexan, axí de çelari de despatx com de agència y
interessos de monedas, supliquen per çob a vos-
tra excel·lència sia servit manar informar a sa
magestat de esta necessitat y conveniència, y
restituir las provisions al conçistori de dits offis-
sis, com de antes tenia, que ho rebran a singular
gràçia y mercè.

16/1r A

Loc marquès de Olías, Mortara y Carreal, llocti-
nent y capità general, etcètera.

Noble amats y fahels de la real magestat los di-
putats y ohidors de comptes de la Diputació del
General de Cathalunya, en Barcelona residints.
Per quant per part de Isabel Corbera y Gori,
víuda, filla llegítima y natural y hereva del mag-
nífich doctor Juan Bautista Gori, quòndam, del
Concell de sa magestat y de la tercera sala del
present principat de Cathalunya y sos comptats,
nos és estat representat que al temps que morí li
restà a dèurer la Generalitat dos-centas sexanta-
sinch lliures, moneda Barcelonesa, de resta del
salari de què al dit còndam son pare del temps
que serví a sa magestad, que Déu guarde, en la
dita sala real fins lo dia que morí, la qual mort és
molt notòria per ser feta per los sediciosos en la
present ciutat, tant innominiosament, al princi-
pi de las alteracions d’esta província, y que fins
vuy no li és estat pusible poder cobrar dita
quantitat, suplicant-nos sia de merçè nostra ma-
nem pagar-li aquella. E nós, tenint consideració
al suplicat y que és molt just que los ministres
de sa magestat sian satisfets de sos salaris, ma-
jorment havent succehida tant desdichada mort
al dit doctor Juan Bautista Gori, per criat de sa
magestat, y que sols dexa una filla única, que és
la dita Isabel Corbera y Gori, víuda, que està
vuy ab obligació de fills y ab molta misèria, ha-
vem tingut a bé annuir a dita petició. Per tant,
ab thenor de la present, de nostra certa ciència y
real autoritat, vos diem y manam que, constant
ésser debitora dita Generalitat als hereus del dit

doctor Juan Bautista Gori, las ditas dos-cents
sexanta-sinch lliures, moneda Barcelonesa, per
lo(s) salaris del temps discorregut fins lo dia de
dita sa mort, doneu y pagueu realment y de fet,
sens mora ni tardanca alguna, a la dita Isabel
Corbera y Gori, filla y hereva del dit quòndam
doctor Juan Bautista Gori, las ditas dos-centas
sexanta-sinch lliuras, moneda Barcelonesa, que
ab àpoca de aquella seran ben dadas, que per ser
axí de justícia és tal nostra voluntat. Dada en
Barcelona, a X de agost MDCLVI. El marquès de
Olías y Mortara.

In Diversorum Locumtenentia IIII, foleo LV. Ja-
cobus Salamo.

Vuestra excelencia manda a los diputados y oydo-
res de quentas del General de Cathaluña den y
paguen a Isabel Corbera y Gori, hija y heredera
del quóndam doctor Juan Bautista Gori, juez de
la tercera sala, a razón de 650 reales, moneda
Barcelonesa, por las causas arriba contenidas.

16/2r Jesúsa, Maria.

En lo fet consultat al assessor, advocat fiscal y
doctors aplicats infrascritsb, per los molt il·lus-
tres senyors deputats y ohidors del General de
Cathalunya, acerca si lo noble don Francisco
Junyent y de Ponsc, extret visitador de dit Ge-
neral lo dia de dos de agost proppassat, pot és-
ser admès vuy a prestar lo jurament de visitador
y exercir son càrrech.

Attès que los dits senyors deputats y ohidors,
encontinent que fou extret dit don Francisco
Junyent, li donaren avís ab carta, per medi de
un porter, avisant-lo de sa extracció, la qual car-
ta se donà en mans pròprias de dit don Francis-
co, trobant-se en lo lloch de Puigvert, vegueria
de Agramunt, y dit don Francisco, inseguint lo
avís, se posà, encontinent, en camí a esta ciutat
per trobar-se en la casa de la Deputació lo dia de
setse de agost, per prestar lo jurament. Y arribat
en esta ciutat dos dias antes de 16 de agost,
donà avís als senyors deputats com era arribat
per acceptar dit càrrech. Y consta que després li
sobrevingué una tersiana que lo detingué en lo
llit, axí que lo dia de 16 de agostd comparegué
lo noble don Francisco Junyent, sone fill, en la
dita casa de la Deputació y donà suplicació als
senyors deputats, com a procurador de son
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pare, al·legant lo impediment de sa malaltia per
la qual no podia acudir allí aquell dia, lliurant la
fe del doctor Joan Argila de sa desgana. Y, enca-
ra que aparega quea per no haver comparagut
aquell dia de 16 en la Deputació, ja ara no podia
ésser admèsb al jurament y exercici del offici de
visitador, segons la dispusició del capítol 1 del
nou redrés del General de las Corts // 16/2v //
de 1599, la qual no admet impediment algú.
Però per quant dit don Francisco Junyent re-
presentà la desgana sua als senyors deputats,
junsc ab los assessors y advocat fiscal, y la supli-
cació del impediment fou admesa ded parer de
sos assessors y advocat fiscal, sens que se digués
ni advertís al dit don Francisco, son fill, éssere

necessària sa presència, def son pare, que alesho-
res hag haver-se-li dit y advertit, haguerah, aven-
turat qualsevol perill, arribat ab una cadira a la
casa de la Deputació, y no advertint lo haver de
ésser necessària esta diligència, fou dit don
Francisco constituït en bona fe de què aquella
bastave y que havia cumplert ab la obligació te-
nia, puix se li era admesai, entenent-ho que
puixj la extracció se féu lo die següent sols fouk

per no haver comparagut Joseph Corcól, qui era
exit també visitador dit dia de 2 de agost, y no
per dit don Francisco Junyent, qui baix de esta
bona fe y seguretat que pensave tenir, no deu
ésser decebut. Per ço, dits assessor, advocat fis-
cal y doctors aplicats són de parer que, en lo cas
present y per les circunstàncias sobreditas, po-
den y deuenm los senyors deputats y ohidors
admètrern y pèndrer lo jurament de visitador al
dit don Francisco Junyent, y exercir son càr-
rech. Ruffach, assessor. Mir, consulens. Tristany,
fisci Generalis advocatus. Grymojachs, consulens.

17/1r A

Laso ynstançias con que me piden de Madrid la
proposiçión de vuestra señoría para los ofiçios des-
sa casa, me obliga a soliçitar a vuestra señoría me
la embíe con toda brevedad para que pueda remi-
tirla a su magestad antes de yrme. Guarde Dios a
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vuestra señoría muchos años. Barcelona, y setiem-
bre 5 de 1656. El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

17/2r Cartasa per las universitats.

A

Desijant lo excel·lentíssim senyor marquez de
Mortara, lloctinent y capità general per sa ma-
gestat, que Déu guarde, en aquest Principat y
comtats, acudir a fer oposició al enemich que·l
ha invadit per la part del Ampurdà y altres, y que
esta se fasse de manera que vinga a servir util-
ment y ab lo menor gasto de las universitats y
particulars que puga ser. Y havent axí mateix
considerat lo poch profit que se ve a conseguir
sobre lo molt gasto se ha fet ab los tèrcios, que
quiscuna campanya durant aquellas ha acostu-
mat fer la ciutat de Barcelona y aquest consisto-
ri. Y axí mateix, ab las levas que voluntàriament
per dit effecte han fetes les universitats, fou ser-
vit proposar-nos que se donaria per molt servit
en nom de sa magestat que axí la ciutat de Bar-
celona com aquest consistori fessen quiscú un
tèrcio de dos-cents hòmens, ab sos officials, du-
rador per temps de tres anys, sinó fos que antes
fos expel·lit lo enemich d’esta província, perquè
agregant-se a aquells los soldats, que en lloc de
dites leves confiava que voluntàriament farian
las universitats ab manco gasto de aquellas y ma-
jor luziment de tota esta província, se faria més
poderosa resistència al enemich y estaria més
ben defençada. Y considerant la efficàcia d’estas
rahons, tant la dita ciutat com aquest consistori
se aderiren y per sa part procuren effectuar lo
que per sa excel·lència los és estat demanat, con-
fiant que lo mateix faran totes les demés univer-
sitats, pus se suposa en totes lo mateix zel al ser-
vey de sa magestat y interès de nostra defença.
Per a tractar de la effectuació de aquest servey y
discórrer totas estas convenièncias ab, -universi-
tat va aquí-, lo qual donarà a vostra mercè esta
ab què suplicam lib donen grata oÿda, al que de
part nostra a vostres mercès representarà la dita
conformitatc, esperant del effecte al servey de sa
magestat y conservació d’esta província, en, uni-
versitat, experimentat que faran tot lo esfors
possible per a què se cumpla aquest servey, que a
més de que ha de ser de molta utilitat per, uni-
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versitat, y tota aquesta província ne farà aquest
consistori a, universitat, en totes ocasions la de-
guda estimació. Guarde.

17/3r Embaxadaa del bras militar.

B

Molt il·lustres senyors.

Lo bras militar de aquest principat de Catalunya
ha sabut que lo secretari Salamó ha notificat a
vostra senyoria una orde de sa magestat, que Déu
guarde, manant a vostra senyoria que fasse les
ternes dels officis de ajudants, segon y tercer, de
la scrivania major del General en persones hàbils
per a servir-los, y que les remeta a la cort, per a
què sa magestat prenga la resulusió sobre elles
que millor li aparexerà; y considerant lo bras mili-
tar que exequtant-se la orde en la forma que sa
magestat mana exclou als tres estaments, eccle-
siàstich, militar y real, de gosar estos offiçis, con-
tra lo costum y estil fins así de la Diputació, y que
essent estat de son real ànimo lo ratificar los usat-
ges, costums y perrogativas que gosave lo Princi-
pat lo any antes de les alteracions, se ha de crèurer
que sa magestat no està informat del perjudici
que·s fa als dits tres estaments en voler-los
exclòurer d’estos officis. Y així, per lo interès que
toca al bras militar, suplica a vostra senyoria re-
presente ab totes veres a sa magestat les rahons
que acistexen a dits tres estaments, ecclesiàstich,
militar y real, per a què sa magesat sie servit de de-
xar-los gosar, de aquí al davant com fins así, d’es-
tos officis, offerint a vostra senyoria lo bras mili-
tar les diligències que li aparexerà fasse per a
conseguir de sa magestat aquest favor que espera.

17/4r Embaxadab del Capítol de la Seu
de Barcelona.
C

Molt il·lustre senyor.

Tenint notícia lo Capítol de la Seu de Barcelona
que sa magestat, Déu lo guarde, manave se fassa
per vostra senyoria una nova inseculació de al-
guns officis de ploma dels que tenen sa residèn-

cia en exa casa de la Diputació, ordenant axí
mateix se fassan novas bossas en les quals sian
tant solament insiculats los del estament de no-
tari, excloent de aquellas entre altres personas
las ecclesiàsticas, e com en les Corts Generals
celebrades en esta ciutat en lo any 1599 fos es-
tatuït que los ecclesiàstichs pugan tenir qualse-
vol offici de la Generalitat, ab la matexa igaltat
que los militars y reals, coma vuy tenen, per lo
que, juntament ab los de dits dos estaments,
contribuexen y concorren en pagar los drets del
General, concedits y aprobats per vàries bulles
apostòliques. Axí que, advertint lo perjudici y
lesió tant gran que fóra, per lo estat ecclesiàstich
de esta província, si restava exclòs de la insicula-
ció faedora dels officis referits, puix se veu clara-
ment que restaria defraudat en ses antigues
prerrogatives. Per ço, lo dit Capítol suplica a
vostra senyoria ab totes veres vulla representar
ab efficàcia estas cosas a sa magestat per a què,
usant de la generosa clemència, sia de son real
servey tenir a bé que, en orde al fer dita insicula-
ció, se ob- // 17/4v // serve puntualment lo que
està disposat en lo capítol 35 de las ditas Corts
del any 1599, lo que ademés de ésser molt con-
forme a la equitat y justícia y per molts títols ha
de obligar a eix molt il·lustre consistori en
empèndrer la acció que de present se solicita, lo
Capítol de la Seu de Barcelona ho rebrà a parti-
cular mercè de vostra senyoria.

17/5r B

Heb visto lo que vuestra señoría me representa en
papel dado a 5 deste, acerca de la disposiçión que
ha de tener y dentro de quantos días se obligará a
que bengan a exerçer los ofiçios las personas que
sortearen en los de esa casa, y que mande al doctor
Balthasar Soler benga a prestar el sólito juramen-
to, para lo qual le escrivo que, dentro de 15 días,
benga a executarlo sino se toma la resolución más
comveniente de que avisaré a vuestra señoría
para que lo ponga en execuçión, y tamvién daré
quenta a su magestad de lo que vuestra señoría ha
representado para que declare su real voluntad y
se dé la forma que comviene para evitar estos in-
comvinientes en adelante. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. En Barcelona, a seis dec se-
tiembre 1656. El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cattaluña.
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17/6r C

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, per medi de son síndich, diuen
que, de part de vostra excel·lència, referí en
consistori lo secretari Salamó, que desijava vos-
tra excel·lència que, per tot lo endemà, pro-
posàs lo consistori dotse personas hàbils per ser-
vir los officis de què se han de fer bosas, per sas
personas y no per substitut. Y estant actualment
sobre las nominacions dobles per cada bosa,
com mana sa magestat, sobrevingueren al con-
sistori embaxadas del molt il·lustre Capítol de la
Seu de Barcelona y del bras militar, pretenent
que deuen ser insiculades en ditas bosas perso-
nas hàbils dels tres estaments y no altres, per a
ser-ho per capítols de Cort y tocar-los axí de
justícia, exclosos altres qui no són dels tres esta-
ments, comforme és de vèurer en ditas embaxa-
das, còpias de las quals presenten; lo que impedí
la dita nominació. Y aÿr reberen lo paper de
vostra excel·lència ab lo qual solicita aquella ab
tota brevedat perquè antes de partir-se la tinga,
representant per ço a vostra excel·lència las ditas
embaxadas, suplicanb mane vostra excel·lència
donar la intenció de las qualitats dec las personas
nomenadores y preposadores per dits officis, si
han de ser dels tres estaments o fora de aquells,
que, encontinent, entesa, servirà a vostra
excel·lència lo consistori.

17/7r B

Instruccionsd per los nobles don Anton Grano-
llachs, don Federich Desbosch y de Santvicenç
y don Àngel del Paz, fetes en Barcelona per los
me ...

1. Primerament, se conferirà en las veguerias de
Barcelona, Vilassar y Manresa, y allí, valent-se
de la intel·ligència de las persones que per est
effecte li aparexeran més a propòsit, procurarà
fer per menor lo repartiment dels soldats que
haurà de demanar a quiscuna de las universitats
de dites vegueries, respectivament, tenint la
mira al número de soldats que de quiscuna de
dites vegueries, per major, se ha de traure, per-
què se puga effectuar lo servey que·s desija fer;
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que conforme lo memorial fet són: de la vegue-
ria de Barcelona 123 soldats, de la de Vilafranca
de Panadès 63 y de las de Manresa 40.

2. Fet lo dit repartiment, per menor, perquè ab
més comoditat puga tractar ab los jurats de dites
universitats, dividirà quiscuna de dites vegueries
en dos parts, y elegirà lo poble de quiscuna de di-
tes parts que li aparexerà més commoda per con-
ferir-se allí y cridar als jurats de las universitats que
tocaran a dit districte, als quals enviaran a cercar
per a cert die, tenint atendència de no cridar-los
tots en un die, sinó tant solament per cada die
aquells que judicarà que podrà despedir, per no
ocasionar a las universitats los gastos que farian
los jurats havent-se de detenir allí molt temps.

3. Als dits jurats dirà que considerant sa ex-
cel·lència que aquest Principat, en les parts de
Ampurdà y altres, se troba invadit del enemich
francès, y los danys que se seguirian als comuns
y particulars, en molt gran deservey de sa ma-
gestat, que Déu guarde, sinó se li procurava fer
una poderosa resistència, axí per a imperdir-li
los progressos que pensa fer, com encara per a
repel·lir-lo dels llochs que té ocupats. Y, axí ma-
teix, havent ponderat lo molt que han gastat las
universitats quiscun any ab las levas, que per a
oposar-se a las invasions del dit enemich han
acostumat fer, y lo poch fruit que de aquellas se
ve aconseguir //17/7v // perquè com los soldats
sols ho són per cert temps, no tenen la mira sinó
a que aquell se acabe y no se dedican al servey
ab las veras ho farian si pensaven que per més
temps han de continuar aquell empleo. Desijant
obviar als danys sobredits y aliviar de gastos, en
quant sie possible, als comuns y particulars, ha
demanat que la Deputació fes un tèrcio de dos-
cents hòmens ab sos officials y la ciutat de Bar-
celona altre, en la matexa conformitat, pagant-
los y sustentant-los per tres anys contínuos
comptadors des del die que començaran dit ser-
vey, sinó és que antes cessàs la guerra en esta
província; als quals se desija que las demés uni-
versitats ajusten, axí mateix, un número de sol-
dats competent, pagats per dit temps pera lo sou
que se’ls ha de donar, menor que lo que acostu-
mavan donar als soldats, y, estalviant lo gasto
que altrament haurian de fer ab los officials de la
primera plana, ho podran fer ab molt major co-
moditat. Y ab estas y altres rahons procurarà
persuadir als jurats de quiscuna universitat lo
quant serviran a sa magestat fent lo número de
soldats que, conforme lo repartiment que per
menor haurà fet a quiscuna de las universitats,
demanarà, prefigint-los, un termini competent
per a què li tornen la resposta, perquè d’ella
puga donar avís a sa excel·lència.
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4. Representarà’ls axí mateix que, perquè los
dits soldats se pugan millor sustentar y las uni-
versitats no hayan de gastar tant en socórrer-los
y armar-los, ha ofert sa excel·lència que sa ma-
gestat los donarà a quiscú tots los dies un pa de
munició, y que axí mateix se’ls donaran per sa
magestat las armas y municions necessàrias.

5. Assenyalarà’ls, axí mateix, cert die per al qual
tingan en la vila de Terrassa apunt los soldats fa-
ran per a entregar-los al official de guerra que
allí enviarà sa excel·lència, per a rèbrer-los, a
hont se pendrà mostra a dits soldats y se’ls orde-
narà a hont hauran de marxar.

6. Lo socorro que se deu donar quiscun die a
dits soldats no pot excedir de quatre sous ab
moneda corrent, y axí a quiscuna universitat de-
manarà per quiscun mes a rahó de 6 lliures,
sous, per quiscun dels soldats que donaran.

7. Que lo die que las dites universitats entrega-
ran los soldats en la plassa de armas // 17/8r //
hayan, axí mateix, de entregar al official que
rebrà dits soldats lo que serà menester per a so-
córrer-los un mes, del que pendrà nota a effecte
que, quant arribe en lo tèrcio, se prenga rahó a
dit official del que haurà gastat per dits socorros
y del diner li sobrarà. Y per a socórrer-los passat
dit mes, los dirà que de dos en dos mesos, anti-
cipadament, hauran de girar lo que importarà lo
socorro de dits soldats en lo banc nou de la ciu-
tat de Barcelona als diputats, en compte que
apart se ha de portar per aquesta leva, del qual
no se podrà gastar per altre cosa sinó per socór-
rer los dits soldats.

8. Per facilitar que las universitats pugan exigir
més commodament lo dit diner que hauran de
pagar, los dirà que sa excel·lència los donarà
franchs de tots drets de sa magestat los despaigs
necessaris, ab ampla y plena facultat per a po-
der-lo tràurer o exigir per via de tatxas o imposi-
cions, sens que per lo sobredit tingan obligació
de donar compte, ni pagar lo dret de quint a sa
magestat, sinó és que excedissen notablement
en la tatxa del dit diner o en aquella cometessen
algun delicte, lo qual compte no puga ésser de-
manat sens exprés orde de sa excel·lència.

9. Axí mateix, per a facilitar que dites universi-
tats troben los soldats que hauran de donar,
usant del poder que per dit effecte li ha concedit
sa excel·lència, prometra a dits soldats que, aca-
bats los dits tres anys per los quals se demana
aquest voluntari servey, los sia lícit tornar-se’n a
ses cases y·ls reste borrada la plassa, sens que per
rahó de dexar aleshores la milícia se puga pros-
sehir contra ells en manera alguna.

10. Y perquè las dites universitats pugan acudir
millor a aquest servey en nom de sa excel·lència,
los prometra que durant aquell no se’ls dema-
narà sometent general y restaran libres, axí ma-
teix, de haver de acudir al que està convocat; y
que, axí mateix, donarà orde sa excel·lència que
los allotjaments se dispossen de manera que res-
ten molt aliviades dites universitats.

17/9r C

Llistaa per a fer set-sents soldats en les vegarias
bax escrites y, segons los fogatjes, ve a coranta-
y-sinch casas per soldat.

cases caps de vegarias vegarias
Vegaria de
Barcelona 4.915 - - 107 soldats

Vilafranca 2.515 7 soldats 48
Tarragona 4.000 13 74
Tortosa 2.778 18 44
Monblanch 2.665 8 52
Tàrraga 1.096 4 20
Çervera 3.235 8 64
Agramont 1.353 4 23
Lleida 4.230 18 75
Manresa 1.560 7 29
Sots-vegueria
de Pallàs 2.257 3 48

Balaguer 1.371 6 21
96 vegaria 605

caps de vegarias 96
En tots són set-sents y hu, 701 soldats

17 D
/10r

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y ohidors del General de Cathalu-
nya, per medi de son sýndich, diuen que en exe-
cució del privilegi y orde de sa magestat, Déu
guarde, fou extret alsc 27 de juliol proppassat en
sort al offici de assessor del General per al se-
xenni que comensà lo primer de agost proppas-
sat, lo doctor Baltazar Soler, residint en la ciutat
de Geronad, loe qual haf tingut avísg de la dita
extracció, y tingut per ell, escrigué molts dias ha
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als deputats quea las occupasions no li donaven
lloch per a poder venir tant prest, volent se li ad-
metès lo jurament per procurador y juntament
se li posàs subrogatb. E com en lo privilegi per sa
magestad conceditc donant forma a la extracció
dels officis, dat en Madrid, a 15 de setembre
1655, no haje declaratd sa magestad lo tems
dins del qual ha de jurar la persona extreta y co-
mensare a servir lo offici, comf en lo de deputats
y visitadors està per capítols de Cort ordrenat, si
bé, està previnguda la extracció en cas de mort
del officialg, y axí no tingan los deputats modo
com obligar al dit doctor Soler per lah prestació
del jurament yi servey del offici. Per ço, suplican
a vostra excel·lència que, usant de la auctoritat
real, mane declarar lo termini dins del qual la
persona alsj officis extreta ha de venir a prestar
lo jurament y servir lo officik, y en cas no vinga
que és lo que aleshores se haurà de fer, y també
ordenar lo que dits deputats, en lo tocant al dit
doctor Soler, deuen obrar, que en tot seguiran
lo orde de vostra excel·lència.

18/3r A

Nominaciól y presentació de subjectes que·s fa
a sa magestat, que Déu guarde, per los deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalu-
nya.

Per la bossa de ajudant segon de la scrivania ma-
jor.

Lo doctor misser Domingo Soler, notari.
Joseph Paÿssa, notari.
Climent Cortell, notari.
Joan Batista Vidal, notari.
Don Juan Grimau y Vilafranca, deputat militar.
Pere Màrtir Ferrer, notari.
Joseph Farrer, notari.
Jaume Rondó, notari.
Bernat Valencas, ciutadà honrat de Gerona, no-
tari.
Pere Rosselló, notari, de Gerona.
Roch Franch, notari, de Gerona.
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Joseph Haxarch, notari, de Barcelona.
Joan Casanoves, notari, de Leyda.
Joseph Ferrer, mercader, de Gerona.
Lo doctor misser Francesch Asprer, cavaller.
Gabriel Móra, notari.
Don Francisco Gamis y Falcó, oÿdor militar.
Diego Vilaseca, notari, de Barcelona.
Joan Pau Bruniquer, notari, de Barcelona.

18/3v Pere Màrtir Llunell, notari, de Barcelona.
Francesch Alaix, notari, de Tortosa, oÿdor real.
Pau Revull, de Tortosa.
Joseph Gregori Alaix, notari, de Tortosa.
Joseph Pinyana, mercader, de Tortosa.

Bossa de ajudant tercer de la scrivania major.

Lo doctor misser Domingo Soler, notari.
Francesch Pastor, notari, de Barcelona.
Joseph Paÿssa, notari real.
Hierònym Galí, notari.
Don Juan Grimau y Vilafranca, deputat militar.
Joseph Boleda, notari, de Barcelona.
Pere Roca, notari real.
Joseph Cervera, notari real.
Jaume Bas,
Pere Trelles,
Jaume Vila,
Sebastià Francesch Costa, notaris reals de la sala.
Lo doctor misser Francesch Asprer.
Pere Màrtir Ferrer, notari, de Barcelona.
Francisco Daguí, notari, de Barcelona.
Miquel Serra, notari, de Barcelona.
Don Francisco Gamis y Falcó, oÿdor militar.

18/4r Lo doctor misser Joan Antonio Garau.
Misser Ramon Riera.
Francesch Reverter, notari, de Barcelona.
Francesch Alaix, notari, oÿdor real.
Joseph Gregori Alaix, notari, de Tortosa.
Hierònym Alaix, scrivent, de Tortosa.
Joseph Pinyana, mercader, de Tortosa.

Bossa de scrivent ordinari del racional.

Pau de Salvador, cavaller.
Francisco Selom, doctor en philosophia, bachi-
ller en theologia, studiant en leys.
Rafel Corbera, mercader.
Pau Lladó, botiguer de teles.
Don Juan Grimau y Vilafranca, deputat.
Joseph Boleda, notari, de Barcelona.
Joseph Mas, notari, de Vilafranca.
Francisco Martí, notari, de Vilafranca.
Lo doctor misser Rafel Boffill, deputat real.
Joseph Florença, mercader.
Ambròs Oliver, fill de Bernat Oliver, droguer.
Genís Alió y Martí, de la vila de Torruella de
Mongría.

[ 1656 ]

a. a continuació ratllat ses.
b. a continuació unes paraules ratllades.
c. a continuació ratllat dat en en.
d. a continuació ratllat de.
e. comensar a servir lo interlineat, damunt de pèndrer pos-
sessió del ratllat.
f. com...ordrenat interlineat al marge esquerre.
g. a continuació ratllat que fou tres dias, que és passat lo
termini de sos dias.
h. a continuació ratllat acceptació del càrrech.
i. y servey del offici interlineat al marge esquerre.
j. als officis interlineat.
k. a continuació ratllat lo qual pa.
l. relació intercalada entre els folis 17v i 18r del trienni 1656-
1659.

a. a continuació, al verso, ratllat misser Miquel Carreres,
ciutadà honrrat.



18/4v Lo doctor Francesch Ferrer, oÿdor ecclesiàs-
tich.
Joseph Ferrer, mercader, de Gerona.
Joseph Cerveró, mercader, de Barcelona.
Gabriel Arquer, ciutadà honrat, de Barcelona.
Don Francesch Gamis y Falcó, oÿdor.
Misser Joan Antoni Grau.
Bernat Oliver, mercader.
Joachim Valls.
Joseph Pinyana, mercader, de Tortosa.
Joseph Gregori Alaix, notari, de Tortosa.
Francisco Alòs, mercader, de Barcelona.

Dada en Barcelona, a VIIII de setembre MDCLVI.

Don Francisco Gamis y Falcó. Joseph Hierò-
nim Besora. Doctor Rafel Boffill.
Soler, scriba major Generalis Catalonie.

18/5r Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuan que, obeint la orde de sa
magestat y de vostra excel·lència, han fetas las
nominacions de personas per las insiculacions
de las tres bossas faltan a fer, conforme la volun-
tat de sa magestat contenguda en sa real carta
de 21 de abril pròxim passat. Y per quant prete-
nen lo Capítol de la Çeu de Barcelona, en nom
propi y del estament ecclesiàstich, y lo bras mili-
tar que se’ls fa perjudiçi en exclòurer de dita in-
siculació los ecclesiàstichs y militars, los quals
han acostumat, y de present, tenir dits offissis,
segons la disposició del capítol 35 del nou re-
drés de las Corts del any 1599, ab lo qual està
statuït y ordenat que per quant los ecclesiàstichs
contribuexan igualment en tots los drets del
General, que per ço, los dits ecclesiàstichs pu-
gan concórrer y tenir qualsevols offissis del Ge-
neral ab la matexa igualtat que los militars y re-
als, y de fer lo contrari apar inconvenient, que
no tenint las ditas personas que han de ser insi-
culades las ditas calitats dels tres estaments se
introduiran offissials machànichs y plebeos, en
conformitat de la resposta feta per vostra ex-
cel·lència a la enbaxada sobra esta matèria feta,
// 18/5v // ab la qual fonch servit vostra ex-
cel·lència que advertisca lo que aparaxaria con-
venient, suplica a vostra excel·lència sia servit
manar o representar a sa magestat perquè decla-
re sa real intenció.

18/6r C

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, ab enbaxada per medi de son
síndic, diuen que, havent deliberat fossen dona-
das als tres cavallers que van a fer las levas per
Cathalunya tres-çentas lliuras, ço és, çent per
cada hu, a bon compte, de las mil lliures delibe-
rades, per tota la funcció que han de fer, dona-
ren dits cavallers intel·ligènçia no ternir-se’n per
contents, en conçideració dels gastos tenian fets
en sos abillaments y havian de fer fora de sas ca-
sas, y axí deliberaren los fossen donadas altres
tres-çentas lliuras ab las matexas rahons. Y esta
tarda, ab lo recaudo ha donat en conçistori lo
sacretari Salamó, han entèsblo gust de vostra ex-
cel·lència de què se’ls donàs en una paga tota la
cantitat de las mil lliures, per no haver de tornar
a fer més deliberacions y ab gust fassen la dita
funcció dits cavallers, a què, de prompte, han
deliberat se’ls donassen totas las ditas mil lliures
ab què entenen estaran satisfets de tot lo que
toca a pagar a compte del General, per la offerta
feta a vostra excel·lència en altra enbaxada, sens
haver de pagar altra cosa per dita rahó.

18/1r Elc rey.

Ilustre marqués de Olías y Mortara, primo de mi
Consejo de Guerra, mi lugarteniente y capitán ge-
neral, de los dotse officios que resolví se hiciesse insi-
culación, de los que me reserve y provehían antes los
deputados, falta de haser bolsas de tres que son los
de ajudante segundo y tercero del scrivano major y
el scriviente ordinario del racional, en cada una
dellas han de entrar dotse personas y las que sortea-
ren han de servirlos por si mismos y no por substitu-
tos y no han de poder transferirlos a otros. Con esta
advertencia scriví a don Joan, mi hijo, siendo mi
lugarteniente y capitán general en esse Principado
y condados, en 16 de março y 16 de setiembre del
año passado, de 1655, ordenasse a los deputados
propusiessen en número doblado veinte y quatro
personas para cada bolsa, que éstas fuessen de la es-
fera que por lo passado los han tenido, assí cavalle-
ros y mercaderes como notarios y scrivanos, siendo
mi intención, en quanto a estas calidades, que estos
officios los tengan hombres honrados y beneméritos
y que sirvan personalmente, y que los que ahora al
principio fueren insiculados tengan la pericia ne-
cessaria para servirlos por si mismos, y sea porpor-
sionado el exercicio para ellos, sin que se haga ago-
ra novedat con los que los tienen mientras no
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a. ambaixada intercalada entre els folis 17v i 18r del trienni
1656-1659.

a. ambaixada intercalada entre els folis 17v i 18r del trienni
1656-1659.
b. a continuació ratllat de que.
c. carta intercalada entre els folis 17v i 18r del trienni 1656-
1659.



mandare otra cosa. Y aunque dos veses han pro-
puesto los deputados para estos officios y mandé vol-
ver la primera propuesta, en la segunda tampoco
//18/1v // han guardado esta forma. Y siendo mi
volundad que se observe y que la insiculación se
haga de personas desttas calidades y circunstan-
cias, os remito la proposi(ci)ón segunda para que
les ordenéis la hagan de los sujetos que tengo resuel-
toa, en los quales concurran las calidades referidas,
auctoridad y pericia que es menester para que sir-
ven estos officios personalmente los que sortearen en
ellos, y me imbiaréys la proposición que hisieren los
deputados, avisándome vos también lo que se os of-
freciere de cada uno de los propuestos para tomar
resolución como más convenga. Dada en Aran-
juez, a 21 de abril 1656. Yo, el rey.

Don Didacus de Sada, secretarius. Vidit don 
Christophorus Crespi, vicecancellarius. Vidit co-
mes de Robres, regens. Vidit comes de Albatera.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit Mar-
ta, regens.

18/2r E

Nob obstante lo que vuestra señoría ha representa-
do en el papel que el síndico me ha dado y lo que
ponderan los dos que, con él de vuestra señoría,
me dio de los brazos eclesiásticos y militar, es preçi-
so que vuestra señoría nombre las personas para
los tres ofiçios, en la forma y de las calidades que
su magestad ha sido servido mandar, duplicadas
veçes ya governando el señor don Juan, y de pre-
sente, y después, si vuestra señoría juzgare de im-
portançia representar a su magestad las causas
que a los brazos les mueven y otras que a vuestra
señoría se le ofreçieren, por mi parte, de muy bue-
na gana ayudaré a todo lo que juzgaré conve-
niente. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. En Barcelona, a 7 de setiembre de 1656. El
marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

19/1r D

Moltc il·lustre senyor.

A notícia del molt il·lustre Capítol de la Seu de
Barcelona ha pervingut que sa magestat, que
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Déu guarde, hauria manat a vostra senyoria que
no anomenàs personas ecclesiàsticas en las bol-
sas de tres officis de la present casa, que vuy es-
tan per a incecular, y [....] lo sobredit sie contra
lo capítol 35 del nou redrés de las Corts del any
1599, ab lo qual està statuït y ordenat que, per
quant los ecclesiàstics [...] contribuexen igual-
ment en tots los drets [del] General, que per ço
los dits ecclesiàstics poguen concórrer y tenir
qualsevols officis del General, ab la mateixa
igualtat que los militars y reals. Per ço y altra-
ment, lo sýndic de dit Capítol suplica a vostra
senyoria sie de son servey exir y opposar-sse al
reparo de la contrafacció se faria a dit capítol 35
si de ditas bolsas eren esclosos los ecclesiàstics,
que a més és de justícia o rebrà a singular mercè.
Lo offici, etcètera. Altissimus, et cetera. Pastor.

s.n./r B

Diea tertia mensis apprillis anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo quinquagessimo
primo. Barcinone.

Honorabilis Honophrius Piquer, botiguerius te-
larum, civis Barcinone, scriba defenditoris et cus-
tos Generalis Cathalonie, gratis, et cetera, consti-
tuit et ordinavit procuratores suos certos, et
cetera, ita quod, et cetera, honorabilem Joannem
Salvador, apotecarium, Alexium Ribes, drogue-
rium, Petrum Legassa, negociatorem francige-
nam, cives Barcinone, reverendum Honophrium
Piquer, sacre teologie doctorem, et Josephum Pi-
quer, juvenem, botiguerium telarum, Barcinone
habitatores, filios suos, et quemlibet eorum insoli-
dum, absentes, et cetera, ad videlicet, pro dicto
constituente et eius nomine, dictum suum ofi-
cium scribe defenditoris et custodis dicti Genera-
lis Cathalonie in manibus et posse admodum
illustrium dominorum deputatorum dicti Gene-
ralis Cathalonie, seu alterius cuyusvis persone de
his potestatem habentis vel habiture, in favorem
persone dictis procuratoribus constitutis et alteri
eorum insolidum, benevisa toties quoties dictis
procuratoribus et cuilibet eorum apparuent, ce-
dendum et renuntiandum, eosdemque dominos
deputatos suplicandum mandare dictam renun-
tiationem ad dictum ofitium admitti // et provi-
deri, et pocessionem dicti oficii dicte persone tradi
faciendum eisdemque dominis deputatis et aliis
persone seu personis quibus spectet, circa predicta
omnia et singula quascumque supplicationes et
alias quasvis scripturas, tam publicas quam pri-
vatas, dandum, oferendum et presentandum eas-
que provideri, decretari et expediri petendum et

[ 1656 ]

a. a continuació ratllat con.
b. carta intercalada entre els folis 17v i 18r del trienni 1656-
1659.
c. suplicació intercalada entre els folis 18v i 19r del trienni
1656-1659.

a. procura intercalada entre els folis 18v i 19r del trienni
1656-1659.



supplicandum deliberationes ac provitiones quas-
cumque obtinendum et quavis instrumenta om-
niaque alia et singula ad premissa necessaria
cum protestationibus, requisitionibus, replicatio-
nibus et aliis opportunis dictisque procuratoribus
constitutis et cuilibet eorum insolidum, benevisis
sive quibus predicta ad impleri nequirent facien-
dum et firmandum seu fieri faciendum, instan-
dum et requirendum. Et demum, et cetera, pro-
misit habere rattum, et cetera. Et non revocare, et
cetera.

Testes sunt honorabiles Josephus Cuspespa et Ci-
prianus Picart, curritores auris, cives, ac Rapha-
el Hexarch, scriptor, Barcinone.

Premissis aliena manu scriptis fidem facit Jaco-
bus Sayos, regia auctoritate notarius publicus
Barcinone, hac propria scribens manu. Proba-
tum. //

Procuras per renunciar lo offissi de Honofre Pi-
quer, en cap dels dintre anomenats.

21/1r A

Molta il·lustre senyor.

Com és obligació precissa lo regonèixer a vostra
senyoria, duenyo y protector de esta real casa de
Poblet, fas a saber a vostra senyoria com me han
elegit, encara que indigne, abat de ella, estimant
esta honrra sols per a cumplir a les obligacions
degudes a vostra senyoria, a qui Nostre Senyor
guarde molts anys. Poblet, y setembre, 16 de
1656.

De vostra senyoria il·lustre son menor capella
que ses mans besa, fra Joachim Arbolí.

Molt il·lustre senyor.

21/2r Bb

Moltc il·lustres senyors.

Los molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya diuen que, per lo magnífich ad-
vocat fiscal y scrivà major de vostra senyoria, se
ha reportat una scriptura a son consistori que

conté un duptea entre vostra senyoria suscitat, si
durant los terminis de la offensa y defensa de la
visita poden los senyors visitadors que no són
instructors dels processos entrar en lo consistori
dels senyors visitadors, y assentar-se quiscú
d’ells en son lloch, a hont se acostumaven de
sentar durant lo tems preparatori de la visita;
concloent que los senyors deputats interpretenb

las paraulas del capítol 1 del redrés 1599, «a càr-
rech de les quals tres persones vinga a fer lo pro-
cés de la dita visita», fent la declaració en vir-
tut y interpretacióc del capítol 39 de les Corts de
1599. Al qued sa senyoria, per medi dele advocat
fiscal de dit General y scrivà major, responen
que lo dupte per vostra senyoria proposat y sus-
citat no és de tal qualitat que·s comprengaf de la
forma de la interpretacióg ab dit capítol 39 do-
nada, per no haver-se de interpretar paraula al-
guna de dit capítol 1h, litteralment, y axí ente-
neni no poden declarar dit dupte ab dita forma,
estant promptesj semprek a la observança de dits
capítols de Cort.

21/3r C

Juanl Cavallero, escribano del rey, nuestro senyor,
y público notario de número, certiffico y doy ffee
como oy día de la fecha destte, don Agustín Be-
rardo, cavallero de la horden de Santiago, me en-
tregó una carta escrita que decía: «Escriptta en
Barçelona, en dies y seis de agosto deste año, para
los diputtados del General del prinçipado de Cat-
taluña», y en su virttud requerí con ella a Geró-
nimo Ffrancolí entregasse al dicho don Agustín
Berardo las cartas y papeles que estavan en su po-
der tocanttes a los negocios de dicha Deputtación.
Y luego, encontinente, el dicho Gerónimo Ffran-
colí entregó al dicho don Agustín Berardo una
cartta que dixo ser de dichos señores de la Diput-
tación, con el sobre escriptto para su magestad, y
otra carta que dijo ser del señor marqués de Mor-
tara para su magestad, y otra cartta que dixo ser
de los dichos señores diputtados para el señor don
Luis de Haro, y otra carta que dijo ser de dichos
señores diputtados para el señor don Ffernando
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a. carta intercalada entre els folis 20v i 21r del trienni 1656-
1659.- anotació escrita al dors.
b. a continuació unes paraules ratllades.
c. resposta d’ambaixada intercalada entre els folis 20v i 21r
del trienni 1656-1659.

a. a continuació ratllat si d.
b. interpreten interlineat, damunt de declare junt ab los as-
sessors lo dit dupte, segons la forma del capítol 39 de les
Corts del any 1599, de y ratllat. 
c. a continuació repetit en virtut.
d. a continuació ratllat fa ss.
e. del interlineat, damunt de de ses ratllat.
f. comprenga interlineat, damunt de necessari ratllat.
g. a continuació ratllat de.
h. a continuació ratllat sens ésser interpretació declaratòria.
i. a continuació ratllat en aquest fet de ara.
j. a continuació ratllat a lur.
k. a continuació ratllat a la.
l. certificació intercalada entre els folis 20v i 21r del trienni
1656-1659.



Ruiz de Conttreras, de las quales el dicho don
Agustín Berardo ante mí y de dos testigos dio reci-
vo a ffavor de dicho Gerónimo Ffrancolí, al pie de
dicha carta, a donde firmó su recivo, y de pedi-
miento del dicho don Agustín Berardo para re-
mitir a dichos señores de la Diputación doy el pre-
sente. En la vila de Madrid, a quatro días del mes
de setiembre del año de mill y seiscientos y cin-
quenta seis. En fee dello lo signo y ffirmo en testi-
monio de verdad, Juan Cavallero.

21/4v Da

Moltb il·lustres senyors.

Los molt il·lustres senyors visitadors de la visita
del General de Cathalunya dubtan si, durant los
terminis de la offensa y deffensa de la visita, po-
den los molt il·lustres senyors visitadors qui no
són instructors de processos entrar en lo consis-
tori de dits il·lustres senyors visitadors, y assen-
tar-se quiscú d’ells en lo lloch hont se acostu-
maven assentar en lo temps preperatori de dita
visita y en lo temps de votar las sentèncias, motu
proprio, y sens ésser cridats y avisats per los dits
molt il·lustres senyors instructors y exercir juris-
dicció en la instrucció de dits processos. Y, atte-
nent que per la declaració de dit dubte se neces-
sita de la interpretació del capítol primer del
nou redrés de 1599, y en particular de aquellas
paraulas «a càrrech de les quals tres personas
vinga a fer lo procés de la dita visita», y altres en
dit capítol contengudas, en la matèria concer-
nents, la qual interpretació, segons disposició
del capítol trenta-nou de ditas Corts, se deu fer
per vostres senyories ab intervenció de altres
consulents, suplican per ço a vos sien servits in-
terpretar dit capítol primer y en particular ditas
paraulas y demés que tenen respecte al dubte
proposat.

23/1r A

Moltc il·lustre senyor.

A notícia dels molt il·lustres senyors visitadors
de la visita del General de Catalunya, per medi
del procurador fiscal de ella, y altrament per és-
ser públich y notori, ha pervingut que lo doctor
Joseph Stornell, de nació valencià, natural de la
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vila de Segur, occupa la dignitat de abat de la
vila de Cardona, de la qual prengué possessió en
lo mes de nohembre o desembre 1653, sens
que per part dels molt il·lustres senyors deputats
y oÿdors de comptes del trienni proppassat se
fes contradicció ni opposició alguna, com ho
devian fer, per ésser llur offici principalment
creat per a deffensar ab tot sfors los drets, perro-
gatives, usos y constums de la pàtria, y opposar-
se dita provisió y nominació expressament con-
tra la constitució tersera, col·locada en lo primer
volum de las constitucions, sots títol, «Que nin-
gun estranger puga tenir beneffici, etcètera». La
continuació del que fins vuy ha vostra senyoria
tollerat, y com de semblants tolleràncias los
danys que ne resultarian, sinó s’i provehia de re-
mey oportú, serian grans y comuns contra tots
los naturals del present Principat, venint-se per
ex camí a perder-se las perrogativas y prehe-
minèncias que los sereníssims reys, senyors nos-
tres, foren servits concedir y atorgar als naturals
del present Principat per rahó de singulars ser-
veys havian fets, desijant per ço dits molt il·lustres
senyors visitadors cumplir ab sas obligacions, y
que la dita constitució y demés aplicables sian
guardades, de la observanssa de las quals se’n ha
de reportar tant gran beneffici, fent, en primer
lloch, sabidora //23/1v // vostra senyoria de dita
expressa contrafacció. Supplican, y en quant
manester sia ab la deguda urbanitat los inter-
pel·lan, tingan a bé a opposar-se a dita expressa
contrafacció ab los medis que a vostra senyoria
aparexerà més convernir a la total reintegració
de dita constitució, attenent en effecte lo bene-
fici gran que·s considera en la diligència, per
quant, dins poch temps, se cumpliran los tres
anys que dit doctor Joseph Stornell occupa la
dita dignitat, passats los quals sinó precehís per
part de vostra senyoria interpel·lació, seria més
difícil la assecució del fi que deu vostra senyoria
desijar, demanant que al peu de la present sia
tocada la obblata per a continuar-la en lo dietari
de la present visita. Lo offici, etcètera. Altissi-
mus, et cetera, Nabona, fisci advocatus visite Ge-
neralis Catalonie.

24/1r A

Diea undecima mensis marcii anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo
sexto, in villa Granullariorum, diocesis Barcino-
ne.

Ego, Hiacintus Pujol, tabularius Generalis Ca-
thalonie in villa Granullariorum, diocesis Barci-
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a. a continuació unes paraules ratllades.
b. ambaixada intercalada entre els folis 20v i 21r del trienni
1656-1659.
c. ambaixada intercalada entre els folis 22v i 23r del trienni
1656-1659.

a. procura intercalada entre els folis 23v i 24r del trienni
1656-1659.



none, gratis, et cetera, constituo et ordino procu-
ratorem meum certum, et cetera, ita quod, et ce-
tera, vos Jacobum Canals, valluterium, civem
Barcinone, absentem, et cetera, ad videlicet, pro
meo et nomine jam dictum officium tabularii,
cum omnibus juribus et pertinenciis suis univer-
sis, in manu et posse admodum illustrum domi-
norum deputatorum dicti Generalis Cathalonie
ad favorem Francisci Pujol, botiguerii, dicte ville
Granullariorum, filium meum, per vos dictis do-
minis deputatis presentande, nominande et de-
signande, pure, libere et simpliciter et absque ulla
conditione, reservatione seu retentione, resignan-
dum, renuntiandum et cedendum et dictas resig-
nationem, renuntiationem et cessionem recipi et
admiti petendum, suplicandum et obtinendum,
ita et taliter que dictus Franciscus Pujol dictum
oficium per vos resignatum, renuntiatum et ces-
sum fuerit de eodem officio juribusque et perti-
nentiis illius universis, valide //24/1v // provide-
atur et provideri mandetur cum omni juris
plenitudine et effectu et inde instrumenta que-
cumque vobis benevisa faciendum et firmandum
seu fieri faciendum. Et demum, et cetera. Promi-
to habere ratum, et cetera.

Testes sunt magnificus Antonius Flaquer, baju-
lus ville et termini Granullariorum, et Josephus
Cuberta, botigerius pannorum lane, dicte ville,
diocesis Barcinone.

In quorum propria manu scriptorum fidem et
testimonium ego, Hiaciuntus Maspons, regia
auctoritate notarius publicus ville Granullario-
rum, diocesis Barcinone, hic me subscribo et
meum solitum appono sig+numa.

24/2r B

Dieb undecima mensis marcii anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo
sexto, in villa Granullariorum, diocesis Barcino-
ne.

Ego, Hiacintus Pujol, tabularius Generalis Ca-
thalonie in villa Granullariorum, diocesis Barci-
none, gratis, et cetera, constituo et ordino procu-
ratorem meum certum, et cetera, ita quod, et
cetera, vos Franciscum Pera, adroguerium, civem
Barcinone, absentem, et cetera, ad videlicet, pro
meo et nomine jam dictum officium tabularii,
cum omnibus juribus et pertinentiis suis univer-
sis, in manu et posse admodum illustrum domi-
norum deputatorum dicti Generalis Cathalonie

ad favorem Francisci Pujol, botiguerii, dicte ville
Granullariorum, filium meum, per vos dictis do-
minis deputatis presentande, nominande et de-
signande, pure, libere et simpliciter et absque ulla
conditione, reservatione seu retentione, resignan-
dum, renuntiandum et cedendum et dictas resig-
nationem, renuntiationem et cessionem recipi et
admiti petendum, suplicandum et obtinendum,
ita et taliter que dictus Franciscus Pujol dictum
officium per vos resignatum, renuntiatum et ces-
sum fuerit de //24/2v // eodem officio juribusque
et pertinentiis illius universis, valide provideri
mandetur cum omni juris plenitudine et effectu
et inde instrumenta quecumque vobis benevisa
faciendum et firmandum seu fieri faciendum.
Et demum, et cetera. Promitto habere ratum, et
cetera.

Testes sunt magnificus Antonius Flaquer, calde-
rerius, et Josephus Cuberta, botigerius pannorum
lane, ambo ville Granullariorum, diocesis Barci-
none.

In quorum propria manu scriptorum fidem et tes-
timonium ego, Hiaciuntus Maspons, regia aucto-
ritate notarius publicus ville Granullariorum,
diocesis Barcinone, hic me subscribo et meum soli-
tum appono sig+num.

Inventaria pres de orde de ses 
senyories dels fraus que té en son
poder lo receptor dels fraus, en lo
aposento que té en la casa del
General.

26/1r C

Divendres, a 6 de octubre 1656.

Constituïts personalment los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes, exceptat,
perb impediment de sa malaltia, lo molt il·lustre
senyor don Franciscoc Gamis y Falcó, en lo [...]d

del General y en lo aposento a hont té residèn-
cia lo deffenedor del General y receptore dels
fraus, per a cumplir a la obligació de sos officis,
han mirat, vist y regonegut los fraus que de pre-
sent se troban en dit aposento, que estan custo-
dits en los armaris de aquell, y són los següents:
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a. a continuació, al dors, quatre línees ratllades.
b. procura intercalada entre els folis 23v i 24r del trienni
1656-1659.

a. memorial intercalat entre els folis 24v i 25r del trienni
1656-1659.- anotació escrita al dors.
b. per...malaltia interlineat.
c. a continuació ratllat Gal.
d. [...]...lo interlineat al marge esquerre.
e. a continuació ratllat y en aquell se han trobat.



Primo, dos plagados, ço és, lo hu de tafetà lao-
nat y l’altre negre.
Ítem, un manto blau.
Ítem, dos mantos blanchs.
Ítem, altre manto negre, enbastat y tallat
Ítem, un guardapie de teleta blava de ayguas
Ítem, onse palms tafetà negre.
Ítem, un partit de tafetà doble negre, tallat de
hu del taler negre sobredit.
Ítem, vuitanta sombreros, entre home y dona,
negrers.
Ítem, altre sombrero negre.
Ítem, onse palms tela alemanya.
Ítem, una pessa de vellut negre ja ensetada.
–Apel·lacióa–.
Ítem, una cana estamenya negre.
Ítem, sinch partits presos de la botiga de Agustí.
–[...]b causa de apel·lació devant los [asses-
sors]–.
Ítem, dos trossos telas tanyidas.

26/1v Ítem, vint-y-dos palms tela blanca.
Ítem, tres partits de la botiga de Joan Culler,
francès.
Ítem, quatre sachs dec teles y mercer.
Ítem, una cana de sargeta parda estreta.
Ítemd, tres retalls de bayeta negre.
Ítem, dos sombreros negres.
Ítem, una sort de cartase mullades de aygua de mar.
Ítem, un taler ab dos mantos blanchs en què ni
ha de texit quatre o sinch canas.

De quibus, et cetera. Presentibus pro testibus Jo-
anne Vila, studente theologie, et Antonio Fava-
ra, negociatori, Barchinone degentes.

27r D

Haviendof su magestad su real chathólica y pía
consideración a que por ocasión de la guerra y de
las turbaçiones passadas de este Prinçipado, se ha-
brían cometido en él diversos excesos y delictos con-
tra la Magestad Divina, assí a personas eclesiásti-
cas y religiosas como seculares, y entendido que la
immunidad eclesiástica y algunos lugares sagra-
dos fueron violados, incurriendo en diferentes
censuras o yregularidades, y que personas eclesiás-
ticas o religiosas, con pretexto de la guerra defen-
siva, tomaron armas y salieron a pelear y por sus
propias manos causaron muertes, incendios, mu-
tilaciones, escándalos y venganças y otros muchos
sacrilegios, pecados y hurtos suxetos a restituzión,
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haviendo después celebrado sin haver hecho caso de
dichas yrregularidades y çensuras en que incu-
rrieron, y deseando como padre y señor natural
destos vasallos que por esta causa no padezcan sus
conçiencias, haviéndolos su magestad perdonado
todas las culpas y delitos cometidos contra su real
corona, le pareçió suplicar a su Santidad, como lo
hiço por medio de su embaxador, el señor duque
de Terranova, se sirviese despachar una abso-
luçión general para todo este Principado, que
comprehendía los dos fueros interior y exterior, en
todo género de personas, assí seculares como ecle-
siásticas y religiosas, con dispensançión de quales-
quiera yrregularidades y çensuras en que huvie-
ren incurrido y restituçiones a que estuvieren
suxetos por las causas referidas, y que cometiese su
Santidad a los ordinarios y confesores que, según
// la circunstançia del delito, apliquen la satis-
façión y penitencia, y tamvién fue servido orde-
nar al duque suplicase a su Beatitud se sirviese
despachar otro breve con una bendiçión general
para toda la tierra, cometiendo el hacerla a los
ovispos y cavildos, sedes vacantes, y a los demás
prelados del Principado, cada uno en la diócesis y
districto que le tocare, para que por este medio se
sirva Nuestro Señor, apocando su enoxo de las
ofensas cometidas contra su Divina Magestad,
por las causas referidas, fertilizar los campos y
augmentar los frutos como solían produçir antes
de las alteraciones. Y teniendo aviso del duque
que su Santedad, por los motivos referidos, se ha
inclinado a condeçender en ello, exçepto en vio-
laçión de conbentos de monjas y haver puesto ma-
nos en saçerdotes, cuyos despachos diçe el duque se
darán en la dotaría a la persona que acudiere
por ellos, ha sido servido avisármelo con su real
carta de 22 del passado y mandarme juntamente
lo partiçipe a vuestra señoría y le diga que siendo
estas concesiones para benefiçio unibersal y común
de este Prinçipado, parece toca directamente a
vuestra señoría el acudir a Roma a sacar estos
breves y subministrar los derechos dellos, y no dudo
que vuestra señoría, con su çelo y atençión, sabrá
ponderar el benefiçio común que se seguirá en lo
espiritual y temporal, y porque su magestad co-
nozca la estimaçión que se deve haçer de tan gran
piedad hixa sólo de su real grandesa y del infinito
amor que tienen destos sus vasallos, dispondrá
luego el acudir a Roma inviando crédito a su
ajente para la satisfaçión destos gastos, hablando
al duque // que estará prevenido de asistirle para
obtenerlos, que según insinúa en su carta no se-
rán de mucha monta y me avisará vuestra seño-
ría de lo que en esto resolviese y fuere obrando
para que todo pueda dar quenta a su magestad.
La Divina guarde a vuestra señoría muchos años.
Del campo junto a Torruella de Mongrí, a 11 de
octubre 1656. El marqués de Olías y Mortara.
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a. apel·lació interlineat al marge esquerre.
b. [...]...[assessors] interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat teles.
d. a continuació ratllat quatre.
e. a continuació ratllat bollades.
f. carta intercalada entre els folis 26v i 27r del trienni 1656-
1659.



28r Aa

Memorialb dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya po-
san al excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, lloctinent y capità general de sa ma-
gestat, que Déu guarde, en lo prinçipat de Ca-
thalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, per
al offissi de guarda ordinari del portal del Àngel
de la present çiutat, per haver suspès la visita de
dit General a Jaume Casas, qui obté dit offissi,
són las següents: Jaume Çalbà, droguer, Salva-
dor Feliu, llibrater, Joan Çabater, valer, çiute-
dans de Barcelona.

Dat en Barcelona, en la scrivania major del Ge-
neral de Cathalunya, a 25 octubre 1656.

29r A

Hállomec con tres cartas de vuestra señoría todas
de 21, y con mucho contento de la resoluçión tan
acertada que ha tomado ese consitorio de emviar
crédito a la gente que tiene en Roma, a sacar los
buletos de las conceçiones que su Santidad ha sido
servido haçer a esta provinçia, de que he dado
quenta a su magestad y creo ha de quedar dello
muy servido. Y en lo que vuestra señoría apunta
de Claret, he dado orden que se tomen las infor-
maciones, y los que resultaren culpados serán cas-
tigados. Y también me conformo con el sentir de
vuestra señoría en raçón de no nombrar, por
aora, más capitanes en su terçio, pues ay cinco que
serán bastantes hasta que las levas de la provinçia
están más adelantadas, escusando el gasto que de-
llo se puede seguir, que quanto sea ocasión que ne-
cesite de más yo se lo avisaré a vuestra señoría
para que nombre en conformidad de lo que en su
carta me ofreçe. Y procuraré se despache el infor-
me que pide su magestad, sobre lo que vuestra se-
ñoría pretende, de la provisión de los ofiçios que
exçeden de 30 escudos de salario, que en todo //
29v // lo que fuere beneficio y aumento de esa cassa
lo procuraré yo con muchas beras y atençión.
Guarde Dios a vuestra señoría muchos años. Del
campo junto a la Visval, a 30 de octubre 1656. El
marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados.

30/2r Certifícha jo, Francesch Lentisclà, nottari de
Barcelona, scrivà major de la visita del General
de Cathalunya del trienni 1653, que en corro-
boració del advertiment fet per part del molt
il·lustre concistori dels senyors visitadors de la
present visita al molt il·lustre concistori dels se-
nyors deputats de dit General, a dos del corrent,
en rahó que ses senyories fossen servits oposar-
se a la contrafacció de la constitució tercera, sots
títol «Que los estrangers no pugan obtenir be-
nefficis ni officis ecclesiàstichs en Cathalunya»,
per haver-se contrafet en aquella per ocasió que
la dignitat de abat de la iglésia col·legiata de la
vila de Cardona ocupa lo doctor Joseph Estor-
nell, no podent-la ocupar per no ésser ell catha-
là, antes bé natural del regne de València, y com
per lo perill que y poria haver en la tardansa de
fer-se dita oposició a dita contrafacció, per com-
plir-se dins pochs dies lo temps de la pocessió
triennal de dit abadiat, no obstant que per altres
testimonis en avant ministradors se espera restar
més plenament justificada la intenció del procu-
rador fiscal de dita visita, los molt il·lustres se-
nyors visitadors instructors de processos, junta-
ment ab lo molt il·lustre senyor doctor Francesc
Maresma, visitador, hagen deliberat lo die pre-
sent y baix scrit que, per mi, scrivà major de dita
visita, fos feta una fe auctèntica narrant en ella,
generalment, que en la querela instant dit pro-
curador fiscal feta de número 4, consta per de-
posicions de testimonis que dit doctor Estornell
és natural del regne de València y ocupa dita
dignitat, per tant, en exequució de dita delibe-
ració, jo, dit y baix scrit scrivà major de dita visi-
ta, fas fe que en dita querela consta plenament,
per deposicions de testimonis que en aquella
han deposat de veu y fama pública, que lo dit
doctor Joseph Estornell // 30/2v // ocupa dita
dignitat de abat de dita iglésia col·legiata de la
vila de Cardona y és natural del regne de Valèn-
cia. En fe de les quals cosas fas la present certifi-
catòria sotascrita de mà mia pròpria y segellada
y referendada ab lo segell major de dita visita.
En Barcelona, vuy als VI del mes de octubre any
de la Nativitat del Senyor MDCLVI.

Scriba major visita Generalis Catalonie Francis-
cus Lentiscla, notarius publicus Barcinone.

30/3r A

Losb molt il·lustres senyors deputats del General
de Chatalunya han tingut notícia que vostra mer-
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a. a continuació unes paraules ratllades.
b. memorial intercalat entre els folis 27v i 28r del trienni
1656-1659.
c. carta intercalada entre els folis 28v i 29r del trienni 1656-
1659.

a. certificació intercalada entre els folis 29v i 30r del trienni
1656-1659.
b. requeriment intercalat entre els folis 29v i 30r del trienni
1656-1659.



cèa, com ha notari, aurie llevat acte de la posses-
sió que ha pres de la abadia de Cardona lo doc-
tor Joseph Stornell, natural del regne de Valèn-
cia, y stranger, ab què ha incidit en les poenes de
la constitució 10b del mateix títol, que és de és-
ser inàbils, ab lo que y sens altra declaració y pri-
vats del offici de notari en lo present Principat.
Per ço, lo procurador del síndic del General lo
requereix e enterpel·le que, enccontinent li lliu-
re tots los actes e la aprísia de aquests, que tenia
respecte a la possessió presa per dit doctor Es-
tornell de la abadia de Cardona, acusant-li tam-
bé les penes sobredites y totes les altres que per
generals constitucions ha incorregut. Requirens
notarium, et cetera.

30/4r C

Died undecima octobris millessimo sexcentessimo
quinquagessimo sexto. Barcinone.

Ego, Joannes Paulus de Lloselles, domicellus, Bar-
cinone domiciliatus, sindicus Generalis principa-
tus Cathalonie, per suam magestatem electus et
nominatus in et cume suo regio privilegio et per
admodum illustres dominos deputatos et audito-
res computorum dicti Generalis de dicto officio
provisus, prout de dicta mea provisione et posses-
sione dicti officii constat instrumento recepto in
scribania majori dicti Generalis, die vigesima
septima julii proximi preteriti, prout ego, notta-
rius infrascriptus, fidem facio dicto nomine, gra-
tis, et cetera, constituo et ordino procuratorem
meum seu verius dicti Generalis certum, et cete-
ra, ita quod, et cetera, vos, Josephum Ambros, ci-
vem Barcinone, licet absentem, et cetera, ad vide-
licet, pro me et nomine meo, tanquam sindico
prefato, omnes et quasqunque requisitiones et alias
quascumque scripturas quibusvis personis presen-
tandum seu presentari facien- //30/4v // dum, et
de ipsis presentationibus instrumentum et instru-
menta publica fieri, faciendum, instandum et
requirendum. Et demum, et cetera, promitto ha-
bere ratum, et cetera. Actum, et cetera.

Testes sunt Josephus Palou et Hieronymus Gali,
nottarii, cives Barcinone.

30/5r Se ha de presentar al doctor Joseph Stornell. B.
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Losa molt il·lustres senyors deputatsb del Gene-
ral de Chatalunya an tengut notícia que vostra
mercè, senyor doctor Joseph Stornell, essent
com és natural del regne de València, fa actes y
diu que obté lo eclesiàstic beneficic de abat de la
iglésia col·legiada de la vila de Cardona, ab lo
que se contrafà al títol y constitucions que
«Strangers no puguen obtenir beneficii ni officii
eclesiàstics en Chatalunya», y en particular a la
constitució primera y dezena del mateix títol,
en les quals, particularment, se prohibeix tenir
strangers abadies en lo present principat ded

Chatalunya. Per ço, los deputats, e o lo síndic
del General, y per ell son procurador, lo reque-
reix e interpel·le que, encontinent, se aparte de
tractar-se com a abat de Cardona ni fer actes al-
guns en nom de dita abadia, antes bé que, en-
continent, tot quant dret pugue preténdrer te-
nir en dit benefici lo dimittesque y renuncie,
dezistint de tota ocupació y detenció quant la
tingués, altrament proteste de valer-se de tots
los remeis que les generals constitucions dispo-
sen. Requirens notarium, et cetera.

30r A

Bonaventurae Closa, sobrecullidor de General
de las parts de llevant, à comptat y pagat la terça
de janer, fabrer y mars 1656, del dret hordinari
y def guerra.

De las quals vagan los comptats de Rosselló y
Serdanya, per guerra.

Mataró. Són blanchs: Arenys, Canet, Calella,
Pineda, Malgrat, Granollers, Caldes de Mon-
bui, San Seloni. Y vaga la de Sant Faliu de Cudi-
nes.

Girona. Són blanchs: Girona, Blanas, Tossa,
Pals, Palafrugell, la Bisbal, Bagur. Vagan per
guerra: Besalú, Torroella de Mongrí, San Pera
Pescador, Castelló de Anpúrias, Rosas, Cada-
qués, la Selva de Rosas, Llenssà, Perelada, la
Junquera, Figueras, Sincclaus.

Vich. Són blancs: Vich y Manresa. Vagan per
guerra: Ripoll, San Juan Sasbadessas, Berga,
Camprodon y Olot.
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a. a continuació unes lletres ratllades.
b. a continuació ratllat en la.
c. a continuació unes lletres ratllades.
d. procura intercalada entre els folis 29v i 30r del trienni
1656-1659.
e. cum interlineat.

a. requeriment intercalat entre els folis 29v i 30r del trienni
1656-1659. - a continuació ratllat deputats.
b. deputats interlineat.
c. a continuació ratllat de la abadia.
d. a continuació repetit de. 
e. relació intercalada entre els folis 29v i 30r del trienni 1656-
1659.
f. a continuació ratllat guerr.



Feta dita relassió, als 10 de noembre 1656. Ber-
nat Valencas, regint lo racional.

44-10-6, ordinari.

92-13-9, guerra.

32/1r B

Molta il·lustre senyor.

Miquel Navarro y Jauma Valldeperas, taulers de
la vila de Olesa, diuen y representan a vostra se-
nyoria que, no obstant que ab sos privilegis sien
franchs de alotjaments de soldats y contri-
buçions, ab tot, sempre los jurats y balle de dita
vila los hanb posat soldats en sas casas, no sols
los que haurian allotjats sinóc fosan estats tau-
lers però encara molts més, de tal manera que
no sols se’ls guarde dita perrogativa y exempçió
però encara per lo mateix respecte que són offi-
cials del General són més carregats; y tenint
allotjaments, com tenen, no podend acudir a las
obligaçions de sos officis de la manera que deu-
rian, y per so se’ls fa querelas en la visita y se ex-
posan a grans perills de què los soldats no·ls ro-
ben les mercaderias y diners, y no·ls prenguan o
espallen los llibres ye enculls. Y com se haje re-
presentat moltes vegades als predesesors de vos-
tra senyoria per tots los taulers de Catalunya lo
sobradit, no sols se ha conagut alívio però enca-
ra major càrrega. Per tant y altrament, los so-
bradits taulers suplican a vostra senyoria siaf ser-
vit admètrer las ditas renunciacionsg, offerint-se
ajustar sos comptes en la forma acostumada, lo
que a més és de justícia ho rebran a singular
merçè de vostra senyoria. Lo offici, etcètera. Al-
tissimus, et cetera. Pastor.

Oblata XXVIIII novembris MDCLVI, et cetera, et
domini deputati, intervinientibus dominis audi-
toribus computorum, dixerunt quod admitebant
dictas renunciationes si et in quantum, et cetera.
Soler, juris utriusque doctor et scriba major Ge-
neralis Catalonie.

32/2r A

Il·lustríssima y excel·lentíssim senyor.

Per privilegis reals y consuetud, ús y observanca
de tems immemorial, los officials del General en
lo presentb Principat, axí deputats locals com
taulers y altres officialsc de dit General, són es-
tats exemps de alojament de soldats en ses cases.
Vuy, los ordinaris dels llochs y los jurats, per lo
mateix cas que dits taulers y officials pretenen
esta exempció, són més vexats y carregats en
ells, per lo que en la col·lecta de la Deputació
local de Leyda ningun tauler ha volgut acceptar
los libres del Generald, a hont han de continuar
la exacció dels drets y despaix de les mercade-
rias, pere patir allodjament, y cada dia arriban al
consistori dels deputats taulers de differens pars
de Cathalunya que renuncien ses taules, així
que continuant-se lo allodjament patirà lo Ge-
neral gran pèrdua, ni trobarà persona qui vol-
gue cobrar los drets del General, la cobransa
dels quals és tant necessària per al servey de sa
magestat, Déu guarde, satisfacció y paga dels
salaris, censals y altres gastos de la Generalitat. Y
essent exempts de allodjament los balles y ju-
rats, per ocasió d’estar ocupats en lo servey pú-
blic de les universitats y administració de la jus-
tícia, tambéf ho an d’ésser los officials y taulers
del General, ocupats en lo ministeri públic de la
exacció dels drets. Per lo que los deputats supli-
quen a vostra excel·lènciag sie de son servey fer-
los mercè en manar no se allodgen soldats en les
cases dels taulers y altres officials del General,
que ho rebran a particular mercè.

Y axí matex, se suplica a sa excel·lència que sia
servit manar al governador de las armas de Tar-
ragona que restituesca, o restituir fassa, per la
persona en poder de qui sian las claus de las dos
botigas pròprias del General, çituades en lo port
de mar de dita ciutat, per a ser neçessàrias a re-
condir en aquellas las robas de entrada y axida
que deuen dret al General.

Axí matex, se suplica a sa excel·lència sia servit
manar //32/2v // informar ab sa carta al rei, nos-
tre senyor, que Déu guarde, que tingue a bé de
alsar la reservació de las provisions de offissis
que exçedexan trenta lliuras de çelari quiscun
any, y restituir aquella als deputats y oÿdors de
comptes del General, per lo dany se experimen-
ta en la vacant de aquells, per reperar los preten-
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a. renúncia intercalada entre els folis 31v i 32r del trienni
1656-1659.
b. a continuació ratllat soldats.
c. no interlineat.
d. a continuació ratllat acud.
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g. a continuació ratllat com sia de jus.

a. ambaixada intercalada entre els folis 31v i 32r del trienni
1656-1659.
b. a continuació ratllat ciutat.
c. a continuació ratllat reals.
d. a continuació ratllat, al marge esquerre, per patir allodja-
ment.
e. per partir allodjament interlineat al marge esquerre.
f. també interlineat, damunt de una més ratllat.
g. a continuació ratllat fer.



sors al gasto se fa en Madrit en la despedició
dels privilegis y interessos de la moneda y drets
per agènçias, com ja se scrigué a vostra ex-
cel·lència en la campanya y fonch servit respònr-
rar que «lo haría», y lo agent de la Deputació ho
està instant en totas sas cartas, que confia alcan-
sar-o en tenir aquesta informa.

33r A

Aa los venerables nobles y amados nuestros los de-
putados del General de mi principado de Catalu-
ña y condados de Rossellón y Cerdaña.

El rey.

Diputados. Con occasión de lo que ha passado en
la inhabilitaçión del doctor Jaçinto Sansa, canó-
nigo de la sancta Iglésia de Urgel, en la suerte de
oydor eclesiástico, se ha reconocido el inconvenien-
te de que los habilitadores y los de la insaculaçión,
que llaman insaculadores, hayan de inhabilitar
por escrutinio y sin dezir los motivos, siendo perso-
nas insaculadas por mí y por mi orden, y por otras
causas más de las expressadas en los capítulos de
Corte, y proceden de drecho. Y visto en mi Consejo
Suppremo, ha pareçido que los dichos habilitadores
o insaculadores en las habilitaciones para el con-
curso y suerte de los offiçios de diputados y oydores
y otros, han de votar en voz y no por escrutinio, y
que deben y han de expressar regularmente las
causas por las quales inhabilitan a los que están
insaculados, y en caso de haverlas secretas y que no
convenga expressarlas, tengan obligaçión de de-
zirlas luego a mi lugarteniente y capitán general
o al que presidiere en esse Prinçipado y condados
para que resuelva lo que convenga y pareçiere que
debe hazerse y esto se executará, de que ha pareçi-
do advertiros y encargaros sigáis sus órdenes, que
assí es mi voluntad. Dada en Madrid, a XXV de
noviembre MDCLVI. Yo, el rey.

Don Didacus de Sada, secretarius. Don Christo-
phorus Crespi, vicecancellarius. Vidit comes de
Albatera. Vidit Marta, regens. Vidit don Micha-
el de Lanuza. Vidit don Petrus Villacampa, re-
gens. Vidit don Paschalis, regens.

Buydadab en un llibre daurat a hont estan assen-
tats molts decrets del senyor don Juan de Àus-
tria.
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36/1r A

Tengoa aviso que se deshaçen los soldados con que a
ofreçido servir a su magestad esta provincia por
falta de socorros, y que ésta le ocassiona, por que
muchas unibersidades an dejado de haçer el depó-
sito de sus pagas en el banco desta çiudad, y que
otras las an escrito a don Gabriel de Lupián sin
la distinçión y declaraçión neçesaria por no haver
ajustado vuestra señoría la forma que en esto se
havía de observar, para que entren en poder del
pagador de la Diputaçión, por cuya mano an de
ser socorridos estos soldados. Y haviendo de correr
esto por quenta de vuestra señoría, conforme lo
ajustado, vuesta señoría dispondrá luego la for-
ma en que se han de haçer estos depósitos y la
quenta y raçón que se ha de llevar con todo lo de-
más neçessario, // 36/1v // para que este serviçio
no se malogre, como lo espero de la atençión con
que acude vuestra señoría siempre a todo lo que es
del mayor serviçio de su magestad. La Divina
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelo-
na, a 3 de henero de 1657. El marqués de Olías y
Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

36/2r Embaxadab feta a sa excel·lència de
orde de ses senyories, per medi del
síndich del General.

B

36/3r Excel·lentíssim senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diem a vostra excel·lència, perc

medi de nostre sýndich, que tenim vist la scrip-
tura de vostra excel·lència feta a 3 del corrent
mes de janer, en la qual és servit advertir que,
per no aver ajustat nosaltres la forma que se ha
de observar perquè entre lo diner dels socorros
dels soldats de las universitats de Cathalunya
agregats al tèrciod, en mà del pagador de la De-
putació, se desfan los soldats; y en resposta que
entenem tenir ajustat la dita forma, de la mane-
ra que està disposat en los capítols de la con-
ferència, ço és, que las universitats deposen en
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a. carta intercalada entre els folis 32v i 33r del trienni 1656-
1659. - anotació escrita al dors.
b. buydada...Àustria interlineat al marge superior esquerre.
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1659.
b. ambaixada intercalada entre els folis 35v i 36r del trienni
1656-1659.
c. per...sýndich interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat de la Deputació, se desfan los sol-
dats.



lo banch de la present ciutat en nom nostre,
apart per compte de guerraa, de dos en dos me-
sos, lo diner muntaran los socorrosb de sos sol-
dats bestrets al principi, per girar aquell al paga-
dor de nostre tèrcio, a effecte de pagar los dits
socorros; y que avent deposat en esta forma sis
universitats mil cent trenta-set lliuras, quinse
sous, diem 137 lliures, 15 sous, en sengles par-
tidas des de 8c fins a 17 de novembre, avem de-
liberat que sien ditas y scritas a Joan Guinart,
donzell, regent los comptes, pagador de nostre
tèrcio, lo qual té donat avís a son tinent que pa-
gue aquellas mentres bastan als soldats de cada
una de las universitats que los tenen deposadas,
de la matexa manera //36/3v // que paga los so-
corros als soldats de nostre compte; si altres sol-
dats de altres universitats, que no han deposat
en lo banch a compte nostre, hi ha en lo tèrcio,
és ben cert no seran estats socorreguts de nostre
pagador, ni podem donar-li tal orde fins que, ab
effecte, hajen deposat en la dita forma, per no
poder bestràurer lo diner del General, com ni
pagard als soldats de universitats agregats al tèr-
cio de la ciutat de Barcelona, qui té son pagador
particular, y del deposat offerim fer donar
compte y rahó a dit regent los comptes, y del
demés nos entrarà, a qui vostra excel·lència y
sempre que manarà; desijant summament que
lo servey de nostre tèrcio y del Principat se con-
tinue ab lo fervor degut y no·s mallogre lo tre-
balle pres y gastof fet.

En rahó de fer pagar en la dita conformitat a las
universitats lo que no han pagat fins açí, y que
paguen en avant, entenem no poder-nos-ne en-
tremétrer, en via de jurisdicció, per no ésser
drets del General ni estar-nos comès per Corts
Generals, a què sols abasta nostra jurisdicció en
via de direcció, ja cumplírem en las cartas horta-
tivas enviàrem a las universitats per los tres cava-
llers de la leva, las quals estaven fundadas en lo
alívio de allotjaments y contribucions patits per
los provincials fins lashoras, la qual vostra ex-
cel·lènciag offerir fent aquest servey, y de parau-
la fonch vostra excel·lència servit donar-nos //
36/2v // aqueixa confiança, dienth exien moltas
tropas de Cathalunya. Emperò, experimentam
dels contínuos clamors de las universitats
que·ns arriben que no senten alívio algú, y te-
men no retarde las pagas dels socorros de sos
soldats, per no poder-la suportar, y juntament
lo allotjament y contribució, la qual nos obliga

a supplicar a vostra excel·lència quea sie servit
manar reparar tant gran dany y contrafació a ge-
nerals constitucions de Cathalunya, usos y lli-
bertats de aquella, com del zel y attenció de
vostra excel·lència al servey de sa magestat, que
Déu guart, y bé y conservació de aquest Princi-
pat, confiam.

També diem a vostra excel·lència que dias ha
que, ab embaxada en escrits, per medi del ma-
teix sýndich, supplicàrem a vostra excel·lència
tres cosas en gran benefici del General de Ca-
thalunya. La primera que mane observar la
exempció de allotjaments en las casas dels offi-
cials del General en las ciutats, vilas y llochs de
Cathalunya, que si bé lo noble regent la Real
Cansellaria demana lo privilegi emperò és notò-
ria y de gran conveniència al General. La sego-
na, la carta de informe a sa magestat per la resti-
tució al nostre consistori dels officis lo salari dels
quals passa de 30 lliures, sous, quiscun any, que
se ha retingut. La terçera //que mane vostra ex-
cel·lència al senyor de las armas de Tarragona
que restituesca las dos botigas y las claus de
aquellas que són del General, situadas en lo
port, per recondir las robas y mercaderias que
entran o ixan que deuen dret de General y bo-
lla, que fins açí no tenim notícia se sie manat,
supplicam a vostra excel·lència mane despatxar
conforme tenim supplicat.

36/4r C

Notab dels dinés que han depositat las veguerias
per als socorros dels soldats provincials a solta
dels molt il·lustres senyors diputats de Catalu-
nya, des de 8 de noembre fins a 17 de dit.

Primo, en 8 de dit, 
Tarragona, 241 lliures, sous.
En 8 de dit, lo batlle 
de Mataró, 216 lliures, 16 sous.
En 10 de dit, Cervera, 
y per ella, lo capità 
Fortuny, 179 lliures, sous.
En 17, Cervera, y per 
ella, lo capità Matheu 
Sentís, 104 lliures, 16 sous.
En 17 de dit, Tortosa, 184 lliures, 11 sous.
En 17 de dit, lo batlle 
de Tarrasa y Vallès, 211 lliures, 12 sous.

1.137 lliures, 15 sous.
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a. a continuació ratllat per girar.
b. a continuació ratllat del.
c. a continuació ratllat de n.
d. pagar interlineat.
e. a continuació ratllat y que no.
f. gasto fet interlineat al marge esquerre.
g. a continuació unes lletres ratllades.
h. dient interlineat, damunt de per ratllat.

a. que..manar interlineat.
b. relació intercalada entre els folis 35v i 36r del trienni
1656-1659.



De Llorens per mossèn 
Joan Phelip, 70 lliures, sous.

1.207 lliures, 15 sous.

Aa ... de decembre, Monblanc à dit que ha de
donar-los al governador de Catalunya, 220 lliu-
res, sous.

37r D

Porb el papel que el síndico de essa cassa me ha en-
tregado repuesta del mío de 3 deste, quedo enten-
diendo como vuestra señoría desea ayudar por su
parte para que se continue el servicio de la gente
que ha ofreçido esta probinçia, y porque sobre la
forma con que las unibersidades an de haçer los de-
pósitos de los socorrros, su distribuiçión y cobrança
a menos costa, se ofrecen algunos reparos, será bien
buelba a nombrar vuestra señoría persona para
que confiera con las que tengo nombradas, que son
las mismas a las quales encargué este negocio, por-
que, juntas, traten y vean como se podrán ajustar,
pues como vuestra señoría reconoze inporta tanto
no se malogre lo que se a gastado y trabajado en la
efectuaçión deste servicio. Asta agora he procura-
do todo el alibio posible a este Principado, supli-
cando a su magestad sacase de aloxar del fuera
más de dos mill cavallos, por lo qual son los quarte-
les este año con mucha más moderaçión que los
otros, ni he querido molestar // 37v // los lugares
con la leba de azémilas y gastadoras, como se había
echo siempre, que no a sido escusarles poca costa y in-
comodidad, y he rebajado también las contri-
buiçiones de leñas y azeite de las plazas, con que,
considerado el tiempo en que nos vemos, es quanto se
ha podido hazer para cumplir lo que tenía ofreçido.

A los ministros tengo encargado guarden a los of-
ficios de la Generalidad la exempción que les toca
en los alojamientos, y con brevedad informaré a
su magestad sobre la pretensión que vuestra seño-
ría tiene de los ofiçios cuyo salario excede de trein-
ta escudos, y así mismo avisaré por esto a vuestra
señoría de lo que resolbiere en lo tocante a los al-
magaçenes que diçe le tiene ocupados la procura-
doría general deste exército en la çiudad de Ta-
rragona. Guarde Dios a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, y henero a 12 de 1657. El mar-
qués de Olías y Mortara.

Señores diputados del Real de Cataluña.
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38/1r A

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya, per medi de nostre sýndich, dihem a
vostra excel·lència que donam a vostra excel·lèn-
cia infinitas gràcias per las merçès tenim rebudas,
de las quals nos donà avís y resposta en lo paper
de 12 del corrent, en orde a aver encarregat als
ministres guarden als officials del General la
exempció que los toca en los allojaments, y que
ab brevedat informarà a sa magestat sobre la pre-
tenció tenim de provehir los officis lo salari dels
quals excedeix trenta lliuras, y que, axí mateix,
nos farà mercè de avisar-nos del que resoldrà vos-
tra excel·lència en lo tocant a las dos botigas del
General que té en lo port de Tarragona ocupadas
per la provehedoria general del exèrcit, com sien
totas estas mercès de gran benefici del General
per las rahons a vostra excel·lència representadas.

En quant nos mana vostra excel·lència que no-
menem persona per conferir ab las que vostra ex-
cel·lència té nomenadas, los reparos advertits per
la conservació del tèrcio, dihem a vostra
excel·lència que hi trobam difficultat, experi-
mentada en los nomenats per nostre concistori, y
que axí tenim per medi més a propòsit que mane
vostra excel·lència donar-nos avís, en escrit, dels
medis tindrà que proposar en satisfacció als repa-
ros advertits de nostra part en lo paper de 3 del
corrent, que ab tota brevedat offerim respòndrer
lo que se deliberarà en nostre concistori y de nou
se occorrerà advertir. Y ajustats los més conve-
nients, y continuàrem aquells per medi de nostre
secretari en dietari, perquè sien observats y tin-
guen la deguda execució, com comvé en servey
de sa magestat y deffensa del Principat.

39/1r D

Tengob algunos negoçios que inportan del servicio
de su magestad que tratar con vuestra señoría, y
assí podrá benir vuestra señoría haverse conmigo
mañana lunes, a las tres de la tarde, que estaré
aguardando a vuestra señoría, a quien guarde
Dios muchos años. Barcelona, a 21 de enero 1657.
El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.
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a. a continuació un espai en blanc d’uns 5 mms.
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39/2r A

Molta il·lustre senyor.

Havent previngut lo molt il·lustre conçistori lo
reparo al dany insuportable dels allotjaments y
contribucions en lo present prinçipat de Catha-
lunya, en los anys pròxim passats, causats per los
offissials y gent de guerra del rei, nostre senyor,
que Déu guarde, ab contínuas cartas scritas al
noble don Augustí Berardo, agent en Madrit,
perquè no continuassen en aquest quartel de
ivern, y tingut resposta que confiava serie lo
allotjament moderat y que havia significat algú
de ministres, qui tenia vot en las matèrias, que
restarien en Cathalunya sis-çents cavalls, y axí
matex, lo excel·lentíssim senyor marquès de
Mortara, en hu dels capítols resultants de las
conferènçias tingudas per la leva del tèrçio of-
fert, «que daría alivio al Prinçipado», y dit des-
prés de ésser tornat de la campanya, que estaria
molt aliviat lo Prinçipat dels allotjaments, per
exir fora moltas tropas de cavallaria, tingué no-
tícia lo conçistori estos dies atràs que continua-
ve lo matex dany, y més pesat per tota Cathalu-
nya que no era los anys passats.

Ab una resposta a un paper de sa excel·lència de
tres del corrent mes, supplicà lo conçistori a sa
excel·lència que fos servit manar moderar tant
grans danys per la conservació dels naturals de
aquest Prinçipat y habitants // 39/2v // en
aquells, perquè poguessan continuar en lo ser-
vey de sa magestat, axí ab los dos tèrçios de in-
fanteria que sustenta com altrament al que ha
respost a dotsa del corrent: «que hasta agora he
procurado todo el alibio possible a este Prinçipa-
do, supplicando a su magestad sacasse de alojar
del fuera más dos mil cavallos por lo qual (son) los
quarteles este anyo con mucha más moderación
que los otros, ni he querido molestar los lugares
con la leva de azémilas y gastadores como se havía
echo siempre, que no ha sido escusarles poca costa y
commodidad, y he rebaxado también las contri-
buciones de lenyas y azeite de las plazas, con que
conçiderado el tiempo en que nos vemos, es quanto
se ha podido hazer para cumplir lo que tenía
ofreçido».

Ab los contínuos clamors dels síndichs de las
universitats y diffarents avisos experimenta lo
conçistori y han per si vist dos conçistoris de
aquell, vinguts de las çiutats de Lleyda y Bala-
guer, divendras pròxim passat, los grans exces-
sos en las contribucions en diners, que ab traça
y força y amenassas fan pagar-se y gastar en
menjar y bèurar a discreció los offissials y gent

de guerra, y que hu sol offissial de cavallaria fa
contribuir moltas vilas de Sagarra y Urgell y reb
los diners sens vèurer soldat algú, ni donar nom
de aquells; lo que conferit en conçistori, los //
39/3r // conçistorials afligits y en cuidado de so-
liçitar lo remei convenient en occasió tant
neçessitada, y estar del tot exaust lo compte de
General, que fins açí no basta a pagar çelaris de
offissials y gastos ordinaris necessaris de la casa y
de visita del General y del tèrçio. Per ço, ha deli-
berat lo conçistori que·s rebra informació per
los assessors y deputats locals y consultar ab vos-
tra senyoria aquest fet, perquè, ab son açertat
vot y parer, dirigesca sas accions fahedoras en
servei de Déu y del rei, nostre senyor, y major
benefissi y conservació de aquest Prinçipat.

39/4r B

Ala tiempo que hiçe la pressentaçión de la abadía
de la iglessia collegial de Cardona en el doctor Jo-
seph Estornell, no tube notiçia que las constituçio-
nes de esse Prinçipado desistiessen a los naturales
de los reynos de la corona a obtener prevendas, sino
que la naturaleça de ellos era común, que si el
avisso que vuestra señoría me da en su carta de 21
de octubre, más çerca passado, le supiesse no la ha-
ría, pues por mi obligaçión soy el que en esse
Prinçipado no he de contravenir a sus constituçio-
nes. Háçeme vuestra señoría merced de avisarlo
antes de passar a las declaraçiones dispuestas por
ellas, el vacar la abadía me persuado que los fue-
ros lo tendrán prevenido, al doctor don Josep Po-
tau advierto lo trate con vuestra señoría para que
se dé la forma, en lo que se ofresca he de servir a
vuestra señoría que guarde Dios muchos años.
Luçena, 8 noviembre 1656. Don Luys de Aragón.

Señores diputados del General del prinçipado de
Cataluña.

42/1r B

Ab los venerables nobles y amados nuestros los di-
putados de la Generalidad de nuestro principado
de Cathaluña y condados de Rossellón y Cerdaña.

El rey.

Diputados. Los diputados, vuestros antecessores,
correspondiendo en affecto y fineza a su obliga-
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çión a mi serviçio, deffensa y conservaçión del
Prinçipado, offreçieron servir con un terçio de
doscientos hombres por tiempo de tres años a costa
de las universidades, y no menos debo esperar que
acudiréis vosotros a la execuçión y disposiçión de
los medios para su effecto, siendo una misma la
obligaçión que os corre, de mereçerme igual agra-
decimiento en lo que os tocare obrar aora, para
que los effectos que se experimentaron deste ser-
viçio en la campaña passada assiguren, en ade-
lante, la deffensa y el fin que tanto desseo de ver
totalmente la provinçia libre de françeses, y sup-
puesto que con los medios que se han platicado pa-
reze que no puede haver difficultad que lo emba-
raçe, antes se han facilitado los que se havían
offrecido, para que con más seguridad podáys ap-
plicarlos a su execuçión, me ha pareçido significa-
ros quan agradable serviçio reçibiré de vosotros en
que, lo hasta aquí tratado y obrado sobre el cum-
plimiento de la leva deste terçio y gente de las uni-
versidades, se pase adelane hasta que se perfiçione
y quede establecido este serviçio por el tiempo de los
tres años, y que por vuestra parte se obre y adelan-
te la materia con todo el fervor que entendiéredes
ser conveniente a este fin, como lo espero de vuestro
çelo y attençiones. Y suppuesto que en este serviçio
se trata demás de la total deffensa del Principa-
do, de la seguridad y deffensa de las rentas de la
Generalitad, para lo qual os es permitido gastar
lo neçessario, no havéis de ser visitados, antes es de
mi real intención que por ello, ni por lo que gastá-
redes en procurarle y conservarle, podáis ser que-
rellados en ningun tiempo, y para mayor //42/2v
// seguridad mando a mis fiscales que se oppon-
gan a lo contrario y interpongan mi real auctori-
dad para quanto convenga assistiros. Y assí he
querido entendáys por carta mía, y que en esta
conformidad seré muy servido de vosotros en que
dispongáys sean satisfechos luego de lo que se que-
da debiendo a los tres nombrados que se han occu-
pado en esta leva, y que en lo demás que huviere
de continuarse para el buen effecto deste serviçio,
sigáis en todo lo que os dixere de mi parte el mar-
qués de Olías y Mortara, mi lugarteniente y capi-
tán general, por cuia mano recibiréys ésta, para
que enteramente se concluya lo tratado y ajustado
en esta materia para la continuaçión deste servi-
cio por el tiempo de los dichos tres años, pues se re-
conoze ser tan en benefiçio y defensa dessa provin-
cia y de que yo quedaré con particular estimaçión
de vosotros. Dada en el Pardo, a X de enero MDCL-
VII. Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Albatera. Vidit Marta, regens.
Vidit don Paschalis, regens. Vidit don Michael de
Lanuza. Don Didacus de Sada, secretarius.
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42/2r C

Excel·lentíssima senyor.

Ab diversas constitucions del títol «Que los es-
trangers no puguen obtenirb beneficis ni officis
ecclesiàstics en Cathalunya», està statuhit y or-
denat que <los>c las prelacias, abadias, dignitats
y altres beneficis ecclesiàstics no puguen obte-
nir-se per alienígenas y estrangers que no sien
nats en lo present Principat y comptats, y en la
constitució 10 del mateix títol la majestat del
senyor rey don Phelip, fill y lloctinent general
de la cesàrea majestat del emperador Carlos V,
son pare, després de haver prohibit ab graves
penas als naturals qui donaran favor y ajuda al
estranger per possehir lo benefici y defensaran,
statueix y mana que lo lloctinent general, qui
per tems serà, canceller, vice-canceller, regent la
Cancellaria y a tots altres officials seus, que totas
y sengles coses contengudes en la constitució
observen y exequescan y que los deputats del
Principat, junt ab son sýndich, sien obligats a
instar la observança de ditas y altres constitu-
cions, com en ella està més llargament conten-
gut. Han tingut notícia los deputats del General
de Cathalunya que, per presentació feta per lo
excel·lentíssim duc de Cardona, obtenia vuy la
abadia de la isglésia col·legiada en la vila de Car-
dona lo senyor Joseph Stornell, natural del reg-
ne de València, estranger de aquest Principat, lo
qual cobra les rendes de la abadia y exerceix ju-
risdicció en vassalls, havent presa la possessió
d’ella sens executòria del senyor rey, al menos
que se haje pogut trobar, havent fet diligèncias
dits deputats en fer-la cercar, y si bé ja se donà
rahó a vostra excel·lència de esta contrafacció ab
carta de 11 de octubre proppassat de 1656, ab
tot ara novament tornem a representar-ho a
vostra excel·lència, suplicant sie de son serveyd

fer mercè // 42/2v // en manar observar ditas
constitucions per los medis las generals consti-
tucions y altrament està disposat, que ho rebran
a particular mercè de mà de vostra excel·lència.

42/4r A

Excel·lentíssime senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, responent al que per vostra ex-
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cel·lència los fou representat sobre de que fassen
nominació de persones per a què, junctament
ab las que vostra excel·lència té nomenades, po-
guessen tractar y platicar en conferència las
matèrias en orde del tèrcio del General en ser-
vey de sa magestat, que Déu guarde, y beneffici
de la província, diuhen a vostra excel·lència que,
per sa part, anomenen las personas següents: lo
doctor don Francisco Sans, ardiacha y canonge
de la Seu de Barcelona, don Hierònym Miquel
y Joseph de Navel y Eril.

42/5r B

Estrañadoa como vuestra señoría no a nombrado
las personas con quien se a de tener la conferencia
para tratar del socorro y conservaçión de la gente de
las levas de la provincia, en conformidad de lo que
comuniqué a vuestra señoría quando le di la carta
de su magestat, y assí vuestra señoría lo execute con
la puntualidad que pide la materia. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 29 de
enero 1657. El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

43/1r A

Vuestrab señoría me avise mañana si, en confor-
midad de lo que dije a vuestra señoría, se an en-
biado a los diputados locales las órdenes para que
suspendan el reçivir ynformaçiones de los aloja-
mientos. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, a 1 de febrero de (1)657. El
marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados de Cataluña.

43/2r B

Tengoc entendido que está depositado ya en la ta-
bla a disposición de vuestra señoría el dinero que
tenía el governador de Cataluña que importa
1.720 libras, 16 sueldos y ocho dineros, del socorro
de los soldados de las universidades. Y porque me
consta que es grande la necessidad que tiene la
gente en Gerona y que se desaçe por no ser socorri-
da, encargo mucho a vuestra señoría se remita

luego este dinero sin perder un punto de tiempo,
// 43/2v // pues importa tanto al servicio de su
magestat. La Divina guarde a vuestra señoría
muchos años. En Barcelona, a 1 de hebrero de
1657. El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

44/1r A

Molta il·lustre senyor.

Paula Ripolla, de la vila de la Selva del Camp de
Tarregona, suplica a vostra senyoria, ab segona
súplica, solicite a sa excel·lència tregue de la ga-
lera en las presons reals a Jaume Alsamora, son
gendra, guarda extraordinària de vostra senyo-
ria, per conèxar de sa causa que, atès no à comès
delicte algú per ser-li permès com a guarda por-
tar qualsevols armas, encara que prohibidas, per
privilegis reals concedits a vostra senyoria, apia-
densa de fills y muller que ab las llàgrimas als
ulls o representan a vostra senyoria, sperant de
sa grandesa lo alívio nescesita.

Oblata III februarii 1656, in conçistorio, et cete-
ra, et domini deputati, sçilicet, ecclesiasticus, mi-
litaris, et dominus auditor ecclesiasticus et mili-
taris dixerunt: «Que scrigués al magnífich
deputat local y assessor de Tarragona, ab penas
de mil lliuras, que dins vuit dias del die que re-
bran la carta [expressada] en lo present conçis-
tori a effecte de entrarrar-se del fet dalt referit y
ajustant-hi lo senyor deputat militar, per haver-
lo sa senyoria creat guarda, per virtut dels po-
ders a sa senyoria donats ab ..., dec ..., 16d ..., per
lo molt il·lustre concistori de sas senyorias. Y los
molts il·lustres senyors deputat real y oÿdor real
són de vot y parer que, attès no consta judicial-
ment dit fet dalt referit, que no sóne de dit pa-
rer, perf la omissió han tingut dit deputat local y
assessor per la obligació los envià de deffensar
dita guarda, ans bé se té intel·ligènçias çertas
han instat contra dita guarda, y a la carta té scri-
ta lo consistori no ha request a ella y que lo pri-
vilegi de guarda de dit Alsamora sia també in-
sertat y cusit ab los papers de las presents
scripturas. Volent //44/1v // sas senyorias que lo
present paper y vot, attès no ne ha fet delibera-
ció per faltar lo bras realg, sia inçertat en dietari.
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Attès que per deliberació del conçistori se ha
scrit al procurador fiscal de Tarragona que fassa
tràurer còpia autèntica del proçés és estat com-
demnat dit Alsamora, a gastos del General, per
a vèurer y saber las culpas per a què és estat
comdemnat, y si consta ala deputat local y asses-
sor, y si havia prestat lo jurament acostumat y la
caució deuan donar las guardas, en aquell que
fos guarda del General, si fonch pres offissiant
acte son offissi de guarda, y si ho deduí per sa
deffenssa y després prossehí en tot y per tot, ju-
rídicament, ab vot y parer dels magnífichs asses-
sor y advocat fiscal».

44/2r Nosaltresb, lo doctor Joseph Hierònym Besora,
canonge de la santa Iglésia de Leyda, don Juan
Grimau, lo doctor misser Rafel Boffill, ciutadà
de Barcelona, deputats del General del princi-
pat de Cathalunya, en Barcelona residints, lo
doctor Francesch Ferrer, canonge de dita santa
Iglésia de Leyda, don Francisco Gamis y Falcó y
Francesch Alaix, ciutadà de Tortosa, oÿdors de
comptes del dit General, per quant lo dit don
Juan Grimau, deputat militar, per negocis y af-
fers propris y altres del General, ha de anar en la
vila de Tàrrega y altres parts de la plana de Ur-
gell yc Camp de Tarragona, en las quals se offe-
reixen molts y diversos negocis convenients lo
beneffici del General y convé al bé y utilitat de
aquell, que en totas las ciutats, vilas y lochs y al-
tres parts a hont se detindrà y passarà, entenga y
puga enténdrer en totas y sengles coses que
convindran al dit General. Per ço, ab tenor de
les presents, diem y cometem e donam plen po-
der y amplíssima facultat y potestat que en las
ditas ciutats, vilas y llochs y demés parts per les
quals anirà, passarà o altrament se detindrà,
puga fer rèbrer informacions de tots y qualse-
vols excessos fets per los officials del General en
rahó de la cobrança y bona exacció y cobrança
dels drets de aquell, mirant en tot lo bé y utilitat
y bon regiment de dit General, servant emperò
las constitucions generals del present Principat,
capítols y actes de Cort, ordinacions, usos y prà-
tigues, consuetuts y observanças del General, y
comforme nosaltres y dit senyor don Grimau,
juntament, fossem allí presents, poríem y deurí-
em fer, acerca las quals cosas totas y sengles, ab
tots sos dependents y emergents, donam y co-
metem nostres forses, veus y poder bastants ab
pleníssima facultat. E de part nostra pregam y
per nostres officis requerim a tots y sengles offi-
cials, axí ecclesiàstichs, [..als] y de baró, li assis-
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tescan y donen lo consell, favor y ajuda que me-
nester sie, y als officials y ministres del General
diem y manam abehescan y estiguen a tota ordi-
nació y manament de dit senyor don Joan Gri-
mau, en totas las occasions del discurs de son
camí. En testimoni de las quals cosas havem
manat las presents ésser fetas y en lo dors sage-
llades ab lo sagell major de nostre offici. Dada
en Barcelona, a V de setembre MDCLVI. Joseph
Hierònim Besora.

In registro Comuni primo, foleo XVII.

Patents despedides en favor del molt il·lustre se-
nyor don Juan Grimau, deputat militar dela Ge-
neral de Cathaluña. //

[...] per lo consistori va per negocis del General.

44/3r Privilegib de guarda del General
per tot lo present principat de 
Cathalunya.

A

Nós, don Joan de Grimau, en la vila de Tàrrega
populat, deputat militar del General del present
principat de Cathalunya, inseguint la facultat y
poder a nos donat y tribuhit en lo consistori
dels molt il·lustres senyors deputats, ab altres en
lo dit consistori despedides, la datta de las quals
fonch en Barcelona, al primer die del mes de se-
tembre del present y corrent any mil sis-cents
sinquanta-sis, de poder anomenar y crear guar-
des del General per tot lo present principat de
Cathalunya, ab les degudes solempnitats despe-
dides, confiant plenament de la legalitat y fideli-
tat de vos, Jaume Alsamora, de la vila de la Selva
del Camp y archebisbat de Tarragona, en vigor
de les presents, vos anomenam, cream y depu-
tam en guarda del General per tot lo present
principat de Cathalunya, durant emperò nostra
mera voluntat, donant-vos y tribuhint-vos tala y
tanta facultat y potestat quala y quanta a sem-
blants guardes de General se acostumen donar y
tribuhir, per a què en nom dels molt il·lustres
senyors deputats pugau pèndrer y capturar
qualsevols fraus, així de roba com altres qualse-
vols mercaderies, y pugau regonèixer barques y
altres qualsevols llochs a hont tindreu notícia y
sabreu es pugan trobar dites mercaderies en frau
y que degan al General, y aquelles preses les
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aportareu y denunciareu al tauler de la taula del
General més prop o al deputat local de aquella
col·lecta, per a què de aquells tals fraus se puga
conèixer y castigar y punir. Manant ab tenor de
las presents a tots los veguers, batlles, sots-bat-
lles, pahers, cònsols o llochtinents de aquells y a
tots y qualsevols altres officials, així reals com de
barons, que d’esta hora en havant, durant em-
però lo beneplàcit dels molt il·lustres senyors
deputats, a vos, dit Jaume Alsamora, vos tingan
y reputen per guarda del General, y sempre y
quant convinga y per vos seran requerits en tot
vos assistesquen y donen tot concell, favor y
ajuda, y en res en manera alguna fassen lo con-
trari sots les penes als dits molt il·lustres senyors
deputats ben vistes. Vós emperò, en vigor del
sagrament, homenatge que de mans y de boca
teniu prestat en mà y poder nostre, conveniu y
prometeu que bé y llealment vós haureu y apor-
tareu en lo dit offici de guarda del General, y
aquest exercireu ab tota puntualitat y fidelitat y
mirareu per la utilitat del dit General, si y con-
forme les demés guardes de General acostuman
fer, sens fer composicions ni fraus a ninguna
persona, y per assò ne obligau vostra persona y
béns com ha deutes fiscals y reals, en fe de les
quals coses havem manat despedir les presents
per lo notari davall scrit y de nostra mà sots scri-
tes y firmades. Dada en la vila de la Selva del
Camp y archabisbat de Tarragona, vuy al primer
die del mes de decembre any de la Nattivitat del
Senyor mil sis-cents y cinquanta-sis. Presents
per testimonis, Antich Oller, negociant de la
vila de Tàrrega, y Joan Bages y Pere Massó, pa-
gesos, y Joan Espinós, teixidor de lli, [...] de la
Selva. Don Joan de Grimau, deputat militar del
principat de Catalunya.

De mandato et ordine dicti illustris domini de-
putati militaris expedivit Franciscus Castellar,
notarius publicus ville Silve in his assumptus.

Privilegi de guarda de General per tot lo present
principat de Cathalunya per a Jaume Alsamora.

44/3v Privilegi de guarda a Alsamora.

44/4r B

Molta il·lustre senyor.

Ya haurà tinguda notícia de vostra senyoria, per
la fama pública y per la informació que comen-
sar manar rèbrer lo il·lustre concistori, del suc-
cés o contra constitució de Cathalunya que co-

meté personalment don Joan Pacheco, comisari
de tropa de cavallaria, lo die de sant Roch prop-
passat del any 1656, en lo lloch de Claret de Fi-
garola, bisbat de Solsona, lo qual en primer
lloch saquejà, dit Pacheco, la isglésia de dit
lloch de Claret, robant tot quant hi avia dintre,
spallant caxas y caxons hont estavan depositats
los diners per la almoina dels suffragis de las àni-
mas de redemció de cautius, de luminària del
Sanctíssim Sagrament y altres confrarias, sens
perdonar ningun altar, ni las fonts bautismals,
derramant o llansant la aigua del bautisma y oli
sant de chrizmeras, matant gent dintre dita iglé-
sia, la qual vuy està regada de sanch, donant
moltas bastonadas al antecedent rector de dit
lloch, de edat de vuitanta anys, forçant-li una
naboda que habitava en la rectoria, sequejant y
robant tota la hazienda que havia en dita recto-
ria. Y tenint obligació lo vicari general de Solso-
na de excomunicar o maleir, per lo referit delic-
te, a dit Pacheco y sos còmplices, no ha complit
dit vicari general ab la obligació que tenia, va-
lent-se de las forças y censuras que com a vicari
general li tocavan fer en semblant cas, que molts
diuen ho ha dexat de fer per temor de dit Pa-
checo, lo qual, a // 44/4v // demés del referit ab
la present soplicació, sequejà y robà totas las ca-
sas de dit lloch, violentanta en ell donzellas y
donas casadas, cremant part de aquell, matant a
onse personas, sens los nafrats jovens y vells, y a
la retirada de dit lloch per los vehinat y camins
matava, o feia matar, a quantas personas podian
alcançar los soldats, vellas o joves, y attento que
lo referit delicte és tant escandalós, lo qual causa
que tota aquella terra o la gent se eran posats en
armas del que podia succehir un gran deservey
de sa magestat, estant tota aquella terra irritada,
y vehent en particular que no·s castiga tan grave
delicte per no tenir possibilitat dit lloch per fer
instància, per la molta pobresa y necessitat que
patexen los que habitan en ell, y per ser cas de
contrafacció en las constitucions de Cathalu-
nya, y per lo que restant dit delicte sens càstich
perillaria no succehís alguna alteració contra al
servey de sa magestat, lo que en tot cas se deu
avitarb.

Per lo tant, lo síndich de dit lloch soplica humil-
ment a vostra senyoria sia servit escríurer a sa
magestad, que Déu guarde, representant-li lo
contengut en la present soplicació, per a què sia
servit manar castigar tan grave delicte yc manar
que dit Pacheco pague de sos béns propis tretse
mil y sis-cents ducats que monta lo saco que féu
y altres que danys donà, o com millor aparexarà
a vostra senyoria escríurer altra carta al Consell
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Supremo de Aragó per a què represente a sa
magestat lo contengut, que a demés de ser lo
referit cosa tant justa y pia lo soplicant ho rebrà
a singular mercè en nom de dit lloch, com espe-
ra de la protecció, amparo y pietat de vostra se-
nyoria, demanant y requerint sie llevat acte del
demanat ab la present soplicació y de la resposta
que vostra senyoria serà servit fer. Lo offici,
etcèteraa. Serdà.

Oblata III februarii MDCLVII. In concistorio //
44/6r // et domini deputati, intervenientibus do-
minis auditoribus computorum, commiserunt
predicta magnificis assessoribus dicti Generalis,
qui ea videant et postea relationem in scriptis fas-
siant. Soler, juris utriusque doctor et scriba major
Generalis Catalonie.

44/6v Molt il·lustres senyors diputats. Lo síndich del
lloch de Claret de Figarola, bisbat de Solsona.

44/5r Et dicti assessores et advocatis fiscalis fuerunt
voti: «Que, per quant en la dita suplicació sols
represente lo síndic de Claret los excessos fets
per don Joan Patcheco en saquejar y robar la
iglésia de dit lloc y les robes y dinés que avie
dins de elles, de administracions pies, derramar
la aigua de les fonts babtismals, matar gent dins
la iglésia, maltractar al rector, saquejant sa casa,
cometent molts strupos y altres delictes, no em-
però diu aver exegit dels naturals més del que
per constitucions se dispose sobre los allodja-
ments del qual fet no·n parle paraula, així que
los exessos prenarrats tenen respecte a delicte,
no emperò à fet de nou vectical, ni a constitu-
ció, per la qual tinguen obligació los senyors de-
putats eixir a la defensa de ella, que, per ço, se-
gons lo tenor de dita súplica, ab lo modo que
les constitucions disposenb, no conste de con-
trafacció, ni probat lo que stà narrat, podrien
obligar-los a aver de eixir segons la forma de les
constitucions».

Ruffach, assessor. Soler, assessor. Tristany, fisci
Generalis advocatus.

45/1r C

Excel·lentíssimc senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuhen que, des de què vostra
excel·lència fonch servit de paraula dir-los que
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mostrasseu prova de rèbrer informacions de
pretesos excessos de soldats y gent de guerra en
los quartels y contribucions en diner, y que en-
tretant ordenàssem se suspenguessen aquellas,
las que se hanaven rebent, estan contínuament
conferint y tractant la matèria y conciderant la
gravedat que en si té, y la tenim proposada a
nostres assessors y advocat fiscal y consulents al-
tres applicats, los quals no és estat possible, fins
lo die present, prèndrer resolució total, confiant
que prest la pendran, la qual encontinent farem
saber a vostra excel·lència.

45/2r D

Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya
proposan a vostra excel·lència per lo interim del
offissi de deputat local del General de la çiutat y
col·lecta de Leyda, que ha vacat per acabament
del trienni pròxim passat, fins que lo nomenat
per sa magestat, que Déu guarde, o lo nomena-
dor haja presa possessió, són los següents: Lo
doctor Jaume Janer, canonge de la santa Iglésia
de Leyda, Joan Batista Montserrat y Soldevila,
donsell, lo doctor Pere Joan Sanou.

Dat en Barcelona, a 6 de fabrer 1657. Lo doc-
tor Josep Hierònim Besora. Don Joan de Gri-
mau y Vilafrancha. Doctor Raphel Boffill.

45/3r A

Excel·lentíssimb senyor.

Vostra excel·lència fou cervit als 22 de janer
proppassat dirc de paraula als deputats y oïdors
del General com podien rèbrer informacions
sobre excessos de soldats, y que mostrassen lo
poder en virtut de què ho podien fer, y per a po-
der respondre a vostra excel·lència han consul-
tat lo article als assessor, advocat fiscal y doctors
aplicats, los qualsd, vists les constitucionse gene-
rals, capítols de Cort yf exemplarsg y observansa
antiquíssima, són stats de parer que podien y
devien dits deputats, per assegurar-se si lo fet de
què tenien notíciah en son concistori ere contra-
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facció o nou vectigal, o si no·u ere, antes de ei-
xir al reparo y defensa de las constitucions, rè-
brer informació, com veurà vostra excel·lència
més llargament ab laa còpia delb vot que vostra
excel·lència serà servit manar vèurer.

45/4r B

Jesúsc, Maria.

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y ohidors del General de Cathalunya
als assessors, advocat fiscal del General y doc-
tors consultats infrascrits, acerca si poden y
deuhen los senyors deputats rèbrer informació
quant tenen notícia de alguna contrafacció o
nou vectigal, feta ho imposat contra disposició
de las generals constitucions, capítols y actes de
Cort, privilegis, usos y costums del present
Principat.

Atès que per la constitució feta per lo senyor rey
don Fernando en la Cort General convocada en
la ciutat de Barçelona en lo any 1413, que és en
lo llibre dels Quatre Senyals, capítol 14, està
statuhit y ordenat que sempre que se farà algu-
na cosa ho enentament contra, en derogació y
prejudici de las constitucions, que en tal cas los
deputats, així los generals com locals, si just los
serà que lo fet sia de tanta arduïtat que ells per-
sonalment hi sian necessaris, se hajan a oposar
per via de rahonamentsd, requestas, suplica-
cions, protestos e apel·lacions, e aquellas prose-
guir tro a deguda conclusió, en tal manera que
las ditas lleys de la terra e capítols de Cort e pri-
vilegis comuns, mitjensant la instància e di-
ligència dels dits deputats, sien mantenguts,
conservats e defensats. Y per la constitució feta
per la senyora reyna dona Maria, consort e lloc-
tinent general del senyor rey don Alfons Quart,
en la Cort celebrada en Barcelona, any 1422,
quee és la constitució 8, títol «De observar cons-
titucions» que comença «Lo fruit de las lleys»,
done y concedeix als deputats, axí generals com
locals, la facultat de oposar-se a las contrafac-
cions se farian a las constitucions, y proseguir la
instància fins a tant sien conservades y defesas
mitjensant la diligència dels deputats.

Attesa també la constitució feta per lo senyor
rey Fernando Segon en la Cort de Barcelona //
45/4v // celebrada en lo any 1481, que comensa

«Poch valdria», que és la constitució 11, títol
«De observar constitucions», explicant lo modo
de la prova de la contrafacció y com se ha de
acudir per lo reparo d’ella, en lo versicle que co-
mensa «E si las ditas cosas, etcètera», disposa
que se haja de fer fe al official que haurà contra-
fet en què e perquè ha contrafet.

Attès en lo capítol 5 del nou redrés del General
de las Corts de 1599 està disposat que sempre y
quant se offerirà contrafacció, que certificats
dits deputats y ohidors de la contrafacció hajan
de fer las dilegèncias convenients, sots pena de
privació de salaris per un any, dels que seran re-
nitents, la qual diligència mana la matexa Cort,
en la constitució 45, haja de fer lo sýndic del
General a instància de part, o sens ella, sens pre-
cehir suplicació alguna, ampliant la constitució
de la senyora reyna dona Maria que comensa
«Lo fruit de las lleys».

De totas las quals constitucions resulta que los
dits deputats e ohidors, antes de procehir ha
presentar suplicacions ho requestas, segons la
qualitat del official que·s diu haver contrafet,
han de assegurar-se y conèxer y certificar-se si la
quexa, ho contrafacció, de la qual se ha donat
notícia procehex en fet, y si és tal que ab ella se
contrafasse a las generals constitucions, puix en
la constitució «Del fruit de las lleys» y en la del
any 1413, los dóna facultat segons la arduïtat
del fet si just los serà exir personalment, o per
son sýndic, al reparo de la contrafacció, y en la
constitució «Poch valdria», quant se presentarà
la suplicació o scriptura al official que ha contra-
fet, se li ha de fer fe en què y perquè ha contra-
fet, y per aquest respecte vol la Cort del any
1559 que los deputats, no a la simple querela de
la part o a la simplea notícia que fos arribada en
son consistori, se moguessen de llauger a la
quexa contra lo official, axí superior com infe-
rior, sinó certificats y ab fonament de què la
quexa se és donada és verdadera, tot lo que no·s
pot fer sinó és precehint procés informatiu
quant és lo fet de qualitat, que // 45/5r // no·s
pot provar ab actes sinó que requereix testimo-
nis, perquè, altrament, seria un gran dany que-
xar-se de contrafacions un magistrat tant prehe-
minent contra de officials reals y de sos
procehiments sens fonament algúb, antes bé
deuhen, primerament, assegurar-se lo consistori
de la veritat y madurament conferir y tractar lo
fet y naturalesa de la quexa, com moltas vegadas
la part interessada podria fer quexa de contra-
facció a hont no la·i hac, per evitar los quals in-
convenients en semblants casos los senyors de-
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putats, que són estats procehint en exir al repa-
ro de las contrafaccions ab acort y madur con-
cell, han rebut las informacions, y conferidas ab
los assessors, segons la arduïtat del negoci, ab
concell de altres doctors aplicats, han vist y cen-
surat si lo proposat era contrafacció ho no, y de
tal qualitat que requirís exir per son sýndic al re-
paro de la contrafacció coma a diligència ne-
cessària, precisament sens que en assò usan de
jurisdicció alguna, com sie sols procés informa-
tiu per a deliberar ab certesa sobre lo fetb.

Atès també, que en lo any 1619 consta que, arri-
bant quexas al consistori de una contribució
feian los ministres de la Capitania General, con-
vocats y ajuntats ab los assessors y advocat fiscal
dotze juristas, que foren los doctors Jaume Càn-
cer, Pere Aylla, Francesc Tristany, Jaume Joan de
Areny, Francesc Aguiló, Bernat Sala, Juan Pere
Fontanella, T. Cerdà, Juan Ximenis, Jaume Mar-
tí, lo noble don Jaume Mir y Francesc Soler, als 4
de juliol, foren de vot y parer que, per poder
aconcellar a sas senyorias lo que sobre aquest fet
convindria fer, podian -perc sa excel·lència, a 10
octubre 1619, fou revocat lo fet sobre lo qual los
assessors y doctors aplicats donaren dit son vot a
25 de juliol antecedent-, y devian rèbrer infor-
mació de tot lo succehit fins aleshoras, la qual re-
buda, donarian son vot y aconcellarian lo que
convindria fer en benefici de la província, comd

en efecte se rebé. Y vista ella, donaren son vot, és-
sere nou vectigal, als 25 del mateix mes de juliolf.

Y attesa la sobredita observansa antiquíssimag, la
subseguida després y ara últimament en temps
del sereníssim senyor don Juan de Àustria, y
moltas altres causas y rahons en lo sobredit fun-
dades, són de vot y parer que en lo cas de contra-
facció de constitucions, privilegis, actes, capítols
de Cort, usos y costums del present Principath,
poden y deuhen los senyors //45/5v // deputats,
per assegurar-se del feti y deliberar si han de exir
ho no al reparo de la contrafacció, rèbrer infor-
macions comforme fins vuy han acostumat.

Ruffach, assessor. Mir, consulens. Mas et Vidal,
consulens. Tristany, fisci Generalis advocatus. So-
ler, assessor. Pastor, consulens.
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45/6r Excel·lentíssima senyor.

Los deputats yb oïdors del General de Chatalu-
nyac diuen que, segons disposisió de capítols de
Cort yd ordinacions, los patrons de vexell ho
barca que arribarà al moll ho ports de Chatalu-
nya, encara que sie per cas fortuït, dins 24 ores
després que serà arribat en dits pors o platja, y
aurà obtinguda la pràctica, y sinó la aurà obtigu-
da després, dins sis ores després de aver obtingut
pràctica de obligació, després de donar als offi-
cials del General y bolla lo manifest (de) totes les
robes y mecarderies que apar té carregades en
son vexell ho barca, sotse pena de pèrdua de les
mercaderies, després del qual manifest, antes de
desembarcar-se dita roba, poden los officials del
General entrar en la barca y comprovar lo mani-
fest ab lo càrrec que allí troben, y sef confisquen
les mercaderies que no·s troben manifestades.
Esta comprobació los an impedides estos dies
atràs los officials de la Capitania General, no per-
metent que los arrendataris de la bolla fessen
dita comprobació, per lo que supliquen a vostra
excel·lència manar als dits officials de la Capita-
nia General no impedisquen, nig perturben, lo
entrar en la barca o vexel per a fer esta compro-
bació, per lo perjudici tant gran que se’n segui-
rie a la líbera exacció dels drets del General.

També representen a vostra excel·lència que lo
receptor de la Capitania General ha deixat de
pagar lo dret de General de la llana que·s trobà
dins del vexell que·s perdé davant Tarragona,
que importe lo valor de ellah quatre mil vuit-
centes setanta-quatre lliures, quatra sous, de
plata. Supliquen per ço a vostra excel·lència sie
de son servey manar al receptor de la Capitania
General pague lo dret al receptor del General,
lo dret del General que toque per lo dit preu de
dita llana, que ho rebran tot a singular mersè de
la mà de vostra excel·lència.

46/1r A

Molti il·lustre senyor.

Exequutant lo orde de vostra senyoria he volgut
pendre lo dicho als jurats de la vila de Sant Quintí
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de aquesta col·lecta, y los ha aparegut differir-lo
fins a tant que lo síndich de aquella sia tornat de
aqueixa ciutat, a hont va per representar a vostra
excel·lència lo excés de la contribució, que de orde
del senyor Cohetour donan a un capità ab sos criats
y cavalls, un forroel y dos soldats ab sos cavalls, que
entre unas cosas y altras diuan contribuexan en
270 lliures, sous, cada mes, serà insoportable per
un poble de trenta fochs, poch més o manco, que
no saban lo remei sinó·l troban en mà de vostra ex-
cel·lència, de qui speran tota consolació y alívio y
jo lo que en esta matèria dech fer, assegurant que
ab la diligència possible exequutaré los órdens de
vostra excel·lència, a qui Déu guarde. Vilafranca
de Panadès, als 20 de janer de 1657. Hylarion
Guasch, burguès y deputat local de Panedès.

46/2r B

Molta il·lustre senyor.

Encara que los clamors dels llochs circunvehins
de esta ciutat són universals, per occasió de la
càrrega insuportable dels alotjaments y contri-
bucions y accessos que, a més de axò, fan los sol-
dats del real exèrcit de sa magestat, ab tot, sinó
és molt forsats no·u volrran testificar per tamor
de pijor, per la experiència diuen are tenen, que
havent proclamat moltas de vegadas, no sols no
han trobat remey ni alívio però encara han expe-
rimentats majors excessos, per lo que és impossi-
ble poder-las fer arribar assí, y altrament serà po-
sar en gran contingència als officials de vostra
senyoria que han de entrevenir a ditas informa-
cions de algun gran disguts ab lo senyor gover-
nador de la plassa, del que me ha aparagut do-
nar-ne notícia a vostra senyoria perquè siga de
son servey manar lo que en rahó de axò se haurà
de fer, offerint-me molt prompta servir a vostra
senyoria com tinch obligació, a qui Nostre Se-
nyor guarde. Vich y janer, als 29 de 1657.

De vostra senyoria sempre, Salvi Torrent, notari
y diputat local.

46/3r C

Moltb il·lustres senyors.

Tinch entès que en alguns llochs la contribució
ab diner efectiu per los officials de guerra y soldats

ha comensat córrer lo primer d’est mes, però com
assí vingue poca gent, per occasió dels miquelets
qui ahyr capturaren y se’n amenaren serca de la
costa Roja algunes persones que venien assí, y los
qui venen per llurs negocis és incert tenir-ne notí-
cia, mayorment que, per averiguar distinctament
lo que vostra senyoria me encomana ab la de 13
del corrent, és forsós informar-se ab los jurats y
personas qui administran lo govern de les univer-
sitats, y en rahó dels excessos requereix conferir-
se en los mateixos llochs per a què pugue fer-se
tant exactament y ab la diligència que·m encarre-
ga, y per lo dit perill de miquelets no·s pot anar
sens comboy, y de qualsevol manera sie se offe-
reix gasto y se han menester diners que lo recep-
tor no·n té de fraus. Per so, ne dono est avís a vos-
tra senyoria de qui aguardaré lo orde del que
degue fer en est negoci, y en lo entretant me in-
formaré de tot lo que pugue, assegurant que sem-
pre me tindrà disposat a la obediència de les deli-
beracions de vostra senyoria, a qui guarde Nostre
Senyor. Gerona y janer, 31 de 1657.

Capellà de vostra senyoria que sa mà besa, lo
doctor Jaume Pejoan.

46/4r D

Molta il·lustre senyor.

He rebut sa carta de vostra senyoria de 13 del
corrent, en la qual se sarveix ordenar-ma se
prengan informacions dels execesos que fan los
soldats en los allotgaments per esta vegaria, a
què diré a vostra senyoria que executaré la orde
que en ella me mane, si bé que tots los anys se
acostumen fer y veig que cada any se aumentan
les tatches. Vulle Déu millorar-nos en una pau
universal que és lo millor remey, y guarde a vos-
tra senyoria molts anys, com desitjo. Tarragona,
jener, 22 de 1657.

De vostra senyoria major servidor que ses mans
besa, don Francesc Montserrat i Vives.

46/5r E

Moltb il·lustres senyors.

Inseguint lo orde que vostra senyoria fou serbit
dar-me en sa carta de vostra senyoria, se an despa-
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chat cartilles a tots los llochs y viles de esta col·lecta
per a què vinguen los balles y jurats de aquelles, per
a testificar en la informació se rebrà, en conformitat
del orde tinch de vostra senyoria. Encontinent, re-
buda aquella, ne metré a vostra senyoria còpia
autèntica, com vostra senyoria me té ordenat. Déu
a vostra senyoria guarde. Leyda, janer, 25 de 1657.

De vostra senyoria que ses mans besa, lo doctor
misser Vallès, assessor del General.

46/6r F

Molta il·lustre senyor.

He rebut la de vostra senyoria de 13 del corrent
en què me mane reba informació dels excessos
que los officials y soldats fan als habitants de esta
col·lecta y llochs circumvehins, dich a vostra se-
nyoria que són grans los excessos, puix se fan
contribuir, particularment los cabos, molt més
del que sa excel·lència los à tatxat ab diner, y
aquest dany se à patit lo any passat, y en particu-
lar en esta col·lecta y circumvehinat no se à pagat
cosa del pa y sivada que los pobles an bestret, que
se avie de cobrar de la provehedoria, ni menos
aquest any se à pagat ni·s pague, lo que obligue a
molts pobles aver de donar blat als cavalls per la
falta ya de sivades y ordi, y estan les viles y llochs
tant caregats de les contribucions que no·s conex
casi alívio ningú de la gent de guerra se à enviat a
altres províncies, de què resten los paýsans molt
petxats, pobres y imposibilitats de poder pagar lo
que se fan promètrer. Vostra senyoria sobre assò,
com en fet notori, pot restar instruït per a procu-
rar lo remey demane tant grave y extrema neces-
sitat, y que·s pot sperar de sa excel·lència, //46/6v
// com a tant zelòs del bé de aquest Principat y
del servey de sa magestat, que Déu guarde, y ma-
nar-me lo de son servey. Guarde Déu a vostra se-
nyoria. Cervera, als 20 de gener 1657.

Molt servidor de vostra senyoria que ses mans
besa, Christòphol Nuix, deputat local de Cervera.

46/7r A

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diem a vostra excel·lència que,
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juntament ab la de vostra excel·lència del dia
present, tenim rebuda la de sa magestata de tres,
també del corrent mes, y ab ella tenim vist lo
que és servit sa magestat ordenar y manar-nos, y
ho posarem en exequció conforme responrrem
a ella, estant molt çerts del bon cuidado té vos-
tra excel·lència de avariguar y castigar qualsevol
excés de què tinrrà notícia y convé per la quie-
tut de aquest Prinçipat, que concideram affligit
dels insuportables allotjaments y contribucions,
dels quals no podem per ara donar notícia parti-
cular per falta de informacions çertas, y axí ho
supplicam a vostra excel·lència.

46/8r C

Acavob de reçivir la carta inclussa de su mages-
tad, que remito a vuestra señoría, en la qual verá
vuestra señoría lo que se sirve ordenar y espero que
lo pondrá en ejecuçión, como importa, que yo estoy
pronto para castigar qualquiera exçesso de que
vuestra señoría me de noticia y yo la tenga assí
por cumplir con lo que estoy obligado, como por lo
mucho que me lo tiene encargado su magestad y lo
juzgo combeniente para la quietud deste Prinçi-
pado, y vuestra señoría me dará aviso de lo que
resolviere para que esta noche de quenta a su ma-
gestad. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, a 10 de febrer de 1657. El mar-
qués de Olías y Mortara.

Señores diputados.

46/9r B

Ac los venerables amados nuestros los deputados
del General del prinçipado de Cathaluña y con-
dados de Rosellón y Çerdaña.

El rey.

Diputados. Deseando, como tan importante de
mi real servicio a los successos de mis armas y a la
defensa y quietud pública dessa provincia y sus
naturales, el alivio y consuelo en los travajos de la
guerra y hostilidades del enemigo, he encargado
con diferentes órdenes al marqués de Mortara, mi
lugartiniente y capitán general, ponga todo su
cuydado en esto, y procure se eviten y castiguen los
excessos de los soldados en las contribuciones y alo-
jamientos, y no dudo que lo hará como me escrive
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y es de su obligación, podréis acudir a él en todo lo
que se offreciere, pues está tan encargado de pro-
curar el alivio de los naturales, que yo desseo tan-
to, porque es el medio justo para conseguir este fin
y no el de hazer la junta de los Treinta y seis, que
he entendido havéis convocado, ni otros procedi-
mientos que no sirven de remedio sino de ruido y
otros inconvenientes que se deven evitar, assí os
encargo y mando lo hagáis dissolviendo la junta y
excusando otras diligencias, como confío de vues-
tras obligaciones, y que evitaréis el deservicio que
recibiría si se prosiguiesse en ello; estando adverti-
dos de dar razón de todo lo que se offreciere en es-
tas cosas a mi lugartiniente y capitán general,
que es cierto acudirá al castigo de los excessos, al
consuelo y beneficio común desse // 46/9v // Prin-
cipado, como se lo tengo prevenido y os significará
quanto os de ésta. Dada en Buenrretiro, a III de
hebrero MDCLVII. Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Albatera. Vidit Marta, regens.
Vidit don Michael de Lanuza. Vidit don Petrus
Villacampa, regens. Vidit don Paschasis ab Ara-
gonia, regens. Don Didacus de Sada, secretarius.

47/1r A

Molta il·lustres senyors.

Per deliberació feta per vostra senyoria en son
concistori lo dia de aïr, que comptàvem als 22
del corrent mes de noembre, fonch presentat a
Pere Pau Ratxotxo, cartaire de la present ciutat,
unb manament en y ab lo qual se li mana que,
encontinent, pague las tersas caigudes, y las que
per avant cauran, en son degut termini, del
arrendament del dret de la bolla de las cartas
que·s faran y fabricaran, vendran y entraran dins
la present ciutat de Barcelona, com en lo prinsi-
pat de Cathalunya y comptats de Rosselló y
Cerdanya, a mossèn Juan Guinart, regent los
comptes del General, de comptans, no obstant
que ab la tabba de dit arrendament se diga las
aje de deposar en la taula de la present ciutat,
com en dit manament més llargament se conté,
al qual se refer. E com per part del magnífich
clavari de la present ciutat, en jornadac ... del
corrent mes de noembre, se aje presentada una
scriptura a dit Pere Pau Ratxotxo en y en la qual
lo interpel·le y requereix que, en sos terminis,
gire las terces de dit arrendament en la taula
dels comuns depòsit de la present ciutat, y que

cumple ab lo contengut en dita tabba de dit
arrendament, protestan-li que·s valdrà dels re-
meis de justícia, com en dita scriptura més llar-
gament se conté, de la qual fa a vostra senyoria
ostenció, y com dit Pere Ratxotxo desije en tot
cumplir a sa obligació y estiga prompte y apare-
llat per a pagar encontinent tot lo que·s deu per
rahó de dit arrendament, y axí mateix en sos ter-
minis //47/1v // lo que·s deurà, y sols desitja pa-
gar ab tota seguretat y sens veni(r)-ne en re-
po(r)tar dany algú. Per tant, a vostra senyoria
suplica ésser declarat formiter sobre tot lo de-
munt dit, y citat lo magnífich clavari en la present
causa, y per dit effecte ésser comès als magní-
fichs assessors de vostra senyoria que deguda-
ment proveescan y justícia ministren, y per dit
effecte ésser de cartells citatoris proveït y donat
lo expedient més convenient y segur per fer dits
pagaments, y axí ho suplica, vel alio modo melio-
re, et cetera. Officium, et cetera. Altissimus, et ce-
tera, Peralta.

47/2r B

Molta il·lustres senyors.

Lo pare prior y convent de Santa Catharina,
màrtir, de la present ciutat, per la occasió de és-
ser anats molts religiosos aquest any ha predicar
Quaresma, és restat lo dit convent ab alguna in-
commoditat de poder acudir a la deguda obli-
gació y servey de vostra senyoria, ab la puntuali-
tat que deu, de dir y celebrar aquí la missa
rezada los 3 mesos. Per tant, a vostra senyoria
supplica sian servits, si és possible, per est any,
dispensar en lo anar aquí a dir dita missa lo
temps durarà la Quaresma y ordenar suplen la
falta los pares de Sant Francesch, que per lo any
vinent procuraran obviar est inconvenient. Lo
que tindrà a particular favor y mercè de vostra
senyoria. Lo prior y convent de Santa Cathari-
na, màrtir.

Moltb il·lustres senyors. Lo prior y convent de
Santa Catharina, màrtir, de Barcelona.

47/4r A. Divendres, a 16 de febrer 1657.

Elc permiso que di quando vuestra señoría sirvió
a su magestad con el tercio de 200 hombres por

785

[ 1657 ]

a. suplicació intercalada entre els folis 46v i 47r del trienni
1656-1659.
b. un manament interlineat al marge esquerre.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.

a. carta intercalada entre els folis 46v i 47r del trienni 1656-
1659.
b. anotació escrita al dors.
c. carta intercalada entre els folis 46v i 47r del trienni 1656-
1659.



tres años, de que pudiese gastar lo que proçediese
del derecho de guerra que se supuso el año de
1640, fue con obligaçión de que se baliesen por vía
de empréstamo, y no haviendo orden en contrario
de su magestad y porque tengo algunas sobre esse
particular que me manda se executen luego, lo
aviso a vuestra señoría, porque se satisfaga lo que
se huviere tomado para el socorro del terçio con
toda puntualidad, sin que por esto se falte al
preçiso para su conservaçión y no se deshaga, que
sería de grande incomveniente, y me avise de lo
que en esto pudiere haçer porque de quenta a su
magestad con este ordinario. Dios guarde a vues-
tra señoría muchos años. Barcelona, a 15 de he-
brero de 1657. El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

47/5r B. Divendres, a 16 de febrer 1657.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuhen que tenen vist y concide-
rat lo paper de vostra excel·lència, de quinse del
corrent mes de febrer, ab lo qual és servit dir
que la permissió que donà als concistorials del
trienni proppassat de poder gastar lo que pro-
cehiria del dret de guerra, novament imposat en
lo any mil sis-cents quoranta, fonch no havent-
hi orde en contrari de sa magestat, y que ara ne
té algunas sobre aquest particular que mane se
axecuten y, encontinent, o avisa, perquè satis-
fassen lo que se haurà pres per lo socorro del
tèrcio ab tota puntualitat, sens que per assò se
desfasse, que seria de gran inconvenient, y avi-
sen a vostra excel·lència de lo que en açò podran
fer per donar rahó a sa magestat per aquest or-
dinari, y que han recorregut per la resposta al
modo de la formació del tèrcio que fonch en
jornada de vint-y-tres de juny mil sis-cents sin-
quanta-sis, en la qual scrigueren a vostra ex-
cel·lència que, com las entradas de la Generali-
tat sian tant pochas que apenas abastan per
pagar los salaris als officials reals y del General,
sens poder acudir a pagar les pencions dels sen-
sals, que·s devien vuit o nou anyades, y per po-
der acudir a dit tèrcio, no se hagués trobat altre
expedient que valer-se del dret de la nova man-
lleuta imposat en lo any mil sis-cents quoranta,
supplicaren a vostra excel·lència fos de son real
servey permètrer que lo concistori se puga valer
per //47/5v // ara del diner que procehirà de dit
dret, offerint-se ab restituhir y suplir aquell del
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dret ordinari, en aver-i occasió y las necessitats
tan urgents donaran lloch, y que per ço fos vos-
tra excel·lència servit manar decretar la embai-
xada, com fonch servit en jornada de dotse de
juliol decretar y concedir dita permició per tres
anys, durant lo servey y mentres per part de sa
magestat o vostra excel·lència no se ordena altra
cosa, y ab obligació que al fi dels tres anys stigue
aquest diner en ser perquè d’ell se disponga
conforme los órdens y haurà de sa magestat.

De hont se conclou que lo tèrcio fonch format
ab aqueixa condició expressa de servir-se lo
concistori del diner procehirà de dit dret tots
los tres anys mentres duràs lo servey, y així
diuhen a vostra excel·lència en resposta ésser in-
ceperable lo permís de la conservació del tèrcio,
com no sols sien las necessitats del General tan
urgents com eren en los mesos de juny y juliol
pròxim passat, ans bé majors se experimentan
cada die, offerint continuar ab la mateixa condi-
ció, tenint altrament per impossible continuar
lo servey com o supplicava vostra excel·lència, y
de vostra excel·lència confian y speran.

48/1r Divendresa, a 23 de febrer 1657.

Constituïts personalment los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors, consistorialment, en
lab casa del General y en lo aposento a hont té sa
residència lo magnífich defenedor del General,
y en aquell se ha trobat lo següent:

Primo, una capa de quatorsena encarnada.
Ítem, tres palms tafetà doble pardo.
Ítem, onse palms tafetà doble negre.
Ítem, dos mantos estam blanch.
Ítem, altre manto estam negre.
Ítem, dos plagadors, lo hu ab tela tafetà negre,
l’altre tafetàc llaonat.
Ítem, quatre sachs de diverses robes presas per
Joseph Campllonch, guarda del portal de Mar,
que és roba de dret de General.
Ítem, tres trossos de retall de bayeta negra.
Ítem, dos sombreros negres.
Ítem, onse sombreros negres.
Ítem, onse palms tela blanch.
Ítem, altre sombrero negre.
Ítem, dos mantos estam negre.
Ítem, nou canas escot negre.
Ítem, un tros tela blanca.

48/1v Ítem, dos trossos de tela color.
Ítem, una pessa de vellut negre llis, ensatada.
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Ítem, un tros estamena blanca de la terra.
Ítem, sinch partits de roba apresa de Gabriel
Agustí.
Ítem, una cana estamena negre.
Ítem, tres partits de roba que se està venent
Joan Culiu, botiguer de teles.
Ítem, una pessa de escot que també se està ve-
nent per lo corredor.
Ítem, una tela ab son taler ab lo oli.

En las quals cosas foren presents per testimonis
Bernat Valencas y Francisco Móra y Marimon y
Hierònim Galí, notari, çiutadans de Barcelona.

48/2r C

Molta il·lustre senyor.

Lo síndich de la present ciutat de Barcelona diu
que los consellers de dita ciutat, amb embaxada
feta per dos personas, ço és, un cavaller y un
ciutadà, dos vegades han suplicat a vostra se-
nyoria fos servit servar y cumplir lo contracte,
que ab solemne stipulació y jurament feren los
antecessors de vostra senyoria, a 13 del mes de
noembre 1640, ab lo qual prometeren a la ciu-
tat que, per la indemnitat de la fermança féu la
ciutat al General per la compra de tres-centes
mília lliures, specialment obligarien, com obli-
garen, y en nom de precari, assignaren y consig-
naren, lo dret novament impost que és quatre
diners per lliura de dret de General en totes co-
ses, exceptat teles, y vuyt diners més per lo dret
del tabaco, un real per cada joch de cartas grans
y un sou per cada joch de cartas petitas y un sou
per cada sombrero, y que tots los diners pro-
cehidors del dit dret novament imposat se ha-
guessen de dir y scríurer en la taula de la present
ciutat al magnífic clavari de aquella, en compte
apart de la Generalitat, o fes-lo deposar-los per
los col·lectors o sobrecullidors, tant de la taula
de la present ciutat com de les taules foranes o
arrendataris per quinsenades, o del modo que
dits col·lectors, receptors o sobrecullidors tenen
obligació y han acostumat pagar; del qual diner
procehidor de dit nou impòsit haje dit clavari de
pagar les pencions als censalistas, la qual special
obligació fonch feta ab clàusula de constitut y
precari y altres en dit acte contengudes, al qual
se ha relació. Y ab ditas embaxadas fonch supli-
cat a vostra senyoria que, per observança de dit
contracte, fos servit manar als col·lectors y
arrendataris, respective, dels drets alt refferits,
que deposassen les pecúnies procehidores de
dits drets e o dels preus dels arrendaments de

aquells, a la taula o banch de dita ciutat, ditas y
scritas al magnífic clavari de dita ciutat. E ve-
hent que ditas embaxadas no havian obrat cosa
alguna, lo dit magnífic clavari presentà requesta
a Pere Pau Rotxotxo, arrendatari del dret de las
cartas, perquè depositàs lo preu que devia del
arrendament de las cartas en las taula o banchs
de la present ciutat, dit y scrit al magnífic clava-
ri, y per vostra senyoria fonch manat ab pena de
càrcer a dit Rotxotxo que pagés ab pecúnia
comptant a mossèn Joan Guinart, regent los
comptes de dit General, lo que devia del preu
de dit arrendament de ditas // 48/2v // cartas, y
ab effecte dit Rotxotxo fonch posat a la presó en
execució de dita poena, y axí fonch forçat per
vostra senyoria en haver de pagar de comptants
lo que devia del preu de dit arrendament de las
cartas. Y encara contínua vostra senyoria en
compel·lir a dit Rotxotxo y altres arrendataris y
col·lectors de dits drets, alt mencionats, a què
paguen de comptants a dit regent los comptes,
contravenint y contrafent a la obligació pactada
y jurada ab lo sobredit acte, en molt gran dany y
perjudici de la present ciutat, contra la qual
comminan procehir los acreadors censalistas,
vehent que ditas pecúnias consignades se dexan
de depositar en la taula o banch y de scríurer al
magnífic clavari com se devia fer.

Per tant y altrament, lo síndich de dita ciutat,
del millor modo que pot y deu, suplica, y par-
lant ab lo respecte y cortesia que·s deu, reque-
reix a vostra senyoria una, dos y tres vegades y
quantes de dret sie menester, sia servit manar als
col·lectors y arrendataris de dits drets alt reffe-
rits que, ab lo degut effecte, depositen en la tau-
la o banch de la present ciutat las pecúnias pro-
cehidas y procehidores dels drets alt mencionats
y dels arrendaments de aquells, respective, ditas
y scritas en nom de dit magnífic clavari, axí com
és estat també pactat ab los actes de dits arren-
daments. Altrament, dit síndich, en nom de dita
ciutat, protesta de sas diligèncias y de tots los
danys y gastos resultaran a la ciutat per no ha-
ver-se fet dit depòsit de ditas pecúnias en la for-
ma alt dita, y protesta axí bé de tot lo demés lícit
y permès de protestar, suplicant ésser llevat acte
de la presentació de la present scriptura.

Die XXVII februarii MDCLVII.

Presens scriptura fuit presentata illustribus do-
minis deputatis, absente deputato regali, ad ins-
tantiam sindicum presentis civitatis, inventorum
in aula concistorii domus dicte Deputationis, et
fuit eis lecta et dimissa copia qui respondendo, per
organum admodum illustris et reverendi domini
deputati ecclesiastici, verbo dixerunt: «Que se
aturava lo temps de dret per a respòndrer». Pre-
sentibus pro testibus Jacobo Cases, velluterio, cive
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Barcinone, et Augustino Croci, philosophie prof-
fessore.

Simula stipulantes et insolidum claudentes cum
scriba majore domus civitatis.

48/3r Moltb il·lustre senyor.

Los deputats y ohidors del General de Cathalu-
nya, per medi de son síndich, responent a la
scriptura presentada de part de vostra senyoria a
27 del passat mes de fabrer, diuen que lo sere-
níssim senyor don Juan de Àustria, ab son real
decret dat per Cancellaria a 12 de octubre
1654, ordenà y manà no·s gastàs quantitat algu-
na del dret nou, dit de guerra, imposat lo any
1640, així del que era entrat com del que estave
depositat en la taula y delc que anirie entrant, y
deposavad de aquell fins a que tingués altre orde
de sa magestat, ho seu, còpia del qual orde se
lliurà a vostra senyoria ab estae juntament, hi ha-
bent-se offert en lo General gastos precisos per
la paga del tèrcio de infanteria, ab què serveix a
sa magestat per tres anys, y que serie impossible
tenir aquell servei permanència, si no·s permetia
als deputats poder gastar del dit diner que pro-
ceheiria del dret de guerra, suposat que de pre-
sent, de orde de sa magestat, no·s poden pagar
les pencions dels dits censals, per la paga dels
quals fou imposat dit dret. Per estas rahons, lo
excel·lentíssim senyor marquès de Mortara, ab
son decret datat a 13 juliol 1656, donà permís
als deputats per a poder-se valer del dit diner
per via de prèstamo, per lo termini de tres anys
durant lo dit servei, y fins a tant que per orde de
sa magestat hajaf ordenat altre cosa, en virtut de
la qual permisió, per legítim superior donada,
poden gastar del diner del dret de guerra y or-
denar als officials y receptors lo girar dit diner
de dit dret a Juan Guinart, pagador de dit
tèrçio, ab què vostra senyoria se certificàs del
poder tenen dits deputats en gastar dit diner, y
que lo magnífich clavari del diner //48/3v // que
té en son compte, en lo banch o taula de la pre-
sent ciutat, no pot pagar-ne alguna pençió de
censal sens contravensió del orde de sa mages-
tad, per lo que donan les presents per resposta y
que deg dita scriptura no se’n done còpia sens
inserta de aquesta.
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Die 3 februarii 1657.

Constituït personalment Joan Pau Llosellas,
síndich.

Ab la qual scriptura dels molt il·lustres senyors
concellers, per mà del magnífich misser Narcís
Mir, assessor, responen y replican que no con-
centen que las pecúnias del dret nou assignades
per las pagas del çensals de guerra se paguen de
comptants als senyors deputats, ni al regent los
comptes, sinó que sien depositades en la taula o
banch de la present çiutat, dites y scrites al mag-
nífich clavari, inseguint la disposició dels con-
tractes sobre assò fets y la disposició de capítols
de Cort, protestant de tots danys y demés líçit
de protestar en la scriptura presentada a dits se-
nyors deputats. De quibus, et cetera.

Testes Miquel Ferran, mercator, y Joseph Cari-
teu, chirurgià.

48/4r Diea XXVII mensis februarii anno a Nativitate
Domini MDCLVII. Barcinona.

Noverint universi quod anno a Nativitate Domi-
ni millesimo sexcentesimo quinquagesimo septi-
mo, die vero vigesima septima mensis februarii,
eiusdem anni, intitulata, presentibus et in his in-
tervenientibus nobis Petro Trelles, notario, scriba
majore et secretario domus et Concilii civitatis
Barcinone, et Dominico Soler, utriusque juris doc-
toris, notario, scriba majore et secretario domus
Deputationis presentis civitatis, simul stipulanti-
bus et insolidum claudentibus, et presentibus
etiam Jacobo Cases, velluterio, et Augustino Cros-
si, philosophie proffessore, presentibus, ad ista voca-
tis specialiter et assumptis constitutus personaliter,
dominus Didacus Vilaseca, notarius publicus
Barcinone, sindicus presentis civitatis Barcinone,
prout de eius sindicatu constat instrumento recep-
to in scribania majori domus prefate civitatis, die
vigesima secunda mensis octobris anno a Nativi-
tate Domini millesimo sexcentesimo quadragesi-
mo octavo, coram et ante presentiam admodum
illustrium dominorum deputatorum et audito-
rum computorum Generalis Cathalonie, deputati
regali absente, personaliter inventorum in domi-
bus dicte Deputationis, scitis in presenti civitate
Barcinone, in instancia ubi concistorium soliti
habere sunt, quiquidem sindicus legi publice petiit
dictis illustribus dominis deputatis et auditoribus
computorum quandam in scriptis papiri suppli-
cationis //48/4v //scedulam, thenoris sequentis:
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«Molt il·lustres senyors. Lo síndich de la pre-
sent ciutat de Barcelona diu que los concellers
de dita ciutat, ab enbaixada feta par dos perso-
nas, ço és, un cavaller y un ciutadà, dos vegadas
han supplicat a vostra senyoria fos servit servar y
cumplir lo contracte, que ab solemne stipulació
y jurament, feren los antecessors de vostra se-
nyoria, a tretse del mes de nohembre 1640, ab
lo qual prometeren a la ciutat que, per la in-
dempnitat de la fermança féu la ciutat al Gene-
ral per la compra de tres-centes mil lliures, spe-
cialment obligaren, com obligaren, y en nom de
precari, assignaren y consignaren lo dret nova-
ment impost que és quatre diners per lliura de
dret de General en totes coses, exceptat teles, y
vuyt diners més per lo dret del tabaco, un real
per cada joch de cartas grans y un sou per cada
joch de cartas petitas y un sou per cada sombre-
ro, y que tots los diners procehidors del dit dret
novament imposat se haguessen de dir y scríu-
rer en la taula de la present ciutat al magnífich
clavari de aquella, en compte apart de la Gene-
ralitat, o fos deposar-los per los col·lectors o so-
brecullidors, tant de la taula de la present ciutat
com de les taules foranes o arrendataris per
quinsenades, o del modo que dits col·lectors,
receptors o sobrecullidors tenen obligació y han
acostumat pagar; del qual diner procehidor de
dit nou impòsit haje dit clavari de pagar les pen-
cions als censalistas, la qual special obligació
fonch feta ab clàusula de constitut y precari y al-
tres en dit acte contengudes, // 48/5r // al qual
se ha relació. Y ab ditas enbaixadas fonch sup-
plicat a vostra senyoria, que per observança de
dit contracte, fos servit manar als col·lectors y
arrendataris, respective, dels drets alt refferits,
que deposassen les pecúnies procehidores de
dits drets e o dels preus dels arrendaments de
aquells, a la taula o banch de dita ciutat, ditas y
scritas al magnífich clavari de dita ciutat.

E vehent que ditas embaxadas no havien obrat
cosa alguna, lo dit magnífich clavari presentà re-
questa a Pere Pau Rotxotxo, arrendatari del
dret de les cartes, perquè depositàs lo preu que
devia del arrendament de las cartas en la taula o
banch de la present ciutat, dit y scrit al magní-
fich clavari, y per vostra senyoria fonch manat
ab pena de càrcer a dit Rotxotxo que pagàs ab
pecúnia comptant a mossèn Joan Guinart, re-
gent los comptes de dit General, lo que devia
del preu de dit arrendament de ditas cartas y ab
effecte dit Rotxotxo fonch posat a la presó en
execució de dita poena, y axí fonch forçat per
vostra senyoria en haver de pagar de comptants
lo que devia del preu de dit arrendament de les
cartas, y encara continua vostra senyoria en
compel·lir a dit Rotxotxo y altres arrendataris y
col·lectors de dits drets alt mencionats a què pa-
guen de comptants a dit regent los comptes,

contravenint y contrafent a la obligació pactada
y jurada ab lo sobredit acte, en molt gran dany y
perjudi de la present ciutat, contra la qual com-
minan procehir los acreadors censalistas, vehent
que ditas pecúnias consignades se dexen de de-
positar en la taula o banch y de scríurer al mag-
nífich //48/5v // clavari, com se devia fer.

Per tant y altrament, lo síndich de dita ciutat,
del millor modo que pot y deu, suplica, y par-
lant ab lo respecte y cortesia que·s deu, reque-
reix a vostra senyoria una, dos y tres vegades y
quantes de dret sia menester, sia servit manar als
col·lectors y arrendataris de dits drets alt reffe-
rits que, ab lo degut effecte, depositen en la tau-
la o banch de la present ciutat las pecúnias pro-
cehidas y procehidores dels drets alt mencionats
y dels arrendaments de aquells, respective, ditas
y scritas en nom de dit magnífich clavari, així
com és estat també pactat ab los actes de dits
arrendaments. Altrament, dit síndich, en nom
de dita ciutat, protesta de sas diligèncias y de
tots los danys y gastos resultaran a la ciutat per
no haver-se fet dit depòsit de ditas pecúnias en
la forma alt dita, y protesta, així bé, de tot lo de-
més lícit y permès de protestar, supplicant ésser
llevat acte de la presentació de la present scrip-
tura».

Quaquidem papiri supponit sedula sicut predici-
tur, oblata et presentata dictis admodum illustri-
bus dominis deputatis, regali absente, illico per
organum admodum illustris et reverendi Hie-
ronymi Besora, canonici sancte Ecclesie Illerden-
sis, deputati ecclesiastici dictis Generalis Catha-
lonie, verbo respondendo dixerunt: «Que se
aturavan lo temps de la constitució per a
respòndrer». Quibus si quidem illustribus depu-
tatis incontinenti fuit liberata copia de predicta
scriptura, de quibus omnibus et singulis sicut pre-
dicitur actis, dictis gestis et secutis, dictus Dida-
cus Vilaseca, dicto nomine, petiit instrumentum
confici // 48/6r // sibique et aliis quorum intere-
rit tradi et liberari unum et plura, publicum et
publica, consimilia instrumenta per nos, Petrum
Trelles, scribam majorem et secretarium domus et
Concilii civitatis Barcinone, et magnificum Di-
dacum Soler, utriusque juris doctorem, scribam
majorem et secretarium domus Deputationis Ge-
neralis Cathalonie, simul stipulantes et insoli-
dum claudentes, que fuerunt acta Barcinone, sub
anno, die, mense et loco predictis. Presentibus no-
bis dictis et infrascriptis notariis testibusque su-
pradictis ad premissa vocatis specialiter et as-
sumptis prout superius continetur.

Post modum, vero die tertia mensis martii, eius-
dem anni, constitutus personaliter magnificus Jo-
annes Paulus Lloselles, domicellus, sindicus Gene-
ralis Cathalonie, coram et ante presentiam
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admodum illustrium conciliariorum presentis ci-
vitatis personaliter inventorum in aula vulgo dic-
ta de Trentasis, ubi concistorium soliti sunt habe-
ri, et presentibus etiam magnifico Dominico Soler,
utriusque juris doctoris, scriba majore Deputatio-
nis Generalis Cathalonie, et Petro Trelles, notario,
scriba majore domus et Concilii presentis civitatis
Barcinone, simul stipulantibus et insolidum clau-
dentibus, et Josepho Cariteu, chirurgo, pro testibus
ad ista vocatis specialiter et assumptis, dictus Jo-
annes Paulus Lloselles, dicto nomine, petiit et re-
quisivit nobis, dictis et infrascriptis notariis, simul
stipulantibus et insolidum claudentibus, quate-
nus dictis admodum illustribus conciliariis legi
publici faciamus // 48/6v // quandam in scriptis
responsionis sedulam thenoris sequentis:

«Molt il·lustre senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Cathalunya, per medi de son sín-
dich, responent a la scriptura presentada de part
de vostra senyoria a vint-set del passat mes de
febrer, diuhen que lo sereníssim senyor don
Joan de Àustria, ab son real decret datat per
Cancellaria a dotse de octubre mil sis-cents sin-
quanta-quatre, ordenà y manà no·s gastàs quan-
titat alguna del dret nou, dit de guerra, imposat
lo any mil sis-cens quaranta, així del que era en-
trat com del que estave depositat en la taula y
del que aniria entrant y deposant de aquell, fins
a que tingués altre orde de sa magestat, o seu,
còpia del qual orde se lliurà a vostra senyoria ab
esta juntament, hi havent-se offert en lo Gene-
ral gastos precisos per la paga del tèrcio de in-
fanteria, ab què serveix a sa magestat per tres
anys, y que seria impossible tenir aquell servey
permanència, si no·s permetia als deputats po-
der gastar del dit diner que proceheiria del dret
de guerra, suposat que de present, de orde de sa
magestat, no·s poden pagar les pencions dels
dits censals, per la paga dels quals fou imposat
dit dret. Per estas rahons, lo excel·lentíssim se-
nyor marquès de Mortara, ab son decret datat a
tretse juliol mil sis-cents sinquanta-sis, donà per-
mís als deputats per a poder-se valer del dit di-
ner per via de prèstamo, per lo termini de tres
anys durant lo dit servey, y fins a tant que per
orde de sa magestat, o seu, fos ordenat // 48/7r
// altra cosa, en virtut de la qual permissió, per
legítim superior donada, poden gastar del diner
del dret de guerra y ordenar als officials y recep-
tors lo girar dit diner de dit dret a Juan Guinart,
pagador de dit tèrçio, ab què vostra senyoria se
certificà del poder tenen dits deputats en gastar
dit diner, y que lo magnífich clavari del diner
que té en son compte en lo banch o taula de la
present ciutat no pot pagar-ne alguna penció de
censal sens contravenció del orde de sa mages-
tad, per lo que donan les presents per resposta y
que de dita scriptura no se’n done còpia sens in-
certa de aquesta».
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Quaquidem scriptura dictis admodum illustri-
bus consiliariis presentata et lecta per nos, dictos
et supranominatos notarios, simul stipulantes,
illico dicti admodum illustres conciliarii, per or-
ganum magnifici Narcisi Mir, assessoris suarum
dominationum, respondendo dixerunt: «Que
responan y replican y que no consentan que las
pecúnias del dret nou, assignadas per las pagas
dels censals de guerra, se paguen de comptants
als il·lustres senyors deputats ni al regent los
comptes, sinó que sien depositades en la taula o
banch de la present ciutat, dites y scrites al
magnífich clavari, inseguint la disposició dels
contractes sobre assò fets y la disposició de ca-
pítols de Cort, protestant de tots danys y de-
més lícit de protestar, estant y perseverant en lo
protestat en la scriptura presentada a dits se-
nyors deputats, y que no·s done còpia de las di-
tas scripturas separadament // 48/7v // sinó és
de totas juntas».

De quibus omnibus et singulis sicut predicitur ac-
tis, dictis gestis et sequutis, illico, Dominus Vilase-
ca, notarius publicus Barcinone, sindicus presen-
tis civitatis, et magnifficus Joannes Paulus
Lloselles, domicellus, sindicus Generalisa Catha-
lonie, petierunt instrumentum conficii sibique et
aliis liberans, que fuerunt acta Barcinone, sub
anno, die et mense et locis predictis. Presentibus
nobis dictis et infrascriptis nottariis, testibus su-
pradictis, ad premissa vocatis specialiter et as-
sumptis prout superius continet.

49r A

Bonaventurab Closa, sobracullidor de la part de
llevant, à comptat y pegat la terça de abril, maig
y juny 1656, tant del dret del General hordinari
com del dret nou de guerra.

Primo, Perpinyà y tota sa col·lecta. Vaga per
guerra Materó. Arenys y Canet y han diners.
Són blancs, Sant Pol, Calella, Pineda, Malgrat,
Granollers, Caldes de Monbuy, Sant Selonic.
Sant Feliu de Cudinas, vaga.

La col·lecta de Girona. Blanchs, Girona, Blanas,
Pals, Palafrugell, la Bisbal. Vagan per guerra,
Besalú, Torroella de Mongrí, Sant Pera Pesca-
dor, Castelló de Anpúrias, Rosas, Cadaquès, la
Selva de Rosas, Llanssà, Perelada, la Junquera,
Figueras, y las 5 que restan y ha diners.
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La col·lecta de Puigcerdà. Vaga per guerra la
col·lecta de Vich. Blanchs, Manresaa. Vagan per
guerra, Ripoll, Sant Juan Sasbadessas, Campro-
don y Olot. Vich y Berga y ha diners.

La present relasió he feta vuy, als II de mars
MDCLVII. Bernat Valencas, regint lo racional.

50r A

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya y comtats de Rosselló y Çerda-
nya, per lo lloch de deputat real de Barcelona,
lo qual vaca per mort del doctor misser Raphel
Boffill, proposan a vostra excel·lència: Anthoni
Saguí y Capella, ciutedà honrrat de Barcelona,
vuy conçeller en cap, misser Raphel Nabona.

Datat en Barcelona, a XIII de mars MDCLVII.

Don Joan de Grimau. Joseph Hierònim Besora.
Francesch Alaix.

51/1r B

Loc marquès de Olías, Mortara y Çarreal, locti-
nent y capità general.

Venerables, noble, amats y fahels de la real ma-
gestat los diputats y oÿdors de comptes del Ge-
neral de Cathalunya, en Barcelona residints, per
vostra part se nos ha presentat la proposició de
dos persones per lo loch de deputat real de Bar-
celona, que vaca per mort del doctor misser Ra-
fel Boffill, e nós, en virtut de la facultat real per
sa magestat a nos atribuïda, y usant de aquella,
anomenam per al dit lloch a Antoni Seguí y Ca-
pella, ciutadà honrrat de Barcelona, altre dels
per vos proposats. Dada en Barcelona, a XV de
març MDCLVII. Post datam, ab la forma que se
serva que en las demés insaculacions. El mar-
quès de Olías y Mortara.

Vidit Boxadors, regens.

In Curia locumtenentia III, foleo CLXXXVIII.

Vuestra excelencia nombra a Antoni Seguí y Ca-
pella, ciudadano honrrado de Barcelona, para el

lugar de diputado real de Barcelona, que está
vacco por muerte del doctor en leyes Raphael Bof-
fill.

51/2r C

Molta il·lustre senyor.

Ab la present fas relació a vostra senyoria com
ha dies que visito dos vegades lo die la persona
de Antoni Nin, procurador fiscal del General de
Catalunya, y per las indisposicions y cessions de
febrer continuades està de modo que no pot
acudir a la residència de dit son offissi, ni servir a
vostra senyoria, conforme ne presto jurament a
vostra senyoria. Feta en la casa de la Deputació,
vui, als 16 del mes de mars de 1657. Lo doctor
Joseph Bas.

52/1r B

Estantb junt la Novena dels senyors insicula-
dors, lo doctor Miquel de Osona, cabiscol y ca-
nonge de la Seu de Barcelona, fra don Diego de
Boxadors, comenador del orde de Sant Joan, loc

doctor Joan Aguiló de Sentís, camarer y canon-
ge de la Iglésia de Tortosa, per lo estament ec-
clesiàstich, y mossèn Bernat de Folcrà, don Jo-
seph de Ripoll y mossèn Ramon Xammar y
Foxà, per lo estament militar, y lo doctor Dimas
Vileta, lo doctor misser Francesch Vidal y Ros y
mossèn Luýs Claresvalls, per lo estament real,
per a fer la insiculació del lloch de deputat real,
vaccant per mort del doctor Raphel Boffill, ha
reportat lo doctor misser Aleix Tristany, advo-
cat fiscal de la present casa, de part dels senyors
deputats a dita Novena, una carta del rey, nos-
tre senyor, que Déu guarde, dada en Madrit, a
XXV de nohembre MDCLVI, la qual, per orde de
ses senyories, fonch incertada en lo llibre dit
dietari en lo present trienni corrent, sots jorna-
da de XV de dezembre MDCLVI cusida; la qual
llegida y ohida per dits senyors insiculadors, han
procehit a la insiculació, observant en tot la dita
real carta, y com en aquella mane sa magestat
que·s vote no per scrutini sinó in voce, expres-
sant las causas de inhabilitació si algunas ne tin-
dran, ha resolt dita Novena de pèndrer lo jura-
ment de guardar secret al scrivà major y
secretari de la present casa que li acisteix, //
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52/1v // per a què ditas causas no sien entesas
per altres persones que per aquella o aquelles
que sa magestat mane en dita sa real carta.

52/2r C

Jesúsa, Maria.

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats yb del General de Chatalunya als asses-
sors y advocat fiscal del dit General, acerca si Jo-
seph Móra, ciutadà honrrat de Barcelona, pot
concórrer a la sort y extracció de habilitadors,
que de present s’està fent, per la extracció de de-
putat real, per dir lo racional ser debitor al Gene-
ral. Attès que lo mateix dèbit quec ara se pretén
dèurer dit Joseph Móra prossehie en la habilita-
ció que·s féu en lo mes de juliol proppassat, per la
extracció de deputat real de Barcelona, fahedora
lo dia de Santa Madalena pròxim passada, y ale-
sores, en lo judici de la habilitació, avent-sed opo-
sat al dit Joseph Móra ser debitor del General y
així no poder concórrer a la sort de deputat real
alesores fahedora, fou dita exepció per los se-
nyors deputats y Novena de la habilitació
repel·lida y concorregué la sort de deputat, dit
Joseph Mórae, la qual habilitació de alesores li
done approbació per les extraccions de la sort de
habilitador, sent esta tant inferior a la de debitor
en esta extracció de habilitadors que de present
se fa, sinóf que esta pretenció, si és debitor ho no,
sie remesa als senyors deputats y Novena de la
habilitació per la extracció de deputat real vacant,
ha ont, proposada la exepció, deliberaran lo que
pareixerà més convenir al benefici del General.

Rufach, assessor. Tristany, fisci Generalis advo-
catus. Soler, assessor.

52/3r D

Diumengeg, a XVIII de mars MDCLVII.

Molt il·lustres senyors.

Lo doctor Joan Sabater supplica a vostra senyo-
ria que se servesca declarar sobre la excepció se
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li és opposada de què no pot concórrer a la ex-
tracció de habilitador, que de present se està
fent, ab motiu de que és advocat fiscal de la Ca-
pitania General, y com ell haje respost que no té
tal offici y que així no pot ser inhabilitat, vostra
senyoria ha comès la conexensa del fet, comfor-
me estil de la present casa, als magnífichs asses-
sors, als quals se ha informat y entregat los pa-
pers fahents per sa justícia. Y, sens declaració del
fet, vostra senyoria mana passar avant en la ex-
tracció sens declarar en la excepció, com és cos-
tum y se veu en los exemplars se són cotats, als
dits magnífichs assessors. Així, dit Sabater, ab lo
degut recato, suplicaa a vostra senyoria no passe
avant en lo acte de la extracció sens declarar so-
bre dita excepció. Altrement protesta la nul·litat
del dit acte y de tots los demés que se faran en
conseqüència de las extraccions fahedores, ab
reserva de tots los drets, y diu que se li fa nota-
ble perjudici en denegar-li la declaració, com-
forme en semblants actes se és acostumat y
acostuma ferb, y que si(a) donada llicència al
scrivà major que, en virtut del capítol 39 del re-
drés de 1599, //52/3v // lleve acte de la present
scriptura.

Testes Hieronymus Gali, notarius, et Franciscus
Rol, clericus, cives Barcinone.

Dicto die.

Lo doctor Joan Batista Rocha y Julià se adhereix
a lac contra scrita, protesta per haver-se-li oppo-
sat que ere inhàbil perd pretèndrer lo procurador
fiscal que és assessor de la Capitania General.

Testes predicti.

Et domini deputati et auditores computorum res-
ponderunt: «Que se aturan en lo temps de la
constitució per a respòndrer».

Testes predicti.

55/1r A

Senyore.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya y comtats de Rosselló y Serda-
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nya, per als llochs vuy vacants fins al dia present
de deputats y oÿdors de comptes dels tres esta-
ments, y dels llochs vaccants que estaven inse-
culats als officis de la present casa dels tres esta-
ments de la Deputació, proposan a vostra
magestat los subjectes contenguts en lo infras-
crit memorial.

Deputats ecclesiàstichs.

Per lo lloch de deputat ecclesiàstich volant, que
obtenia lo doctor don Bernat de Cardona, com
a canonge de la santa Iglésia de Girona, ha vacat
per la translació que ha fet dit don Bernat de
Cardona de canonga a bisbe de dita Iglésia de
Girona, se proposa:
Don Joseph Camporrells, canonge de la santa
Iglésia de Urgell, qui ja és inseculat a oÿdor per
dita Iglésia.
Lo dagà Francisco Campanya, canonge de dita
Iglésia.

55/1v Deputats militars.

Per lo lloch noble de deputat militar, que vaca
per mort de don Berenguer de Oms, se propo-
sa:
Lo noble don Francisco Gamis y Falcó, vuy oÿ-
dor militar, qui és inseculat en oÿdor militar per
la vegaria de Barcelona.
Don Joseph Falcó.

Per altre lloch noble, que vaca per mort de don
Philip Vilana, se proposa:
Don Isidoro de Avaria, de la ciutat de Tortosa.
Don Joseph de Avaria, de dita ciutat.

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca per haver mudat de esta-
ment Miquel de Boxadós y Llull, de secular en
ecclesiàstich, se proposa:
Pau de Salvador, donsell, en Barcelona populat.
Francesch Amell, donsell, en Barcelona popu-
lat.

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Cervera, que vaca per mort de Joseph Corbera y
de Santcliment, se proposa:

55/2r Joachim de Montserrat y Jusseu, donsell, se-
nyor de la Tellada.
Francisco Currià.

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Tàrrega, que vaca per mort de mossèn Joseph
de Pons, senyor de Ribelles, se proposa:
Mossèn Pere Soler y de Peguera.
Mossèn Carlos Soler y de Peguera.

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Urgell, que vaca per mort de mossèn Pere de

Padellàs, se proposa:
Mossèn Nicolau de Lop y Valls.
Mossèn Miquel Àger.

Deputats reals.

Per lo lloch de deputat real de la ciutat de Gero-
na, que vaca per mort de Miquel Balle, de
Flassà, se proposa:
Lo doctor Balthesar Soler, qui ja és inseculat en
oÿdor per dita ciutat.
Lo doctor Hyerònim Codina.

55/2v Per lo lloch de deputat real de la vegueria de
Lleyda, que vaca per mort de misser Pera Gavàs,
se proposa:
Mossèn Joan Escolà, qui està inseculat en oÿdor
per dita ciutat.
Lo doctor misser Joseph Çanou.

Oÿdors ecclesiàstichs.

Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich del Capítol
de Gerona, que vaca per mort del doctor Martí
Rich, canonge de dita Iglésia, se proposa:
Lo doctor Amadeu Ferrer, canonge de dita
Iglésia.
Lo doctor Ramon Çanou, canonge de dita Iglé-
sia.

Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich, religiós que
vaca per mort de fra don Isidro Meca, se proposa:
Mossèn Honofre Siurana y de Bellafilla, prior
de Sant Pere de Pinyarola, del orde de Sant Be-
net.
Fra Francisco Rota, prior de la Vedella, del orde
de Sant Benet.

55/3r Oÿdors militars.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Cervera, que vaca per mort de mossèn Joseph
Mas, se proposa:
Mossèn Anton Camporells.
Mossèn Jaume Camats.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Perpinyà, que vaca per mort de mossèn Gaspar
Terrena, se proposa:
Mossèn Carlos de Llupià.
Mossèn Miquel Guanter.

Oÿdors reals.

Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per mort de misser Gaspar Jorba, se propo-
sa:
Mossèn Honophre Gilabert, ciutadà honrrat de
Barcelona.
Misser Francesch Climent.
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Per altre lloch de oÿdor real, mercader de Bar-
celona, que vaca per mort de Rafel Guinart, se
proposa:
Mossèn Bernat Corts, mercader de dita ciutat,
vuy conceller quart de Barcelona.

55/3v Mossèn Pau Ferrer, mercader.

Per altre lloch de oÿdor real, mercader de Bar-
celona, que vaca per mort de Joseph Bofarull,
mercader, se proposa:
Mossèn Joseph Çerveró, mercader de Barcelo-
na.
Mossèn Miquel Joan Massana, mercader de dita
ciutat.

Per lo lloch de oÿdor real de la ciutat de Lleyda,
que vaca per mudament de estat de Joseph Ma-
ranyosa, de real a militar, se proposa:
Lo doctor misser Aleix Tristany.
Mestre Emanuel Tarragó.

Per lo lloch de oÿdor real de la ciutat de Lleyda,
que vaca per haver mudat de estat, de secular a
ecclesiàstich, mossèn Joan Batista Pastor, se
proposa:
Mestre Francesch Flix.
Mestre Joseph Camps.

Per lo lloch de oÿdor real, mercader de Gerona,
que vacca per mort de Francesch Martí de dita
ciutat, se proposa:

55/4r Mossèn Raphel Francesch Camps, mercader.
Mossèn Pere Rosselló, notari y mercader de dita
ciutat.

Per lo lloch de oÿdor real de la ciutat de Vich,
que vaca per mort del doctor misser Joseph
Guàrdia, se proposa:
Mossèn Francesch Comalada y Cànoves.
Mossèn Pere Moretà.

Per lo lloch de oÿdor real de la ciutat de Gero-
na, que vaca per mort de mossèn Ramon Serdà,
se proposa:
Lo doctor misser Narcís Casadevall.
Mossèn Gabriel Masdeu.

Per lo lloch de oÿdor real de la ciutat de Gerona
mercader, que vaca per haver mudat de esta-
ment, de mercader a cavaller, mossèn Jaume
Guitart, se proposa:
Mossèn Francesch Vinyolas, notari y mercader
de dita ciutat.
Mossèn Isidro Vila, notari y mercader de dita
ciutat.

En cas que sa magestat, que Déu guarde, sie
servit de //55/4v // approbar los proposats a de-
putats que estan inseculats a oÿdors, se anome-
na:
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Primo, per la resulta del lloch volant de deputat
ecclesiàstich que ha tocat a la chatredal de Ur-
gell, que van proposats don Joseph Camporrells
y lo doctor Francisco Campanya, dagà y canon-
ge de dita Iglésia, insiculat dit Camporrells en
oÿdor ecclesiàstich, se proposa:
Lo doctor Francisco Campanya, degà y canon-
ge de dita Iglésia.
Lo doctor Christòphol Coromines, canonge de
dita Iglésia.

Per haver proposat, per munta de oÿdor militar
de la vegueria de Barcelona a deputat noble a
don Francisco Gamis y Falcó, se proposa:
Mossèn Batista Falcó.
Mossèn Jayme Falcó.

Per haver també proposat, per munta de oÿdor
militar de la vegueria de Lleyda a deputat mili-
tar de la vegueria de Çervera a Joachim de
Montserrat, se proposa:
Mossèn Hyerònim Xemmar.
Mossèn Batiste Amich y Mòdol.

55/5r Per haver proposat, per muntar de oÿdor real de
Barcelona a deputat real de dita ciutat mossèn
Antoni Seguí y Capella, se proposa:
Lo doctor misser Miquel Grimosachs.
Lo doctor misser Batista Monfar.

Per haver proposat, per munta de oÿdor real de
la ciutat de Gerona a deputat real de dita ciutat
lo doctor misser Balthesar Soler, se proposa:
Mossèn Jaume Torrent.
Mossèn Rafel Masdeu.

Per haver proposat, per munta de oÿdor real de
Lleyda a deputat real de dita ciutat mossèn Joan
Escolà, se proposa:
Mossèn Blasi Moratà, ciutadà honrrat de Lleyda.
Mestre Pere Ardió.

Per los llochs vacants dels officis de les bosses de
la //55/5v // casa de la Deputació, se proposa:

Per lo lloch de assessor, que vaca per mort del
doctor misser Raphel Boffill, se proposa:
Lo doctor don Francisco Gamis y Falcó.
Lo doctor Joan Antoni Grau.
Lo doctor misser Domingo Soler.

Per lo lloch del offici dels ploms, que vaca per
mort del doctor Martí Rich, canonge de Gero-
na, se proposa:
Lo doctor Josepha Hyerònim Besora, deputat
ecclesiàstich.
Lo doctor Joseph del Viver, prior de Santa Anna.
Lo doctor Pau Reig, canonge de Barcelona.

[ 1657 ]

a. Joseph interlineat.



Per lo lloch real, que vaca en dita bolsa de ploms,
que vaca per mort de Gaspar Terrena, se proposa:
Francesch Alaix, oÿdor real.
Joseph Gregori Alaix.
Hyerònim Alaix.

55/6r Per lo lloch ecclesiàstich que vaca de la bolsa de
exactor, per mort de fra don Isidro Meca, se
proposa:
Lo doctor Francesch Ferrer, canonge de Lley-
da, vuy oÿdor ecclesiàstich.
Lo doctor Amadeo Ferrer, canonge de Gerona.
Lo doctor Jaume Mercer, canonge de Lleyda.

Per lo lloch real que vaca de dita bolsa de exac-
tor, per mort del doctor misser Joseph Guàrdia,
se proposa:
Francesch Alaix, oÿdor real.
Joseph Gregori Alaix.
Hyerònim Alaix.

Per lo lloch ecclesiàstich que vaca de la bolsa de
síndich, per mort de don Alexandre Ros, dagà y
canonge de Tortosa, se proposa:
Lo doctor Francesch Ferrer, canonge de Lley-
da, vuy oÿdor.
Lo doctor Amadeo Ferrer, canonge de Gerona.
Lo doctor Batista Pallàs, canonge de Lleyda.

55/6v Per lo lloch ecclesiàstich que vaca de la bolsa de
scrivent ordinaria de regent los comptes, per
mort de Joseph Hierònim Ricoles, canonge de
Lleyda, se proposa:
Lo doctor Francesch Ferrer, canonge de Lley-
da, vuy oÿdor ecclesiàstich.
Lo doctor Amadeo Ferrer, canonge de Gerona.
Lo doctor Joseph Gori, canonge de Urgell.

Per lo lloch militar que vaca de la bolsa dels
ploms, per mort de mossèn Pere de Padellàs, se
proposa:
Don Joan de Grimau, deputat militar.
Mossèn Joseph de Colomer.
Mossèn Joseph Bru.

Per lo lloch militar que vaca de la bolsa de re-
gent los comptes, per mort de mossèn Pere de
Padellàs, se proposa:
Don Joan de Grimau, deputat militar.
Mossèn Joseph de Sanyes.
Mossèn Ramon de Siscar.

55/7r Per lo lloch militar que vaca de la bolsa de re-
gent los comptes, per mort de mossèn Francis-
co Santcliment y Corbera, se proposa:
Mossèn Pau de Salvador.
Mossèn Hyerònim Çacoromina.
Mossèn Francesch Amell.

Per lo lloch del offici de ajudant tercer de la scri-
vania major, que vaca per mort de mossèn Fran-
cesch Pastor, notari de Barcelona, se proposa:
Antoni Seguí y Capella, ciutadà honrat de Bar-
celona y notari públich de aquella.
Francesch Vidal, notari de Barcelona.
Climent Cortell, notari, ciutadà de Barcelona.

Datat en Barcelona, a XX de mars MDCLVII.

Don Joan Grimau. Lo doctor Joseph Hyerò-
nim Besora. Francesc Alaix.

Dominicus Soler, juris utriusque doctor, scriba
major Generalis Catalonie.

s.n./r Pera no aver tingut antes occasió, no he pogut
donar a vostra mercè avís, ni enviar-li la plica,
per no aver-se pogut rèbrer antes la deposició
de Puigcerver, ab què ab esta la remeto per lo
propri és arribat ab la carta dels senyors dipu-
tats, y me manarà avisar quant la aja rebuda,
quedant per al que serà servit manar-me. De
Tremp y agost, els 29 de 1669.

De vostra mercè que ses mans besa, Joseph de
Llenes y de Malla, diputat local de Tremp y
Pallàs.

Senyor procurador fiscal del General.

Dillunsb, als 22 de setembre 1664, los senyors
deputats llevaren acte per la declaració del dub-
te de las paraulas següents. Dilluns, a 22 de se-
tembre 1664.

57/1r A

Ac los venerables noble y amados nuestros los dipu-
tados de la Generalidad del nuestro principado
de Cathaluña y condados de Rossellón y Cerda-
ña.

El rey.

Dipputados. Por carta del marqués de Mortara,
mi lugarteniente y capitán general, de 10 deste,
he entendido que os dio la que os escriví en 4 del
mesmo en orden a los exçessos de los soldados en los
aloxamientos. También me avisa del parezer que
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han dado vuestros assessores, fiscal y consultores
para las informaciones que pretendéis hazer por
medio de los diputados locales, y no tocándoos,
como no os toca, por faltaros facultad para ello,
no dudo sino que reconoçiéndolo assí çessaréys sin
passar adelante en ello, como de nuevo os lo orde-
no y encargo, pues siendo mi ánimo, como tenéis
entendido, que de ninguna manera se permita
exçesso alguno en los alojamientos, lo buelvo a en-
cargar assí al marqués de Mortara, y que, para
más satisfacçión vuestra, dé las órdenes conve-
nientes para que delante los vegueres se reçiban los
testigos que produxeron los diputados locales en
sus districtos, a effecto de averiguar lo que huviere
y me lo embíe y vosotros también me embiaréis re-
laçiones de lo que se hallare haverse exçedido,
para que, comforme a uno y otro, mande se casti-
guen severamente los exçessos de los que se hallaren
culpados, desseando siempre quanto sea del mayor
alivio y consuelo desse Principado, por lo que espe-
ro ha de adelantarse en mi serviçio, en que le reçi-
biré de vosotros. Dada en Madrid, a XXIIII de he-
brero MDCLVII. Yo, el rey.

Don Christophorus Crespi, vicecancellarius. Don
Didacus de Sala, secretarius. Vidit comes de Al-
batera. Vidit Marta, regens. Vidit Michael de
Lanuza. Vidit Josephus de Pueyo, regens. Vidit
don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Pas-
chasis ab Aragonia, regens. Vidit don Vincencius
Moscoso.

57/2r B

Aa los venerables noble y amados nuestros los dip-
putados de la Generalidad del nuestro principa-
do de Cathaluña y condados de Rossellón y Cer-
daña.

El rey.

Diputados. He entendido por vuestra carta de 17
de hebrero los motivos que os obligaron a hazer la
junta de 36, que fue para tratar de averiguar los
excessos en los alojamientos, para que, informado
dellos, mandasse yo applicar el remedio, pero que
en conformidad que os significó el marqués de
Olías y Mortara, mi lugarteniente y capitán ge-
neral, y siguiendo mi orden de 3 del mismo, ha-
víays dispuesto ya suspender las informaciones y
no tener más la junta, la qual sólo havía sido
para la vez que se trató desto. Assí lo he esperado
de vuestro celo y obligaciones y assí me lo escrive el
marqués, y estaré siempre con la misma confian-
za que executaréis, en todo lo que se offreciere, lo
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que más será de mi real servicio, y por la estima-
ción que hago desse Prinçipado y lo que desseo su
alivio y el remedio de los excessos que huviere.
Aguardo para ello las relaciones que havéis de
embiarme, como os mandé en carta de 24 del pas-
sado. Dada en Madrid, a III de marzo MDLVII.
Yo, el rey.

Don Christophorus Crespi, vicecancellarius. Don
Didacus de Sada, secretarius. Vidit comes de Al-
batera. Vidit Marta, regens. Vidit Michael de
Lanuza. Vidit Josephus de Pueyo, regens. Vidit
don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Pas-
chasis ab Aragonia, regens. Vidit don Vincencius
Moscoso.

58/1r A

Molta il·lustre senyor.

A notícia de Hierònym Pastor, ciutadà honrrat
de Barcelona y balla de dita ciutat, ha pervingut
que vostra senyoria, a instància dels alguasils or-
dinaris de la present ciutat y principat de Cata-
lunya, hauria donat orde als officials del General
y arrendetaris de la bolla de la present ciutat y
col·lecta que suspenguessen valer-se de dit balla
per las asistèncias, ab pretextu que mai se era
practicat per dit balla asistèncias, conforme ase-
rexen dits alguasils ab sa suplicació presentada a
vostra senyoria, com la veritat sia en contrari,
per quant dits officials del General y arrendata-
ris de la bolla sempre que·ls ha aparegut se són
valguts en las asistèncias del balla de Barcelona,
com consta de molts exemplars y en altras: Als
deu de octubre 1633 foren pagades a don Da-
mià Janer, balla, y a Francesc Briansó, sots-balla
de la present ciutat, 2 lliures, 8 sous, per una
asistència feta al molt il·lustre consistori per
ocasions de fraus; a 10 de novembre, al mateix
don Damià Janer, 1 lliura, 4 sous, per una
asistència que féu als officials del General; a 27
de janer 1634, a dit Briansó, sots-balla, 1 lliura,
4 sous, per una asistència féu al senyor oïdor ec-
clesiàstich en regonèxer algunas botigas; a 16
de setembre 1634, 2 lliures, 5 sous, a dit don
Damià Janer, per una asistència féu a alguns of-
ficials del General; a 6 de octubre a Francesc
Briansó, sots-balla, 2 lliures, 8 sous, per una
asistència; y ara novament a 16 de febrer 1654 y
a 14 de janer 1655, a Raphel Càrcer, balla de la
present ciutat, firmà àpocha als predessesors de
vostra senyoria de certas quantitats per asistèn-
cias fetas per lo General, com consta de tot lo
sobredit en la scrivania major y en los llibres del
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regent los comtas, en los quals se’n troban
molts de altres que, per escusar prolexitat, no·s
refereixen. De hont resulta estar dit balla en
possessió, seu quasi, de fer ditas asistèncias, y
per fer aquellas presta son jurament y sagrament
y homenatje a vosta senyoria, que altrament se-
ria supèrfluo, y axí no és just que exabrupte y
sens cognició de causa sie privat dit balla de fer
ditas asistèncias y turbat en la possesió, com ho
seria si vostra senyoria no manàs encontinent
revocar lo orde té donat als dits officials y arren-
dataris de la bolla. Per ço y altrament, suplica
dit balla a vostra senyoria sie de son servei ma-
nar revocar dit orde, remetent la voluntària pre-
tenció de dits aguasils en judici petitori, devant
jutje competent, que a més és cosa justa, dit su-
plicant ho rebrà a singular merçè. Officio, et ce-
tera. Altissimus, et cetera. Pastor.

Oblata XXIII marcii MDCLVII, in concistorio, et
cetera. Et domini deputati, intervenientibus do-
minis auditoribus computorum, //58/1v // remi-
serunt predicta magnificis assessoribus dicti Ge-
neralis qui ea videant et relationem in scriptis
faciant. Soler, juris utriusque doctor et scriba
major Generalis Catalonie.

Los assessors y advocat fiscal són de parer que·s
pota valer, per la acistèn<ten>cia a la regonei-
xensa dels fraus del General de la present ciutat,
del balle de Barcelona, attezos los exemplars en
la suplicació mencionats.

Ruffach, assessor. Tristany, fisci Generalis advo-
catus. Soler, assessor.

58/2r B

Abráb poco menos de dos meses que se tuvo la últi-
ma junta sobre los medios que se ofreçían para la
conservación de la gente de las levas de la pro-
vinçia, de que se dio a vuestra señoría un papel, y
hasta a ora no se ha tenido respuesta, ni otra con-
ferençia, no obstante que por mi orden la ha so-
liçitado el cançeller muchas veçes, así con vuestra
señoría como con las personas de la junta, por lo
qual más de quatroçientos hombres que se havían
juntado en Gerona, agregados al tercio de esa
casa y de la ciudad, se han ydo todos, y no huidos
sino que, por faltarles el socorro, haviendo espera-
do hasta vender-se las camisas, por no acavar de
pereçer de ambre, se an buelto; y a más desto, el
terçio con que vuestra señoría sirve a su magestad
se está deshaçiendo por instantes, también por no

ser asistidos, y se acavará de deshaçer viendo que
se ha venido el pagador, con que totalmente se des-
haçe lo que se a travajado y se le haçe a su mages-
tad muy gran perjuiçio, pues pudiéndosele susten-
tar la gente referida, pareçe que antes se le
atrasan y inposibilitan los medios de su conser-
vaçión, y no dudaré que, quando su magestad
venga a tener estas notiçias reconoçerá el daño
grande que se sigue a su real // 58/2v // serviçio y
defensa deste Prinzipado, y no he podido escusar el
deçir a vuestra señoría esto con esta claridad y or-
denarle, como lo hago, que sin dilaçión se hagan
nuevas levas para suplir la gente que falta al ter-
cio de vuestra señoría, hasta los 200 hombres, con
que sirvió, que nunca han llegado a este número,
que la que oy está en el se[...] socorro con toda
preçisión y la de las universidades, y sin perder
tiempo vuestra señoría mande a los nombrados
buelvan la respuesta al cançeller y junta, porque
se tome última resoluzión porque, de no haçerlo,
la tengo muy firme de dar de todo muy por menor
quenta a su magestad para que ordene lo más
conviniente y haga la demostraçión que es justo
con los que en esta omisión se hallaren culpados.
Guarde Dios a vuestra señoría muchos años. Bar-
celona, a 11 de abril 1657. El marqués de Olías y
Mortara.

Señores diputados.

58/3r C

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, havent rebut aÿr a la tarda lo pa-
per de vostra excel·lència ab què los nota de
ommissió en acudir a la junta o conferència y a
la provisió del tèrçio, suplican a vostra excel·lèn-
cia sie servit conciderar la circunstància del
temps en què, per mort del doctor Boffill, de-
putat real, que sia en glòria, han tingut grans
occupacions, sent per capítols de Cort precís y
peremptori lo termini de suplir lo lloch del def-
funct, per obehir als mandatos del rey, nostre
senyor, que Déu guarde, a la inciculació, de què
precehir la proposició a vostra excel·lència de
subjectes seguís la extracció de insiculadors y lo
acte de la insiculació; la qual feta, se hagué de
fer extracció de habilitadors y lo acte de la habi-
litació de les persones per a concórrer, conse-
quutivament, la extracció de deputat; lo qual
extret, hagué de jurar en lo ingrés de son càr-
rech.
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Exint de tantes occupacions, entraren las Sem-
manas Sancta y de Pascuaa, los quals dies, pia y
christianament, són estatuïts feriats per a la cele-
bració y meditació dels misteris altíssims de la
humana redempció. Tornats los jurídichs, lo
primer cuydado és estat convocar los nominats
per aquest consistori per a la conferència, y do-
nar-los orde de assistir a ella ab tota puntualitat.

La conservació y acrecentament del tèrcio que
sobretot, encontinent, desija aquest consistori,
rescriba // 58/3v // en lo permís que vostra ex-
cel·lència, conciderant ab sa gran prudència les
forses tant extenuades de esta casa, se serví ma-
nar decretar en jornada de dotse de juliol prop-
passat, de poder-se valer del dret de guerra, im-
posat en lo any 1640, suplican, per ço, a vostra
excel·lència, dits deputats y oÿdors, sia de son
servey manar al clavari de la present ciutat no
detinga, ans bé lliure, an aquest consistori lo di-
ner que proceheix de dit dret, que a més de què
facilitarà la continuació del servey ho ajustaran
al número de les mercès que continuament re-
ben de vostra excel·lència.

59/1r A

Perb a què lo servey que ha offert la província a
sa magestad de la gent pagada per tres anys tin-
ga lo degut effecte, se proposa lo següent:

1. Primerament, que·s fassa un llibre en lo qual
estiguen continuades totes les universitats que
han offers servir estos tres anys y lo que cada
una ha offerit pagar quiscun mes, o de dos en
dos mesos, o altrament, conforme se hauran
ajustat. Continuant en cada full una universitat
y en la una pàgina lo dèbit y en lo altre lo crèdit.

2. Que en lo mateix libre, o en altre different, se
forme un compte de dèbit y crèdit a la taula o
banch de Barcelona y a les demés taules o depo-
sitaris que·s nomenaran en les demés parts, en
cas que aparega convenient nomenar-se, en lo
qual se done dèbit en la taula, banch o deposita-
ri en poder de qui deposaran las universitats del
que deposaran, especificant les rahons perquè
paguen, des de lo qual libre se ha de donar crè-
dit a la universitat del que haurà pagat en lo
compte que tindrà format, corresponent-se los
fulls del un libre al lo altre, a effecte que més fa-
cilment se puga fer la averiguació. Y quant los
deputats gastaran los dinés de les taules o depo-
sitaris girant-los al pagador o a la persona que
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tindrà a càrrech pagar los tèrcios, se donarà crè-
dit a la taula de dit diner y dèbit al dit pagador
en altre compte de deu y dech, que se li ha de
formar, notant en lo crèdit de la taula: «Van en
dèbit del pagador, en foli T», y en lo dèbit del
pagadora: «Van en crèdit de la taula, en foli T».

3. Y com se judica que los deputats estan bas-
tantment occupats ab las obligacions ordinàrias
de son offici, y sia precissament necessari que·y
haja algunes persones que cuyden de solicitar
aquestes cobrances per a què, ab puntualitat,
sien socorreguts los soldats, perquè altrament se
desfarihen los tèrcios als quals estan agregats
dits soldats y restarien frustrades totes les di-
ligències fetes, apar seria convenient que //
59/1v // en cada vegueria se nomenàs una perso-
na que tingués cuydado de solicitar estas co-
branças, fent les degudes ynstàncies ab les uni-
versitats y no avent-hi inconvenient se podria
comètrer aquest cuydado als veguers y sots-ve-
guers ab què no se’ls permetés fer gastos contra
las universitats sens orde exprés de sa excel·lèn-
cia.

4. Y perquè los jurats de les universitats no sien
negligents en col·lectar quiscun en sa universi-
tat lo que haurà de pagar, que dits veguers y
sots-veguers, o les persones que seran nomena-
des, hajen de notifficar a dites universitats, per
orda de sa excel·lència, que los jurats de aque-
lles hajen y deguen col·lectar tots los socorros
de son any y que lo que durant son any no se
haurà col·lectat, encara que acabe de ser jurat,
aya de col·lectar-ho fins aya acudit a les pagues,
sens restar per ço desobligada la universitat al
cumpliment de aquelles.

5. Apar també que la taula o banch de Barcelo-
na se hauria de habilitar per totes les universitats
de Catalunya com a taula mestra, en la qual pu-
guen totes deposar dits socorros quant tinguen
oportunitat, y perquè si tots los pagaments se
haguessen de fer necessàriament en Barcelona y
hauria moltes universitats que gastarien més en
haver de enviar assí lo diner que no en lo que
contribuhirien, per ço apar convenient que en
los caps de cada vegueria se nomenassen col·lec-
tors o depositaris perquè rebessen lo diner y
portassen dits comptes y que aquestos fossen
los mateixos que col·lectan los drets del Gene-
ral, y que de aquells o rebessen los sobreculli-
dors del mateix General, y que aquestos portas-
sen o remetessen lo diner assí o a hont fos
menester, essent de allí major la comoditat con-
forme los ho ordenassen los diputats, que enca-
ra que a estos col·lectors y sobrecullidors se’ls
donàs una cosa mòdica per aquest treball, apar
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que o podran fer ab més comoditat y menys sa-
lari que si havien de nomenar nous officials.

6. Que per quant seria gran treball per als offi-
cials de la //59/2r // taula o banch de Barcelona
lo haver de criar compte y posar en lo libre de
Entrades y en la rúbrica a quiscun jurat que de-
posarà, per ço apar que los deputats nomenen
una persona en nom de la qual se deposa tot lo
diner, y que aquesta no puga tenir compte pro-
pi en la taula o banch, a effecte que se sàpia que
tot lo diner que serà en son compte és del que
se li és girat per aquest servey y també perquè
no puga gastar en cas que ho volgués fer, del
que deuhen estar previnguts los officials del
banch y taula, y que axí com lo jurat deposarà lo
diner en nom de dita persona, ella lo haja de gi-
rar als deputats ab una partida o pòlissa del te-
nor següent o semblant:

«Deu N., que per ell dixem als deputats que dix
són les paga per N. jurat, de N. universitat, per
lo que a ella li toca pagar per lo servey dels sol-
dats per los mesos de N.N., etcètera».

Y, entrat lo diner en aquesta forma, los deputats
los giraran al pagador qui tenen nomenat per
son tèrcio y per a pagar los soldats està aggregat
a ell y al de la ciutat, fent-se-li porte dèbit apart
de aquest diner, y quant se li pendrà lo deschàr-
rach del diner li hauran girat los deputats per
pagar los soldats del General, se li prenga també
del que li hauran girat per pagar los d’esta leva.

59/2r B

Pera trobar-se algunas difficultats en los capítols
de la conferència que no facilment se podan alle-
nar, voldria saber lo concistori, com a matèria pre-
cisa de la qual penja sa resolució, si las reclutas que
se han de fer per los dos tèrcios de Diputació y ciu-
tat han de fer-se de provincials o de soldats disgre-
gats dels altres tèrcios de sa magestat, queb Déu
guarde, perquè sabuda la intenció, procurarà do-
nar resposta als capítols presentats y total ajust a la
matèria, sperant que sa excel·lència manarà donar
lo despatx necessari al concistori per a què lo cla-
vari de la present ciutat li lliure lo diner procehit
del dret de guerra que té detingut, volent distri-
buhir aquell y cobrar dels arrendadors com ja ab
lo últim paper li té representat, y que per avant no
puga impedir-li la exacció de dit dret.

61/1r A

Aa los deputados del General del principado de
Cataluña y sus condados. Barcelona.

Aunque la carta de 12 de agosto del año pasado de
los diputados del General del principado de Cata-
luña y sus condados llega tan retardada a mis
manos, me ha causado singular gusto por el que
veo han tenido con la noticia del dichoso suceso que
Nuestro Señor fue servido de darnos sobre la villa
de Valencianas y, después, en la recuperación de
la de Condé, y creo muy bien la expresión de afecto
con que me dan la norabuena, de que les quedo
con el reconocimiento devido a dicha demostra-
ción, asegurándoles que siempre pueden hacer
caudal de mi voluntad a ese Principado, porque
no bastará ninguna distancia para minorar el
cariño que le conservo. Nuestro Señor guarde. De
Bruselas, a 28 de Hebrero 1657. Juan.

61/2r B

Hab reportat al concistori dels molt il·lustres
deputats lo paper per vostra senyoria donat y,
responent a ell, se diu estiman la oferta feta per
sa excel·lència en quant al donar-los lo resguart
per a poder-se valer dits deputats del diner del
dret nou o de guerra, però se representa que
dit decret o orde, per trobar-se la casa tan
exausta y sens posibilitatsc poder de ningun
compte refer ditas quantitats y no podent abso-
ludament valer-se de dit diner, no podrian sub-
sistir al dit tèrcio ni cumplir lo promès, tenint
fundada la oferta en la facultat de poder-se va-
ler de ditas pecúnies, poria, sa excel·lència, serd

servit de dit decret llevar la llimitació forçada de
restituir dit diner dins lo trienni, y en lloch de
ditae llimitació manar posar-s’i de altres pecú-
nies avansades del General se poran refer, re-
presentant que a més de las rahons ditas vuy la
ciutat solicita la recuperació de dit diner y dis-
tribució de aquell en los acreadors, a effecte de
exonerar-se de la fiança, lo que tot dóna força-
da ocació de suplicar-o a sa excel·lència y repre-
sentar-o per medi de esta conferència a vostra
senyoria, perquè per est camí se fassa lo servey
de sa magestad, que Déu guarde, y los depu-
tats, complint a ell, no resten ab semblant càr-
rega. Y conciderant la conveniència hy à en la
concervació del tèrcio, la imposibilitat se repre-
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d. ser servit interlineat, damunt de en ratllat.
e. dita interlineat, damunt de altra ratllat.



sentaa // 61/2v // que de compte de guerra hy à
algunas quantitats ditas y escritas al clavari de la
ciutat que aquelles fossen girades a effecte de
reclutar lo tèrcio y solució de aquell. Y per
quant als deputats no·ls consta, per causa de te-
nir lo llibre lo clavari fora del lloch a ont deu
estar, las quantitats hy à de dit compte avansa-
des, que per ditb clavari dit llibre sia restituït en
son lloch.

En lo que per part de sa excel·lència se ordenà,
en orde de la solució dels cavallers anaren a soli-
citar lo servey voluntari per la província, los
quals ab tant acert y satisfació han procehit, se
diu que los deputats estan ab viu sentiment de
no poder de pecúnies de dit General dar-los
huna gran remuneració, però com los deputats
tenen en matèria de gastos tan llimitat lo poderc

y estigan coartats a las deliberacions y ordina-
cions de la casa, y axí entregan còpia de la deli-
beració presa en orde de aquest fet, perquè sa
excel·lència sia servit, vista ella, tenir a bé que
dits diputats no ajan de excedir, perquè en
quant a la carta per est fet rebuda de sa mages-
tad és sols per lo gastat, que, a no tenir-la, resta-
rian en descubert de dita quantitat oferta y pa-
gada.

61/3r Acerca del medi proposat en la última conferèn-
ciad, en lo tocant a la subsistència ye recluta de la
gent de las llevas de la província, per hara no s’i
oferex cosa particular sinó sentir-se molt ade-
quat.

Com en la conferència antecedent se proposa
perf vostra senyoria, eng nom de sa excel·lència,
los medis tan importants com o són los de dar
forma a la exacció de las pecúnies havedoras
dels provincials per a la paga de la leva oferta,
cosa que·s lo tot de dit servey, y com se conci-
dera bé que la brevedad prement lo temps és la
de més inportànsia, però lo desitjar lo ferm asert
ha donat ocasió a la dilació en resòldrer lo sentir
sobre estos medis, premeditan-losh sens dilació
per a què aquells en altra conferència se reporta-
rien a vostra senyoria, ai effecte quej vostra se-
nyoria los represente a sa excel·lència, y del de-
sitg del concistori dels deputats en asertar al
mayor servey de sa magestad, y del asert en las
resolucions de sa excel·lència, isca lo que tots
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desitjam, que és lo mayor servey de sa mages-
tad.

61/4r C

Jesúsa, Maria.

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oïdors y senyors visitadors del Gene-
ral de Chatalunya als nobles y magnífichs doc-
tors del Real Consell, assessors y advocat fiscal
del General, assessors y advocats fiscals de dita
visitab infrascrits, acerca si lo molt il·lustre y ba-
lliu titular de Mallorca, altre dels visitadors de
dit General per lo stament eclesiàstic deu pres-
sehir al il·lustre y molt reverent doctor Jerònim
Soler, canonge de la santa Iglésia metropolitana
de Tarragona, altre dels visistadors per lo ma-
teix stament, y presidir en lo concistori de la vi-
sita. Vista una carta del eminentíssim gran mes-
tre de Malta, dirigida al dit fra don Pau Àger,
dada en Malta als 30 de nohembre 1656.

Attès que de la dita carta resulte que sa eminèn-
cia ab parer del venerando concell de dita sagra-
da religió ha elegit en balliu titular de Mallorca
al dit fra don Pau de Àger, ab facultat de poder
usar de la gran creu a esta dignitat deguda yca-
quella vui aporte, de ha ont consted tenir dit
don Pau per ocasió de dita gràcia dignitat ecle-
siàstica, la qual segons la observansa en esta casa
té presedència als altres eclesiàstichs encara que
per ella no puguen los obtenints ésser inseculats
en los llocs de deputats y oÿdors, presidint tam-
bé los eclesiàstics obtenint dignitats en los con-
cistoris y congregacions en què se troben capi-
tulars, canonges inseculats en lloc de Capítol y
com a capitulars. Per ço, són de vote y parer que
lo dit don Pau de Àger, com a tenint la dita dig-
nitat de gran creu y balliu titular de Mallorca,
deu pressehir al doctor Jerònim Soler y presidir
en lo concistori de dits senyors visitadors.

Don Fabricus Pons de Castellvi, Regia Audien-
tia doctor. Ludovicus Ferrer, Regia Audientia
doctor. Ruffach, assessor. Soler, assessor. Tristany,
fisci Generalis advocatus. Don Michael de Cor-
tiada, Regia Audientia doctor. Petrus Antonius
Serra, Regia Audientia doctor. Francischus Bru
et Olzina, ustriusque juris doctor et visite Gene-
ralis Catalonie assessor. Joannes Xamar, junior,
coadjutor assessoris visite Generalis Catalonie.
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a. a continuació ratllat que.
b. a continuació ratllat llibre.
c. a continuació ratllat estan coartats.
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1659.
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e. vot interlineat.



Josephus Ferrer, coadjutor assessori fisci procura-
toris visite Generalis Catalonie.

63/1r A

Dimecresa, a 2 de maig 1657.

En aquest die sas senyorias són anats en la casa
del General y se són confarits en la estància o
aposento del magnífich deffenedor del General y
hont se recondeixent y estan recondits los fraus
del General, y a hont s’és trobat Joseph Rol, re-
ceptor dels fraus, y ha fet relació com ell sols te-
nia de present tres pessas de seda negrab ademés
de las robas que dit receptor tenia designades en
altres occasions, y axí mateix tenia las robas foren
appresas als dias passats de las botigas de Joseph
Matheu, de Martí Pilas y de Joseph Massart, de
las quals robas appresasc de dits Matheu, Pilas y
Massart, que li són estades lliurades per sas se-
nyorias, ne firma àpocha, que són, so és, de la bo-
tiga de Joseph Matheu 11 canes, 4 pams de cam-
bray ab quatre trosos, 25 parells mitjas de
filosello diversos colors, 63 parells mitjas de seda
de colors, 47 parells mitjas de pèl y una pessa de
sargeta y risa cap y cua. Y de la botiga de Martí Pi-
las 39 parells mitjas de seda y quinse trosos cam-
brays. Y de la botiga de Joseph Massart 1 cana, 6
pams de estamenya negre, 5 trosos telas //63/1v
//de tir 6 canes, 6 pams. Ítem, un partit de cam-
bray de tir 2 canes, 6 pams. Ítem, un quart navals
de tir de 4 canes, 4 pams. Ítem, un escapolonet
de tela de tir de 2 pams, 2/4. Ítem, 3 parells mit-
jas de filosello, y un parell mitjas de seda de color.
En què foren presents per testimonis los magní-
fichs Joan Guinart, cavaller, y Barnat Valancas,
ciutadà honrrat de Barcelona y Gerona, y Hierò-
nim Galí, notari, qui in his, et cetera.

63/2r A

Hed mandado al sargento mayor del terçio de la
Diputasión que se vaya luego, y siendo la neçesidad
que padecen sus soldados tanta, juzgo que si llega a
Gerona sin dinero para darles algun socorro será
la total ruyna y se ha de deshaçer todo sin falta nin-
guna, lo que me ha pareçido advertir a vuestra se-
ñoría porque en todo caso procure se le de dinero,
que ya ve vuestra señoría quanto ynporta al servi-
cio de su magestad y a la defensa deste Prinçipado

el sustentar este terçio, que yo también voy obrando
quanto por mi parte se puede en que vuestra seño-
ría tenga dinero de que valerse, pero entre tanto
vuestra señoría acuda a este socorro que es mui
preçiso y conveniente. También si ay algún dinero
de los soldados de las universidades le remitirá
vuestra señoría junto con el que yrá para el socorro
de su terçio, y mire vuestra señoría que le encargo
mucho esta diligençia, que es la más ymportante al
servicio de su magestad. Los soldados que huvieren
asentado plaça y tuviere vuestra señoría para re-
clutar su terçio será bien dé orden vuestra señoría
se vayan con el sargento mayor, y vuestra señoría
me avise de lo que huviere executado. Dios guarde
a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 30 de
abril 1657. El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

63/3r B

Excel·letíssima senyor.

La de vostra excel·lència de 30 del passat tenim
rebuda y ab tota diligènçia havem fet enbarcar la
recluta teníam en esta casa de la Deputació, y es-
tan assistits los soldats ab los socorros són me-
nester per arribar bax lo tèrçio, y se ha deliberat
juntament de donar al sargento major una parti-
da de diner y que, encontinent, vaja a son tèrçio
hi se assistesca, sent una de las cosas tenim ab ma-
jor cuidado devant nostres ulls de sustentar-lo y
acresentar-lo, lo que continuarem fer per nostra
part, cuidadosament, ab la nova intel·ligènçia te-
nim de vostra excel·lència obra lo possible pu-
gam valer-nos del dret de guerra sobra lo qual se
establia est servei. Per a reclutar-lo serà de conve-
niència se libre lo depòsit dit y scrit al clavari de la
ciutat, vistas las facultats del General tant pocas,
per estar tant exaustat, nos obliga encaridament
representar-o a vostra excel·lència perquè pu-
gam acudir al servei de sa magestat, Déu guarde,
y als órdens nos fa mercè distribuir a est conçisto-
ri, com a tant atent al major açert en lo servei de
vostra excel·lència, cuja persona guarde molts
anys. Barcelona, maig 2, 1657.

63/4r C

Lob paper que, per part de vostra senyoria se és
donat a la junta, ha vist sa excel·lència, y avent
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premeditat lo que conté, és estat servit resòldrer
se diga a vostra senyoria que, per a posar las le-
vas de la provínçia en lo número cumplit de la
gent que an offert, apar que serà convenient
que, a més dels soldats que vuy se troban en los
tèrçios, se procure que las universitats que no
ne an enviat, com feren les altres, ab la instància
se’ls féu per los cavallers que anaren a las vegue-
rias per est effecte, o de algunes que encara que
ne an fet són estats de tal calitat que no són arri-
bats als tèrcios, los remetan, y los que se trobarà
que faltaran per lo compliment del dit número
se veya si y aurà universitats que voluntàriament
vullen enviar soldats, y en cas que no sien bas-
tants estes diligèncias procurarà sa excel·lència
vèurer si de algunas personas que·y ha per esta
provínçia que servexen voluntàriament y alguns
presos se podrà suplir, y també de algunas levas
que venen de parts que no tenen plaça // 63/4v
// asentada en ningun tèrçio dels de sa mages-
tad, se’ls podrà manar asenten plaça en compte
dels que aurien de donar las universitats, y so-
bretot apar que lo més convenient és ajustar las
asistènçias que an de tenir los tèrçios que gent
no faltarà.

Y que en quant als despatchs que vostra senyo-
ria demana per a poder gastar del diner del nou
dret de manlleuta, està promta sa excel·lència
per a donar tots los convenients per a què tinga
cumpliment lo permís, en la forma que sa ex-
cel·lència lo conçedí als deputats pasats.

També ha manat sa excel·lència se fasa memòria
a vostra senyoria de quant convé sien pagats los
cavallers que anaren a fer la leva a les vegueries,
axí perquè és rahó sien satisfets de sos treballs,
avent obiat ab tota satisfaçió, que no sent-ho,
no·s trobaria las que en avant convingués fer
semblants diligènçias, qui se empleàs en ellas,
com per aver-i orde expresa de sa magestat que
deu ser posada en tota resolució.

63/5r D

Losa órdens que té sa excel·lència de sa mages-
tad no permeten que la restitució del diner
proçeït del dret nou y que·s convertirà en lo so-
corro del tèrçio se fassa de les pecúnies avansa-
des del General, sinó és en quant sien exegibles,
de manera que aquella se fasa durant lo trienni.
Y ab què lo proçehit de dit dret se haya de de-
posar en la taula o banch de la çiutat de Barçelo-
na, dit y escrit al clavari, en la conformitat del
que està concordat entre la çiutat y Diputaçió, y
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que de allí se traga y gaste en lo socorro del
tèrçio, en virtut del despaig que donarà sa ex-
cel·lència, per a què, ab lo compte y rahó que
allí se portarà, se tinga notíçia del que ympor-
tarà lo dret y del que se aurà convertit en dit so-
corro per via del prèstamo, ab què la ciutat
tindrà lo resguart neçesari.

De les quantitats que vuy se troben dites y escri-
tes al clavari de la ciutat de Barcelona ne sepa-
rarà sa excel·lència 4.000 lliures, sous, per via
també de prèstamo, tant per al socorro de dit
tèrçio com també per a la integra satisfaçió dels
cavallers que anaren a les leves, als quals no és
rahó se’l deixe de donar, havent-se empleat en
servey de sa magestat en // 63/5v // matèrias to-
cants a la defensa de la provínçia, conservaçió y
aument dels drets de la Generalitat, encara que
fos estada acceptada la offerta que féu la Dipu-
taçió ab lo paper de 30 de agost 1656, llimitada
a les 1.000 lliures, sous, no se exclou lo aver-los
de satisfer integrament, havent estat mayor la
ocupaçió y detençió de dits cavallers de la que
llavors se judicava, quant y més que ab lo que sa
magestad té escrit als senyors diputats, en carta
de 20 de jener proppasat, çesen tots los reparos
que sobre assò se podrien oferir, la qual satis-
façió podran arbitrar conforme la qualitat de les
persones y ocurrènçia del temps. Sobretot encar-
rega sa excel·lència la resposta y ajustament del
primer paper per trobar-se lo temps de la cam-
panya tan pròxim y tenir ya vuy totes les tropes
mogudes y en operaçió, ab què hi à preçissa
neçessitat, axí de ajustar la leva de la provínçia
com de reclutar y socórrer la gent que corre per
compte de la Diputació, com ho espera de sa
molta atençió y desvelo en lo servey de sa ma-
gestad, suposat que de ella penja la conservació
de dit servey.

63/6r A

Primera memorial enviat a sa magestat.

Memorial de las relacions de la vilas y llochs in-
clusas al plech de sa magestat.

La dels jurats de la vila de Valls.
La dels jurats de Vilabella.
La dels pahers de la vila de Tàrrega.
La dels jurats de la vila de Guimerà.
La dels jurats de la vila de Cambrils.
La dels jurats de la vila de la Sínia.
La dels jurats de la Torra d’en Barra.
La dels jurats de Sant Cantí y Mediona.
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La dels jurats de la vila de Riudoms.
La del scíndich de Vilarodona.
La dels jurats del lloch de Vilallonga del Camp
de Tarragona.
La dels jurats del lloch de vilaa d’Elcover.
La dels jurats de la vila del Arbós.
La dels jurats de la vila de Vilanova de la Jultrú.
La dels jurats de la vila de Cubelles.
La dels jurats y scíndich de la vila de Sitjes.
La dels jurats del Prat.
La dels pahers de la vila de Cervera.

63/7r B

Segonb memorial enviat al agent del General.

Memorial de las relacions de la vilas y llochs in-
clusas al plech de don Agustí Berardo, agent del
General de Cathalunya en la cort de sa magestat.

La dels jurats de Barbarà.
La dels jurats de Fabrosa.
La dels jurats de Blancafort.
La dels jurats de Pira.
La dels jurats de Spluga de Francolí.
La dels jurats de Guàrdia.
La dels jurats de Vilanera.
La dels jurats de la Riba.
La dels jurats de Farrera.
La dels jurats de Capafons.
La dels jurats de Montblanch.
La dels jurats de Sant Boy.
La dels jurats de Vilafranca y llochs circumvehins.
La dels jurats de Ciutadilla.
La dels jurats de la Selva del Camp de Tarragona.
La dels jurats de Tivisa.
La dels jurats de Sant Just Desvern.
La dels jurats de Móra.
La dels jurats de Benifanet.
La dels jurats de Esplugues.
La dels jurats de Castelldefells y Sant Climent.
La dels jurats de Vilasar.
La dels jurats de Tiana.
La dels jurats de Argentona.

63/8r Comptec de les quantitats de salaris que·s deu-
hen pagar als molt il·lustres senyors visitadors y
demés officials de la visita corrent per la última
tersa.

Primo, al molt il·lustre
senyor fra don Emanuel
Falcó, monjo y cabiscol
del real monestir de Ri-
poll, resitador, instructor 
de processos, . . . . . . . . . . 133 lliures, 6 sous, 8.

Ítem, als hereus y succes-
sors del noble don Anton
Ferran y Soler, visitador y
instructor de processos, 
deffunct, . . . . . . . . . . . . . 133 lliures, 6 sous, 8.

Ítem, al magnífic senyor
Pau Fuster, doctor en
medicina, visitador y ins-
tructor de processos,. . . . 133 lliures, 6 sous, 8.

Ítem, al il·lustre y molt
reverent senyor don Ber-
nardino de Marymon,
canonge de Urgell, visi-
tador, . . . . . . . . . . . . . . . 100 lliures, sous.

Ítem, al magnífic senyor
Ramon Castelló, donsell, 
visitador, . . . . . . . . . . . . . 100 lliures, sous.

Ítem, al noble don Joan
de Bardaxí y de Àger, vi-
sitador, . . . . . . . . . . . . . . 100 lliures, sous.

Ítem, al magnífic senyor
Joan Baptista Moret, vi-
sitador, . . . . . . . . . . . . . . 100 lliures, sous.

Ítem, al magnífic Rapha-
el Masdeu, visitador, . . . . 100 lliures, sous.

Ítem, al magnífic doctor
Joan Baptista Rufach, as-
sessor de la visita, . . . . . . 100 lliures, sous.

Ítem, al magnífic doctor
Joseph Romaguera, aju-
dant de assessor, . . . . . . . 83 lliures, 6 sous, 8.

Ítem, al magnífic doctor
Thomàs Ribera, advocat 
fiscal de dita visita, . . . . . 100 lliures, sous.

Ítem, al magnífic doctor
Emanuel Bach, ajudant 
de fiscal, . . . . . . . . . . . . . 83 lliures, 6 sous, 8.

Ítem, al noble don Pe-
dro Magarola, procura
dor fiscal de dita visita, . . 100 lliures, sous.

(Total pàgina) 1.366 lliures, 13 sous, 4.
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63/8v Per lo que summa la con-
traplana, . . . . . . . . . . . 1.366 lliures, 13 sous, 4.

Ítem, a Joan Guiu, notari
públich de Barcelona, 
scrivà major, . . . . . . . . . . 133 lliures, 6 sous, 8.

Ítem, al magnífic Pere
Trelles, ciutadà honrrat
de Barcelona y notari real
col·legiat, ajudant de
scrivà major de dita visi-
ta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 lliures, sous.

Ítem, a Bonaventura Tor-
res, notari públic de Bar-
celona, altre ajudant de
scrivà major de dita vi-
sita, . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 lliures, sous.

Ítem, al magnífic Fran-
cisco Planes, cavaller, cal-
culador de dita visita, . . . 33 lliures, 6 sous, 8.

Ítem, al magnífic doctor
en medecina Francisco 
Fuster, calculador, . . . . . 33 lliures, 6 sous, 8.

Ítem, al magnífic doctor
Joan Berenguer, calcula-
dor, . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 lliures, 6 sous, 8.

Ítem, al reverent pare
mestre fra Joseph de Fi-
valler, del orde dels pares
servitas del Bonsuccés,
per lo cumpliment de la 
charitat de las missas, . . . 30 lliures, sous.

Ítem, a Francesch Sanc-
tandreu, negociant, por-
taler, . . . . . . . . . . . . . . . . 33 lliures, 6 sous, 8.

Ítem, a Andreu Gironès, 
portaler, . . . . . . . . . . . . . 33 lliures, 6 sous, 8.

Ítem, a Pere Gibert, sas-
tre, portaler, . . . . . . . . . . 33 lliures, 6 sous, 8.

Ítem, a Joseph Molins, 
sastre, escombrador, . . . . 16 lliures, 13 sous, 4.

Ítem, a Pere Joan Ferrer, 
negociant, escombrador, 16 lliures, 13 sous, 4.

Ítem, a Pere Calaf, porter 
real de dita visita, . . . . . . 16 lliures, 13 sous, 4.

Ítem, a Joan Segon, por-
ter real y de dita visita, . . 16 lliures, 13 sous, 4.
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Ítem, a Joan Guiu, notari
públich de Barcelona,
scrivà major de dita visi-
ta, per compte de correu 
y menut, . . . . . . . . . . . . . 3 lliures, 6 sous, 8.

(Total) 1.900 lliures, 00 sous.

64/1r B

Loa consistori dels deputats representa a vostra
senyoria, per medi de esta conferència, perquè
vostra senyoria sia servit representar a sa
excel·lència que las causas y rahons ha mogut al
concistori a suplicar a sa excel·lència fos servit
millorar lo decret ofert en orde de poder-se va-
ler del dret nou o de guerra, fou lo vèurer que
lo pacte forçat de restituir dins lo trienni lo gas-
tat de dit compte, a obs de la pagab del tèrcio y
oficials ofert baix exa condició, és, moralment
parlant, imposible, per las rahons següents, y
per a procehir ab tota claredad se representa
que lo patrimoni de la Generalitat és en dos ma-
neras, lo hun dret de bolla y General y l’altre
dret de guerra o dret nou.

Lo dret de bolla y General valdrà, ço és, lo de
bolla vuyc cinquanta-tresd mília cent noranta-set
lliures, catorse sous, lo de General vuy vint-y-
dose mília vuit-centes vuitanta-vuit lliures, [...]
sous. Los dits dos drets estan obligats a las solu-
cions de annuas pencions de censals, que sum-
man quiscun any cinquanta-tresf mília lliures,
los quals censals són estats matllevats ab decret
y voluntat de las Corts y solemnitats necessàrias,
y ultra de ditas annuas pencions se dehuen de
pensions resseguades quatre-centesg noranta
mília lliures, las quals pencions corrents y atras-
sades són lo patrimoni de tants eclesiàstichs, lo
sustento de tants hospitals y religiosas, la caritat
de tantas pias causas y finalment lo sustento
universal deh casi de tots los particulars del Prin-
sipat, que pochs // 64/1v // són los que no s’i
troban interessats; dits preus de censals han ser-
vit ha serveys fets als sereníssims reys, nostres se-
nyors.

Axí matex, de dits drets se pagan los salaris dels
ministres de sa magestat y Concell que summan
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dits salaris: Salarisa del Real Concell, officials re-
als, deputats, officials de casa del General y tota
Cathalunya que estan en obediència del rey,
nostre senyor, sinquanta-nou mília quatre-cen-
tes sexanta-vuit lliures, sinch sous y vuit.

Està obligat dit dret a pagar deb dits drets los sa-
laris de dits oficials de dintra dec casa y fora casa,
mayors y menors, que summand ... de tres en
tres anys, lo gasto de la visita [d...] casa, que no
té cosa certa, però per major se posa lo que ha
inportat la última visita dotse mília sis-centes se-
xanta-vuit lliures, deu sous. Las visitas que sa
magestad és servit enviar venen a gasto de dits
drets, que la última ha importat lo gasto nou
mília vuit-centese deset lliures, deu sous.

Gastos tots inescusables y que exorbexen de lo
patrimoni per valer vuy, perf ocació de las occur-
rensas del temps, molt menos dits drets, com és
de vèurer dels actes de arrendaments y haver-i
moltas col·lectas ocupades per lo enemich.

Lo dret de guerra, que antes fou imposat per la
Cort per lo sustento de las galeras y aprés asig-
nat a la lluïció de alguns censals presos sobre dit
dret, lo qual dret, lluïts dits censals, fou extinct
y en lo any 40 fou continuat y sobre de ell mat-
llevats molts censals // 64/2r // per las causas
notòrias, lo qual dret val tots anys dotse mília
dos-centesg quaranta-nou lliures y més val tres
mília sinch-centes noranta-dos lliures per los
sombreros y cartas. Las pensions matllevades
sobre dit dreth importan tots anysi ... Fou dit
dret, ab decret de sa alteza, enbargat y que fins a
nova deliberació fos suspesa axí la solució de las
pencions de censals, a què dit dret està obligat,
com la distribució del relíquo.

Y últimament, desijós lo concistori del trienni
passat de servir a sa magestat, Déuj lo guarde, y
dar gust a sa excel·lència en lo tèrcio y servey
demanat, no trobant-se medis possibles per a
fer lo servey per las inposibilitats referidas, se re-
solgueren de representar no haver-ik altre medi
que lo de valer-se de est diner, però com la ne-
cessitat presàs y lo temps de son triennil se anàs
remetant, no donà lloch a premeditar quant im-
posible era lo poder cumplir a la oferta de refer

lo gastat de dit dret de pecúnies del General,
que no fos faltant a la solució de las pencions,
salaris y altres funccions dalt dites a què està
obligat lo patrimoni de dret de bolla y General,
lo que par cosa àrdua, que los censals més llegí-
timament presos, y precisas y degudas obliga-
cions, fossen deteriors als presos per las causas y
rahons tan il·legítimas, lo quea succeiria si havia
de refer y soldar dit compte de guerra, per no
tenir altra patrimoni la Deputació ultra del refe-
rit. Confia dit // 64/2v // concistori que sa ex-
cel·lència serà servit, vista la imposibilitat y ra-
hons llegítimas, tenir a bé de què dit dret
servesca per causa tan llegítima y satisfasse la
il·legítima ab què fou continuat y no permètrer
que los deputats ajen de faltar a la solució de
tants llegítims dèbits, ni que resten ab hun en-
penyo fundat ab huna imposibilitat, lo que fent-
o, com se espera, lo servey serà durador y posi-
ble y la Deputació acudirà a satisfer a las clamors
de tantas necessitats. Y encara que lo consistori
veu, per lo que sa excel·lènciab és estat servit
manar advertir-lo, dels órdens té de sa magestat
tan apretants en orde a la existència del diner de
dit dret de guerra, però a huna imposibilitat
tant gran parquè no pot dexar de representar-o
que no és posible lo servey o que no potser se
pague alsc acreadors, ni acude a las obligacions
dalt ditas, a què lo dret de bolla y General està
obligat, cosa tant en detriment universal, y po-
dent-se valer de dit diner de guerra en tota
aquella quantitat que serà precissa per los sòlits
y oficials, se porà continuar ab tot effecte dit
servey y acudir a totas las obligacions referidas.

Y encara que aparega que la subsistència del tèr-
cio ofert per est concistori no tinga corres-
pondència ab lo servey del relíquo de la provín-
sia, y que axí se hauria de passar al demmés se
representa sobre est punt, que no podent sub-
sistir est concistori ab son tèrcio, té per dificul-
tós lo [in]miscuir-se ab lo demés, pus a costas
de ella y de sond servey venen los oficials, com
axí fins vuy està observat. Y axí suplican a vostra
senyoria sia servit representar-o ae sa excel·lència
per a què sia servit tenir a bé, vistas las rahons
sobreditas, proposar lo medi aparega ser posible
sobre lo representat, que ajustat est fet, lo de-
més, com rau en cosa més posible, serà ajustat
breument.

64/4r E a demés dels sobredits gastos, se han de pagar
estrenas als officials sobredits, las obras y repa-
ros de la dresana, presons real, palau de rey, casa
de la Deputació y del General; se ha de pagar,
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axí mateix, als officials mecànichs. Totes estas
són coses obligatòries que no poden faltar cada
any y importan una gran quantitata.

Per escusar una embaixada se representa a sa ex-
cel·lència mane restituhir la casa del General de
la ciutat de Tarragona y botiga del port de la
mateixa ciutat, a hont se acostumaven recondir
les robes devihen dret al General, lo que redun-
da vuy en gran prejudici de Generalitat.

Se spera de sa excel·lència nos farà merçè, y lo
major inconvenient que·s concidera que la casa
y botiga rederruixen totalment.

64/3r A

Universisb et singulis fidem facio ego, Lazerius
Gali, auctoritate excelentissimi domini termini,
castro ac ville de Blanes et tocius termini de Pa-
laffollio notarius publicus, substitutus ab herede
Petri Joannis de Puigvert et Manresa, domini
notariarum et scribaniam publicarum dictis vi-
lle et terminorum et eorum districtus, quod penes
me fuit receptum quoddam instrumentam in
eius aprisia thenoris sequentis:

«Die vigesima mensis aprilis anno millesimo sex-
centesimo quinquagesimo septimo, in Villanova
de Palaffollis. Ego, Josephus Desclapes, mercator,
Villenove de Palafollis, diocesis Gerundensis, ta-
bularius Generalis Cathalonie sive tauler dicte
ville, gratis, et cetera, citra, et cetera, constituo et
ordino procuratorem meum certum, et cetera, ita
quod, et cetera, illustrem et admodum reveren-
dumc fratrem Josephum de Jalpi et Julia, utrius-
que jurius doctorem, priorem Beate Marie de
Meya, nullius diocesisd, abbatem electum Sancti
Michaelis de Cuixa, ordinis Sancti Benedicti,
etiam nullius diocesis, licet absentem, et cetera,
ad videlicet, pro me et nomine meo, dictum
meum officium de tauler Generalis in manibus
et potestate illustrium dominorum deputatorum
Generalis Cathalonie aut alterius persone de his
potestatem habentis vel habiture, resignandum,
renunciandum et cedendum et ipsas resignacio-
nem, renunciacionem et cessionem recipi et ad-
miti petendum, suplicandum et obtinendum, ta-
liter quod persona per inde nominanda de dicto
officio valide provideatur et provideri mandetur,
cum omni juris, plenitudine et effectu et inde su-
plicationes quascunque personis et locis //64/3v //
quibus expediat et opus sit presentandum, dan-
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dum et offerendum et eas provideri, decerni et
exequi faciendum, et litteras provisiones necessa-
rias et oportunas fieri et expediri faciendum, ins-
tandum et requirendum, et earum expeditioni
concentiendum et si oportuerit instrumenta que-
cunque circa predictam renuntiationem necessa-
ria faciendum seu fieri faciendum, instandum et
requirendum unum quoque vel duos procurato-
rem seu procuratores ad predicta substituendum,
et cetera. Et demum, et cetera. Promitto habere
ratum, et cetera, et non revocare, et cetera, obli-
gatione bona, et cetera. Actum, et cetera. Testes
sunt venerabiles Petrus Joannes Atxer, presbiter,
et Jacobus Thomas, bracerius, dicte Villenove de
Palafollis. Ita quod, notarius infrascriptus». In
quorum fidem ego, idem Lazerius Gali, notarius
memoratus, hic me subscribo et meum solitum re-
quisitus appono sig+num.

64/5r A

Memoriala de las relacions se despatxan al agent
don Augustín Berardo per la cort de sa mages-
tat, per lo ordinari ha partit als XII de maig del
any MDCLVII, són las següents:

Primo, relació dels jurats de la vila de Begas.
Dels jurats de Rubí.
Dels jurats de Sant Vicens dels Orts.
Dels jurats de Sant Vicens de Llavaneras.
Dels jurats de la vila de Alforja.
Dels jurats y lloch de la parròquia de Cabrera.

65/1r B

Gerònimb Major y Sala, sobrecullidor del Gene-
ral de la part de ponent, à comptat y pagat yc lo
plus de la [...] del hordinari dret, 144 lliures, 4
sous, 9, y de dret de guerra, 54 lliures, 10 sous,
4, que junt [ab] lo sobreplus de la [...]plata las
ditas dos partidas són 198 lliures, 15 sous, 1,
dich cent noranta-vuit lliures, quinsa sous y un
diner; las tercas de octubre, noembre y desem-
bre 1655, janer, fabrer y mars 1656 y las bollas
de Lleida no arrendades de ditas dos tercas,
compta als 4 de novembre 1656 y acabat de pa-
gar als 19 de maig 1657.

Balaguer y ha diners. Vagan, Pons, Agramunt,
Santa Linya, Artesa, Tragó, Castelló de Farfa-
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nya, Alòs, Albesa, Ivars, Tiurana, Oliana, Tarta-
reu, Àger, Linyola, Cubells, Camarasa, Os, Me-
narges, Algerri, Vilanova de Moià, llibre de te-
las, tots de la col·lecta de Balaguer.

La ciutat y col·lecta de Tarragona. Vagan Cons-
tantí y Temarit. A las altres y ha diners.

Çervera y sa col·lecta. Són blanchs, Cervera,
Senaüja, Calaff y Cardona. Faltan Taroja, Santa
Coloma de Queralt, Prats del Rey, Torà, Guis-
sona y Solsona. Falta per guerra, Seu de Ur-
gell.

De la ciutat de Tortosa y sa col·lecta y ha a tots
diners, salvo Flix que és blanch y Torra Espa-
nyol vaga.

Tàrrega y sa col·lecta. Blanchs, Bellpuig y Gui-
merà. Falta Verdú y Anglasola. A Tàrrega y ha
diners.

Trem y Pallàs. Vagan Conques. Pas de Orri,
Pont de Montanyana, Isona, la Pobla de Segur.
Asterri falta per aver cremada lo anemich la casa
per guerra. Falta Tírvia y Ascaló. Als demés, que
són 4 taulas, y ha diners.

Monblanch és blanch. Vaga Sarreal y Monbodí.

Falsset y sa col·lecta. Blanchs, Pradas y Baluzell.
Las demés taules, que són sinch, y ha diners.

Lleida y sa col·lecta. Vagan Alcarràs, Maials, Al-
fés, Vilanova de la Barca, Juaneda, Almacelles,
Giminells, Toras de Senuy, Sesas, Llordecans,
Margalef, Torrasbassas, Vilanova de Segra.

Blanch, Igualada y Vilafranca de Penadès. Ai di-
ners a Vilanova de Cubellas y Sitjas.

65/1v De la terça de janer, fabrer y mars 1655.

Balaguer y sa col·lecta totas faltan, que són 20, y
a Balaguer y ha diners.

Tarragona y sa col·lecta. Vagan Constantí y Te-
marit. A las demés y ha diners, que són 12.

Çervera y sa col·lecta. Són blanch, Çolsona,
Tarroja, Sanaüja, Santa Coloma de Queralt, Ca-
laph, Cardona, Guissona. Falta Torà y Prats del
Rey, y per guerra, Solsona y Seu de Urgell.

Tortosa y sa col·lecta. Són blanchs, Banifallet,
Flix, la Fatarella, Vilalba y Vinebra. Torra Espa-
niola, vaga.

Tàrrega y sa col·lecta. Falta Bellpuig, Verdú,
Guimerà y Anglasola. Són blanchs, Tàrrega.

Tremp y Pallàs. Vagan Conques y Pas de Orri,
Pont de Montenyana, Issona y la Pobla de Se-
gur. Blanchs, Tírvia, Esterri, Escaló.

Monblanc y tota sa col·lecta, que són 3 taules,
són blancs.

Falsset y tota sa col·lecta són blanchs, que són 4
taules, ecseptat Falsset que y ha diner.

Lleida y sa col·lecta. Són blancs, Alcarràs, Torres
de Segra, las Borjas, Arbeca, Joaneda. Y vagan,
Maials, Alfés, Vilanova de la Barca, Almaelles,
Giminells, Toras de Senoi, Sesas, Llardecans,
Margalef, Torrasbessas, Vilanova de Segra.

Igualada. Falta Sitjas, Vilafranca de Penadès y
Vilanova de Cubells, y ha diners.

Feta ralasió al molt il·lustre consistori als 19 de
maig 1657. Bernat Valencas, regent lo racional.

65/2r C

Memoriala de las relacions enviadas a don Au-
gustí Berardo, cavaller del hàbit de Sant Jaume,
agent del General de Cathalunya en la cort de sa
magestat, que Déu guarde.

Primo, la relació de Moncada y Rexach.
La relació del poble de Gavà.
La relació de Benissanet.
La relació de la vila de Pinell.
La relació de Cervalló y la Palma.
La relació de Canovelles.
La relació dels jurats de Tagamanent.

Las quals se envihan a fin y effecte de remediar
las contribucions pateixen los llochs de aquest
principat de Cathalunya y tan exhorbitans pet-
xas.

65/3r C

Nob pot lo concistori dels deputats dexar de
insistir y fer vivas instàncias representant, com
responent al últim paper o fa per medi de esta
conferència, lo quant imposible sia la sub-
sistència del tèrcio baix las condicions forçadas
de refer lo diner prestat de compte de dret de
guerra, per las rahons tan justes ja representa-
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des a sa excel·lència en la última conferència,
encara que és cert que los deputats passats,
baix exa condició, feren la oferta; però huna
condició tan impossible no topant en haver de
encontrar en lo ja representat de faltar a la so-
lució forçosa de dèbits tant justificats y gastos
inescusables per los quals la Cort ha inposat
dits drets, no pot ser posible, lo que escusa las
perfiadas rèplicas y vivas instàncias de est con-
cistori, per lo que de nou o representa, esti-
mant a sa excel·lència la oferta en orde del
prèstamo y la mercè y honrra los ofereix fer en
mediar ab sa magestat, Déu lo guarde, per a
què sia de son real servey asentir a què dits de-
putats pugan valer-se de dit dret nou, líbera-
ment, a obs de la solució dels sous de oficials y
soldats del tèrcio ofert, // 65/3v // vaix exa con-
dició. Attès que per las rahons ja representadas
y altras se representaran, és tan adequada,
dihent que la continuació del tèrcio ab esta in-
diferència és ab la salvatat del que sols la tan
precisa necessitat y donar gust a sa excel·lència
fa esforçar a esta contingència, esperant en la
pietat y amor de sa magestat y ab la efficàcia
del medi de sa excel·lència, per a quèa huna y
altra fassa que sia posible lo ofert, y no·s falte al
obligatori de salaris y pencions de censals vells,
a què y perquè és imposat y està obligat lo dret
de bolla y General.

Y encara que per las rahons en altras conferèn-
cias representades y màxime en la última par
que·l servey del tèrcio de la casa té relació al de
la província, y que estant aquell en térmens de
contingèncias imposibles, no·s podia passar a
tractar de la intervenció del hu que primera-
ment no·s tingués fermament asentat lo altre,
però conciderant los deputats quant sia del ser-
vey de sa magestat y benefici de la província //
65/4r // lo dar forma a tan servey, perquè aquell
no·s mallogre. Y attenent a que més breument
se ajusten los medis, se representa que en esta
conferència las personas nomenadas per part de
est concistori, tenint per major intel·ligència de
ell, dels medis aparaxeria poder-se trobar que
no encontran als estils de la casa, platicassen ab
las nomanades per sa excel·lència, perquè, de
conformitat, se ajustassen entre ells los apunta-
ments aparaxeria més adequats, per a què
aquells, reportats a sa excel·lència y concistori
en altra conferència, s’i prengués la total reso-
lució, asegurant est concistori que tota sa ment
y desitg és asertar al mayor servey de sa mages-
tat, gust de sa excel·lència y benefici de la pro-
víncia.
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s.n.r D

Saa excel·lència, al paper donat en la conferència
per part de la Diputació lo dia de vuy, onze de
maig 1657, és estat servit respòndrer que no·s
pot crèurer que, per ninguna de les rahons re-
presentades, puga deixar de continuar-se y sub-
sistir lo servey offert del tèrcio per los tres anys,
per ser la mayor lo cumplir ab lo offert a sa ma-
gestat y acudir a la defensa de aquest Principat y
comptats, y per part de sa excel·lència no·s fal-
tarà al cumpliment de tot lo que se à ofert, per a
què millor puguen los diputats acudir a la con-
servació de dit tèrçio.

No pot sa excel·lència escusar als diputats de la
restitució de lo que hauran gastat del dret de la
nova imposició del any 1640, per haver-hi ór-
dens de sa magestat diferents, però si per part
de la Diputació se representa a sa magestat les
necessitats en què aquella casa se troba y les ra-
hons que en lo paper donat representa tan justi-
ficades, se interposarà ab sa magestat, ajudant-
hi per la part ab tot efecte, per a què sa magestat
reste de nou informat y se servesca fer-li la
mercè que desija. Y suposant que per ningun
accident se // creu se pot deixar de continuar lo
servey del tèrcio de la Diputació, apar a sa ex-
cel·lència que·s pot arribar a la conferència dels
medis proposats per a la continuació de les leves
de la província y conservació dels soldats que
vuy se troben agregats a dit tèrcio y al de la ciu-
tat de Barcelona, sens pèrdrer temps, per lo que
urgeix lo estar ya, ho estar, les armes reals de sa
magestat en campanya y en vigília de què serà
possible que les tropes enemigues se moguesen,
vehent que totes les places que té en Cathalunya
se troben ab evident perill.

s.n.r A

Memorialb de las relacions enviades a don Au-
gustí Berardo, cavaller del hàbit de Sant Jaume,
agent del General de Cathalunya en la cort de sa
magestat, que Déu guarde.

Primo, la relació de la vila de Ascó.
La relació de la universitat del terme de Belloch.
La relació del lloch de Sant Esteve de Ripollet.
La relació de la vila y parròchia de Cardadeu.
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66/1r A

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, comforme lo capítol 8 de las
Corts del any MDLXXXXVIIII del nou redrés, han
y deuhen als XV del corrent mes de maig fer ex-
tracció de insiculadors, los quals, per a cumplir
tant precisa obligació, representan a vostra ex-
cel·lència mane enviar-los la membrana dels
subjectes proposats a sa magestat, que Déu
guarde, per obviar divertir lo termini establit
per ditas Corts, del que rebran particular favor
de vostra excel·lència.

66/2r A

Sertificamb los jurats de la vila de Bathea com
vuy, dia davall scrit, avem rebut una carta despa-
chada per los senyors diputats del principat de
Catalunya y per mans de Matheu Santjoan, cor-
reu propi. En testimoni del qual fonc la present,
a 7 de maig 1657. Los jurats de la vila de Batea.

Certifico jo, lo doctor Francesc Pino, prevere y
rector de la parròquia e vila de Ascó que, per
autèntica dels senyors jurats, fa fe com se à re-
but la carta del correu vuy, als 8 de maig 1657.
Lo doctor Francesc Pino, rector.

Sertificam los jurats de Benisanet com vui, dia
deval escrit, avem rebut una carta dels sennors
deputats del principat de Catallunna y per mans
de Mateu Sanjuan, coreu propi. En testimoni
del qual fonc la present, a 8 de mag de 1657.
Los jurats de la vila de Benisanet.

Fem fe nosaltres, los jurats de la vila del Gines-
tar, com vuy, dia davall escrit, avem rebut una
carta dels il·lustres senyors diputats de Catalu-
nya per mans de Matheu Santjoan, correu pro-
pi. En testimoni del qual fem la present relació,
vuy, a 9 de maig 1657. Los jurats de la vila del
Ginestar.

66/2v Fem fe nosaltres, los jurats de la vila de Ampos-
ta, que vuy, als 11 de matj de 1657, havem re-
but unas cartillas dels molt il·lustres diputats del
present principat de Cathalunya, per mans de
Matheu Santjuan, correu propi, y en molta di-
ligència farem lo que ses senyories manen. Los
jurats de la vila de Amposta.

Certificam nosaltres, los jurats del lloch de Godall,
que vuy, als [...] de maig de 1657, havem rebut
una carta dels il·lustres diputats del principat de
Catalunya per mans de Matheu Santjuan, correu
pròpio, y ab tot cuidado obeirem so que ses se-
nyories manen. Los jurats del lloch de Godall.

s.n.r B

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya han tingut notícia que en los primers dias
del mes de mars pròxim passat foren, per don
Pròspero Totavila, governador de las armas en la
ciutat de Vich, manats arcabussejar y morir pas-
sats per las armas quatre pagesos cathalans, no-
menats Francesch Rochabruna, Joseph Rusi-
nyol, Joseph Corominons y Jaume Oliveras, en
lo que dit don Pròspero ha delinquit contrafent
a diversas constitucions del present Principat.

Primo, a la constitució 3 y altras del títol «Que
tots los officials en Cathalunya y Mallorca sian
cathalans», ab la qual està prohibit que no puixa
ésser jutge ordinari, delegat o official qui ús de
jurisdicció, ni conèixer de algun negoci de Ca-
thalunya, qui no sia cathalà, y essent dit don
Pròspero Totavila foraster, no podia exercir ju-
risdicció en dits pagesos cathalans.

Secundo, ha contrafet a la constitució 7, títol
«De offici de alcayts», ab què se mana que los
capitans de guerra, axí generals com particulars,
no usen ni usar pugan de jurisdicció alguna,
sinó en quant de dret e per constitucions del
present Principat los és permès, y no·s troba
constitució que permeta a dit don Pròspero To-
tavila lo haver condemnat a mort als sobredits
pagesos cathalans.

Tèrcio, ha contrafet a la constitució 2, títol «De
poenas corporals», ab què·s disposa que algun
hom no sia condemnat sens coneguda de jutge,
ans en assò sia procehit a coneguda de jutge axí
en punir com en dar a manlleuta com en alsòl-
drer, y dit don Pròspero Totavila procehir a fer
exequutar la mort a dits pagesos de sa pròpria
auctoritat, sens coneguda de jutge ni procehir
sentència de auditor.

Quarto, ha contrafet dit don Pròspero Totavila
a la constitució 3, del mateix títol «De poenas
corporals», ab què se ordena que ningú //no sia
condemnat a mort o a mutilació de membres o
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encara posat a torment per lo senyor rey o se-
nyora reyna, per locthinent general o per altres
officials o jutges, deffensió deguda no admessa,
puig sens haver oït ni donat deffensas, als dits
quatre pagesos en manar arcabusejar y passar
per les armes.

Per lo que, representant a vostra excel·lència di-
tas contrafaccions per la obligació de son càr-
rech, supplican sian dits procehiments revocats,
y per la observança de ditas constitucions, ma-
nar vostra excel·lència punir y castigar a dit don
Pròspero Totavila, esperant de la rectitut y zel
de vostra excel·lència que las ditas y demés ge-
nerals constitucions seran ab tot effecte mana-
das observar y revocadas las ditas contrafac-
cions, que·u rebran a singular mercè.

69r C

Memoriala de las relacions enviadas a don Au-
gustín Berardo, cavaller del hàbit de Sant Jau-
me, agent del General de Cathalunya en la cort
de sa magestat, que Déu guarde.

Primo, la relació dels jurats de la vila de Ampos-
ta.
La dels jurats de la vila de Vilalba.
La de la vila de Xerta.
La de la vila de Batea.
La del lloch de Godall.
La de Vallvidrera.

70/1r A

Memorialb de las relacions enviadas a don Au-
gustí Berardo, cavaller del hàbit de Sant Jaume,
agent del General de Cathalunya en la cort de sa
magestat, que Déu guarde.

Primo, la relació dels jurats del lloch de la Garri-
ga.
La dels jurats de la vila de Corbera, de la caste-
llania de Amposta.
La dels jurats de la vila de Bot.
La dels jurats de la vila de Batea.
La dels jurats de las vilas de Orta y Prat de
Compte.
La dels jurats de la vila de Sant Saloni.

810

70/2r B

Certificha y fas fe jo, Joan Montaner, burgès,
per authoritats apostòlica y real notari públic,
en la vila de Cervera, bisbat de Solsona, popu-
lat, e escrivà del General de la col·lació y col·lec-
ta de dita vila de Cervera, infrascrit, com vuy,
dia present y avall escrit, Jaume Duran, espar-
danyer, de dita vila, me ha fet relació com, per
orde del magnífich senyor Christòfol Nuix, de-
putat local del General de dita estació y col·lec-
ta, sots diadas de quatre y cinch del corrent,
presentà unes lletres emanades del il·lustre con-
cistori del General de Cattalunya als balle y
honrats de Sedó y Riber, als jurats de Torrafeta,
als jurats de la vila de Guissona, als jurats del
lloch de Palou de Sanahuja, als jurats del lloch
de Salvanera y Granollers, als cònsols de Sa-
nahuja, al castell de Figuerola, als jurats de Alta-
riba, als jurats de la vila de Monmaneu, als jurats
de la vila de Copons, //als jurats de Monfalcó lo
Gros, als jurats de Sant Gallart, als jurats de
Gramuntell, als jurats de Albió, als jurats de Ca-
bastany, als jurats de la Vilagrasseta, als jurats de
Montoliu, als jurats de Llindàs, als jurats de
Alta-riba, als jurats de Guarda-si-venes, als ju-
rats de Sant Pere dels Arquells, com dites y al-
tres coses en lo acte de la relació, al qual se ha la
deguda rahó, són de veure. En fe y testimoni de
les quals coses fas la present. Dada en Cervera,
als vuyt de juny any de la Nativitat del Senyor
1657.

Ita est Joannes Montaner, notarius et scribe, de
super memoratus, hic propria scribens manu.

71/1r A

Memorialb de la relació enviada a don Augustí
Berardo, cavaller del hàbit de Sant Jaume, agent
del General de Cathalunya en la cort de sa ma-
gestat, que Déu guarde.

Relació de la universitat y vila de Vilanova de
Cubelles y la Jultrú.

71/2r B

Haviendoc las reales armas de su magestad recu-
perado la plaça de Olivença en el reyno de Portu-
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gal, se ha servido su magestad de avisarme. Y
siendo lo que interessa la Diputación tanto destos
buenos subçesos, he querido partiçiparle a vuestra
señoría para que, por su parte, pueda çelebrarle
con las festivas demostraciones que suele en seme-
jantes ocassiones, que creo que la ciudad y cabildo
también cohoperará por la suya, y yo he resuelto
que se hagan salvas el día de san Juan en la noche
en esta plaza, de que doy aviso a vuestra señoría.
Guarde Dios a vuestra señoría muchos años. Bar-
celona, a 22 de junio 1657. El marqués de Olías y
Mortara.

73/1r A

Apuntamentsa en lo fet tocant a la administració
y distribució de les pecúnies de las universitats
de Cathalunya a obs del servey voluntari offert a
sa magestad, per temps de tres anys pretigadors,
en la conferència per est fet junta.

1. Primerament, per a què ab fonament cert se
provehesca, par se deuria fer un llibre gran, inti-
tulat llibre Major, a hont estiguessen continua-
des totes les universitats de Cathalunya y lo que
quiscuna deu pagar quiscun mes, per lo que
munta lo offert, y que axí mateix al contra escrit
se’ls donaria crèdit del que anirian pagant.

2. Que los molt il·lustres diputats nomenassen
tres persones, una de cada estament, les quals,
aprovades per sa excel·lència, ab asistència del
diputat militar, per a què, habilitant lo banch de
la present ciutat, fos aquell depòsit general y
puesto comú per a totes les universitats de Ca-
thalunya, y que en ell se giràs per las universitats
de Cathalunya tot lo diner en nom de les dites
tres persones y diputat militar, baix títol de jun-
ta del servey de la província, la qual junta tin-
gués un puesto assenyalat en la casa de la Dipu-
tació, a hont fes residència dos hores lo dia, y en
dit puesto estigués lo dalt dit llibre Major y de-
més papers tocants a dit servey, per a què, quant
les universitats anirian ha deposar en lo banch,
portassen les pòlisses o partides primer a dita
junta, a obs de averiguar les rahons y ajustar lo
dèbit y, averiguades, se’ls manàs donar crèdit en
lo llibre Major.

3. Y per a llevar los danys y incomoditats a las
universitats que de portar lo diner se’ls ne po-
dria resultar, se poria ajustar // 73/1v // que a
cada cap de vegueria se anomenàs una persona
dels officials del General de aquella col·lecta, o
altre si la junta y conferència aparexerà, la qual

en un llibre tinga continuats los llochs y univer-
sitats de dita vegueria, lo qual llibre sia còpia
auctèntica extreta del Major se tindrà en esta
ciutat, ab lo fòleo a hont en dit llibre Major es-
tarà continuada dita universitat, y que ell vaja
donant crèdit a quiscuna com pagarà, enviant
cada mes memorial del pagat, partit per partit,
fermada de dit col·lector, a effecte de que se
puga en lo llibre Major dar crèdit a ditas univer-
sitats enfilant dits memorials o guardant-los en
plechs en nom de cada col·lector, a part, per cla-
rícia, axí de les universitats com de dit col·lec-
tor, per a l’ajust de sos comptes.

4. Y si acàs se esdevindrà que alguna o algunes de
las universitats deposarà assí en Barcelona lo di-
ner, que a d’aquella o a d’aquelles se’ls done car-
ta per lo col·lector de la vegueria de la junta en la
qual se diga lo que dita universitat haurà pagat,
per a què aquell los ne don crèdit en son llibre
dient: «Ha pagat Ta ... universitat, Tb ... quanti-
tat, en Barcelona a la junta, com de la carta de
diada Tc ... conste, etcètera», y guardarà dit
col·lector dita carta o cartes per son descàrrech.

5. Y per a què las universitats o los administra-
dors d’ellas, qui són los balles y jurats, tingan
major cuydado hacudir a la paga, poria sa ex-
cel·lència manar que fossen obligats los jurats y
balles, un mes ans de acabar son offici, haver
ajustat lo compte de la universitat del dèbit de
est servey ab lo receptor de sa col·lecta, // 73/2r
// enviant una fe esta ciutat a la junta per a què
se li mane tràurer del llibre Major com té fins
aquell die clos lo compte de sa universitat, la
qual fe haja de ser firmada de tots los de la jun-
ta, y no tenint los dits balle y jurats dita fe en la
forma dalt dita, tot lo que restaran resegats esti-
gan obligats a pagar-o de béns propris.

6. Apar los diners de les col·lectes de dos en dos
mesos lo més llarch deurian arribar a esta ciutat,
deposant aquells los col·lectors en lo banch de
la present, girant-los en la forma dalt dita a la
junta y en descàrrech de dit col·lector y per les
universitats y Td ..., aportant en dita junta llibre
apart de cada col·lecta. Y en cas que vinga lo di-
ner effectiu, perquè ab menos gasto y més segu-
retat vinga, que sa excel·lència sia servit manar
als veguers donen als col·lectors lo comboy ne-
cessari y asistència per a què lo diner arribe ab
tota seguretat.

7. Per la administració del llibre Major y llibres
particulars de les col·lectes, cartas y despachos
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de la junta y altres coses en orde a comptes y
ploma, par hauria de anomenar una persona hà-
bil per a dit effecte, proposadora per la junta y
conferència y approvadora per sa excel·lència.

8. Als col·lectors y persona dalt dita que regirà
lo llibre Major y a altres, si aparexarà, se’ls haurà
de asenyalar salari, lo qual ha de córrer a comp-
te de les pecúnies de dit servey y no en manera
alguna de la Generalitat.

9. Lo gastar y distribuhir tot lo diner del servey
depositat, per // 73/2v // un camí y altre, en lo
banch de la present ciutat a la junta del servey
de la província, no puga ser sens desliberació de
la conferència, axí que les persones de la junta y
conferència hajan de desliberar-ho tocant la
desliberació en forma y en virtut d’ella, aprés los
de la junta hajan de fer la pòlissa o girada al pa-
gador, o a qui se haurà desliberat; per lo que de
quinse en quinse dies se dega ajuntar dita con-
ferència a effecte que en ella se fasse relació del
estat de l(a) exacció, y que cada dos mesos se
dega fer en dita conferència relació del cobrat y
de les universitats resten devent, per a què en
dita conferència se platiquen los medis apare-
xerà proposar a sa excel·lència per a la execució
de les universitats restaran atrassades.

10. Que tots anys, durant lo servey per lo mes
de dese<se>mbre, comensant lo mes de desem-
bre propvinent, tots los col·lectors degan venir
a esta ciutat per ajustar son compte y clòurer
aquell, y que en dit mes se passe compte ab lo
pagador a effecte que·s puga fer lo balans gene-
ral, hi·s veja lo avansat y atrassat, per a què se-
gons ell se puga prevenir lo reclutar la lleva, que
sens la recluta no seria possible conservar-se dit
servey ab la existència convé.

11. Y per quant se creu y ha moltes universitats
atrasssades, se fes revista de les que deuhen y lo
que deuhen y dit memorial se donarà a la junta,
a effecte de donar als col·lectors lo atrassat per a
què ho ajustassen portant compte apart de dit
dèbit.

12. Consemblantment apar que sa excel·lència
fos servit manar fer una mostra general de la
gent de la lleva de la província, ab lo rigor de-
mane lo cas, per a què se ves la gent y ha effe- //
73/3r // ctiva de quins llochs són, quins llochs
han cumplit y quins falten a cumplir.

13. Axí mateix que, sempre que a la conferència
aparega ser convenient passar mostra de la gent
de dita lleva, sa excel·lència sia servit donar la
auctoritat y facultat necessària a dita conferèn-
cia, tenint-se en la junta la llista en forma de dita
lleva, y que cada mes degan dar les baxes per a
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què la junta puga estar enterada plenament de
tot, y ab exes notícias se puga acudir al servey de
sa magestat, tenint-li un peu de gent fixa y ben
asistida.

14. E més, que tots aquestos capítols, o los que
se ajustaran d’ells, estiga en mà de la conferèn-
cia, la qual estiga uberta durant dit servey de cor-
regir tots o part, precehint la approbació de sa
excel·lència y diputats, y que per cartes, axí de sa
excel·lència com dels diputats, de tot lo ajustat
se don rahó a totes les universitats perquè resten
enterades de la disposició se dóna a la conserva-
ció del servey.

B

Resposta als apuntaments proposats en la con-
ferència feta per los ministres de sa magestada.

1. Se conformen.

Número 1. Se conforma.

2. Havent de aprobar sa excel·lència les perso-
nes de la junta, se’n haurien de nomenar tres de
cada estament per a què sa excel·lència ne elegís
una, o se hauria de deixar tota la elecció als de-
putats.

La residència de les dues hores cada dia no apar
sia necessària perquè lo qui aportarà lo libre és
bastant per a ordenar les partides y donar lo crè-
dit y dèbit, y quant aquest tinga alguna dificul-
tat conferint-la ab lo diputat militar, y en sa
ausència o empediment ab lo oÿdor militar,
qualsevol dels dos, si li apareixerà necessari po-
drà manar congregar als de la junta per a resòl-
drer la matèria.

Número 2. Que no apar necessari de juncta al-
guna, y que si algun dubte se offerirà a la perso-
na aportarà lo llibre que·l conferesca ab lo con-
cistori.

3. Sempre serà més convenient que·s nomene
un dels officials del General perquè no se li
haurà de donar tant salari.

Número 3. Que sia nomenat lo receptor del
General en lo cap de cada vegueria, y en lo de-
més se conforma.

4. Està bé.

Número 4. Se conforma ab què lo orde lo done
lo concistori.
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5. Lo mateix ab què la universitat no reste deso-
bligada com se advertí en lo primer paper, nú-
mero 4.

Número 5. No apar que puguen los balles y ju-
rats restar obligats a la solució del que·s restava
devent sinó que·s busque medi més suau per la
cobrança.

6. Se conformen.

Número 6. Se conformen ab què lo diner se de-
posa dit y scrit al concistori.

7. Se respon lo mateix que se à advertit en lo
número 2 en quant a la forma de la nominació,
però se judica seria bastant que fos un dels offi-
cials pràctichs del General, per escusar lo gasto.

Número 7. Se conformen ab lo respost per sa
excel·lència per evitar gasto ab què, si se li ha de
donar salari, sia dels diners del servey de la pro-
víncia.

8. Està bé, ab què sia lo salari moderat perquè
no·s diminueixca lo servey.

Número 8. Se conformen.

9. Apar que no és necessari que entrevinga en la
distribució del diner la conferència sinó que les
desliberacions les fassa la junta a soles, la qual
podrà en cas de algun dupte //73/4v //represen-
tar-lo a sa excel·lència per a què·s resolga con
serà servit, ya cada quinze dies donar-li notícia
del estat del servey. Y en cas que se haya de tenir
conferència, les persones de la junta podran
conferir ab les que manarà sa excel·lència, y de
la mateixa manera podrà sa excel·lència dema-
nar a la junta les notícies y advertir-la del que ju-
dicarà convenient per al servey.

Número 9. La distribució del diner sia ab delibe-
ració del concistori y quant se offeresca algun
dubte se consultarà ab sa excel·lència lo fahedor.

10. No apar sia necessari que vinguen personal-
ment, y que pactaria envien còpia dels comptes
per a què ab ella se’ls ajusten.

Número 10. Se conformen a la resposta de sa
excel·lència.

11. Se donarà a la junta la relació del que an pa-
gat les universitats per a què se’ls formi compte.

Número 11. Se conformen a la resposta que sa ex-
cel·lència, ab lo memorial, se done al concistori.

12. Està bé.

Número 12. Se conformen conforme lo respost
per sa excel·lència.

13. Està bé, però no és necessari que entrevinga
en aquesta matèria la conferència sinó que cor-
rega tot per mà de la junta.

Número 13. Se conformen en la resposta ab
què correga tot per mà del concistori.

14. No apar necessari que la conferència reste
uberta suposat que quant se offereixca a la junta
haver de mudar alguna cosa, proposant-la a sa
excel·lència, la manarà tractar com se à dit en lo
número 9.

Número 14. Se conformen ab què tot correga
per mà del concistori. Apar que no·s necessita
de junta, com està dit, sinó que la conferència
reste uberta per a allenar en cas se offerescan al-
guns dubtes.

73/5r A

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als assessors y advocat fiscal y al
doctor aplicat, infrascrits, asercab qui ha de pre-
sidir en la junta de la Novena de la ensiculació,
que·s estada lo dia present extreta, si lo doctor
Vicens Prexens, ardiacha mayor y canonge de la
santa Isglésia de Tortosa, o fra don Pau de
Àger, religiós, gran creu y balliu titular de Ma-
llorca. Vist lo vot fet per los nobles y magnífichs
doctors del Real Concell, assessors y advocat fis-
cal del General y assessor y advocat fiscal de la
visita del General y altres doctors, a 25 de abril
proppasssat.

Attès que esta competència de presedència és
entre obtenints dos dignitats ecclesiàsticasc y en
esta casa se sia sempre observat precehir los ca-
pitulars als comanadors de Sant Joan, y axí com
lo canonge capitular de catredal preceheix al co-
manador de Sant Joan, axí, seguint lo mateix
stat y stil, apar que lo obtenint dignitat eccle-
siàstica en una catredal ha de precehir al obte-
nint dignitat ecclesiàstica en dita religió de Sant
Joan. Per lo que són de vot y parer que en lo
acte present de la enciculació ha de presidir en
la junta de la Novena lo doctor Vicens Prexens,
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ardiacha mayor y canonge de Tortosa, y que per
est vot no sia fet perjudici a pretenció alguna de
las parts en rahó de la precedència, tant en judi-
ci petitori com plenari possessori, de tal manera
que lo dret de las parts no cresca ni diminuesca,
antes reste salvo y il·lès en tot.

Ruffach, assessor. Sabater, consulens. Tristany,
fisci Generalis advocatus. Piella, assessor.

73/5v B.

Dimecres, a 4 de juliol 1657.

Lo contrascrit vot fet per los magnífichs assessors,
advocat fiscal dea la present casa y consulent apli-
catb, per orde dels magnífichs il·lustres senyors
deputats yc oÿdors de comptes, fonch legit per
mi, scrivà major, als nou senyors extrets per a insi-
culadors, antes de haver oÿda la sentència de ex-
communicació, ni estar en lo exhercisci de dita in-
siculació, lo qual vot, oÿt per fra don Pau de Àger,
religiós, gran creu y balliu titular de Mallorca, al-
tre de dits senyors extrets, féu la resposta conten-
guda a ex paper ab aquest enfilat que comensa
«Que attès lo perjudici», y acaba «No entén acis-
tir al acte de la insiculació, protestant de tot lo lícit
de protestar». Lo qual paper és aquí cusit, signat
de lletra B, y se’n anà de dita sala de concistori per
la part del ort, dientd no voler assistir en dit acte.
En tote lo que foren presents per testimonis Jau-
me Cases, altre dels verguers de ses senyories, y
Joseph Preua, veler, ciutadà de Barcelona.

73/6r B

Protesta.

Que atès lo prejudici y agravi que se li fa en no
donar-li la presedènsia que li toca, protesta de
dits prejudicis y agravis, y aquells atesos, no vo-
lent en manera alguna prejudicar a las dignitats
que ocupa, no entén asistir al acte de insicula-
ció, protestant de tot lo lísit de protestar.

74r A

Memorialf de la relació enviada a don Augustí
Berardo, cavaller del hàbit de Sant Jaume, agent
del General de Cathalunya en la cort de sa ma-
gestat, que Déu guarde.
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La relació dels jurats de la universitat y vila de
Sant Cugat del Vallès.

76/1r B

Aa los nobles y amados nuestros [los di]putados de
la Genera[lidad de nuestro] principado de Cata-
lu[ña y condados] de Rossellón y Çerdaña.

El rey.

Diputados. Don Sebastián Yerro de Castro, ca-
vallero de la orden de Calatrava, va a Nápoles a
servirme en la plaza de presidente de la Regia
Cámara, y ha de passar por este Principado y lle-
va, para servicio de su persona y casa, lo que en-
tenderéys del marqués de Mortara, mi lugarte-
niente y capitán general, y porque olgaré que se le
haga la comodidad y buena acogida que se pudie-
re, assí en los derechos del General que deva, como
en el breve y buen despacho, de manera os encargo
que, en conformidad de lo que de mi parte os di-
xere el marqués, proveáys y deys orden que assí se
haga, en que me serviréys. Dada en Buenretiro, a
XXV de junio de MDCLVII. Yo, el rey.

Don Christophorus Crespi, vicecancellarius. Vi-
dit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Mi-
chaelis de Lanuza. Vidit Marta, regens. Vidit
don Josephus de Pueyo, regens. Don Michaelis de
Lanuza, protonotarius.

76/2r A

Ab los nobles y amados nuestros [los diputados [de
la] Generalidad de nuestro [principado] de Ca-
taluña y condados [de Rossellón] y Çerdaña.

El rey.

Diputados. Don Sebastián Cortijos y Villafante,
cavallero de la orden de Calatrava, de mi Conse-
jo y Contaduría Mayor de Hazienda, va por mi
orden a Génova a negocios de mi real servicio, y
ha de passar por esse Principado y lleva, para el
servicio de su persona, familia y casa, lo que en-
tenderéys del marqués de Mortara, mi lugarte-
niente y capitán general, y porque olgará que se le
haga toda la comodidad y buena acojida que se
pudiere, assí en los derechos del General que deva,
como en el breve y buen despacho, en la forma que
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se acostumbra con semejantes personas, de mane-
ra que vaya con satisfazión, os encargo que en
conformidad de lo que de mi parte os dixere el
marqués, proveáys y deys orden que assí se haga,
en que me serviréys. Dada en Buenretiro, a XXV
de junio de MDCLVII. Yo, el rey.

Don Christophorus Crespi, vicecancellarius. Vi-
dit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don Mi-
chael de Lanuza. Vidit Marta, regens. Vidit don
Josephus de Pueyo, regens. Don Michael de Lanu-
za, protonotarius.

77r A

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentessimo quinquagesimo sep-
timo, presente et adhec voccato, rogato et requisito
me, Hiacyntho Aleya, regia auctoritate notario
publico ville Tarrege, dioccesis Coelsonensis, et
scriba ordinarius curie Deputationis locales Ge-
neralis collecte dicte ville Tarrege, et presentibus
etiam Paulo Munt, chirurgo, et Josepho Oliver,
pharmacopola, in dicta villa Tarrege habitatori-
bus, pro testibus ad ista voccatis, constitutus perso-
naliter Maginus Borras, tabularius Generalis ta-
bule dicte ville Tarrege, coram et ante presentiam
Michaelis Llopis, botigerii dicte ville Tarrege,
personaliter reperti intus domos sue proprie resi-
dentie, scitas in eadem villa Tarrege, in platea
Majori, cui sich reperto, obtulit et presentavit ac
tradidit et seu per me, dictum et infrascriptum
notarium, presentari et tradi fecit quasdam lit-
teras, emanatas a concistorio admodum illus-
trium dominorum deputatorum presentis Ca-
thalonie principatus, more solito et suis solitis
solempnitatibus expeditas et sigillatas in facie,
quarum erat supra scriptio sequens: «A Miquel
Llopis, botiguer de la vila de Tàrrega. Tarrega,
similiter supra dictis die, mense et anno, presente
Josepho Lleo, scriptore substituto jurato sub me,
dicto Hiacyntho Meya, regia auctoritate notario
publico dicte ville Tarrege, et presentibus etiam
doctore medicine Anthonio Novell et Joanne
Dual, chirurgo, habitatoribus in villa de Bell-
puig, eiusdem dioccesis Coelsonensis, constitutus
personaliter dictus Maginus Borras, tabularius
preffatus, coram et ante presentiam Francisci
Inygo, ville jam dicte Pulchripodii, reperti perso-
naliter intus domos sue proprie habitationis, sci-
tas in eadem villa de Bellpuig, davant la carnes-
seria, cui sich reperto, obtulit et presentavit dictus
tabularius dicto Ynygo alias et similes litteras,
emanatas a consistorio dicti Generalis Cathalo-
nie, clausas // 77v // et sigillatas, supra scriptio

quarum erat huiusmodi: «Al senyor Inygo, bo-
tiguer de la vila de Bellpuig». Que dicto Anygo
respondendo dixit que: «Per estar indispost en lo
llit no pot asistir a respòndrer a les dites lletres y
que se hature lo temps de la constitució per a
respòndrer. De quibus, et cetera». Que fuerunt
acta ut supra dictum est. In quorum fidem ego,
Hyacinthus Meya, regia auctoritate notarius pu-
blicus ville Tarrege, diocesis Coelsonensis, et scriba
ordinarius curie Deputationis localis Generalis
ville et collecte Tarrege, hic me subscribo et meum
solitum appono sig+num.

78/2r B. Memorial segon.

Memoriala de les persones que són estadas pri-
vadas o supesas en virtut de las sentèncias fetas
per la visita del General de Cathalunya, comen-
sada en lo any 1656.

Primo, ab sentència proferida als 9 de maig
1657, sobre la querella número 163, Joseph
Gomar, deputat local de la ciutat de Balaguer,
fonch privat de poder tenir officis del General y
per conseqüen(t) de dit offici.

Ítem, ab dita sentència sobre la querella núme-
ro 78, Francesc Lagarda, tauler de la vila de
Pont de Suert, fonch privat de dit offici.

Ítem, ab sentència sobre la querella número 77,
Pere Joan Vallneda, tauler del General de la vila
de Pradas, fonch privat de dit offici de tauler.

De mandato dictorum dominorum visitatorum,
Franciscus Lentiscla, notarius publicus Barcino-
ne et scriba major dicte visite.

s.n.r C. Memorial tercer.

Memorialb de las sentèncias de visita del Gene-
ral de Cathalunya fetas en lo any 1657 que dis-
posan, so és, las unas d’ellas per lo present y al-
tres per lo esdevenidor, y ab ellas se exorta als
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors las ma-
nen observar y complir.

Primo, ab la sentència de número 7 es mana
que no pugan los senyors deputats ni altres offi-
cials manar ni entrevenir en que·s paguen en
plata o en or las gayas y estrenas de extracions y
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habilitasions, ni salaris, a pena de una tersa de
son salari.

En la querella de número 8 se mana a ditsa

il·lustres deputats y altres que no pugan entre-
venir en deliberar pagar ni passar en compte
cada hun, respective, més de 50 lliures, sous,
quiscun trienni, per los gastos de cotxes, sots
pena de una tersa.

En la querella de número 49 se exorta al sobre-
collidor de la part de ponent en que, durant la
guerra per dita part, puga y tinga tres mesos de
temps per col·lectar quiscuna tersa, després de
ser cayguda, ab què dins dit temps dega dema-
nar als deputats lo llibre de la Creueta y fer lle-
var acte de dita demanda, sots pena de una ter-
sa, sots las quals penas se ordena que degan los
dits deputats entregar dit llibre, o altrament do-
nar las legítimes causas, de les quals fassen llevar
acte al scrivà major.

En la querella de número 48 se ordena y mana
// a Bonaventura Closa, sobrecullidor de la part
de llevant, que observe lo que està ordenat so-
bre la dita querella de número 49.

En la querella de número 41 se exorta als se-
nyors deputats que, en la tabba dels arrenda-
ments de la bolla, fassen posar pacte que vinga a
càrrech dels arrendataris pagar las assistèncias
dels aguasils reals.

En la querella de número 26 se ordena que pu-
gan los senyors deputats y los sobrecollidors y
tengan temps de vint diesb per a deposar los di-
ners que hauran col·lectat quiscuna vegada que
vindran de sa sobrecol·lecta, ab què no trigue a
fer-se dit dipòsit més de vint dies, sots pena de
una tersa.

En la querella de número 45 se mana als depu-
tats y als altres officials que hauran de entrevenir
enc pagaments de las tersas que no pugan pagar-
las, ni fer memorial, per dit effecte, de las tersas
dels offisials de la present casa, que juntament y
en los matexos terminis no paguen salaris y ter-
sas als offisials de la Bolla, sots pena de una tersa
del salari de dits offisials, respective.

En la querella de número 70 se exorta als dits
senyors deputats que trametan, per medi dels
sobrecol·lectors, a tots los taulers del General,
un summari estampat de aquells que, per dit ef-
fecte, se entregaran al scrivà major del General,
al qual, axí mateix, se mana que dega entregar-
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ne als taulersa que per temps se provehiran, sots
pena de una tersa, y que sots las matexas penas
no pugan son ajudant segon ni lo racional regis-
trar lo privilegi // o continuar fermances quiscun
respecte tauler, que no hagen vist fe auctèntica
de dita entrega y sumari, lo qual summari se
mana a tots los taulers observen en tot y per tot a
pena de sinquanta lliuras y privasió de llur offici.

En la sentència de número 75 se mana als tau-
lers de Sant Feliu de Guíxols qui vuy són Bal-
thesar Baró, prevere, y Joan Massaguer, que no
pugan a cetero despatxar llanas sots las penas
delb capítol 20 de las Corts de 1481.

En la querella de número 5 se mana al regent
los comptes, sots pena de una tersa, que aporte
llibre de Compte de Correu y Menut, y que en
aquell no assente ninguns partits sinó aquells
que seran propris de aquell gasto.

En la querella de número 17 se mana als senyors
deputats fassen fer un llibre en lo qual fassen
continuar totas las scripturas del arxiu y los
llochs a hont seran aquellas arxivadas, y axí ma-
teix se mana, sots pena de una tersa, al scrivà
major del General aporte un llibre de interpre-
tacions de capítols de Cort, en lo qual continue
las interpretacions que·s feran de aquells.

En la querella de 166 se mana a Joseph Sala,
tauler de la vila de Arenys, que a cetero no des-
patxe llanas fora regna, sots las penas del capítol
20 de les Corts del any 1481.

En la querella de número 19 se mana, sots
pena de una tersa, que los acessors, dins sis
mesos comptadors de la publicació de la dita
sentència, // declaren totas las causas vertens
en lo concistori dels deputats, las quals instaran
les parts y lo procés estarà a viso; y expressa-
ment se mana al doctor Joan Batista Rufach,
sots ditas penas, dins quatre mesos, declare la
causa que aporta Maria Gràcia, víuda, contra lo
procurador fiscal del General y Jaume Cases,
negociant.

En la querella de número 36 se exorta als se-
nyors deputats que no pugan donar més de
trenta lliuras al hortolà en satisfasió dels treballs
de regar y tenir cuydado del hort.

En la querella de número 64 se exorta que, din-
tre sis mesos, los molt il·lustres deputats fassen
las diligèncias judicials oportunas o altres suffi-
cients perquè los taulers de la col·lecta de Tor-
tosa exigescan lo dret nou.

[ 1657 ]

a. a continuació ratllat de.
b. a continuació ratllat ded.
c. a continuació ratllat lo.

a. a continuació ratllat novament provehi.
b. del interlineat, damunt de en lo ratllat.



En la querella de número 37 se ordena als se-
nyors deputats y al regent los comptes que no
pugan dexar cosa alguna del General, sinó a las
iglésias de la Seu y Sant Jaume, y que a ditas
iglésias se hagen de dexar mediant expresa deli-
beració.

En la querella de número 32 se mana a Francesc
Virós y a Francesc Vilardaga, taulers de Cardo-
na y Berga, respective, que degan exigir lo dret
de la sal y donar albarà de guia en cars y lloch.

En la querella de número 163 se exorta que los
il·lustres senyors deputats, ab tota diligènciaa,
provehiscan los officis que vacan per rahó de
sentèncias proferidas per los molt il·lustres se-
nyors visitadors en la present visita. //

En la querella de número 39 se ordena que no
pugan los senyors deputats acceptar consigna-
cions sobre lo General, ni que per dit effecte pu-
gan offisials alguns ordenar alguns papers o al-
tres qualsevols disposicions oportunas, sots
pena de una tersa. Y, axí mateix, se mana al
scrivà major notifique la dita sentència a tots los
novells deputats que per temps seran.

En la querella de número 4 se exorta als molt
il·lustres deputats que dins son trienni fassen las
diligèncias ab sa excel·lència, o si serà menester
ab sa magestat, en orde de la expedició de dita
querella.

En la querella de número 46 se exorta que lo
més prest sie possible y en tenir diner donen sa-
tisfasió al doctor y canonge Francesc Tavarner.

En la querella de número 33 se ordena y exorta
als dits senyors deputats que tornen en lo exer-
cici de guarda del portal del Àngel a Jaume Ca-
sas, qui fou suspès, pagant-li de vuy en avant
tots los salaris y emoluments de dit offici, no
emperò cosa alguna per lo temps de dita sus-
pensió. Exortant, axí mateix, que dits senyors
deputats examinen si dit Casas sab llegir y scríu-
rer per tenir dit offici, yb que en cars no fos àbil
li admetan lo subrrogat que ell donarà ab què
sie persona idònea.

En la querella de número 90 se mana al tauler
de Pineda que a cetero aporte separat lo dret de
guerra del dret ordinari.

En la querella de número 55 se mana als ver-
guers del General no pugan exigir més del valor
de un // florí de or, tant per rahó de sagrament
y omenatges o altres drets de provisions o re-

nunciacions de officis, sots pena de deu lliuras
per quiscuna vegada ya restitució del plus.

En la querella de número 9 se mana al doctor
March Anthon Carreras, ajudant de racional, y
al doctor Joseph Melich y a Joan Benet Pallarès
que a cetero degan comprovar quiscú, respecti-
ve, no sols los llibres de las quinsenadas de Bar-
celona y de la bolla de dita ciutat, però encara
tots los llibres dels drets y tersas de taulas del
present Principat y de bollas no arrendades, fent
dos memorials de los errós que·s trobaran tant
en compte del General com dels despatxants,
dels quals la hu entregen al receptor del General
per a què aquell fixe a las portas de dita casa, a
effecte que qui haurà pagat massa puga reco-
brar, de la qual entrega ne deurà fer relació al
scrivà major lo verguer que la haurà feta, perquè
puga constar enb lo codern que, per dit effecte,
se ordena que aporte; y lo altre memorial se
haurà de donar als molt il·lustres deputats per-
què manen sie fet deudor aquell tauler en lo lli-
bre de Vàluas, sots pena, per quiscuna vegada
que contrafaran, de deu lliuras aplicadoras als
gastos de la Generalitat.

En la querella de número 186c exortan als molt
il·lustres deputats y oÿdors que procuren, ab la
diligència possible, fer que se exigesca en tota la
Vall de Aran lo dret nou dit de guerra.

En la querella de número 110d exortan als molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors que paguen
los salaris deguts ye en son temps losf devedors
als officials de la Bolla, dits de membres, encara
queg los arren- // dataris no·s fossen servits de
aquells. Y que dits offisials hagen de ser com-
presos y expressament posats en la clàusula del
acte del arrendament, ab lo qual se dóna forma
a la satisfasió dels salaris dels offisials de Bolla.

En la querella de número 40 exortan als molt
il·lustres deputats y oÿdors observen, per tot y
en tot, lo capítol 91 de las Corts de 1599.

En la querella de númeroh 53 manan a Joan
Guinart, regent los comptes, que, en cars que
hagués de administrar pecúnias de dret de guer-
ra, dega administrar-las ab compte apart, no en-
tenent per ço donar-li facultat de administrar
aquellas en més casos que per capítol de Cort és
permès.
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En la querella de número 14 exortan als dits
molts il·lustres senyors deputats prosseguescan,
quant la ocasió donés lloch, lo exir a la contra-
facció de constitucions que·s fa anant officials
ab vara de justícia en nom del auditor del exèr-
cit y altres.

En la querella de número 31 exortan als molt
il·lustres senyors deputats que no manen, en
manera alguna, suspèndrer exequusions dels
deutors del General, si ja no és que pagassen
una quantitat connumerable hagut respecte al
dèbit. Y que fassen fer un llibre en lo qual tin-
gan continuats los deutors dels quals, ni de llurs
fermances, per falta de béns, no·s poden cobrar
los dèbits.

En la querella de número 61 manan y ordenan
que en tots los casos de extracció de jutges de
suplicasió, encara que ne sie principal interès del
General lo de aquella causa, degana los molt
il·lustres deputats enviar a sercar lo procurador
fiscal y aquell hage de assistir sots pena de una
tersa. //

En la querella de número 54 exortan als molt
il·lustres deputats que, ab tota diligència, orde-
nen al exactor exigesca dels condempnats en vi-
sitas passadas, ab tota puntualitat, les quantitats
en què seran condempnats. Y axí mateix, que
los acessors declaren las querellas a ells en ditas
visitas comesas.

En la querella de número 94 exortan als dits
molt il·lustres senyors que observen y observar
fassen que lo qui tendrà lo offici de racional ser-
vesca lo offici de veedor general del tèrsio y gent
de guerra, sempre que se offeresca tant en la
present ciutat com en campanya, yb que puga
enviar subrrogat sempre que vulla, obtinguda
primer llicència dels dits deputats.

En la querella de número 10 manan al doctor
Diego Martines, ajudant primer del regent los
comptes, borre del llibre de Cabbreus de salaris
los quatre scrivents pretesos offisials en la sen-
tència nomenats.

En la querella de número 50 manen al scrivà
major que no puga, a pena de una tersa, que per
las translacionsc de officis no puga rèbrer mes de
trenta-tres reals per dita translació, per tots los
demés dretsd fins a sinch lliures y deu sous y no
més, per las quals sos ajudans no pugan dema-
nar cosa alguna sots pena de vint lliuras. Y axí
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mateix que no puga, per rahó de actes o altres
extractas, exigir més del que per capítols de
Cort està ordenat. Y encarregan als molt il·lus-
tres deputats que fassen fer una taula contenint
los salaris de totas las scripturas segons capítol
de Cort, sentèncias de visita y, aquellas faltans,
segons la antiga observansa, la qual taula fassen
fixar en la scrivania major. Y en lo decret de exe-
cució de dita sentència de la querella número
50 absolen a dit scrivà major de la multa, y en-
carregan als molt il·lustres senyors deputats fas-
sen taxar per notaris, o per altres a ses senyories
ben vists, los salaris a dit scrivà major perta-
nyentsa per rahó de renunciacions y provisions
de qualsevols officis y altres contractes, axí que
de dita taxació pugan los officials del General
saber lo salari que·s deu a dit scrivà major, per
raó de dits extractes. Y, feta aquella, manan dits
senyors deputats fer-la continuar en una taula
fixada en la dita scrivania major, a efecte que a
tothom conste y sia notori lo que·s deu pagar a
dit scrivà major per raó de dits salaris. Aquesta
postilla és scrita de mà de mi, Francesc Len-
tisclà, scrivà major de dita visita. //

En la querella de número 130 ordenan que pu-
gan los molt il·lustres deputats remunerar, per
rahó de contencions, los dotse offisials en aque-
llas necessaris, ab las quantitats ben vistas, y que
als demés no se’ls puga donar cosa alguna sinó
en cars que tinguessen algun quefer en aquellas,
y assò dega constar. Entenent que sens interès
algú hagen tots los offisials, sots pena de una
tersa, assistir y acompanyar als dits molt il·lus-
tres senyors a totas las enbaxadas que per ditas
contencions faran.

En la querella de número 22b exortan als dits
molt il·lustres senyors deputats que manen de-
clarar lac causa que ab dita sentència se’ls és re-
mesa. Y axí mateix, se mana al acessor a qui co-
metran aquella que, dins dos mesos comptadors
del die de la commissió, la declaren sots pena de
una tersa.

En la querella de número 2 se exorta y encarre-
ga als molt il·lustres senyors deputats y oÿdors,
que vuy són y per temps seran, observen y guar-
den en los pagaments de las pensions dels cen-
sals la forma següent, ço és, que en primer lloch
no pugan pagar pensió alguna cayguda en lo
any 1648 que no sien primer pagadas totas las
pensions caygudas en lo any 1647, en aquells
acreadors que hauran firmadas las àpocas ne-
cessàrias, y, axí mateix, sie observat en los paga-
ments de las pensions que seran caygudas en lo
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any 1649, les quals no pugan ser pagadas que
no sien satisfetas las pensions del any 1648, y lo
mateix se entenga los demés anys, si ja no fos
que per negligènsia de algun o alguns de aquells
se hagués dexat de exigir alguna pensió o pen-
sions de dit any 1647, o altres, car en tal cars
pugan, no obstant lo dalt disposat, passar avant
en los pagaments de las pensions del any 1648 y
altres en son cars. //

Si emperò algú o alguns de dits acreadors negli-
gens en lo any 1648, o altre, demanarà la pensió
o pensions del any 1647 o altres antecedents del
any que leshores se anirà pagant, firmada per
aquell o aquells àpoca, degan primer pagar a dit
acreador o acreadors dit any o anys antecedents
que als demés lo any que leshoras se anirà pa-
gant, y per a què puga sortir millor son degut
effecte la dita disposisió ya exortació se ordena y
mana al doctor misser Diego Martines, ajudant
primer de la scrivania major, y a sos successors
en dit son offici, que no puga pèndrer àpoca al-
guna o algun acreador censalista del General
per la pensió del any 1648 que no sie pagada
per los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors,
que vuy són y per temps seran, la pensió del any
1647, no obstant qualsevol ordes tingués en
contrari per los molt il·lustres senyors deputats
y oÿdors.

Y, axí mateix, per la pensió de 1649 que no sie
pagada la pensió de 1648, y lo mateix se entenga
de las demés pensions si ja no fos en lo cars de
negligènsia de algun o alguns acreadors censalis-
tas, com dalt està disposat, car en tal cars puga
passar avant en pèndrer àpocas del any que les-
horas se anirà pagant, lo que se li mana sots pena
de pèrdrer lo salari de un any per cada vegada
que contrafarà al dit manament y disposisió.

Y, axí mateix, se ordena y mana al scrivà major
de dit General, que vuy és y per temps serà, que
no puga clòurer ninguna àpoca o àpocas feta
per dit doctor Martines, e o sos successors en
dit son offici, que li arribaran fetas ultra la dita
forma, sots la matexa pena.

Y, axí mateix, se ordena y mana a Francesc Fer-
rer, ajudant del regent los comptes, y als succes-
sors en dit offici, que per temps seran, no puga
tocar als cabbreus, // que ell regirà, ninguna de
les àpocas fetas y closas per los dits misser Mar-
tines, scrivà major, y los successors de aquells,
que li arribaran fetas ultra la dita forma.

Y, axí mateix, se ordena y mana al doctor Batis-
ta Ramon Pastor, scrivent del dit regent los
comptes, qui vuy és y per temps serà, no puga

fer dos albarans en virtut de las àpocas fetas, clo-
sas y registradas, si ja no fos que aquellas los
previngan ab lo modo, forma y manera està dis-
posat.

Y lo mateix se ordena y mana a tots y qualsevols
offisials del General per mà dels quals deuen
passar las clarísias per fer-se los pagaments de
pensions de censals, que en ninguna manera di-
tas clarísias e o àpocas o altres cauthelas passen
que a ells los pervingan ultra la forma sobredita,
inposant a quiscú de tots los offisials nomenats
y als demés per mà dels quals deu passar dit pa-
gament o pagaments de censals, pena del salari
de un any per cada vegada que contrafaran a la
dita ordinasió y disposisió, en la qual volen in-
corregan cada vegada que·s trobarà haver-se per
aquells o algú de aquells contrafet.

Exorta’s també y se encarrega als molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors, que vuy són, sien
servits manar fer una taula, la qual manen posar
a la porta del aposento del doctor Diego Marti-
nes, ajudant primer del scrivà major, y en dita
taula tinga obligació, lo dit doctor Martines y
los successors en son offici, nottar ab un paper
en dita taula fixat lo any que lo General anirà
pagant las pensions dels cònsols a sos acreadors,
per a què tots ells ne pugan tenir plena notícia y
pugan fermar àpocas oportunas.

Ordena’s també y se mana al scrivà major del
General, que vuy és y per temps serà, // que en-
continent seran extrets novells deputats y oÿ-
dors y aquells hauran jurat, inmediadament se-
guit lo dit jurament, los notifique la dita
exortasió y ordinasió y de aquella ne lleve acte al
peu del acte del jurament per dits deputats y oÿ-
dors novells prestat, sots pena de una tersa de
son salari per cada vegada dexarà de fer-o.

De mandato dictorum dominorum visitatorum,
Franciscus Lentiscla, notarius publicus Barcino-
ne ac scriba major dicte visite.

78/3r E. Memorial quint.

Memoriala dels processos de las querellas que
no foren publicadas que, per orde dels molt
il·lustres senyors visitadors, se han de entregar
als molt il·lustres senyors deputats.

Primo, lo procés de la querella de número 15
feta contra deputats y oÿdors delb trienni prop-
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passat, instància del procurador fiscal de dita vi-
sita.

Ítem, lo procés de la querella número 1 és feta
ha instància de dit procurador fiscal contra dits
deputats y oÿdors.

Ítem, lo procés de la querella de número 20 feta
ha instància de dit procurador fiscal contra dits
deputats y oÿdors, advocat y procurador fis-
cal<s> del General del trienni proppassat.

Ítem, lo procés de la querella de número 22 feta
ha instància de dit procurador fiscal contra dits
deputats y oÿdors y Hierònim Galí, notari.

Ítem, lo procés de la querella de número 51 feta
ha instància de dit procurador fiscal contra dits
deputats y oÿdors, racional y escribà major del
General.

Ítem, lo procés de la querella de número 52 feta
ha instància de dit procurador fiscal contra dits
deputats y oÿdors.

Ítem, lo procés de la querella de número 6 feta
ha instància de dit procurador fiscal contra dits
deputats y oÿdors.

Ítem, lo procés de la querella de número 24 feta
ha instància de dit procurador fiscal contra de-
putats y oÿdors, racional los comptes y altres of-
ficials del General.

Ítem, lo procés de la querella de número 29 feta
ha instància de dit procurador fiscal contra lo
advocat y procurador fiscal del General del
trienni proppassat.

Ítem, lo procés de la querella número 43 feta ha
instància de dit procurador fiscal contra dits ad-
vocat y procurador fiscal del General.

Ítem, lo procés de la querella de número 131
feta ha instància dels magnífichs assessors,
scribà major y altres officials del General contra
dits deputats y oÿdors.

De mandato dictorum dominorum visitatorum,
Franciscus Lentiscla, notarius publicus Barcino-
ne ac scriva major dicte visite.

s.n.r F

Molta il·lustres senyors.
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Los molt il·lustres senyors visitadors del Gene-
ral de Cathalunya, affectant complir a sas obli-
gacions en quant los sie possible, volent donar
compliment a la visita que fins al present han
feta y continuada, conciderant ser passat lo
temps dels nou mesos en los quals han fets los
prossessos y sentèncias, y de aquellas los decrets
de execucions, en quant los és estat possible, y
que alguns dels concistorials estan ja fora de la
present ciutat, y per altres causas y respectes,
llurs ànimos movents, valent-se del stil incon-
cussament observat en visitas passadas de comè-
trer als molt il·lustres deputats y oÿdors, que
leshoras eran, las execucions de las sentèncias
que·ls apparexia axí convenir, no obstant que
per lo capítol 1 de 1599 podian executar-las ab
tot effecte no acabant la visita fins que fossen fe-
tas ditas execucions, lo que se ha fet y se fa per
evitar gastos y altres inconvenients a la Genera-
litat, donant-los també alguns advertiments que
havian experimentat convenia se observassen en
beneffici dels fets de la Generalitat.

Per ço, haguda concideració que al present, ab
tot effecte y realitat, no·s troban a degut effecte
posadas ni en total execució las sentèncias y de-
crets de las querellas de la visita corrent, come-
ten a vostra senyoria lo total effecte de ditas exe-
cucions perquè vostra senyoria prossehesca en
ellas a sola commissió, sens entremètrer-se en
artigle algú del mèrits de ditas sentèncias, com
axís se hage observat y és a vostra senyoria ben
nottori. Y per quant los molt il·lustres senyors
visitadors fins ara no // tenen notícia de que
Bernat Valencas, regent lo offici de racional, ha-
gea emperat a un manament li és estat fet, ab
què en summa se li ha manat, a penes de sus-
penció del exercici de dit offisi per espay de tres
anys, que en execució de la sentència y decret
de execució sobre la querella de número 11
complís lo que en dit manament se conté, dins
lo espay en dit manament contengut.

Per tant, ne donan notícia a vostra senyoria per-
què se servesca, encontinent, passat dit termini,
en cars que dit Bernat Valencas no hage obeït a
dit manament, lo que no·s creu, no dexar-lo
servir lo dit offici de racional, y fer ab effecte
que qui servirà aquell sie compel·lit a fer lo que
ab dit manament, que·s lig en lo dietari de la
present visita, foli 209, se mana a dit Bernat Va-
lencas, entregant per dit effecte lo original pro-
cés a hont estan cosidas totas las querellas, llibre
de Sentèncias y decrets de execucions, dietari y
prossehiments fins assí fets en llur visita. E per-
què no és estat possible a dits molt il·lustres se-
nyors visitadors provehir los decrets de execu-
cions de las sentèncias fetas sobre las querellas
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de números 30 y 42, en quant al interès de Pau
de Vinyas, oÿdor militar que fou lo trienni
proppassat, per haver-ne recorregut, ni axí ma-
teix arribar a degut effecte las execucions pro-
vehidas contra las demés condempnacions en
ditas querellas, y sobre la querella de número 20
per haver-ne, axí mateix, recorregut.

Per ço, axí mateix, commeten a vostra senyoria lo
fer lo decret de execució de ditas sentèncias de
números 30 y 42, en quant al interès de Pau de
Vinyas y posar en total execució lo decret de dita
querella, en quant al interès dels demés querelats
y de la dita querella de número 20, fent las degu-
das diligèncias perquè dits recorsos no sien adme-
sos, com vuy per encara no·u sien, per ser article
tant substancial que·s lo tot del concistori de la vi-
sita, la qual per sa magestat, que Déu guarde, y
Cort General, té la auctoritat y poder tan ample
com se llansa de vèurer del capítol 1 de les Corts
de 1599, en quant disposa // no poder de las
sentèncias de visita recórrer, ni apel·lar, ans bé
aquellas ser en tot executadas, volent que·ls offi-
cials reals donent tot favor y ajuda, injungint als
deputats y officials del General assistescan als dits
visitadors inposant-los las penas que·ls appare-
xerà, fins a privació de offici, lo que ja, extrajudi-
cialment y informant, han nottificat los molt
il·lustres senyors visitadors, per medi de llurs as-
sessors y advocats fiscals, als nobles y magnífics
senyors doctors del Real Concell. Y per ser aquest
article de tant gran concideració, exortan y encar-
regan a vostra senyoria sie de son servey pèndrer 
a son càrrech aquest fet, procurant se done tot
compliment a tots los actes de llur visita, a tota
utilitat, beneffici y preheminència del General,
que per ser obligació de vostra senyoria, confor-
me son càrrech, esperan prossehirà ab lo zel y
cuydado que convé. Y per no faltar dits molt
il·lustres senyors visitadors a sa obligació, y per-
què en tot temps aparega quant vigilans han estat
y estan, protestan a vostra senyoria en cars patís
algun detriment lo General o se seguís alguna
contrafacció o inobservansa de algun capítol de
Cort o sentència de visita, en aquest o altre dels
alt dits fets, que no volan càrrega per llur compte
sinó de vostra senyoria donar-ne tota satisfació al
concistori de las visitas vinents del General.

E, a més del dalt dit, suplican a vostra senyoria
sie de son servey tenir cuydado de que se obser-
ve en particular, a més de las exortacions en lo
memorial de ellas contengudas, la disposició y
sentència de la present visita feta sobre la quere-
lla de número 70, y per dit effecte, fer y servar lo
que per deliberació de sas senyorias, als 18 de
maig proppassat, fonch ordenat, que és en lo
dietari de la present visita, foli 179, per lo que
entregan a vostra senyoria mil summaris dels
que se fa menció en ditas deliberació y sentència.

Y los molt il·lustres senyors deputats, ab inter-
venció // dels senyors oÿdors de comptes de dit
General, lo militar absent, diuhen que se reser-
van lo temps de la constitució per a respòndrer,
requerint a vos, notari, no doneu còpia auctèn-
tica de dita scriptura sens inserta de la resposta,
la qual se trobarà en poder del scrivà major de la
casa de la Deputació.

La contrascrita scriptura y present resposta
fonch presentada y resposta feta a VIII del mes de
agost de MDCLVII, a las onse horas y tres quarts
per las dotse del mitgdie. Presents per testimo-
nis Raphel Arimany, scrivent, Joseph Sayol, sa-
bater, y Augustí Clausades, porter real, ciuta-
dans de Barcelona.

Die nona mensis augusti, mil six-cents sinquan-
ta-set, a las onse horas antes de mitxdia, los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya responen a
la contrascrita y present scriptura presentada per
part del senyors visitadors, y diuhen que estan
molt attents a la observança de las generals
constitucions y en particular a la exequució de
las sentèncias de visita y disposició del capítol
primer del redrés de 1599.

Y quant a la exequució de la sentència // feta so-
bre la querella de número 11, tenen algun reparo
en beneffici del General per las causas y rahons
contengudas en la deliberació en son concistori
feta a 7 del corrent, que volen tenir assí per repe-
tidas. Y en quant al que conté la scriptura dels re-
cosos interposats per Pau Vinyes y altres de las
sentèncias de la visita al Concell Real, obraran
dits senyors deputats ab to(t) cuydado, confor-
me tenen obligació, protestant que si per culpa o
negligència de dits senyors visitadors se ha seguit
algun dany a las prerrogatives del General que
obraran per la esmena d’ells sobre sos béns, si y
comforme trobaran fahedor, requirint que·s
continue la present resposta al peu de dita scrip-
tura. La qual resposta fonc lliurada. Presents per
testimonis, Jaume Cases y Joseph Blanch, altres
dels verguers de ses senyories.

78/1r A. Memorial primer.

Memoriala de las quantitats que las personas
avall escritas han de pagar en virtut de las sen-
tènsias fetas y decrets de execucions de ellas,
provehits en la visita del General de Catalunya,
comensada en lo any 1656.
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Primo, ab sentència y decret de execució de
aquella feta sobre las querellas de númeroa 44 y
27, fou condemnat Joan Francesch Sauleda,
tauler del General de la ciutat de Vich, en sent y
setse lliuras, tretse sous, . . .116 lliures, 13 sous.

Ítem, ab sentència y decret de execució de
aquella feta sobre la querella de número 115,
foren condemnats Miquel Sardà y Antoni Puig,
taulers del General de la ciutat de Gerona, 
en haver de rafer y pagar al General trenta lliu-
ras,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 lliures, sous.

Ítem, ab sentència y decret de execució de
aquella feta sobre la querella de número 123,
fou condemnat Joan Pasqual, tauler de la vila de
la Selva, en rafer y pagar al General vint-y-dos
lliuras, dos sous y set,  . . . .22 lliures, 2 sous, 7.

Ítem, ab sentència y decret de execució de
aquella feta sobre la querella de número 127,
fou condemnat Domingo Techa, tauler del Ge-
neral de la vila de Flix, en rafer y pagar al Gene-
ral tretsa lliuras, sinch sous,  . .13 lliures, 5 sous.

Ítem, ab sentència de visita y decret de execució
de aquella feta sobre la querella de número 22,
fou condemnat Hierònim Major y Sala, sobre-
cullidor de la part de ponent, en rafer y pagar al
General dos-sentas setanta-y-vuit lliuras, quinsa
sous y onza, líquidas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 lliures, 15 sous, 11.

Ítem, ab sentència y decret de execució de
aquella sobre la querella de número 98, fou
condemnat en rafer y pagar al General Thomàs
Gili, tauler del General de la vila de Reus, sexan-
ta-quatra lliuras, tretza sous y hu,  . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 lliures, 13 sous, 1.

(Total pàgina)  . . . . . .525 lliures, 8 sous, 7b. //

Ítem, ab sentència y decret de execució de
aquella sobre la querella de número 186, fou
condemnat Miquel Espanya, tauler del General
de Viella, en rafer y pagar al General vint-y-vuit
lliuras, catorsa sous, . . . . . . .28 lliures, 14 sous.

Ítem, ab sentència y decret de execució de
aquella sobre la querella de número 80, fou
condemnat Joan Toda, tauler de la vila de Cor-
nudella, en rafer y pagar al General quinsa lliu-
ras,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 lliures, sous.

Ítem, ab sentència y decret de execució de
aquella feta sobre la querella de número 138,
fou condemnat Mateu Pairó, tauler del General
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de la vila de Escaló, en rafer y pagar al General
deu lliuras,  . . . . . . . . . . . . . . . .10 lliures, sous.

Ítem, ab sentència y decret de execució de
aquella sobre la querella de número 163, fou
condemnat Joseph Gomar, tauler de la ciutat de
Balaguer, en rafer y pagar al General setanta-
duas lliuras y buyt sous, y pribat de son offici,
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 lliures, 8 sous.

Ítem, ab sentència y decret de execució sobre la
querella de número 78 fou condemnat Fran-
cesch Lagarda, tauler del General de la vila de
Pont de Suert, en rafer y pagar al General qua-
tra-sentas deu lliuras, dibuyt sous y buyt, y pri-
vat de son offici,  . . . . . .410 lliures, 18 sous, 8.

Ítem, ab sentència y decret de execució sobre la
querella de número 21, fou condemnat Joan
Guinart, regent los comptes, en restituir e o ra-
fer y pagar al General dos-sentas lliuras,  . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 lliuras, sous.

(Total pàgina)  . . . . . 1.262 lliures, 10 sous, 3a.

Ítem, ab dita sentència y decret de execució fo-
ren condemnats los deputats y oÿdors, simul et
insolidum, acceptat Padellàs, diputat militar,
quòndam, en rafer y pagar // al General vint-y-
sinch lliuras,  . . . . . . . . . . . . . . .25 lliures, sous.

Ítem, ab sentència y decret de execució sobre la
querella de número 58, foren condemnats los
deputats y oÿdors del trienny proppassat, accep-
tat Pere de Padellàs, quòndam, deputat militar,
en rafer y pagar al General dotse lliuras, deu
sous,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 lliures, 10 sous.

Ítem, ab dita sentència y decret de exequució
fonch condempnat lo doctor Domingo Soler,
scrivà major del General, en vint lliuras,  . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 lliures, sous.

Ítem, ab la matexa sentència y decret de exe-
quució fonch condempnat Joseph Palou, nota-
ri, en reffer y pagar al General quinse lliuras,  . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 lliures, sous.

Ítem, ab la matexa sentència y decret de exe-
quució fonch condempnat Bernat Valencas, re-
gint lo offici de racional, en refer y pagar al Ge-
neral quinse lliuras, . . . . . . . . . .15 lliures, sous.

Ítem, ab dita sentència y decret de exequució
fonch condempnat Hierònim Galí en refer y
pagar al General quinse lliuras,  . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 lliures, sous.
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Ítem, ab dita sentència y decret de exequució
fonch condempnat Onofre Dalfau en refer y pa-
gar al General dotse lliuras, deu sous,  . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 lliures, 10 sous.

(Total pàgina)  . . . . . 1.376 lliures, 10 sous, 3a.

Ítem, ab la matexa sentència y decret de exequu-
ció fonch condempnat Joseph Blanch, altre dels
verguers dels senyors deputats, en re- //fer y pa-
gar al General deu lliuras,  . . . . . .10 lliures, sous.

Ítem, ab la matexa sentència y decret de exe-
quució fonch condempnat Jaume Casas, altre
dels verguers de dits senyors deputats, en refer y
pagar al General la quantitat de deu lliuras,  . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 lliures, sous.

Ítem, ab la matexa sentència y decret de exe-
quució fonch condempnat Joseph Cortès, altre
dels verguers de dits senyors deputats, en refer y
pagar al General deu lliuras,  . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 lliures, sous.

Ítem, ab sentència y decret de exequució fet so-
bre la querella de número 182, fou condempnat
Jaume Major, tauler de Canet, en refer y pagar
al General set lliuras, dotse sous y dos,  . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 lliures, 12 sous, 2.

Ítem, ab sentència y decret de exequució sobre
la querella de número 42, foren comdempnats
los deputats y oÿdors del trienni proppassat, en
refer y pagar al General, ço és, lo doctor Fran-
cesc Pejoan, cent y vint-y-sinch lliuras  . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 lliures, sous.

Lo doctor Augustí Pinyana, cent vint-y-sinch
lliuras,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 lliures, sous.

Ítem, Joan Gabriel Nus, sinquanta lliuras,  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 lliuras, sous.

Ítem, ab sentència y decret de exequució fet so-
bre la querella de númerob 30, foren condemp-
nats los dits deputats y oÿdors en refer y pagar al
General, ço és, lo doctor Francesc Pejoan, sin-
quanta lliuras,  . . . . . . . . . . . . . .50 lliures, sous.

(Total pàgina)  . . . .1.764 lliures, 2 sous, 3c. //

Ítem, lo doctor Augustí Pinyana, sinquanta lliu-
ras,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 lliures, sous.

Ítem, Joan Gabriel, sinquanta lliuras,  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 lliuras, sous.

Ítem, los dits tres sobrenomenats, junt ab dona
Isabel de Padellàs, foren condempnats en haver
de refer y pagar al General cent y quatre lliuras,
quatre sous,  . . . . . . . . . . . . .104 lliures, 4 sous.

Ítem, ab sentència de visita y decret de exequució
fet sobre la querella de número 135, fonch con-
dempnat Joan Banyolas, tauler de Tírvia, en refer y
pagar al General sinch lliuras,  . . . . .5 lliures, sous.

Ítem, ab sentència y decret de exequució fet so-
bre la querella de número 79, foren condemp-
nats Gabriel Joga y Damià Móra, taulers de
Tossa, en refer y pagar al General sinch lliuras,
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 lliures, sous.

Ítem, ab sentència y decret de exequució fet so-
bre la querella númeroa 141, fonch condemp-
nat Pau Oller, tauler de Alcover, en refer y pa-
gar al General sinch lliuras, . . . . .5 lliures, sous.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella de número 56, fonch condemp-
nat Ermanter Voltas, tauler de Falset, en refer y
pagar al General dotse lliuras, set sous,  . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 lliures, 7 sous.

(Total pàgina) 2.195 lliures,  . . . . . 13 sous, 3b.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella número 184, fonch condempnat
Joseph Babot, tauler de la ciutat de Tarregona,
en refer // y pagar al General trenta-sis lliuras,
deset sous y hu,  . . . . . . . .36 lliures, 17 sous, 1.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella de número 166, fonch con-
dempnat Joseph Sala, tauler del General de la
vila de Arenys, en refer y pagar al General dos-
centas denou lliuras, tres sous y quatre,  . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 lliures, 3 sous, 4.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella de número 177, fonch con-
dempnat mossènc Rafel Tarregó, prevere, tauler
del General de la vila de Beteya, en refer y pagar
al General sinch lliuras, . . . . . . . .5 lliures, sous.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella de número 74, fonch condemp-
nat Acasi Riera y Bernych en refer y pagar al Ge-
neral sinquanta-set lliuras, catorse sous y deu,  .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 lliures, 14 sous, 10.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella de número 126, fonch con-
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dempnat Magí Pastor, tauler de la vila de Cam-
brils, en refer y pagar al General quinse lliuras,
quinse sous,  . . . . . . . . . . . . .15 lliures, 15 sous.

Ítem, ab sentència y decret de execució sobre la
querella de número 87, fonch condempnat Jo-
seph Barber, tauler de la ciutat de Solsona, en refer
y pagar al General vint lliuras,  . . . .20 lliures, sous.

(Total pàgina)  . . . . . .2.550 lliures, 3 sous, 6a.

Ítem, ab sentència de visitab y decret de execu-
ció fet sobre la querella número 89, fonch con-
dempnat Rafel Pons Boquet, tauler de la vila de
Sana- // üja, en refer y pagar al General vint-y-
sinch lliuras,  . . . . . . . . . . . . . . .25 lliures, sous.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella de número 100, fonch con-
dempnat Llop Tauler, tauler de la vila de Scó,
en refer y pagar al General trenta-vuyt lliuras,
dosc sous y sis,  . . . . . . . . . .38 lliures, 2 sous, 6.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella número 101, fonch condempnat
Barnatd Paladella, tauler de la vila de Garsia, en
refer y pagar al General tretse lliuras, tretse
sous,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 lliures, 13 sous.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella número 112, fonch condempnat
Francesc Rehona, tauler de la vila de Benifollet,
en refer y pagar al General dotse lliuras, onse
sous y quatre,  . . . . . . . . .12 lliures, 11 sous, 4.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella número 113, fonch condempnat
Jaume Roca, tauler de la vila de Bagur, en refer
y pagar al General trenta-sis lliurase, deset sous y
quatre,  . . . . . . . . . . . . . . .36 lliures, 17 sous, 4.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella número 84, fonch condempnat
Gabriel Güell, tauler de Vilafranca del Penadès,
en refer y pagar al General sinquanta lliuras, . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 lliures, sous.

(Total pàgina)  . . . .2.726 lliures, 7 sous, 8f. //

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella número 143, fonch condempnat
Ramon Gualdo, tauler de la vila de Torà, en re-
fer y pagar al dit General la quantitat de deu
lliuras,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 lliures, sous.
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Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella número 162, fonch condempnat
Pere Bonet, tauler de la vila de Igualada, en re-
fer y pagar al General vint lliuras,  . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 lliures, sous.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella de número 137, fonch con-
dempnat Esteve Farell, tauler de la vila de Vila-
seca, en refer y pagar al General divuyt lliuras,
vuyt sous y quatre, . . . . . . .18 lliures, 8 sous, 4.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella de número 77, fonch condemp-
nat Pere Joan Vallveda, tauler de Pradas, en re-
fer y pagar al General set lliuras, vuyt sous y sis,
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 lliures, 8 sous, 6.

(Total pàgina)  . . . . . .2.792 lliures, 4 sous, 6a.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella número 12, foren condempnats
los deputats y oÿdors del trienni proppassat, ex-
ceptat Pere Padellàs, quòndam, deputat militar,
en refer y pagar al General, simul et // insolidum,
trenta lliuras, . . . . . . . . . . . . . . .30 lliures, sous.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela de número 38, foren condemp-
nats fra don Ignasi de Ripoll y Joan Gabriel, oÿ-
dors ecclesiàstich y real, respective, en refer y
pagar al General, simul et insolidum, sinch lliu-
ras,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 lliures, sous.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella de número 26, foren condemp-
nats Hierònim Major y Sala y la senyora Paula
Urrea, víuda de Joseph Urrea, quòndam, racio-
nal de la present casa, en refer y pagar al Gene-
ral, simul et insolidum, noranta-nou lliuras, un
sou y set,  . . . . . . . . . . . . . . .99 lliures, 1 sou, 7.

Y en subsidi dels dos dalt dits foren condemp-
nats los deputats y oÿdors del trienni proppas-
sat, excepto lo doctor Augustí Pinyana, deputat
real, en pagar al General la dita quantitat.

Ítem, ab dita sentència foren condempnats los dits
Hierònim Major y Sala y dits deputats y oÿdors, ex-
ceptat lo doctor Pinyana, deputat real, y Pere de
Padellàs, deputat militar, en pagar al General, si-
mul et insolidum, trenta lliuras,  . . .30 lliures, sous.

(Total pàgina)  . . . . . .2.926 lliures, 6 sous, 1b.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella número 64, foren condempnats
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los deputats y oÿdors del trienni proppassat, ex-
ceptat Pere // de Padellàs, quòndam, deputat
militar, en refer y pagar al General, simul et inso-
lidum, trenta lliuras,  . . . . . . . . .30 lliures, sous.

Ítem, ab sentència y decret de exequució fet so-
bre la querella número 153, fonch condempnat
March Mestres, tauler de Monblanch, en refer y
pagar al General deu lliuras,  . . .10 lliures, sous.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querella de número 7, foren condemp-
nats los deputats y oÿdors del trienni proppas-
sat, exceptat lo doctor Augustí Pinyana,
deputat real, en refer y pagar al General las
quantitats següents, respective: Primo, lo doc-
tor Francesc Pejoan, deputat ecclesiàstich, sin-
quanta-tres lliures, divuyt sous y quatre diners,
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 lliures, 18 sous, 4.

Ítem, fra don Ignasi de Ripoll, oÿdor ecclesiàs-
tich, altres sinquanta-tres lliuras, divuyt sous y
quatre diners,  . . . . . . . . .53 lliures, 18 sous, 4.

Ítem, Pau de Vinyas, oÿdor militar, altres sin-
quanta-tres lliuras, divuyt sous y quatre diners,
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 lliures, 18 sous, 4.

Ítem, Joan Gabriel, oÿdor real, sinquanta-tres
lliuras, divuyt sous y quatre diners,  . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 lliures, 18 sous, 4.

Ítem, dona Isabel de Padellàs, víuda dexada de
Pere de Padellàs, quòndam, deputat militar,
com a tenint y possehint la heretat y béns de dit
quòndam son marit, sinquanta-una lliura, vuyt
sous y quatre,  . . . . . . . . . .51 lliures, 8 sous, 4.

(Total pàgina)  . . . .3.233 lliures, 6 sous, 9a. //

Ítem, segons lo decret de execució fet de la
sentència feta sobre la querella de número 25,
foren condempnats los deputats y oÿdors del
trienni proppassat y los deu offisials majors de la
present casa en refer y pagar al General las
quantitats següents: Primo, lo doctor Francesc
Pejoan, deputat ecclesiàstich, tres lliuras,  . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 lliures, sous.

Ítem, Pere de Padellàs y per ell dona Isabel de
Padellàs y Casamitjana tres lliuras,  . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 lliures, sous.

Ítem, lo doctor Augustí Pinyana, tres lliures,  . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 lliures, sous.

Ítem, don Ignasi de Ripoll, tres lliuras, . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 lliures, sous.

Ítem, Pau de Vinyas, tres lliuras,  . . .3 lliures, sous.

Ítem, Joan Gabriel Nus, tres lliuras,  . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 lliures, sous.

Ítem, misser Ramon Par, una lliura, deu sous,  .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 lliura, 10 sous.

Ítem, misser Joan Batista Rufach, una lliura,
deu sous,  . . . . . . . . . . . . . . . . .1 lliura, 10 sous.

Ítem, misser Joan Batista Pastor, una lliura, deu
sous,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 lliura, 10 sous.

Ítem, lo scrivà major, una lliura, deu sous,  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 lliura, 10 sous.

Ítem, Joan Guinart, una lliura, deu sous,  . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 lliura, 10 sous.

Ítem, Bernat Valencas, una lliura, deu sous,  . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 lliura, 10 sous.

Ítem, Joseph Quintana, una lliura, deu sous,  . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 lliura, 10 sous.

(Total pàgina)  . . .3.262 lliures, 16 sous, 9a. //

Ítem, Francisco Móra y de Marimon, una lliura,
deu sous,  . . . . . . . . . . . . . . . . .1 lliura, 10 sous.

Ítem, lo drassaner, una lliura, deu sous,  . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 lliura, 10 sous.

Ítem, Anthoni Nin, una lliura, deu sous,  . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 lliura, 10 sous.

(Total summa)  . . . . . .3.267 lliures, 6 sous, 2.

De mandato dictorum dominorum visitatorum,
Franciscus Lentiscla, notarius publicus Barcino-
ne ac scriba major dicti visite.

78/4r B. Memorial quart.

Memorialb dels processos de las querellas de la
visita del General que, ab las sentèncias y provi-
sions de decrets de exequució, són estadas re-
mesas als senyors deputats per a què conegan
d’ells en son concistori.

Primo, la querella de número 118 feta per lo
procurador fiscal de la present visita contra Ra-
mon Sans, tauler de la vila de Paüls.
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Ítem, la querella de número 98 feta per lo pro-
curador fiscal contra Joan Alòs, tauler de la vila
de Horta.

Ítem, la querella de número 62 feta per lo pro-
curador fiscal contra Francesc Capell, tauler de
la vila de Aytona.

Ítem, la querella de número 165 feta per lo pro-
curador fiscal contra Ramon Ginestar, tauler de
Cènia.

Ítem, la querella de número 156 feta per lo pro-
curador fiscal contra Francesc Toda, tauler de la
vila de Riudeoms.

Ítem, la querella de núnero 142 feta per lo pro-
curador fiscal contra Isidro Fort, tauler de la vila
de Alforja.

Ítem, la querella de número 67 feta per lo pro-
curador fiscal contra Pere Vila, tauler de Grana-
della.

Ítem, la querella de número 176 feta per lo pro-
curador fiscal contra Miquel Gil, tauler de Cas-
serras.

Ítem, la querella de número 173 feta per lo pro-
curador fiscal contra Francesc Domènech, tau-
ler de la Seu de Urgell.

Ítem, la querella de número 187 feta per lo pro-
curador fiscal contra Joan Batista Monrràs y
Jaume Ribera, receptor y credenser de Ulldeco-
na. //

Ítem, la querella de número 125 feta per lo pro-
curador fiscal contra Francesc Escoda, tauler del
General de la vila de Monrroig.

Ítem, la querella de número 139 feta per lo pro-
curador fiscal contra Francesc Hondedeu, tau-
ler de Riudecanyas.

Ítem, la querella de número 65 feta per lo pro-
curador fiscal contra Batista Sòria, tauler de Tor-
ras de Segra.

Ítem, la querela de número 109 feta per lo pro-
curador fiscal contra Joseph Pallisa, tauler del
Ginestar.

Ítem, la querella de número 180 feta per lo pro-
curador fiscal contra Joan Torta, tauler de Am-
posta.

Ítem, la querella de número 167 feta per lo pro-
curador fiscal contra Bernat Llop y Bernat Mu-
let, taulers de la vila de la Granja.
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Ítem, la querella de número 183 feta per lo pro-
curador fiscal contra Joseph Torredà, tauler de
Xerta.

Ítem, la querella de número 174 feta per lo pro-
curador fiscal contrar Miquel Queralt, tauler de
Alcanar.

Ítem, la querella de número 59 feta per lo pro-
curador fiscal contra deputats y oÿdors, advocat
y procurador fiscal del trienni proppassat.

Ítem, la querella de número 22 feta per lo pro-
curador fiscal contra Hierònim Major y Sala, so-
brecullidor.

Ítem, la querella de número 71 feta per lo pro-
curador fiscal contra deputats y oÿdors, advocat
y procurador fiscal del trienni proppassat.

Ítem, la querella de número 179 feta per lo pro-
curador fiscal contra Joan Font, tauler de Calaf.

Ítem, la querella de número 74 feta per lo pro-
curador fiscal contra Acasi Riera y Bernich, cre-
denser, // Barthomeu Durall, receptor de Llo-
ret.

Ítem, la querella de número 184 feta per lo pro-
curador fiscal contra Joseph Babot, tauler de la
ciutat de Tarragona.

Ítem, la querella de número 169 feta per lo pro-
curador fiscal contra Andreu Rubinat, tauler de
Valls.

Ítem, la querella de número 96 feta per dit pro-
curador fiscal contra Joan Bunyol, tauler del
General de la ciutat de Balaguer.

De mandato dictorum dominorum visitatorum,
Franciscus Lentiscla, notarius publicus Barcino-
ne ac scriba major dicti visite.

78/5r A

Noa ignora ni ignorar pot vostra mercè senyor
Joan Ballaró, com ha més de un any y mitx que
vostra mercè exerceix lo offici de veguer de esta
ciutat y vegueria de Barcelona per lo resíduo del
trienni, per al qual fou nomenat, vaccant per
mort de Llorens Roní, puix jurà de dit offici a
setse de octubre mil sis-cents sinquanta-sinch,
lo qual trienni ha finat yb se ha publicat judici de
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taula, lo qual deu vostra mercè purgar per obli-
gació, conforme la constitució 1 y 2 y altres dels
títols «De offici de jutges de taula», y estan per
los magnífichs jutges de taula publicades les cri-
des de sa residència; y segons las ditas constitu-
cions està suspès vostra mercè del offici de ve-
guer, y no pot fer acte algú de jurisdicció de ell.
E com, no obstant lo dit judici de taula que vos-
tra mercè ha de subir y lo temps de la inquisició,
vostra mercè públicament porte la vara de ve-
guer de Barcelona y exercesca la jurisdicció de la
mateixa manera com si no duràs lo judici de
taula, en notòria contrafacció de las ditas gene-
rals constitucions. Per ço, lo síndich del Gene-
ral, per obligació de son offici, requereix a vos-
tra mercè y interpel·la que, per observança de
ditas constitucions, encontinent arrime la vara y
se tinga per suspès del offici de veguer durant la
inquisició, altrament diu de nul·litat de tots ac-
tes de jurisdicció //78/5v //per vostra mercè fets
y fahedors, y protesta contra de vostra mercè de
las penas de la constitució «Poch valdria» y al-
tres del títol «De observar constitucions», im-
posades als contrafactors de las generals consti-
tucions y de tot lícit y permès de protestar.
Requirens notarium, et cetera.

Hora vero secunda, paulo plus vel minus, post me-
ridiem, die nona 1657, fuit presentata dicto Jo-
anni Ballaro, personaliter reperto intus domum
sue proprie habitacionis quam fovet in vico dicto
Sancti Petri Inferioris, et fuit tradita copia ma-
nibus suis. Et dixit quod retinebat sibi tempus ju-
ris ad respondendum. Presentibus pro testibus,
Babtista Cavaller, famulus domini Anthonii Va-
lasco, et Poncius Moner, agricola, Sancte Perpe-
tue, diocesis Barcinone, ac Joannis Ferran, famu-
lus dicti Bellaro; instante Joanne Paulo Lasellas,
exerçente offissium sindiçi Generalis Cathalonie.

A onse del present mes de agost mil sis-cents
sinquanta-set, a onse horas y mitja antes de
mitxdie, fonch feta la resposta de la dalt dita
scriptura presentada al dalt dit Joan de Ballaró,
per Cosma Martínez, causídich, com a procura-
dor del dit Ballaró, com de sa procura apar re-
buda per Miquel Font, notari públich de la pre-
sent ciutat, vui dia present per dit Ballaró a dit
Martines feta, com consta ab certifficatòria per
dit fonc feta, la qual és assí cusida, signada de
lletra A, la qual resposta és del thenor següent:

«Responent Joan de Bellaró ab una escriptura
// que lo die de nou del corrent se li ha presen-
tat, instant lo síndich del General de Cathalu-
nya, que començaa «No ignora» y acaba «Re-
quirens, notarium», diu y respon que no entén
ni vol contrafer a constitució alguna de Catha-

lunya, ans bé creu observa aquellas continuant
lo offici de veguer de Barcelona, lo qual de ne-
cessitat, segons dret, deu continuar fins a tant
que per legítim superior se li mane que no con-
tinue dit offici, o sie provehit nou official, fins a
la nova provisió del qual no fineix son offici, of-
ferint, en quant menester sia, comformar-se ab
tot lo que serà declarat ésser obligat de justícia,
requirint al notari que no done còpia de la dita
scriptura o requesta a dit Ballaró presentada
sens incerta de la present resposta».

De la qual resposta foren presents per testimo-
nis lo doctor misser Hierònim Riera y lo doctor
misser Joan Carbonell, ciutadans de Barcelona.

s.n.r A

Aba la present certifich y fas fe jo, Miquel Font,
notari públich de Barcelona, devall scrit, com
ab acte rebut y testificat en mon poder, sots dia-
da de onse de agost mil sis-cents sinquanta-set,
lo senyor Joan Balleró, donsell, en Barcelona y
en la vila de Perpinyà domiciliat, y de present
veguer de dita siutat, ha fet de present a Cosma
Martines, causídich, present, per a tots plets
llargament ab poder de substituirb, com més
llargament estes y altres coses en dit acte de pro-
cura estan designades y specifficades.

Ita est Michael Font, notarius publicus Barcino-
ne, supradictus.

79r A

Excel·lentíssimc senyor.

Als 24 de janer pròxim passat, los deputats del
General de Cathalunya enviaren, per medi del
síndich de dit General, a vostra excel·lència una
embaixada en scrits del tenor següent: «Ex-
cel·lentíssim senyor. Ab diversas constitucions
del títol «Que los estrangers no puguen obtenir
benefficis, ni officis ecclesiàstichs en Cathalu-
nya», estàd estatuhit y ordenat que las prela-
cions, abadias, dignitats y altres benefficis eccle-
siàstichs no pugan obtenir-se per alienígenas y
estrangers que no sian nats en lo present Princi-
pat y comptats, y en la constitució 10 del mateix
títol, la magestad del senyor rey don Philip, fill y
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lloctinent general de la cesàrea magestad del
emparador Carlos Quint, son pare, després de
haver prohibit ab graves penas als naturals qui
donaran favor y ajuda al estranjer per possehir lo
beneffici, ya deffensaran, estatuheix y mana que
lo lloctinent general, qui per temps serà, cance-
ller y vice-canceller, regent la Cancellaria y a
tots altres officials seus, que totes y sengles co-
ses contengudes en la constitució observen y
exeguesquan, y que los deputats del Principat,
junt ab son síndich, sian obligats ha instar la ob-
servança de ditas y altras constitucions», com en
ella està més llargament contengut.

Han tingut notícia los deputats del General de
Cathalunya que, per presentació feta per lo ex-
cel·lentíssim duc de Cardona, obtenia vuy la aba-
dia de la iglésia col·legiada en la vila de //79v //
Cardona lo doctor Joseph Estornell, natural del
regne de València, estranger de aquest Principat,
lo qual cobra las rendas de la abadia y exherceix
jurisdicció en vassalls, havent presa la possessió
d’ella sens exequutòria del senyor rey, al menos
que se haja pogut trobar havent fet diligèncias
dits deputats en fer-la sercar. Y si bé ja se donà
rahó a vostra excel·lència de esta contrafacció ab
carta de onse de octubre proppassat de mil sis-
cents sinquanta-sis, ab tot, ara novament tornan
ha representar a vostra excel·lència supplicant sia
de son servey fer mercè en manar observar ditas
constitucions, y altrament està disposat. E com
fins vuy no se haja conseguit lo effecte de la ob-
servansa de ditas generals constitucions, puix en-
cara dit doctor Joseph Estornell occupa la abadia
de Cardona. Per ço, los deputats, extrajudicial-
ment, supplican a vostra excel·lència sia de son
real servey manar interposar la auctoritat real per
a què las ditas generals constitucions sian obser-
vades, que ho rebran a particular merçè.

81/1r A

Vuib a 14 de agost 1657.

Constituhits personalment los molt il·lustres se-
nyors diputats y oÿdors de comptes del General,
ensempsc ab lo senyor oÿdor real, absent, en un
aposento a hontd tée sa residència lo magnífich
deffinidor y Joseph Rol, receptor dels fraus def

dit General, en poder del qual se ha trobat lo se-
güent:
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Primo, dos trossos tela vermella y un tros tela
blanca, presos de un francès se diu Pelicie.

Ítem, tres pessas escot negra que són de Pera
Vilella, botiguer.

Ítem, un partit de vellut negre llis de la botiga
de Ponç y Lladó.

Ítem, nou canas escot negra de la botiga de
Joan Roger.

Ítem, un partit de roba de Gabriel Augustí, bo-
tiguer.

Ítem, dos mantos negras de Francesch Canta-
llops, fuster.

Ítem, quatre mantos negras del dit.

Ítem, onse sombreros negras de Joan Martrà,
sombrarer. //

81/1v Ítem, altre sombrero negra del dit.

Ítem, onse palms de tela de la botiga de Martí
Pilas.

Ítem, dos mantos blanchs de Pere Pagès, texi-
dor de llana.

Ítem, dos plagadors de Jaume Canet, velluter.

Ítem, quatre sachs apresos de Isidro [Merta], al
portal de Mar, ab diverses peces.

Ítem, dos sombreros de Gabriel Augustí.

Ítem, tres retalls de baieta negra.

Ítem, quatre pessas escots negras, presas de
Joan Ors, tintorer de draps.

Ítem, una pessa de estamenya parda cap y cua,
apresa fora ciutat per los arrendadors de la bolla.

Ítem, uns trossos o retalls de cordellàs blanch y
un tros de drap pardo, après per los dits fora.

Ítem, unas faldillas y gipó, ja servit, de escot lle-
onat.

Ítem, altras faldillas y gipó de escarraman de co-
lor negra y cabillat.

Ítem, quatre canas burata negra, un manto //de
estam negra, set pal(m)s y mitx taffetà doble
plateat, una cana, set palms y mitx teffatà doble
vermell, apprès per los arrendadors de la bolla
de casa de Honophre Arnau, de Mataró.
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Ítem, un plegador ab dos mantosa blanchs co-
mensats de texir, appresos de Pere Farrerras, te-
xidor de llana.

Ítem, una sort de mitjas y telas apresas de la bo-
tiga de Martí Pilas.

Ítem, una sort de mitjas y telas appresas de la
botiga de Joseph Matheu.

Ítem, del dit una pessa de sargeta grisa, cap y
cua.

Ítem, un tros de estamenya negra, mitjas y uns
escapolons de tela, apprès tot de la botiga de Jo-
seph Massart.

Presents per testimonis Joan Vila, estudiant en
theologia, y Joseph Cortès, veler, ciutadans de
Barcelona.

82/r A

Fasb fe yo, Miquel Gràcia, per la sacra cathòlica
real magestat del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, en dit nom y per auctoritat real notari
públich, en Barcelona populat, com ab acte re-
but y testificat en poder meu lo dia present y de-
vall scrit, lo senyor Ramon Spuny, donsell, en
Barcelona domiciliat, ha renunciat lo offici de
jutge de taula en mà y poder del noble don Jo-
seph de Boxador y Llull, regent la Real Cancella-
ria, la qual renunciació dit noble senyor regent la
Real Cancellaria li ha acceptada en nom de sa
magestat. Y perquè de dites cosas en juy y fora de
juy ne fasse fe, fas la present certificatòria de mà
pròpria y sotascrita, vuy als 17 de agost 1657.

Ita est Michael Gracia, regius scriba mandati.

83/1r A

Bernatc Valencas, regint lo racional, fa relasió a
vostra senyoria en consistori de com Bonaven-
tura Closa, sobrecullidor del General de la part
de llevant, als 14 de juny del present any 1657,
à comptat y ha pagat la terssa de juliol, agost y
setembre de 1656 del dret hordinari y de guer-
ra, y de las bollas no arrendades de la ciutat y
col·lecta de Girona.

De las quals, de la col·lecta de Girona faltan los
llibres de Peratellada, Tordera, Mieras, Vallda-
ro, Esponella, Tossa, Flassà, Lledó, Baniolas,
Besalú, Llupià, Riudearenas, Crespià, Massanet,
Llegostera, Cruïllas, Torroella de Mongrí, Pon-
tós, Riudellots, Navata, Orfens, Bàscara, Servià.
Són blanchs, Calonja, Calella, Sant Pol, Blanes,
Pals, Lloret, Canet de la Costa, Malgrat, Vilubí,
Selva, Vidreras, per causa del anemich. Als de-
més y ha diners.

De las taulas del General de dret hordinari y de
guerra falta, Sant Feliu de Codines. Són blanchs,
Sant Pol, Calella, Pineda, Malgrat, Granollers,
Caldes de Monbui, Sant Seloni.

De las taulas de General de la col·lecta de Girona,
falta Baselú, Tarroella de Mongrí, Sant Pera Pes-
cador, Castelló de Anpúrias, Rosas, Cadaqués, la
Selva de Roses, Llensà, Perelada, la Junquera, Fi-
guerasa, Sinchclaus, Bagur. Són blanchs, Giro-
na, Pals, Palafrugell, la Bisbal, per causa de la
guerra y per lo anemich per allí. Als demés y ha
diner.

De las taulas de Puigcerdà vagan per guerra to-
tas.

De las taulas de Vich vagan per guerra Ripoll, Sant
Juan las Badessas, Camprodon, Olot. Blanc,
Manresa. //83/1v // Y en las demés y ha dinersb.

Feta la relasió als 18 de agost 1657. Bernat Va-
lencas, regint lo racional.

83/2r B.

Apuntamentsc tractats y ajustats en la junta de
leves dita de la conferència, en lo fet tocant a la
administraçió y distribuçió de les pecúnies de
les universitats del present principat de Catalu-
nya, a obs del servey voluntari offert a sa mages-
tad per temps de tres anys.

1. Primo, se formarà un llibre gran, lo qual se
yntitularà llibre Mayor, a hont estaran conti-
nuades totes les universitats de Cathalunya y lo
que quiscuna deu pagar cada mes, per lo que
ymportarà lo offert y, axí mateix, al encontre
se’ls done crèdit de lo que aniran pagant.

2. Que lo consistori dels deputats del General
de Cathalunya abilite lo banch de la present ciu-

829

[ 1657 ]

a. mantos interlineat.
b. certificació intercalada entre els folis 81v i 82r del trienni
1656-1659.
c. relació intercalada entre els folis 82v i 83r del trienni 1656-
1659.

a. a continuació ratllat Pals, Palafurgell.
b. a continuació ratllat tes.
c. apuntaments intercalats entre els folis 82v i 83r del trienni
1656-1659.



tat de Barcelona de compte nou, per a què sie
depòsit general y puesto comú per a totes les
universitats de Cathalunya, y que en ell se giren,
per dites universitats, tots los dinés en nom del
consistori, lo qual manarà senyelar un puesto en
la Diputació a ont fassa residènçia la persona
que aportarà lo llibre Mayor, ont estaran lo dit
llibre y demés papers tocans a dits servey, per-
què quant las universitats aniran a deposar en lo
banch aporten primer les pòlises o partides al
qui aportarà lo llibre Mayor, a obs de averiguar
les rahons y ayustar lo dèbit y, averiguades, se’ls
mane donar crèdit en lo llibre Mayor, y sempre
que se offerirà algun dupte a la dita persona que
aportarà lo llibre Mayor que aquella la aya de
conferir ab lo consistori dels deputats.

3. Y per a evitar los danys y incomoditats que de
aportar lo diner a esta çiutat podrian resultar a
les universitats, se en- //83/2v // carregarà la co-
brança del servey als reçeptors que lo General té
en cada col·lectaa deb las Deputacions locals,
que quiscú en sa col·lecta tingue un llibre en lo
qual estiguen continuats los llochs y universitats
de aquella vegueria, lo qual llibre sia còpia
auctèntica exstreta del Mayor que se tindrà en la
cassa de la Diputació, ab lo fòlio a ont en dit lli-
bre Mayor estarà continuada dita huniversitat, y
que lo dit reçeptor vaya donant crèdit a quiscu-
na, axí com pagarà, enviant cada mes memorial
del pagat, partit per partit, firmat de dit reçep-
tor, a effecte de que se pugue en lo llibre Mayor
donar crèdit a dites universitats, enfilant dits
memorials o guardant-los en plechs en nom de
cada reçeptor a part, per clarícia, axí de les uni-
versitats com de dit reçeptor, per a lo ajust de
sos comptes.

4. Y si acàs sucçeirà que alguna, o algunes uni-
versitats, deposarà assí en Barcelona lo diner
que aquella o aquellas los done lo consistori car-
ta per lo col·lector de la col·lectac en la qual se
digue lo que dita universitat aurà pagat per a
què aquell los ne done crèdit en son llibre, dient
«A pagat T. universitat, T. quantitat, en Barce-
lona al consistori, com de la carta de dita T.
consta, etcètera». Y guardarà dit col·lector dita
carta o cartes per son descàrrech, y, enconti-
nent, de lo que constarà aver pagat ne donarà
crèdit a les dites universitats en sos comptes.

5. Perquè les universitats o los administradors
d’ellas, que són los batlles y jurats, tinguen ma-
yor cuydado de acudir a la paga, serà convenient
que sa excel·lència se servesque manar als dits
que [un] mes ans de acabar son offiçi, ayusten
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lo compte de la universitat del dèbit de aquest
servey ab lo reçeptor de sa col·lecta y envien una
fe al consistori per a què se li // 83/3r // mane
tràurer del llibre Mayor loa compte fins aquell
dia y se clogue lo compte de la universitat.

6. Apar que los diners de las col·lectas, de dos
en dos mesos, lo més llarch, sien aportats a esta
çiutat y deposen aquells los col·lectors en lo
banch d’ella, girant-los de compte nou al con-
sistori y en descàrrech de dit col·lector y per les
universitats T. y T., aportant llibre apart de cada
col·lecta. Y en cas que vingue lo diner effectiu,
perquè sie en menos gasto y mayor seguretat,
serà convenient que sa excel·lència sie servit ma-
nar als veguers donen als col·lectors lo comboy
neçesari y asistènçia per a què lo diner arribe ab
tota seguretat.

7. Per a la administraçió del llibre Mayor y llibres
particulars de les col·lectes, cartes y despachs
neçesaris y altres coses en orde a comptes y plo-
ma, proposaran los deputats, per a evitar gasto,
tres persones, les més pràctiques dels offiçials
que servexen en la Diputaçió, a sa excel·lència
per a què d’elles, sa excel·lència, sie servit nome-
nar la més a propòsit.

8. Als col·lectors y persones dalt dites que regi-
ran lo llibre Major y altres, serà servit sa ex-
cel·lència senyalar-los lo salari neçesari, ab la
mayor moderació que sie posible, perquè no se
desminuesque lo servey; y tots los dits salaris y
altres qualssevols gastos per est effecte se an de
pagar dels diners de dit servey.

9. Lo gastar y distribuir lo diner del servey depo-
sitat, per un camí o altre, en lo banch de la pre-
sent ciutat, no pugue ser sens deliberació del
consistori, axí que los deputats ayan de delibe-
rar, ho tocant la deliberaçió, en forma y en virtut
d’ella, ayan de fer la pòlisa o girada al pagador, o
a qui se aurà deliberat, y sempre que per est ef-
fecte // 83/3v // o altres coses se tingue alguna
difficultat ne donarà lo consistori rahó a sa ex-
cel·lència perquè proveesque de remey oportú.

10. Que tots los anys durant est servey, per lo
mes de desembre, conmensant lo desembre pri-
mervinent, tots los reçeptors deguen enviar cò-
pia dels comptes, firmada de sa mà y jurada, per
a què lo consistori los fase ajustar sos comptes y
clòurer aquell, y que en dit mes se passe compte
ab lo pagador, a effecte que·s pugue fer lo ba-
lanç general y veya lo avansat y atrasat, per a
què, segons ell, se pugue prevenir lo reclutar la
lleva que sens la recluta no seria posible conser-
var-se dit servey ab la existènçia que convé.
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11. Y perquè se creu que·y ha moltes universi-
tats atrasades serà convenient se fassa una re-
laçió de les que deuen y lo que deuen, y dita re-
laçió se done al consistori, a effecte de donar als
col·lectors lo que deuen de atrasat per a què o
cobren, aportant comte apart de dit dèbit.

12. Consemblantment apar convenient que sa
excel·lència sie servit manar fer una mostra ge-
neral de la gent de la lleva de la provínçia, ab lo
rigor demane lo cas, perquè se veya la gent
que·y ha effectiva, de quins llochs són, quines
universitats an cumplit y quales falten a cumplir.

13. Axí mateix, que sempre que al consistori
aparegués ser convenient pasar mostra de la
gent de dita leva, sie sa excel·lència servit donar-
li la autoritat y facultat neçesària per a pasar-la, y
que tingue dit consistori la llista en forma de
dita leva y que los officials dels tèrçios //83/4r //
degan donar cada mes las baxas per a què lo
consistori pugue estar enterat plenament de tot,
y ab exes notíçies pugue acudir al servey de sa
magestad, tenint-li un peu de gent ficsa y ben
asistida.

14. E últimament que tots aquestos capítols, o
los que se ajustaran d’ells, estigue en mà de sa
excel·lència y dels deputats lo corregir tots o
part, y que per a tractar lo consernent a la con-
servaçió universal o particular de aquest servey,
estigue la present junta dita de la conferènçia
uberta perquè, tractats en ella los duptes que
poden offerir-se, pugue sa excel·lència manar lo
més convenient, y que per cartes, axí de sa ex-
cel·lència com del consistori, de tot lo ajustat en
los preçedents capítols, se done rahó a totes les
universitats, perquè resten enterades de la dis-
posiçió se dóna a la conservaçió de aquest ser-
vey.

84r A

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oïdors del General de Chatalu-
nya diuen que, affectant la execució del servey
fan les universitats a sa magestat, Déu lo guar-
de, volent tractar de la nominació de las perso-
nas que à de ésser deputada per a la administra-
ció dels llibres Major y particulars, an advertit
que, en lo capítol 7 dels apuntaments pactats y
ajustats en la junta de leves de la conferènçia es-
tava acordatb que, per a la administració del lli-

bre Major y particulars de las col·lectas, cartas y
despatxos necessaris y altres coses, en orde a
comptes y ploma, proposassen los deputats, per
evitar gastos, tres persones, les més pràtiques
dels officials que serveixen a la Deputació, a
vostra excel·lència, per a què fos servit enome-
nar de elles la més al propòsit, y que est capítol
tenie molt gran difficultat de posar-se en pràti-
ca; per ço que, tots los offisials del General, se-
gons la disposisió dels capítols de Cort e institu-
ció de sos officis, tenen obligació de acistir a ells
y les ocupacions sues són molt grans, y teninta

inposades poenes quant sien negligents, en lo
que·ls incumbeix y lo exercisci de portar lo lli-
bre de la administració del servey, segons lo ma-
teix fet demostra, és pot prevèurer ha de tenir
ocupada la persona serà nomenada continua-
ment, casi tot lo dia, per aver de ésser la guia y
llum de la administració universal, y podrà ésser
tant gran que lo mateix fet demostrarà nob ésser
sufficient una persona sola per a portar loc llibre
y compte d’esta administració, ab què ja des de
ara se deixe conciderar que lad personae que àf

de portar lo llibre no ha de tenir altra ocupació,
ni ministeri, ni altre exercici, sinó és lo portar lo
dit llibre y complirg ab lo que en dit capítol 7 se
conté.

Y conciderant dits deputats, segons lo fet de dit
negoci, que també aquestos inconvenients se
exprimentarien quant seh exircitaria lo offici y
que alesores serie major inconvenient al servey
la mutació de persones, perquè lo que entrarie
nou no starie tant noticiós com lo qui des de
principi lo avie exercit, y que quant al interès //
84v // principal del servey poc inportariei que lo
qui portàs lo llibre Major de la administració fos
official del General ho no, y sempre se concide-
rariej major puntualitat y acistènçia en la persona
que no tingués altra ocupació per rahó de offici
algú; y ab lo capítol 14 dels dits apuntamentsk

stigue reservat que tots los capítols, ho los que
se ajustaran d’ells, stiguen en mà de vostra ex-
cel·lència y dels deputats lo corregir tots o part.

Per ço, dits deputats y oïdors, per medi d’esta
embaixada, representant a vostra excel·lència
dites cosesl, supliquen sie de son servey fer-los
mersè en què, corregint lo dit capítol setè dels

831

[ 1657 ]

a. ambaixada intercalada entre els folis 83v i 84r del trienni
1656-1659.
b. acordat interlineat, damunt de deposat ratllat.

a. a continuació ratllat inc.
b. a continuació ratllat bastar.
c. a continuació ratllat com.
d. a continuació ratllat s.
e. a continuació ratllat s.
f. a continuació ratllat n.
g. a continuació ratllat sinó lo que.
h. a continuació ratllat staria.
i. rie interlineat.
j. rie interlineat, damunt de ve ratllat.
k. a continuació unes paraules ratllades.
l. a continuació ratllat per ço.



dits apuntaments, puguen los deputats, per ala
ministeri y effecte en dit capítol 7 contengut,
proposar tres persones hàbils y sufficients que
no sien officials del General, servint-se vostra
excel·lència de elegir un de ells per al dit exerci-
ci, ab què se conseguirà lo fi que·s desidge y dits
deputats ho rebran a singular mersè.

85/1r B

Haviendob considerado los incombenientes que
vuestra señoría representa en la embajada de ayer,
sobre la proposición de perssonas de los mismos of-
fiçiales de essa casa para que yo nombre una que lle-
ve el libro Mayor del serviçio que a ofrecido este
Prinçipado, ha pareçido conformarme en que vues-
tra señoría me proponga tres perssonas, aunque no
sean de los offiçiales de la Diputaçión, de las quales
podré elejir la más conveniente, y para que ésta sea
de la capaçidad y partes que combiene, le señalo de
salario treçientos escudosc cada año. Vuestra seño-
ría me embiará luego la terna porque antes que
parta quede ajus- //tado este punto. Guarde Dios a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 25 de
agosto 1657. El marqués de Olías y Mortara.

85/2r C

Il·lustred senyor.

Lo senyor Joan Pau de Lloselles, per certas in-
disposicions patex y perillosas de la vida, neses-
sita de quietut per dita cura y per visitar-lo y ser
dexa manera pot vostra senyoria concedir-li dita
petició, per lo temps durarà dita cura, que de-
mana vuy, als 28 de agost 1657. Lo doctor Joan
Rocafort y Sors.

86/1r B

Ene est punt rebo un plec de sa excel·lència, ab
la inclusa par a vostra senyoria, ab lo avís de la
nominació de la persona que té de portar lo lli-
bre, supplico a vostra senyoria fassa despatxar la
minuta de las cartas que se han de escríurer a las
universitats, y que se’n envien ab tota diligèn-
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cia, per a què ab la mateixa conformitat se puga
minutar las de sa excel·lència que m’o solicita ab
tot cuydado. Guarde Déu a vostra senyoria molts
anys. Barcelona, setembre 2 de 1657.

Molt servidor de vostra senyoria que ses mans
besa, lo abad Miquel de Soley.

Senyor diputat ecclesiàstic.

86/2r D

Memoriala dels subjectas que proposan al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Mortara,
lloctinent y capità general en lo present Prinçipat
y comptats, los deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya per lo offissi de aportar lo
llibre Major, per a la direcció y administració del
servei tenen offert las universitats del present
Principat a sa magestat, que Déu guarde, en def-
fensa y benefiçi de dit Prinçipatb, són los següents:

Joseph Çerveró, Anthoni Cabirol, Joseph Cabi-
rol, mercaders, çiutedans de Barcelona.

Dat en Barcelona, a 28 de agost 1657.

Don Francisco Gamis y Falcó. Lo doctor Jo-
seph Hierònim Besora. Francesch Alax. Domi-
nicus Soler, juris utriusque doctor et scriba major
Generalis Catalonie.

87/1r Dec las tres personas que vuestra señoría me ha
propuesto para que cuide del libro Mayor de la
administraçión del serviçio de los seteçientos hom-
bres que han offreçido las universidades deste
Principado, he nombrado a Joseph Çerveró, mer-
cader, de que doy aviso a vuestra señoría para
que, sin perder punto, disponga que se forme di-
cho libro y se adelante con ésto la administraçión
deste servicio. Y de nuevo encargo a vuestra seño-
ría el cumplimiento de todo lo que quedó ajustado
y que por parte de vuestra señoría se havía de
obrar y executar. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Ostalrique, 31 de agosto 1657. El
marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados de la ciudad de Barcelona.
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s.n.r A

Pora haver muerto el thiniente Joseph Güell, que
lo hera de la compañía de la guardia de Catalu-
ña, he resuelto nombrar en este puesto al capitán
Morales, que lo es del terçio de vuestra señoría, y
en esta compañía sería combiniente proveer de al-
férez de la compañía de la guardia. Estimaré
mucho a vuestra señoría se disponga assí, que yo
avisaré al alférez para que acuda a vuestra seño-
ría. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Del campo junto a Barcelona, 15 de setiembre
1657. El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

s.n.r D

Acavob de recevir el papel de vuestra señoría y no
se como se a podido proveer la compañía del terçio
de don Francisco Judici, por promoçión de haver
hecho thiniente de la guardia de Cataluña al ca-
pitán della, porque, juzgando que al alférez de
dicha compañía de la guardia de Cataluña da-
ría vuestra señoría dicha compañía del terçio de
don Francisco Judici, supuesto que vacava por
elezión mía, en fe desto le quería dar la thenençia
al capitán referido, pero ya que no viene vuestra
señoría en dar la compañía al alférez, declaro
que no doi la thenençia al capitán, con que no
queda vaca la compañía, ni tiene lugar la provi-
sión que vuestra señoría a hecho. Dios // guarde a
vuestra señoría muchos años. Del campo junto a
Barcelona y setiembre, [7] 1657. El marqués de
Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

s.n.r A

Lac carta de vostra cenyoria de tres del corrent
tinc rebuda y veig an ella lo que vostra cenyoria
me ordene, la qual carta e donat a micer Agostí
Prinana, llevan-ne un acte de la entrega, lo qual
remeto a vostra cenyoria juntament ap esta.
Déu a vostra cenyoria guarde. Octubre, 14 de
1657. Jaume Montagut.

Als molts ylustres y senyors diputats.

s.n.r C

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo quinquagesimo sep-
timo, die vero octavo, mensis octobris, intitulato,
present de mi, Onofre Cabrera, ciutadà honrrat
de Barcelona, y per les auctoritats apostòlica,
real y de la fidelíssima y exemplar ciutat de Tor-
tosa, notari públich de dita ciutat y escrivà del
consistori del General de dita ciutat y sa col·lec-
ta, attrobat dins la casa del General de dita ciu-
tat, lo magnífich mossèn Jaume Montegut, ciu-
tadà honrrat, deputat local del General de dita
ciutat y sa col·lecta, me requerí presentàs al
magnífich misser Augustí Pinyana, en quiscun
dret doctor, attrobat així mateix dins dita casa
del General, una carta dels molt il·lustres depu-
tats de Cathalunya, en Barcelona residents, ab
lo sello de dita Deputació sagallada, y la direc-
ció en sobre escrit de dita carta deya: «Al doctor
misser Augustí Pinyana», y dins de aquella deya
com se segueix: «Aquest consistori, inseguint
l’orde de sa magestat, que Déu guarde, dada en
Madrid, a vint-y-set de agost mil sis-cents sin-
quanta-sinch, féu e o manà fer extracció del of-
fici de receptor de las bollas en la casa del Gene-
ral de la present ciutat, que vaccave per mort de
don Vicens Magarola, qui obtenia aquell, y així
se li dóna a vostra mercè esta notícia per a què
lo més prest li sie posible sia servit arribar a la
present ciutat y en aquest nostre consistori, per
a què se li puga fer la provisió de dit offici, inse-
guint lo stil, y vostra mercè puga fer la deguda
residència en dit offici, en benefici del General y
observanca de capítols de Cort, y com de vostra
mercè se spera y confia, a qui Déu guarde. Bar-
celona y octubre, tres de mil sis-cents sinquan-
ta-set. Lo canonge Joseph Hierònym Besora.
Los deputats del General de Catalunya en Bar-
celona residents. In registro Comuni 2, foleo
XXIII. Lacri. Sigilli».

E havent entregat aquellas al dit doctor misser
Augustí Pinyana, en presència de mi, dit notari,
y dels testimonis // davall scrits, dix que aquella
rebia ab lo honor y reverència que pertany, y se
offeria per anar a la ciutat de Barcelona y en dit
consistori, y que si ans los molt il·lustres senyors
deputats lo haguessen manat avisar fóra anat.
De tot lo qual dits deputat local y doctor Pinya-
na me requeriren ne fos fet acte públic, lo qual
per mi, dit Onofre Cabrera, notari y escrivà so-
bredit, fonc-li fet en los dia, mes, any y lloch so-
bredits. En tot presents per testimonis mossèn
Pere Joan Fortunyó, notari públich de dita ciu-
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tat, y Joan Falcó, negociant de dita ciutat, per a
estes coses deputats y cridats.

Sig+num mei, Onofrii Cabrera, civis honorati
Barchinona, apostolica, regia et fidelissime ac
exemplarie civitatis Dertusse auctoritatibus no-
tarii publici dicte civitatis scribaque Deputatio-
nis localis Dertusse, qui predictis, unacum pre-
dictis testibus, presens interfui eaque propria
manu scripsi, rogatus et requisitus clausi.

s.n.r A

Sea me a despachado correo con aviso de haver ga-
nado el castillo de Castelfolit, y me manda de esta
noticia a vuestra señoría juntamente con la eno-
rabuena, y de como quedava con las armas en la
mano para irle a socorer en caso que el enemigo le
fuese atacar, de que también dará quenta a vues-
tra señoría siempre que lo entendiere. Dios guar-
de a vuestra señoría muchos años. Barcelona, 5 de
octubre de 1657. Augustín de Cors.

Señores diputados del General de Cataluña.

s.n.r A

Muyb illustres señores.

He recebido su carta de vuestra señoría de 15 des-
te en que me da noticia de los progresos de las ar-
mas del enemigo, de la fineza con que vuestra se-
ñoría obra en servicio de su magestad, y me dize
vuestra señoría la falta con que se halla nuestro
exército de asistencia para que las solicite, y lo
que, en quando a lo primero, se me offrece respon-
der a vuestra señoría es que me tienen las mate-
rias dessa provincia con notable desconsuelo, y que
ninguno de sus naturales siente más que yo que no
corran las cosas della con grande felizidad. Del
zelo y fineza de vuestra señoría tengo muy conti-
nuadas esperiencias y assí, en esta parte, sólo pue-
do repetir a vuestra señoría muchas gracias por lo
que obra agora, entretanto que llegan las que
vuestra señoría mereze de su magestad, y es cierto
que le mandará dar con mucha estimación, por-
que no la haze maior de ningunos otros vasallos
de su monarchía, ni hay a quien tenga maior
amor, ni desea con más veras su conveniencia y
quietud. En lo que toca a las asistencias, aseguro
a vuestra señoría que es porfiada mi solicitud,
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aunque la reconozco supérflua, porque veo el
sumo cuidado de su magestad y que obra quanto
cabe en la posibilidad y en la falta de medios para
tanto como hay a que acudir, pero presto creo que
se experimentarán los efectos de las disposiciones y
desseos en las assistencias de cavallería, dinero y
gente, que se van encaminando. Dios guarde a
vuestra señoría en su maior lustre. Madrid, a 22
de setiembre 1657. Don Chritóval Crespí de Val-
daura.

Señores diputados del principado de Cathaluña.

s.n.r B

Muya illustres señores.

Tan sensibles son en mí las ostilidades del enemigo
y los trabajos de esa provincia, que tengo en el co-
raçón como estimable la fineça con que desea
vuestra señoría el mayor servicio de su magestad,
que Dios guarde, y en el grado que se reconoce se
ha reputado a su magestad que es sin duda que en
su real ánimo tendrá el lugar que merece. Yo, por
mi parte, no faltaré en todo lo que juzgaré ser de
mayor estimación y combeniencia de vuestra se-
ñoría, a quien suplico, pues es notoria la obliga-
ción que me corre de servir a vuestra señoría. No
escuse ninguna ocasión en que yo pueda ser de
probecho para servir a vuestra señoría, que será
haçerme muy par<pat>ticular merced. Guarde
Dios a vuestra señoría. Madrid, setiembre a 22 de
1657.

Muy illustres señores, mayor servidor de vuestras
señorías que sus manos besa. El conde Robres.

88r A

Heb reçivido la de vuestra señoría, y quedo con
mucha estimación de la atençión con que conside-
ro a vuestra señoría para acudir a todo lo que
fuere del servicio de su magestad, que así devo es-
perarlo siempre. Yo he procurado adelantar las
marchas a las que el enemigo haçía para ynpedir-
me, entrando en este llano, la comunicaçión con
esa plaça, y haviéndolo conseguido, juzgo mudará
de resoluçión, pero con todo, conbiene mucho re-
forçar este exérçito y para esto será muy conve-
niente que vuesta señoría apresure, sin perder un
instante, las reclutas de las levas de la provinçia, y
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todo lo que toca a la conservaçión de su terçio,
porque pudiendo verme con más fuerças pueda
buscar al enemigo y el remedio a los daños que pa-
dezen los lugares abiertos deste Principado. Y no
dudo que vuestra señoría ayudará por su parte en
quanto inporte al servicio de su magestad. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Campo
junto a Moncada, 7 de setiembre 1657. El mar-
qués de Olías y Mortara.

Señores diputados de la ciudad de Barcelona.

91/1r A

Aa los venerables nobles y amados nuestros los di-
putados de la Generalidad del nuestro principa-
do de Cathaluña y condados de Rossellón y Cer-
daña.

El rey.

Dipputados. Al tiempo que reçibo vuestra carta
de 15 del corriente, he tenido también aviso del
marqués de Olías y Mortara, mi lugarteniente y
capitán general en esse Principado y condados, de
la finesa y promptitud con que os havéis mostrado
en mi serviçio, correspondiendo en todo a mi con-
fianza y el amor y fidelidad que me debéis, con oc-
casión de haver el enemigo avanzado hasta Mon-
cada. Y aunque esto es tan proprio de vosotros es
justo que os lo agradesca y muestre la estimaçión
que me queda, dándoos las graçias que justamen-
te mereçéis por ello, como lo hago; y se irán remit-
tiendo medios y socorros, quantos sean possibles y
permitte el estado de las cosas generales de la mo-
narchía, para assistir a esse exérçito hasta hechar
el enemigo dessa provinçia, que tanto desseo ver
en toda paz y tranquilidad como merezéis, con-
fiando de tan buenos y leales vassallos que, con el
mismo ánimo y fervor que hasta agora lo havéis
hecho, assistiréis y ayudaréis por vuestra parte al
marqués de Mortara para conseguir este intento,
de quien también entenderéys la estimación con
que quedo para todo lo que os tocare. Dada en
Madrid, a XXVII de setiembre MDCLVII. Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Petrus
de Villacampa, regens. Vidit Josephus de Pueyo,
regens. Vidit comes de Albatera. Vidit Marta, re-
gens. Vidit Vicencius Orroscoso. Don Didacus de
Sada, secretarius.

91/2r A

Alsa 23 de juny 1657, se comptà Gerònim Ma-
jor y Sala, sobrecullidor del General de la part
de ponent, à comptat y pagat las terças de abril,
maig y juny y la de juliol, agost y setembre
1656, tant de ordinari com de guerra, y bollas
de Lleida nob arendades, abril, maig y juni
1656, Arbecac y Granadella y ha aguts, de las
demés taulas de la col·lecta no he vist ni llibres,
ni diners,

Balaguer y ha diner. Totas las taulas de la
col·lecta vagan, que són 20.

Tarragona à 8 y ha diners. Són blanchs, la Selva,
Riudeoms, Riudecanies y Alcover. Vagan les
(de) Constantí y Temarit.

Servera, 3 taulas, y ha diners. Blanchs, Santa
Coloma de Queralt, Calaf, Guissona y Solsona.
Faltan, Prats del Rey y Torà.

Seu de Urgell vaga per guerra.

Tortosa. Vaga, Torra Espanyola. Blancs, Beni-
fallet, Ascó, Flix, la Fatorella, Vilalba, la Pobla,
Arnas, Corbera y Vinebra. Totas las demés y ha
diner.

Tremp y Pallàs. Blanc, Tírvia, Asterri y Ascaló.
Vagan Concas, Pas de Orri, Pont de Montenia,
Issona y la Pobla de Sagur. Y las demés y ha di-
ners.

Monblanch. Blanch y Ulldemolins. Falta la
Real. //

Falset y ha diners y las 5 restan són blanchs.

Lleida. Són blanchs, Alcarràs, Torres de Segra,
Maials, Alfés, Vilanova de la Barca, las Borjas,
Arbeca, Juaneda, Almasellas, Ximenells, Torras-
vessas y Vilanova de Segra. Y vagan, Torras de
Senoi, Çesas, Llardecans y Mergalef. Las demés
y ha diners.

Igualada. Blanch, Vilanova de Cubell y Vila-
franca del Penadès, Sitjas y ha diners.

Tersa de julio, agost y setembre 1656, ordinari
y guerra, comptat dit dia.

Balaguer y ha diners, las demés taules vagan,
que són 20.
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Tarregona. Són blanchs, Riudoms y Vilaseca y
Alcover. Vaga, Constentí y Temarit. A las de-
més y ha diners.

Çervera. Són blanchs totes, quea són 6, acsepta
Cardona que y ha diners, y falta Senaüia y Torà,
y vaga Prats del Rey.

Seu de Urgell, vaga per guerra.

Tortosa. Són blanch, Benifallet, Flix, la Fatare-
lla y Corbera. Vaga, Torra Espanyola, als demés
y ha diners.

Tàrrega. Blanch y Guimerà. Faltan, Bellpuig,
Verdú y Anglasola.

Tremp y Pallàs. Blanchs, Tírvia y Ascaló. Vagan,
Conques, Pas de Orri, Pont de Montaniana, Is-
sona, la Pobla de Sagur. Y a las demés y ha di-
ners. //

Montblanch y ha diners. Çareal falta y Binbudí
y l’Aspluga és blanc.

Falsset. Són blancs, Prades, Belosell y Paboleda.
A las demés y ha diners.

Lleida. Són blanchs, Alcarràs, Torras de Segra, las
Borias, Juaneda. Vagan, Maials, Alfés, Vilanova
de la Barca, Almacellas, Giminells, Torres de Se-
noi, Çesas, Llardecans, Margalef, Torresveses y
Vilanova de Segra. A las demés y ha diners.

Igualada. Blans y Sitjas y Vilafranca de Penadès
y Vilanova de Cubellas y ha diner.

Despedit y feta relació als 9 octubre 1657. Ber-
nat Valencas, regint lo racional.

s.n.r A

Dieb 29 octobris 1657.

Constituïts personalment los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors, lo senyor oÿdor ec-
cleçiàstich absent, per ser-o de la present çiutat,
conçistorialment en la casa del General y en lo
aposento ha ont té sa reçidènçia lo magnífich
defenedor del General, y en aquell se ha trobat
lo següent, a més del que·i havia de antes:

Primo, una pessa y un tros de cotonina de velas
apresas en Mataró.
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Ítem, tres partits, ço és, un de vellut negra llis,
altre partit de alafaia negra y altre de tafatà co-
mosat doplat, apresos de casa mussur la Xapella,
sastra françès.

Ítem, quatra capas y quatra caparons de tela ca-
rerada y tres carpalleras de sombreros fins ne-
gras y dotsa plechs de descarragadas, altres dot-
sa plechs de ganivets de balitra y vint-y-hu
manguito ordinaris, entra xichs y grans.

De las quals cosas foran presents per testimonis
Joan Vila, studiant en theologia, y Joseph Pre-
va, valer de la present çiutat.

s.n.r A

Comptata als 23 de setembre 1657.

Bonaventura Closa, sobracullidor del General
de la part de llevant, à comptat y pagat la terssa
de octubra, novembra y dazembra 1656, del
dret hordinari y de guerra y las bollas no arren-
dades de la ciutat y col·lecta de Girona de dita
terça.

Primo, Perpinyà, vaga per guerra.

Materó y la Marina. Mataró à donat lo llibre y
no ha donat los diners. Arenys no ha donat lli-
bre, ni dinersb. Blanchs, Sant Pol, Calella, Pine-
da, Malgrat, Caldas de Monbui y Sant Seloni.
Vaga, Sant Feliu de Codines. Als demés y ha di-
ners.

La ciutat de Girona y sa col·lecta. Blanch, Tos-
sa, Pals, Palafrugell, la Bisbal. Vagan per guerra,
Baselú, Tarroella de Mongrí, Sant Pera Pasca-
dor, Castelló de Anpúrias, Rosas, Cadaqués, la
Selva de Rosas, Llensà, Peralada, la Junquera,
Figueras, Sinchclaus. A las demés y ha diners.

Vich y tota sa col·lecta, és blanch yc o vaga per
guerra.

Dret de guerra és lo matex que dich de las taulas
de dret hordinari.

Girona y sa col·lecta de la terça de octubre, no-
vembre y desembre 1656 de las bollas no arren-
dades. Blanch, Sant Pol, Pals, la Pera, Malgrat,
Masanet, Arbússias, Vidreras. Vagan per guerra,
Perelada, Calonia, Vilabertran, Mieras, Valldea-
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ro, Asponella, Flassà, Lledó, Banyolas, Baselúa,
Potons, Navata, Orfens, Bàscara, Servià, Salvà y
altresb.

Feta la prasent relassió al molt il·lustre consisto-
ri, als 28 de novembre 1657. Bernat Valencas,
regint lo racional.

s.n.r A

Jhesúsc, Maria.

En lo fet consultat per los senyors deputats y oÿ-
dors de comptes del General als doctors del Real
Concell, devall scrits, sobre de diversas disposi-
cions contengudes en las sentèncias profferidas
per los visitadors del General del trienni pròxim
passat y particularment sobre los dubtes següents:

Primo, si los visitadors del trienni proppassat en
la sentència publicada a 15 del mes de juny
proppassat de 1657, sobre la querella número
11, han pogut exhortar als senyors deputats que
posen, encontinent, a total execució lo decret
de execució de la sentència profferida per los vi-
sitadors del trienni 1641, publicada a 16 de
juny 1645, sobre la querela número 4, si y con-
forme està en dita sentència contengut.

Segon, si los visitadors de la visita pròxim passa-
da han pogut ordenar y statuhir ab les sentèn-
cies en lo sdevenidor sobre fets no contenguts
en capítols de Cort, imposant poenes als contra-
faens, y si deuen ésser observades y executades
per los senyors deputats com a statut y ordina-
ció legítimament feta.

Quant al primer dubte, vista la dita sentència
profferida dit die de 15 de juny proppassat y lo
decret de execució de aquella. Vista la sentència
profferida a 13 de juny 1645, per los visitadors
del trienni 1641, sobre la querella número 4, ab
la qual se declara que los deputats y oÿdors no es-
tiguessen a la concòrdia feta ab Joseph Masdeu y
Joseph Móra, sobre del que restave devent Fran-
cesch Masdeu, per ésser danyós al General, sinó
que exhigissen segons las primeres obligacions
del arrendament de la bolla, y que se observe la
disposició del capítol primer de las Corts 1452,
en lo llibre dels Quatre Senyals, si y conforme en
ell se conté. // Vista la disposició del dit capítol
primer de las Corts de 1452 ab què se prohibeix
als deputats y oÿdors lo fer concerts ab debitors,

offerint la paga fora son trienni encara que lo
deute fos en perill de perdre’s. Vista la sentència
de visita publicada a 18 de maig 1624 sobre la
querella número 51, feta contra los deputats y
oÿdors del trienni 1620, en la qual foren dits de-
putats absolts de la querela feta per haver fet con-
certs differint lo dèbit ab pagas fora de son trien-
ni. Vista altra sentència publicada als 22 de maig
1627 en la visita del trienni 1623 sobre la quere-
lla número 2, ab la qual foren cassats y annul·lats
los concerts fets per los deputats y oÿdors del dit
trienni 1623, per ésser fets contra la disposició
del dit capítol primer, Corts 1452, per ésser fàcil
la cobrança dels dèbits concertats si se haguessen
fet les diligències necessàries, exhortant als de-
putats guardassen en tot lo disposat en dit capí-
tol. Vista altra sentència publicada per los visita-
dors del trienni 1626 als 27 de maig 1630 sobre
la querella de número 8, feta contra los deputats
y oÿdors, ab la qual foren absolts los deputats del
trienni antecedent per haver observat tres con-
certs fets per sos antecessors, los quals consta en
la visita ésser útils al General, havent-se opposat
per lo procurador fiscal de dita visita de la contra-
facció del dit capítol primer, Corts 1452. Vistas
dos deliberacions fetas en 8 y 21 de octubre 1638
ab las quals los deputats de aquell trienni revoca-
ren concerts fets de debitors per los senyors depu-
tats, sos antecessors, en què se era concertada la
paga fora llur trienni, ab motiu de ésser més con-
venient al General lo apartar-se del concert y re-
vocar-lo que perseverar en la concòrdia.

Són de vot y parer que han pogut los visitadors
del trienni 1653, en la sentència feta a 15 de
juny 1657 sobre la querella número 11, exhor-
tar als senyors deputats, que vuy són, de què,
infuturum, observen a la lletra lo capítol primer
de las Corts 1452, y que posen a execució la
sentència feta per los visitadors del trienni 1641
en // lo any 1645 sobre la querella número 4,
que disposa sobre la concòrdia feta ab Masdeu,
y que quant a las demés concòrdias y concerts
fets per los senyors deputats antecessors, porro-
gant las pagas fora llurs triennis, se observen las
que parexeran útils al General.

Quant al segon dubte, vist lo vot donat als 14 de
desembre 1605 per los molt reverent senyors
canceller, magnífich regent y doctors del Real
Concell al concistori dels senyors deputats, no-
menats per los visitadors y deputats en aquell
trienni, en lo qual diuhen que los visitadors no
poden ordenar coses noves, però poden excitar
que los officials del General y Deputació guar-
den los capítols de Cort y altres ordinacions, per
lo concistori dels deputats fetes per lo bon exer-
cici de sos officis. Vist altre vot donat per altres
senyors magnífichs doctors del Real Concell, als
30 de octubre 1621, als senyors deputats sobre
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de un libre que se havia imprimit en la visita del
trienni 1617, feta en lo any 1620, en lo qual, res-
ponent al primer dubte, se diu que lo libre nova-
ment stampat per orde dels senyors visitadors en
lo dit any 1621, en quant recopila, se reffereix y
és conforme al que està ja disposat y ordenat per
capítols de Cort, y en los libres de Quatre Senyals
y libre Negre y Sentències de visita fetes pre-
cehint contestació de litte ab legitima persona,
sie observat, puix de las sentèncias ningun offi-
cial podrà al·legar ignorància estant en dit libre
refferidas, y lo demés de dit libre que conté ordi-
nacions sie hagut per no fet, però, que per conte-
nir moltes coses convenients al General, los se-
nyors deputats ne fessen les ordinacions que més
los aparagués convenir per lo beneffici del Gene-
ral. Vista la sentència en la visita pròxim passada
publicada als 9 de maig proppassat de 1657 so-
bre la querella número 7, que se ordena, a poena
de una terça de son salari, als senyors deputats,
qui vuy són y per temps seran, no puguen pa-
guar-se sos salaris, strenas y altres gajes de sos of-
ficis ab moneda de plata o or, sinó en moneda de
belló corrent, imposant poenas també als offi-
cials que los obehissen, //y mana també al scrivà
major ab poena de què intimàs esta sentència als
novells deputats després que hauran jurat. Vista
altra sentència sobre la querella número 49 pu-
blicada dit die de 9 de maig, ab què se altere la
disposició del capítol 23, Corts 1520, y capítol
91 del redrés 1599, parlant dels sobrecullidors,
donant nova forma durant lo temps de la guerra,
y se imposa poena als senyors deputats, scrivà
major y altres officials sdevenidors. Vista altra
sentència sobre la querella número 26, [...] dia
publicada, ab què se disposa y ordena contra lo
disposat en capítol 91 de 1599, també sobre fet
dels sobrecullidors del General, porrogant lo
termini de vuit dies al termini de vint diesa, du-
rant lo temps de la guerra, ab imposició de poena
als senyors deputats de una terça de son salari.
Vista altra sentència dit dia profferida sobre la
querella número 45, ab què se exortan los se-
nyors deputats no·s paguen las terças a si y demés
officials de la casa de la Deputació que no sien
pagades primer les terçes dels officials de la casa
del General y Bolla, ab imposició de poena al aju-
dant primer del scrivà major y altres officials a qui
toca lo lliurar los despaixs, que primer no fossen
pagats los salaris dels officials del General y Bolla.
Vist lo decret de execució de dita sentència fet als
17 de juny 1657, y la forma allí donada ab les po-
enes en cas de contrafacció contengudes. Vista la
sentència sobre la querella número 13 dit die de
9 de maig 1657 publicada, ab què se mana que
los senyors deputats, són vuy y per avant seran,
no puguen manar descusir, abollir y ròmprer las
deliberacions, actes y scriptures continuades en
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dits llibres de Deliberacions, dietaris y altres fets
de son trienni, a poena de privació del salari de
un any de quiscú dels deputats y oÿdors, y al
scrivà major que no·n puga descusir a poena de
privació de son offici y de altres poenas conten-
gudes tant en capítols de Cort com de dret
comú. Són de vot y parer que los senyors visita-
dors no han pogut fer ditas ordinacions y decla-
racions, in futurum, en las refferidas sentèncias,
en la forma en aquellas //contengudes.

Quant a la declaració y sentència feta sobre la
querella número 2 publicada a 15 de juny any
1657, acerca dels pagaments de las pencions
dels censals, són de parer que no han pogut dits
visitadors statuhir ab ella, ni ordenar en la forma
en dita sentència contenguda, però que seria bé
que los senyors deputats, després de haver fir-
mada àpocha, los acrehadors censalistes los ma-
nen pagar guardant a cada hu la anterioritat del
temps en què haurà caygut la penció, per evitar
d’esta manera los danys y inconvenients que de
fer al contrari se’n porian seguir.

Quant a la sentència feta sobre la querella núme-
ro 94, dit die de 15 de juny publicada, sobre de
la nominació del offici de vehedor per lo tèrcio
ab què dea present serveix lo General a sa mages-
tad, són de parer que los visitadors no han pogut
ordenar en la forma en dita sentència contengu-
da, però que los senyors deputats per lo exercici
de la vehadoria no podan crear official nou, ans
bé tenen obligació de encomanar dit affer al offi-
cial de la casa al qual serà més apropiat, confor-
me per capítols de Cort està disposat.

Quant a la sentència profferida sobre la querella
número 39, dit die de 15 de juny publicada, són
de parer que dits visitadors no han pogut orde-
nar ab dita sentència en la forma que en ella se
conté, però que deuhen dits senyors deputats
abstenir-se de acceptar consignacions en son fa-
vor de crèdits sobre lo General.

Don Joseph Romeu de Ferrer. Doctor Raphael
Vilosa. Don Miquel de Cortiada. Doctor Luís
Ferrer. Don Gerònim de Codina. Don Joseph
Martí y Ferran. Doctor Joan Çellers.

s.n.r A

Ab los venerables nobles y amados nuestros los di-
putados de la Generalidad de mi principado de
Cathaluña y condados de Rossellón y Cerdaña.
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El rey.

Diputados. El Miércoles 28 del passado a las onze
y media de la mañana fue Nuestro Señor servido
de alumbrar con felicidad la reyna dando un
príncipe a mis reynos, de que quedo con él alegria,
que es razón por el bien universal que resulta a
mi monarchía deste successo, de que he querido
avisaros y quedan con salud para que me ayudéis
a dar a Dios las gracias que se le deven por esta
grande misericordia, hasiendo las demonstracio-
nes de regozijo que en semejantes casos son devidas
y acostumbradas. Dada en Madrid, a V de de-
zembre MDCLVII. Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robles, regens. Vidit don Petrus
Villacampa, regens. Vidit comes de Albatera. Vi-
dit Marta, regens. Don Didacus de Sada, secreta-
rius.

108 A
/1r

Pora las repetidas ynstançias de la Diputaçión, çiu-
dad de Barcelona y braço militar he cohoperado en
la representaçión a su magestad de los muchos ser-
viçios deste Principado y en suplicarle fuese servido
onrrarle con plaza de capa y espada en el Consejo
Supremo de Aragón, como la tenían los demás rei-
nos de esta corona. Y haviendo su magestad sido ser-
vido darme aviso como ha echo esta merced y proveí-
do en persona de don Joseph Sorribas, de su Consejo
de Hacienda, y enbiándome la ynclusa para vues-
tra señoría, he querido darle a vuestra señoría estas
noticias y juntamente la enorabuena por lo mucho
que partiçipo deste contento, siendo para mí el ma-
yor //108/1v // que su magestad haya onrrado esta
provinçia en el tiempo que yo la estoy governando, y
que ayán tenido tan buen logro mis diligençias,
como dirá a vuestra señoría mi secretario don
Agustín de Coca más por estenço. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 12 de
henero de 1658. El marqués de Olías y Mortara.

108 Muyb ilustres señores.
/2r

Su magestad, Dios le guarde, ha hecho merced a
esse Principado, atendiendo a las representacio-
nes de vuestra señoría y a lo que mereze en su ser-
vicio y, particularmente, en la campaña pasada y
en gracia del felizíssimo nacimiento del príncipe,

nuestro senyor, de que tenga plaza de capa y espa-
da en este Consejo Supremo de Aragón, como la
concedió su magestad y la tienen los reynos de
Aragón, Valencia y Cerdeña, dotada con los mis-
mos gajes, casa de aposento y emolumentos, y pa-
gados en la propria situación que se pagan las de-
más plazas de capa y espada, y se ha servido de
nombrar para ella a don Joseph de Sorribas, del
Consejo de Hazienda de su magestad, natural
dessa provincia, de que doi aviso a vuestra seño-
ría, alegrándome de que experimente vuestra se-
ñoría la gratitud de su magestad y lo que dessea
favorezer a essos naturales. Dios guarde a vuestra
señoría en su maior lustre. Madrid, a 25 de enero
1658. Don Christóval Crespí de Valdaura.

Señores diputados del principado de Cathaluña y
condados de Rosellón y Cerdaña.

113 C
/1r

Molta il·lustres.

A notícia del procurador de don Joan Avinyó,
lo qual està absent de la present ciutat en servey
de sa magestad exercint lo càrrech de veguer de
la ciutat de Manresa, ha pervingut que lo procu-
rador del General de Cathalunya, esent estat dit
don Joan extret en sort en lo offici de scriventb

ordinari, regent los comptes del General de Ca-
thalunya, li faria impediment en obtenir dit càr-
rech y instaria fer-se nova extracció en virtut del
capítol 36 del nou redrés del any 1599, lo que
no pot ni deu fer, ni tenir lloch, per parlar dit
capítol de la extracció de deputats y oïdors ho
de officis dels quals se pot tenir alguna notícia
del temps han de vagar, però com lo offici en
què és estat extret sia estat per mort del official
qui·l tenia, de què no ha pogut tenir notícia y
sia dels officis reservats per sa magestad, en vir-
tud [...] feta per sa magestad en [las quals] no
tenan lloch dits capítols del any 1599, sinó que
tenen de seguir la forma serà servit ordenar sa
magestad, en los quals han concorregut y con-
corren los officials reals, y com lo intentar vostra
senyoria fer extracció nova toque a prerogativa
de sa magestad y a son interès de dit don Joan
Avinyó, per ço, lo llegítim procurador de dit
don Joan, fent fe de sa potestat, prout ecce, a
vostra senyoria suplica sia de son servey manar
ésser sobresegut a dita extracció y a tots actes
prejudicials y gravatoris a dit son principal, yc sia
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manata al scrivà major lleve acte del sobredit,
omni meliori modo. Oficio, et cetera. Altissimus,
et cetera, Colomer.

Die vigesima quarta januarii millesimi sexcente-
simi quinquagesimi octavi, hora vero undecima
et dimidia ante meridiem, parum plus vel mi-
nus, dicti diei.

Presens scriptura fuit presentata suis dominatio-
nibus, in concistorio presentis domus Diputatio-
nis, instante Paulo Bofurull, notario, causidico,
cive Barcinone, procuratore substituto per legiti-
mum procuratorem Joannis Baptiste de Avinyo,
domicelli, de quaquidem potestate fidem fecit Jo-
annes Preva, notarius publicus et de collegio no-
tariorum regiorum publicorum Barcinone, die
vigesima tertia mensis jannuari anni millesimi
sexcentesimi quinquagesimi octavi, et fuit lecta
per me, Dominicum Soler, juris utriusque docto-
rem, sacretarium et scribam majoremb Generalis
Cathalonie, presentibus pro testibus Josepho Cor-
tes et Josepho Preva, valereis, civibus Barcinone.

Et sue dominaciones respondendo dixerunt quod
presenti scripture suis dominationibus presentate
respondebunt intra lagitimum tempus de juri
prefixum et eis concesum. Quibus fuerunt pro tes-
tibus supradicti.

Die vigesima quarta jannuarii millesimi sexcen-
tesimi quinquagesimi octavi, hora vero decima,
parum plus vel minus, dicti diei.

Sue dominationes respondendo supradicte scrip-
ture dixerunt: «Que lo procurador fiscal del
General té apposada excepció a la sua extracció
de dit offici y que sobre d’ella se procehirà com-
forme té obligació, etcètera». De quibus fuerunt
pro testibus Hieronymus Gali, notarius, et Fran-
ciscus Rol, clericus, cives Barcinone.

113 B
/2r

Die quarta mensis novembris anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo
septimo. Minorise.

Illustris dominus domnus Joannes Baptista de
Avinyo, domicellus, Barcinone domiciliatus, nunch
vicarius Minorise et Bagiarum, gratis, et cetera,
constituit et ordinavit procuratorem suum certum,
et cetera, ita quod, et cetera, illustrem et admodum
reverendum dominum Anthonium Fornes, presbi-
terum et canonicum ecclesie Sancte Anne Barcino-
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ne, presentem, ad predicto domino constituente et
eius nomine petendum, exhigendum, recipien-
dum, recuperandum, consequendum et haben-
dum ac habuisse et recepisse confitendum, omnes et
singulas ac quascunque pecunie quantitates sive
pecuniarum summas, pensiones censualium mor-
tuorum et violariorum, census quoque fructus,
redditus et proventus et alia quilibet bona, res et
jura sibi dicto domino constituenti debitos, debitas
et debita et a cetero etiam debendos, debendas et de-
benda, pertinenter et pertinentia ac spectantes et
spectantia, nunch vel in futurum, ubivis locorum et
per quasvis universitates, comunitates, corpora,
collegia et singulares personas, quibusvis racioni-
bus sive causis, et de receptis, habitis et recuperatis
//113/2v // apocham et apochas, albaranna, fines
et diffinitiones et quovis titulo sive causa jurium et
actiorum, cessiones etiam quo ad tuendum rem
emptam, et cetera, et alias quasvis cauthelas neces-
sarias et opportunas et dicto domino procuratori
constituto benevisas faciendum et firmandum.
Item, ad omnes littes sive causas, activas et passi-
vas, principales et appellatorias, et tam motas
quam movendas, large cum amplissimo et assueto
littium, cursu facultatibus expressis jurandi de
calumnia, et cetera, et prestandi quascunque cau-
tiones, tam juratorias quam fidejussorias, et cete-
ra, clama et retroclama quecunque exponendis
execuciones quasvis instandi, et cetera, etiam posse
substituendi ad omnia, et cetera. Et demum, et ce-
tera, ipse enim, et cetera, promisit juditio sisti, et
cetera, et habere ratum, et cetera, et non revocare
sub bonorum suorum omnium obligare.

Testes sunt illustris et admodum reverendus do-
minus Joannes Serracanter, presbiter et canoni-
cus ecclesie Sancte Anne Barcinone, et Anthonius
Tubau, padranyalerius, civis Minorise.

In quorum fidem et testimonium premissorum //
manu propria scriptorum ego, Benedictus Font,
auctoritate regia ac preinsigni civitate Minorise
notarius publicus Minorise, hic me subscribo et
meum solitum appono sig+num.

Die vigesima tertia mensis januarii anno Domi-
ni MDCLVIII. Barcinone.

Supradictus reverendus Antonius Fornes, nomine
quo supra utendo facultate substituendi substituit
procuratorem suus seu venius dicti domini don Jo-
annis Baptiste de Avinyo, principalis sui certum, et
cetera, Paulum Bofurull, notarium, causidicum,
civem Barcinone, et cetera, absentem, ad omnes lit-
tes large ut supra fuit constitutis, et cetera.

Testes sunt reverendus Joannes Serracanter, ca-
nonicus ecclesie collegiate // Sancte Anne Barci-
none, et magnificus Gaspar Sastre, civis honora-
tus Barcinone.
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Premissis [dat] fidem Joannes Preve, auctoritate
regia notarius publicus et de collegio notariorum
regiorum publicorum Barcinone, hec ac alia pro-
pria scribens manu. Probatum.

113 A
/3r

Pera disposiçió de capítols de Cortb los sobrecu-
llidors vinguts de sa col·lecta són obligats a pena
de privació de sos oficis sinó deposan las pecú-
nias y entradas del General en sas col·lectas los
tenen entregadas los taulers y receptors foràne-
os de son districte, e com lo deputatc ecclesiàstic
yd militar, infrascrits, aian solicitat per moltas
vegadas ae Hyerònim Mayor y Sala, sobreculli-
dor del General de la part de ponent, posàs en
excecució lo deposar tot lo diner té en son po-
der de la Generalitat, yf ell no ho ha cumplit ans
vé se reté dit diner. Per ço, desitjant acudir a son
ofici, entregant-li log present paper firmat de
nostras mans al secretari per a què lo notifique
ab dos testimonis al dit Mayor y Sala, que acàs
no deposite tot lo diner com té obligació, en-
continent, seh proveirà altre sobrecullidor, comi

estatuexen y ordenanj dits capítols de Corts, y
perquè conste en tot temps lo secretari buide
aquest paper en lo dietari y enfilarà lo present
original, dat al secretari als 30 dek generl de mil
sis-cents sinquanta-ym-vuit.

Miquel Texidor. Alaix. Joseph Hierònim Beso-
ra. Lo doctor Francesch Ferrer. Don Joan de
Grimau. Don Francesch Gamis y Falcó.

s.n.r A

Moltn il·lustre senyor.

En la present casa del General, per los molts
afers y occupacions del regent los comptes en lo
exercissi y administració de son offici, li fonch
concedit per los senyorso deputats un escrivent

per a portar la escriptura de dit offici, al qual,
per modo de remuneració de trebals, se deliberà
pagar-li algunes quantitats que després han vin-
gut a ser a modo de salari, havent-hi agut en la
present casa moltas controvèrsias sobre lo dit
salari de dit escrivent. E com vuy las ocupacions
y trebals del regent los comptes no sien tant
grans com eran antes, ans bé lo mateix regent
los comptes, ab facilitat, puga apuntar la escrip-
tura sobradita y lo dit offici de escrivent no sie
offici per capítol de Cort statuït ni aprobat, ans
bé, ab sentència de visita és estat declarat no és-
ser lo dit offici de molta utilitat al General y no
és estat permès asentar en lo llibre dels Cap-
breus lo salari de aquell, y lo tal escrivent no és
sindicat ni visitat, ans bé, si algun descuit o
error resulta corre a perill del dit regent los
comptes, de manera que lo dit escrivent, ni en la
creació, ni en lo selari, ni en la visita, ni en altra
cosa alguna, és tingut ni reputat per official del
General y merament no és més que una persona
conductitia, de la qual se val lo regent los comp-
tes, així com los demés officials poden valer-se,
y vuy cessen las causas per las quals se cometé lo
dit escrivent al regent lo comptes per no haver-i
de gran part tantas ocupacions y queffers. Per
tant y altrament, Joan Guinart, cavaller, regent
los comptes de la present casa del General, de-
sitjant escusar los gastos supèrfluos en la ocasió
que necessita tant del diner per acudir al servey
del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, y a la so-
lució del salari dels officials nessesari en la casa y
dels acreadors, offerir-se per si mateix servir y
fer tot lo que feya dit scrivent, sens salari algú,
// suplica a vostra senyoria sie servit no donar
lloch que·s fassa extració del dit offici de escri-
vent de regent los comptes per no ésser nessesa-
ri y per no ésser offici que convinga ni inporta a
la casa, com és així de justíciaa, suplicant a vos-
tra senyoria sie servit permètrer seb toche la ob-
blata de la present suplicació per lo escrivà ma-
jor de la casac, per obser(vàn)cia del capítol de
Cort, y que sie posada en dietari per a què cons-
te d’esta offerta. Offici, etcètera. Altissimus, et
cetera, Vidal y Roca.

Oblata XXII januarii MDCLVIII. In conçistorio, et
cetera. Et domini deputati, intervenientibus do-
minis auditoribus computorum, respondentes di-
xerunt: «Que per quant sa magestat, que Déu
guarde, fou servit en son real decret, datat en
Madrit a XXVII de agost MDCLV, manà fer bolsa y
inseculació del offici de scrivent ordinari de re-
gent los comptes, comforme la reservació per sa
magestat feta, en lo qual decret mana que sem-
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pre y quant vacca dit offici y altres se hagués de
fer extració de dit offici y altres dins tres dies
després que dit offici y altres vaccarian, comfor-
me és de vèurer ab las paraules següents, tretas
de dit real decret, que són del thenor següent:
«Que si al tiempo que vaccare alguno destos offi-
cios no se allare lleno el número que va senyalado
para aquella bolsa con las personas que huviere en
ella, entonces se haja de sortejar dentro de tres
días como el officio vaccara». Per ço, responent a
dita súplica, diuhen és bé obehir los órdens de
sa magestat sens que puga obstar lo contengut
en aquella, ans bé, haver-se de fer la extracció //
de dit offici vaccant per la mort de dit Pastor, en
la forma contenguda en dit real decret». Soler,
utriusque juris doctor et scriba major Generalis
Catalonie.

114 A
/1r

Molta il·lustres senyors.

Antoni Nin, mercader, procurador fiscal del
General, diu que fent-se la extracció segons for-
ma del real decret de sa magestad, Déu lo guar-
de, datat en Madrid, als 25 de agost 1655, del
offici de scrivent de regent los comptes del Ge-
neral, lo dia de 23 del corrent mes de janer, vac-
cant per mort del doctor Batista Ramon Pastor,
últim possessor de aquell, fou extret en sort don
Joan Avinyó, al qual opposà excepció per ésser
official real lo dia fou extret, exercint lo càrrech
de veguer de la ciutat de Manresa.

Esta excepció la funda lo procurador fiscal en la
disposició del capítol 54 de les Cors de 1599,
en lo qual sa magestad mana que los officials re-
als no puguen concórrer a deputats ni altresb of-
ficials de la casa de la Deputació, ni asistir en los
ajusts que en ella se faran, ni anar ab embaxa-
dors per part dels deputats, que no haje sis me-
sos que hauran dexats los officis, y com don
Joan Avinyó fos actualment official real y exercís
lo càrrech de veguer de Manresa se veu procehir
la excepció proposada.

Y encara que aparegué que lo dit capítol sols
comprèn la extracció de deputats y ohydors, in-
siculadors, habilitadors y visitadors, als quals
concorrien en sort les persones inseculades en
virtut de la paraula «altres», que és comprehen-
siva de semblans officis als expressats que se
feihen ales- // 114/1v // hores per extracció de
qui se sabia lo dia que·s fehia la extracció y po-
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dia lo official real prevenir-se renunciant sis me-
sos antes, y per consegüent, compendria los ca-
sos improvisos de extraccions a officis inusitats,
majorment las nominacions que aleshores se
fehien per officis per a los deputats y ohydors, y
vuy per sa magestad, obrant la extracció vuy de
la sort, lo mateix que en altre temps importave
la nominació per los deputats, lo que declara lo
mateix capítol 54, puix disposa que no proce-
hesca la disposició en la extracció que aquell any
se havia de fer de deputats y ohydors, ajustant-
se en assò la disposició del capítol 36 del redrés
del General de 1599, ab què apar que en lo pre-
sent cas de extracció inopinat, no podent-se
prevenir don Joan Avinyó en renunciar antes de
la extracció, resta hàbil, ab què al temps de la
possessió del offici no sie altre official real y haje
renunciat lo offici real que obté de veguer de
Manresa, y que dits capítols no li obstan.

Però de la mateixa disposició se declara lo con-
trari perquè no sempre la paraula «altres» se ref-
fereix al consemblant que se ha expressat, per-
què sol repetir la qualitat en substància, ço és,
«altres officis de la casa», entenent-se per con-
córrer en la nominació per poder-hi haver molts
pretenents que junts podian concórrer a ser ele-
gits als officis, no per extracció sinó per obtenir-
lo ab nominació. Y axí, lo mateix capítol prohi-
beix la asistència en los ajusts de personas en la
casa y anar ab embaxadors que sis mesos no fos-
sen passats, los quals són officis de nominació,
inopinats y improvisos, sens poder lo official
real prevenir-se renunciant, y en virtut de dit ca-
pítol són inhàbils, com també ho són estats en
occasió de extracció de enseculadors, // 114/2r
//habilitadors y deputats o ohydors, quant se és
tinguda de fer per mort de algun concistorial
durant lo trienni. Per lo que, essent inhàbil al
temps de la extracció per ésser official real, li
obsta ha poder obtenir dit offici a don Joan de
Avinyó la disposició de dit capítol. Y així fou
observat en lo trienni 1608, perquè nomenant
lo concistori dels deputats y ohydors, que ales-
hores eran, a 5 de desembre 1608, en assessor
del General durant lo impediment del sacristà
Descamps al magnífich doctor Luýs Besturs, se
li opposa ésser estat official real, ço és, assessor
de la Capitania General, y encara que hagués re-
nunciat dit offici no havian passat los sis mesos,
comforme la disposició de dit capítol 54, Cors
1599, y del capítol 36 del redrés del General, de
les mateixes Cors, y als 16 del dit mes de desem-
bre se consultà la matèria ab los magnífichs as-
sessors y doctors consulents, los quals, per haver
resolt obstar a la dita nominació dit capítol 54,
fou nomenat lo magnífich misser Miquel Carre-
res als 31 de janer 1609 y als 29 de maig 1609,
que ja havian acabat los sis mesos, fou nomenat
y provehit dit misser Luýs Besturs en assessor
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per lo restant del trienni, per lo impediment del
dit sacristà Descamps, lo que molt més proce-
heix.

Attenent al decret de sa magestad, dat en Ma-
drid als 20 de febrer 1657, sobra la enseculació
dels tres officis de ajudant segon, ajudant tercer
de la scrivania major y del scrivent ordinari del
racional, en lo qual disposa sa magestad ab les
paraules següens, en lo vers, «Y en virtud, etcé-
tera. Y declaro que si al tiempo de la extracción
sucediesse que el que sorteare no se hallasse hábil
para servir dicho officio por si mismo o le obstaren
otros impedimentos, que en los capítulos de Corte
están prevenidos para servir officios de la Depu-
tación y Generalidad, se passe luego a la extrac-
ción de otra persona, de las que concurrieren en
aquella bolsa, // 114/2v // hasta que quede perso-
na hábil para el exercicio del dicho officio». De
les quals paraules se manifesta la voluntat de sa
magestad en voler la habilitat en lo extret al
temps de la extracció, que si bé se litx en respec-
te dels dits officis, però per la indemtitat de rahó
comprèn los demés officis del General, dels
quals vuy, per orde de sa magestad, se fa la ex-
tracció, y axí bé comprèn la dita excepció pro-
posada a don Joan Avinyó, per al dit càrrech de
scrivent, per ésser al temps de la extracció ve-
guer.

E com sa real magestad ab lo dit decret real, dat
en Madrid als 27 de agost 1655, se haje fet re-
servació ab les paraules següens: «Que en quanto
al exercicio de los officios refferidos no se haga no-
vedad en lo que antes se acostumbrava respeto de
servirlos o no los que sortean en ellos, porque en
esto me reservo la facultat de ordenar lo que con-
viniere sabidas las causas o impedimentos que se
offrecieren en el que, como va dicho, sortearen».

Per ço, lo procurador fiscal suplica a vostra se-
nyoria sie servit manar proposar esta excepció
opposada a la extracció de don Joan Avinyó ab
la forma dit real decret disposa, per a què sien
observades les generals constitucions, los drets
fiscals sempre salvos. Offici, etcètera. Altissi-
mus, et cetera. Tristany, fisci Generalis advoca-
tus.

114 B
/3r

Molta il·lustre senyor.

Ab esta remeto a vostra senyoria la relació feta
sobre lo estat y qualitat de la malaltia del doctor

Soler y judici de sa duració, d’ella y de sa apti-
tut, per lo càrrech de judicar, la qual va sotascri-
ta de mà dels doctors en medicina, so és, dels
dos que en sa malaltia lo han visitat, y del doc-
tor Duran, que jo hi he aplicat en virtut del orde
me ha donat vostra senyoria ab sa carta de 24
novembre passat.

Per no haver tingut occasió de portador no la he
pogut remetre més prest. Resto sempre molt
prompte per tot lo que vulla emplear-me vostra
senyoria de son servey, a qui guarde Nostre Se-
nyor com ho suplico. Gerona y janer, 2 de 1658.

Capellà de vostra senyoria que ses mans besa, lo
doctor Jaume Pejoan, diputat local.

114 C
/4r

Nosaltresa, Joseph Duran, ciutedà honrat, Pere
Badia y Rafel Fuster, doctors en medicina, de
Gerona, obehint al requeriment a nosaltres fet
per lo il·lustre y molt reverent senyor doctor
Jaume Pejoan, sacristà mayor y canonge de la
Seu de Gerona, deputat local del General de
dita ciutat de Gerona y sa col·lecta, tenint spe-
cial orde dels molt il·lustres senyors diputats del
General del present principat de Cathalunya, en
virtut de lletres patents per ses senyories a dit se-
nyor diputat local remeses, sots diada de vint-y-
quatre de novembre pròxim passat, havent-nos
ja de antes llegids y comunicades dites lletres,
personalment constituïts devant lo dit senyor
diputat local en sa casa migensant jurament, lo
qual quiscú de nosaltres en mà y poder seus ha-
vem prestat a Nostre Senyor Déu y als seus sants
quatre Evangelis, fem sobre les coses en dites
lletres contengudes, havent precehit consulta
entre nosaltres tinguda, la relació següent, so és,
que avuy, die present, nosaltres junts havem vi-
sitat lo doctor misser Balthezar Soler, lo qual
haurà tres mesos, poc més o menos, està indis-
post en lo llit de sa casa que té en la present ciu-
tat, de vàrias indisposicions com són una febre
contínua, ya servant tipo y forma de terciana y ja
de quartana, y de més a més complicant-se en
dita febre altres afectes, so és, melancolia hipo-
condriaca que degenera en altre afecte dit ma-
nia, comforme havem vist nosaltres los doctors
Pere Badia y Rafel Fuster, los quals havem visi-
tat des del principi de sa malaltia diàriament lo
dit doctor Soler. Y axí diem, tots junts, ab lo
doctor Joseph Duran, cridat per dit senyor di-
putat local, que dit misser Soler està molt remís
en tots los accidents de ses malalties, però per
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rahó de la debilitat de forsas per las causas que
han causat dites malalties per lo temps del any
continuant la // 114/4v // quartana, no poden
ésser tant breus las malalties y curació de elles
que no arriben al principi lo menos de la prima-
vera, en lo qual temps se spera, ab lo favor y aju-
da de Déu, curar-se ab tota perfecció y restar
abte y idòneo per a exercitar los actes de sa fa-
cultat de doctor en drets. Les quals coses diem y
referim migensant lo dit jurament segons la me-
dicina nos ensenya y la experiència en ella nos
monstra. De les quals coses manà y requerí lo
dit il·lustre y molt reverent senyor diputat local
ésser llevat lo present acte de relacióa per lo no-
tari baix scrit, firmat de mans pròpries de dits
senyors doctors en medicina, avuy, als vint-y-
vuit del mes decembre del any de la Nativitat de
Nostre Senyor de mil sis-cents sinquanta-vuyt.
Presents per testimonis Joseph Mercader, bene-
ficiat de dita Seu, y Garau Peres, studiant, de fa-
mília del dit senyor diputat local, a estes cosas
cridats.

Lo doctor Joseph Duran. Lo doctor Pera Badia.
Lo doctor Rafel Fuster.

Sig+num, Petrus Rosello, notarius publicus Ge-
runde regia auctoritate, substitutus ab herede
don Joannis Çarriera et de Gurb, quondam, pu-
blico, civitatis, bajulie et curie Gerunde suarum-
que pertinentiarum, notario, necnon negociorum
Deputationis localis et collecte Gerunde scriba,
huiusmodi relationis instrumentum manu pro-
pria dictorum medicine doctorum ut premititur
subscriptum, cuius confectioni una cum prenomi-
natis testibus interfui, signavi et clausi in fidem.

114 D
/5r

Enb lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y ohydors del General de Catha-
lunya als assessors, advocat fiscal y doctors apli-
cats si la excepció oposada per lo procurador
fiscal del General a la extracció del offici de scri-
vent ordinari del regent los comptes en persona
de don Juan Avinyó, per aver-se trobat lo dit en
lo dia de la extracció veguer de la ciutat de
Manrresa, se ha de admètrer ho no, o com
deuen sas senyorias procehir. Vista la suplicació
donada per dit procurador fiscal y los capítols
54 de las Corts del any 1599, y lo decret de sa
magestad, que Déu guarde, dat en Madrit als
25 agost 1655, y altres allí al·legats, y las rahons
en aquells contengudas. Attès han aparegut al-
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gunas dificultats que necessitan de declaració y
aquella se ha reservat sa magestad ab dit decret,
són de parer que los molt il·lustres senyors de-
putats y oÿdors representen dita suplicació do-
nada per lo procurador fiscal del General a sa
excel·lència, a efecte de remeter-la a sa mages-
tad, par a què, en virtut de la reserva feta, decla-
re lo fahedor en lo occorrent cas.

Ruffach, assessor. Figuerola, consulens. Tristany,
fisci Generalis advocatus. Piella, assessor. Mas y
Vidal, consulens.

120r Nosa, Josephus Gallart Thaulera, presbiter, sacre
teologie et artium doctor, in universitate Barchi-
nonensis chatredaticus, judex et executor aposto-
licus ad executionem literarum apostolicarum
commissionis generalis providi viri domini Pauli
Lleopart, commissarii generalis admodum reve-
rende Camerae Apostolicae in toto Cathalonie
principatu necnon et episcopatu vacantium, ac
ceterorum fructuum, reddituum, jurium et
emulamentorum sanctissimo et beatissimo domi-
no nostro Pape et ipsius admodum reverende Ca-
merae Apostolicae in eodem Cataloniae principatu
pertinentium et spectantium, receptoris, adminis-
tratoris et subcollectoris generalis per illustrissi-
mum et reverendissimum dominum don Cami-
llum Maximus, Dei et Apostolicae Sedis gratiae,
patriarcham Hierosolimitanensis et sanctissimi
in Christo Patris et domini nostri domini Ale-
xandri, divinae providentiae, Papae Septimi, et
eiusdem sanctae Sedis Apostolicae, in Hispania-
rum regnis, cum facultate legati de latere, nun-
cium juriumque Camerae Apostolicae collecto-
rem generalem, una cum aliis et insolidum in
hac par specialiter et expresse electus, deputatus et
nominatus, dilectis nobis in Christo, illustribus et
reverendis dominis doctori Josepho Hieronymo
Besora, sanctae Ecclesiae Ilerdensis canonico, no-
bili don Joanni Agrimau et Michaelis Texidor,
in triennio currenti deputatis presentis Catalo-
niae principatus, necnon Francisco Ferrer, eius-
dem sanctae Ecclesiae Ilerdensis canonico, nobili
don Francisco Gamis et Francisco Alax, notario,
auditoribus computorum eiusdem Cataloniae
principatus, et vestrum cuilibet insolidum, illi-
que vel illis, ad quem vel ad quos negotium infras-
criptum tangit seu tangere poterit, comodolibet in
futurum comuniterant divisim quibuscunque
nominibus censeantur aut quacunque praefulge-
ant dignitate salutem in domino et nostris huius-
modi imo verius apostolicis firmiter obedire man-
datis binas illustrissimi et reverendissimi domini
don Camilli Maximis, Dei et Apostolicae Sedis
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gratiae patriarchae Hierosolimitanensis, et eius-
dem sanctissimi et beatissimi in Christo Patris et
domini nostri domini Alexandri, divina providen-
tia Papae Septimi, et eius sanctae Sedis Apostolicae
in Hispaniarum regnis, cum facultate legati de la-
tere, nuncii juriumque Camerae Apostolicae co-
llectoris generalis, unas, scilicet, commissionis ge-
neralis dicti providi viri domini Pauli Lleopart,
alteras vero executorias et commissionis nostrae
huiusmodi papyreas apostolicas literas, more eius-
dem illustrissimi domini nuncii curiae suae
illustrissime //dominationis manu firmatas sigi-
lloque munitas ac aliis debitis solemnitatibus ex-
peditas, sanas siquidem et integras, non viciatas,
nec cancellatas, neque in aliqua earum parte sus-
pectas, sed omni prorsus vicio et suspitione carent
et prout in ipsarum prima facie apparebat me-
diante notario eta scriba infrascripto, die undeci-
mo currentis mensis januarii, pro parte dicti do-
mini Pauli Lleopart presentatas nos cum ea qua
decuit et decet sanctissimo et beatissimo domini
Pape et ipsius sanctae Sedis Apostolicae, necnon et
dicto illustrissimo et reverendissimo domino nun-
cio honore et reverencia noveritis recepisse huius-
modi subtenore:

«Nos, don Camillo de Maximis, por la gracia de
Dios y de la sancta Sede Apostólica patriarca de
Hierosalem y de nuestro sanctíssimo papa Ale-
xandro, por la divina providencia Papa Séptimo,
y de la misma Sede nuncio, collector general apos-
tólico en estos regnos de Espanya, con facultad de
legado a latere, por quanto hemos sido informado
que el ilustríssimo y reverendíssimo senyor don
Francisco Cayetano, arsobispo de Roda, nuncio y
collector general que ha sido enb estos dichos rey-
nos, nuestro antecessor, para el mayor aumento
de la asienda y drechos de la reverenda Cámara
Apostólica, dio y despatxó su comissión a Pablo
Lleopart, vesino de la ciudad de Barcelona, nota-
rio y secretario de la dicha Cámara Apostólica en
dicha ciudad y su obispado, para que cuydasse,
arrendasse y cobrasse los frutos y rentas de las vac-
cantes de los obispados del principado de Catalunya
y otras quantidades, que en qualquier manera y
por qualquier causa, título, rasón toquassen y par-
tanessiessen y se estuviessen y quedassen deviendo a
la dicha reverenda Cámara Apostólica en la
qual dicha commissión havía procedido y proce-
día con mucho provecho y aumento de la dicha
azienda, con mucho cuydado y diligencia. Por
tanto, confiando de la integridad, prudencia, so-
licitud y otras buenas partes que concurren en el
dicho Pablo Lleopart, y de su zelo en el servicio de
la dicha reverenda Cámara Apostólica y expe-
riencia en los negocios que por nos se son encoman-
dados, y queriendo sanear qualquier defeto que se

pudiesse o se suponiesse y se tuviesse poder haver
havido en dicha primera commissión, por el tenor
de las presentes y la auctoridad apostólica a nos
concedida, de que en esta parte usamos, confor-
mamos y aprobamos la dicha commissión dada
por el dicho illustríssimo // y reverendíssimo señor
Caetano, nuestro antecessor, y todo lo que en su
virtud se uviere hecho y actuado y a major abun-
damiento se lo damo(s) de nuevo, elegiéndole,
nombrándole y deputándole por nuestro juez y
commissario de la dicha reverenda Cámara
Apostólica, para que en su nombre procede y pace
adelante en la administración y cobrança de los
dichos frutos y rentas, procedidos y que procedie-
ron de las vacantes de los dichos obispados y demás
deudas que se stuvieren debiendo, por qualesquier
personas de qualquier stado, calidad y condición
que sean, aunque sean cabildos, universidades y
diputaciones, procediendo contra ellos por todo ri-
gor de drecho, y también procederá en las causas
de los spolios de clérigos, abades y frayles que mue-
ran extra claustra y expulsos, y ara todo lo demás
que le pareciere convenir al servicio de su Santi-
dad y su reverenda Cámara Apostólicaa, auc-
mento y concervación de su azienda y drechos y
poradas las cartas de pago de lo que cobrare y ha-
zer acerca lo susodicho y parte dello todos los auc-
tos judiciales y extrajudicales que le pareciere
convenir y fueren necessarios. Y si para lo susodi-
cho fuere necessario fulminar censurras y absolver
dellas, mandamos, en virtud desta obediencia y so
pena de excomunión mayor late sententiae, a
qualquier clérico, presbítero o persona constituida
en dignidad ecclesiástica las fulmine y absuelva
contra y a las personas que por dicho Pablo Lleo-
part le fueren senyaladas, que para ello y lo demás
a ello annexo, necessario y concerniente le damos la
dicha commissión y poder con faculdad de invocar
el auxilio del brasso seglar. Dadas en Madrid, a
nueve de setiembre de mil seyscientos sinquenta y
sinco anyos. Camillus, patriarcha Hierosolimita-
nensis, nuncius apostolicus, collector generalis.
Locus sigil+li. Por mandado de sa senyoría illus-
trísima, Carlus Peregrini, notario, secretario
commissionis. Para el principado de Catalunya».

«Nos, don Camillo Maximis, por la gracia de
Dios y de la santa Sede Apostólica patriarcha de
Hierusalem y de nuestro sanctíssimo padre y se-
nyor Alexandro, por la divina providencia Papa
Séptimo, y de la misma Sede nuncio y collector ge-
neral apostólico en estos reynos de Espanya, con fa-
culdad de legado a latere, por quanto en nueve de
setiembre del anyo passado mil seyscientos sin-
quenta y sinco dimos nuestra commisión en mui
amplia forma a Pablo Lleopart, notario y secreta-
rio de la muy reverenda Cámara Apostólica en la
ciudad de Barcelona y su obispado, para la co-
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brança de todos y qualesquier bienes y azienda,
frutos y rentas tocantes y pertenecientes por qual-
quier manera, título o razón que fuesse a su
Sanctidad y a su reverenda Cámara Apostólica,
con cláusula que si para lo suso dicho huviesse sido
necessario fulminar censuras y absolver della y
contra las personas // que dicho Pablo Lleopart
senyalare, qualquier clérigo, presbítero, lo pudies-
se y deviesse hazer, como más largamente consta y
parece de dicha nuestra commisión o commissio-
nes a que nos referimos, y por parte del dicho Pa-
blo Lleopart se nos ha hecho relación que por algu-
nas personas se ha reparado sobre la validación y
firmesas de los nombramientos hechos por el dicho
Pablo Lleopart, en quanto a la folminación de di-
chas censuras y absolución dellas. Por tanto, para
quitar qualquier dificuldad, reparo y impedi-
mento, quedando la dicha nuestra commissión o
commissiones en su fuersa y valor, por el tenor de
las presentes y la auctoridad apostólica a nos con-
cedida, de que en esta parte usamos, nombramos,
por nuestros juezes, commissarios apostólicos, al
doctor Joseph Gallart Thaulera, presbítero, chate-
drático en la universidad de Barcelona, y al doc-
tor Francisco Pastor, presbítero, prior major de la
insigna iglesia collegial de Cornellán de Con-
flent, nullius diocesis, y residente en la dicha ciu-
dad de Barcelona, y a cada uno dellos insolidum,
para que siendo requeridos por parte del dicho
Pablo Lleopart, y cada uno lo fuera, fulminen las
censuras contra todas y qualesquier personas de
qualquier stado, calidad y condición que sean y
que el dicho Pablo Lleopart senyalare, y puedan
assí mismo absolver dellas, que para todo ello y lo
demás a ello annexo, necessario, concerniente y
dependiente les damos poder y commissión en for-
ma y les cometemos nuestras vices plenamente.
Dada en Madrid, a veynte quatro de noviembre de
mil seyscientos sinquenta siete anyos. Camillus, pa-
triarcha Hierosolimitanensis, apostolicus collector
generalis. Vidit Raphel Fabretus, fiscalis generalis
apostolicus. Por mandado de su señoría illustríssi-
ma, Carolus Peregrini, notario, secretario. Locus
sigil+li. Commissión para folminar censuras».

Post quarumquidem literarum apostolicarum
presentationem et receptionem nobis et alio nostro
conjudici et per nos ut praemititer factas, fuimus
incontinenti pro parte dicti domini Pauli Lleopart
debita cum instancia requisiti quatenus jurisdic-
cionem et mandatum nobis, simul et insolidum,
per dictum illustrissimum et reverendissimum do-
minum nuncium traditum et directum acceptare
et juxta predictarum literarum apostolicarum for-
mam, continentiam et tenorem, in omnibus et sin-
gulis in et pro quibus pro interesse sanctitatis suae
et ipsius admodum reverende Camerae Apostoli-
cae, pro parte dicti domini commissarii generalis,
fuerimus seu quilibet nostrum fuerit requisitus
procedere dignaremus.
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Quaquidem requisitione per nos audita et inte-
llecta, nos, tamquam Romano Pontificii et ipsus
sanctae Sede Apostolicae vere obedientiae filios,
commissionem et mandatum nobis per dictum
illustrissimum et reverendissimum dominum nun-
cium acceptasse et in omnibus et per omnia de qui-
bus pro parte dicti domini commissarii generalis
fuerimus requisitis juxta ipsarum literarum apos-
tolicarum seriem et tenorem procedere promptos
atque paratos obtulimus. Deinde autem dicto et
eodem die nobis, pro parte dicti domini commis-
saris generalis, praesentatam fuisse supplicationis
scedulam tenoris sequentis:

Suplicacióa del fisch.

«Admodum reverendo domino licet enim nemini
dubium esse deberet quod metropolitanis chatre-
dalibus vel aliis pasturalem // veram habentibus
ecclesiis per obitum praelatorum vel aliis quomo-
dolibet vaccantibus, pro tempore earum vaccatio-
num et dum pastore carent, ac quae ex illis et ea-
rum mensis, a die quo acterus vaccarunt usque in
diem que earum singulis de episcopo aut archia-
piscopo provisum fuerit, a tanto tempore de cuius
contrario memoria hominum non exhistat, om-
nes et singulas ipsarum fructus, redditus, proven-
tus, jura, obventiones et emolumenta Romano
Pontifici pro tempore exhistenti ipsiusque admo-
dum reverende Camerae Apostolicae in locum ec-
clesiae succedenti per varias etiam et quampluri-
mas apostolicas constitutiones et maxime in hoc
Hispanyarum regno usu receptas fuerint reserva-
ta et per reverende Camerae Apostolicae, collecto-
res generales, subcollectores vel ministros vel non
alios recipi et administrari consueverint, fuerit-
que etiam universis et singulis sub excomunica-
tionis majoris apostolicae late sententiae et aliis
ecclesiasticis sentenciis censaris et penis districtae
mandatum quatenus in ipsorum recollectione,
perceptione et administratione aliter quem dicti
ministri sese minime intromiterent imo illa et
ipsa dicto collectori generali subcollectoribus et
ministris libera traderent et dimiterent. Nichilo-
minus tamen, quo spiritu ducti nescitur, non du-
bitarunt domini deputati presentis Cataloniae
principatus, tempore turbationum eiusdem, in
anno scilicet millesimo sexcentesimo quadragesi-
mo primo, in contemptum censurarum violenter
adque coacte fructus, redditus et proventus ar-
chiepiscopatus vaccantis Tharraconensis, princi-
patus Cataloniae, ad dictam admodum reveren-
dam Cameram Apostolicam pertinentes, temere
et de facto apprehendere ipsaque per medium Jo-
annis Tost, per ipsos deputatum colligere et admi-
nistrare, necnon et mala malis addendo ipsi Jo-
anni Tost mandare quatenus quantitatem sex
mille centum viginti quinque librarum, monetae

[ 1658 ]

a. suplicació del fisch interlineat al marge esquerre.



tunc currentis, illarum partium quae pro mone-
ta reputabatur argentea, ex fructibus predictis,
habitam et receptam Christophoro Mercer, eo-
demmet tempore pro eadem Generalitate mili-
tum solutori, ad opus belli, traderet et liberaret,
prout de dicto Mercer, ex ordine praefato, fuit
tradita censuras et penas ecclesiasticas per sacras
apostolicas constitutiones inflictas damnabiliter
incurrendo in animarum suarum pernicem et
sanctae Sedis Apostolicae contenta ausi fuerunt,
et in ipso toto tempore turbationes Principatus
huiusmodi animo cesse sustinuerunt indurato.
Cum autem dum et postquam divina fevente cle-
mencia, sub potentisimo et invictissimo Hispa-
nyarum regis clipeo et obedientia ex errore lapso
Principatus huiusmodi fuit restitutus illustrissi-
mus et reverendissimus dominus in Hispanya-
rum regnis nuncius juriumque Camerae Aposto-
licae collector generalis nobilem Emanuelem Lopes
in commissarium et administratorem generalem
jurium et emolumentorum ad admodum reve-
rendam Cameram Apostolicam in toto Catalo-
niae principatu pertinentium, transmisisset et
deputasset inter ipsum nobilem Emanuelem Lo-
pes, commissarium generalem praefatum, // ex
una, et dominos deputatos Generales Cataloniae
cum ipsorum advocatorum etiam fiscalis con-
ci[...], ex alia, tam super solutione et restitutione
dictarum sex mille centum et viginti quinque li-
brarum, dictae monetae, ex fructibus dicti ar-
chiepiscopatus vaccantis Tharrachonensis, quam
et super aliis bonis et rebus eodemmet tempore pari
possu per eosdemmet dominos deputatos ex bonis,
fructibus et juribus illustrissimorum dominorum
Urgellensis et Solsonensis episcoporum, etiam ad
dictam admodum reverendam Cameram perti-
nens [perceptis] et ex actus diversi modis habitis,
tractatibus et colloquiis, tandem publico instru-
mento recepto et testificato ac continuato in scri-
bania majori domus Deputationis presentis civi-
tatis Barcinone, sub die jovis, decima tercia
mensis novembris anno millesimi sexcentesimi
quinquagesimi tertii, -13a novembre 1653, fue-
rit inter ipsos dominum Emanuelem Lopes ad id
ab eodem illustrissimo et reverendissimo domino
nuncio speciale mandatum habentem, ex una, et
dictos dominos deputatos, ex alia, in pactum et
conventionem deductum solemni stipulatione ac
juramento vallatis, quatenus, cum pro parte dic-
ti domini commissarii generalis esset praetensum
dominos deputatos, nomine ipsius Generalitatis,
restituere et satisfacere debere dictae admodum
reverende Camerae Apostolicae prefatas sex mille
centum et viginti quinque libras, per dictum Jo-
annem Tost, et ipsorum ordine perceptas ex dicto
archiepiscopatu Tharraconensis, Sede vaccante,
dicti domini deputati praecedente ad id atque
ahibito voto per magnificum Joannem Babtistam

Pastor, ipsius Generalitatis negotiorum advoca-
tum fiscalem, sub die tertia octobris eiusdem
anni, –aa 3 octubre és lo vot de misser Pastor–
in scriptis dato, scilicet, quod cum per sertificato-
riam Josephi de Urrea, rationalis dicte domus,
factam die undecima mensis augusti eiusdem
anni, constet dictum Joannem Tost, ex ordine
dictorum dominorum deputatorum, dictas sex
mille centum et viginti quinque libras dicto
Christophoro Mercer, solutori militum dicte Ge-
neralitatis, dedisse atque solvisse, et ex inde ipsas
dictae reverende Camerae Apostolicae restitui
justum esse, cum nec juri, nec racione consunum
sit per dictam Generalitatem jura et emolumen-
ta sanctitatis suae indebite retineri pro dictis sex
mille centum et viginti quinque libris dictae ad-
modum reverende Camerae Apostolicae ex causa
promissa debitis, ex causa transactionis et con-
ventionis huiusmodi ex pecuniis dictae Generali-
tatis darent et solverent, prout dare et solvere pro-
miserunt dictae admodum reverende Camerae
Apostolicae, quinque mille et quingentum libras
in pecunia numerata, realiter et de facto, esse ta-
men tabulam et banchum presentis civitatis, et
quod residuae sexcentum viginti quinque librae
cederent dictae Generalitati in refactionem ex-
pensarum tempore recollectionis ipsorum fruc-
tuum factis, prout haec et alia in dicto transac-
tionis et concordiae instrumento latius sunt
contenta. Et quamvis fructus, redditus, // pro-
ventus, jura, obventiones et emolumenta ex dicto
archiepiscopatu vaccante Tarraconensis, que ne-
dum ecclesiastica sed et quarta specie sacra di-
cuntur quorumque dominium et pocessio est pe-
nes Christum et ecclesiam romanoque pontifici ex
divino et humano jure, ipsorum dispositio et ad-
ministratio privative quo ad omnes spectet et
Sanctitas sua et ipsius admodum reverenda Ca-
mera Apostolica quae fisius dicitur apostolicus et
in locum ecclesiae est subrrogata, et ipsa non uti
heres sed uti domina percipit provenientes non po-
tuerunt, aliter quam a dicto illustrisimo et reve-
rendisimo domino in Hispaniarum regnes nuncio
et collectori generali apostolico, subcollectoribus
aut ministris qui ispsorum sunt privative quod
ad omnes judices spetiales, cum romana ecclesia
nemine concesserit privilegium contra se nec sedes
apostolica voluerit eius Camerae Apostolicae pre-
judicare, percipi, nec administrari, nec ab aliis
deteneri, cum eo ipso ea usurpantes seu detinentes
nedum quatuor et diversis modis excomunicati
verum et sacrilegi sint minime potuerint, et super
ipsarum solutione pro dictis quorum mille et
quingentum libris predicta fuerint, sicut pro ha-
betur pactata et pactionata, juramento robora-
ta, pluribus actibus per solutiones, scilicet, mille
librarum in compotum ipsarum per eosdemmet
dominos deputatos dicto nobili Emanuel Lopes,
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sub die decimo tertio januarii millesimi sexcente-
simi quinquagesimi quarti, et alios etiam in
triennio subsequenti provido viro domino Paulo
Lleopart, etiam admodum reverende Camerae
Apostolicae in Cataloniae principatu commissa-
rio generali, decimo septimo dicto anni millesimo
sexcentesimo quinquagesimi quarti, tercenta-
rum, et alia primo augusti mille sexcentesimi
quinquagesimi sexti ducentarum etiam libra-
rum, de quibus nec illi nec isti fuerunt quoquo-
modo sindicati, prout nec fuerunt ipsi de aliis
etiam quamplurimis ex rebus profanis et ex secu-
laribus in compotum belli conversis, perceptis pec-
cuniis respective solutarum validata et confirma-
ta, ultra quae et inde per dominos deputatos nunc
ex exercentes per solutionem etiam tercentarum
librarum eidem domino commissario generali,
die, scilicet, secunda may anni proxime preteriti,
solutarum summam mille et octingentarum li-
brarum, monete currentis Barchinonensis, et fi-
tientium aprobata, taciteque et expresse confir-
mata.

Nichilominus tamen, cum ex praedictis quinque
mille et quingentum libris, racione dicte transac-
tionis ex quantitate predicta in moneta //argen-
tea et monetae argenteae in illis partibus et tem-
poribus cursum habens provenientibus solum et
dum taxat solutae fuerint praedictae millae et
octingentum librae et sanctitatae suae debeantur
termille et septingentum librae monetae argente-
ae tunc cursum habens, quas illustri et reverendi
domini Josephus Hieronymus Besora, canonicus
sanctae Ecclesiae Ilerdensis, nobilis don Joannes
de Grimau et Michael Texidor, in triennio cu-
rrenti deputati, ac reverendus Franciscus Ferrer,
etiam dictae Ecclesiae Ilerdensis canonicus, nobi-
lis don Franciscus Gamis et Franciscus Alax,
computorum auditores dictae Generalitatis, de-
bitores, licet per dictum dominum commissarium
generalem ore proprio aliisque diversis modis ma-
gis gratiae quam justiciae ad ipsas solvendum
fuerint moniti, ipsas nedum exsolvere curant ve-
rum et ipsas minime exsolvere velle responsum de-
derint, et nec [Deo], nec hominibus benevisum,
nec juri, nec racioni consonum sit bona praedicta
per dictos dominos deputatos detineri, nec quan-
titatem praefatam per ipsos exsolvendam minime
exsolvi.

Ideo et aliis providus vir dominus Paulus Lleo-
part, commissarius generalis reverende Camerae
Apostolicae in toto Cathalonie principatu, nec-
non et episcopatum vacantium ac caeterorum
fructuum, reddituum, jurium et emolumento-
rum, sanctissimo et beatissimo domino nostro Pa-
pae et ipsius admodum reverende Camerae Apos-
tolicae pertinentium, receptor et administrator
ac subcollector generalis, de cuius facultate et potes-
tate jam alias in actis causae et causarum huius-
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modi plenissime constat, deducens de jure et de
facto et tam in rito quam in recto more Came-
rae, omnia et singula supradicta, exhibensque
dictum transactionis et concordiae instrumen-
tum ex actis dictae scribaniae sumptum, ut inse-
ratur seu consuatur, sine tamen prejuditio aliter
petendi compotum et racionem aliorum fruc-
tuum et bonorum per ipsos perceptorum ex spoliis
quod illustrissimorum dominorum Urgellensis et
Selsonensis episcoporum et aliorum dicte Came-
rae Apostolicae pertinentium, vestram reverendam
doctoris Josephi Gallart Thaulera, presbiteri, judi-
cis et executoris, ad executionem literarum apos-
tolicarum commissionis generalis dicti domini
commissarii ab illustrissimo et reverendissimo do-
mino in Hispanyarum regnis nuncio, una cum
aliis et insolidum specialiter //et expresse deputa-
ti et nominatati petit et requissit quatenus more
Camerae Apostolicae, procedens sub ecclesiasticis
sententiis, censuris et penis, etiam excomunica-
tionis majoris apostolicae latae sententiae et dic-
torum ecclesiasticorum interdicti ingressus eccle-
siae et aliis etiam peccuniariis arbitrio vestrae
reverende moderandis et aplicandis mandet dic-
tis illustribus et reverendis Josepho Hieronymo
Basora, don Joanni Grimau et Michaeli Texidor,
deputatis necnon, et Francisco Ferrer, don Fran-
cisco Gamis et Francisco Alaix, auditoribus com-
putorum Generalis Cataloniae, quatenus infra
breve terminum pro trina canonica monitione
per vestram reverendam prefigendum, dent, tra-
dent, liberent atque solvent, realiter et cum efec-
tu, ex tamen tabulam et banchum presentis civi-
tatis Barcinone, prout fuit conventum prefato
domino Paulo Lleopart, uti commissario generali
praedicto, praefatas tres mille et septingentum li-
bras –3.700a lliures. De aquestas reba Cadioto
dos mília lliuras–, monetae argenteae tunc cur-
sum habens, debitas et ad solvendum restantes ex
praefatis quinque mille et quingentum libris, ex
causa dictae transactionis sanctitati suae et ip-
sius reverende Camerae Apostolicae debitis et sol-
vere promissis, una cum expensis factis et facien-
dis et infra ipsum tempus doceant illas solvisse,
aut cum dicto domino commissario generali se
concordasse alioquin die primo juridico imme-
diate sequenti post dictum terminum praefagen-
dum compareat loco et hora designadis, adviden-
dum omnes vel ipsos singulos aut singuli arbitrio
dicti domini commissarii generalis pro suo ma-
gistratu declarari incursas in dictis paenis et cen-
suris et alias prout de jure justitiae in omnibus
semper mediante, et pro his mandata more Ca-
merae fieri et expediri cum condempnatione ex-
pensarum factarum et fiandarum juribus fisci
in omnibus semper salvis. Altissimus Servat, reve-
rende Camerae Apostolicae fisci advocatus».
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Quaquidem suplicacione nobis oblata et praesen-
tata ad calcem illius manu nostra propria //feci-
mus provisionem sequentem:

«Undecima januarii millesimi sexcentesimi quin-
quagesimi octavi, inserantur, producta et viso pro-
videbitur doctor Josephus Gallart Thaulera, judex
et executor apostolicus, vigore cuiusquidem provi-
sionis per nos factae per dictum et infrascriptum
notarium, fuit incertum et continuatum transac-
tionis et concordiae instrumentum per dictum do-
minum commissarium generalem inde super in-
certa superiore exhibitum, quod tanquam ex actis
scribaniae majoris domus vestre Generalitatis
sumptum minime inseri mandamus. Postmodum
vero super praemissis omnibus et singulis legitimo
confecto processu instante dicto domino Paulo Lleo-
part et de concilio dominorum consulentium feci-
mus provisionem tenoris sequentis:

«Die decimo quarto mensis januarii anno a Nati-
vitate Domini millesimo sexcentesimo quinquage-
simo octavo. Visa praesentatione literarum aposto-
licarum commissionis generalis illustri et providi
viri domini Pauli Lleopart et nominationis judicis
infrascripti, sub die undecimo currentis. Visa supli-
catione oblata per dictum dominum Paulum Lleo-
part sub dicto die. Viso transactionis et concordiae
instrumento in ea exhibito. Visis denique videndis
et aliis omnibus et singulis in presenti processu de-
ductis, attentis infrascriptis, dominus judex et exe-
cutor apostolicus de concilio infrascriptorum domi-
norum consulentium providet mandatum petitum
per dictum dominum commissarium generalem
adversus seu contra reverendos Josephum Hierony-
mum Basora, canonicum Ilerdensis, don Joannem
de Grimau et Michaelem Texidor, deputatos Gene-
ralis Catalonie, et reverendum Franciscum Ferrer,
etiam canonicum Ilerdensis, don Franciscum Ga-
mis et Franciscum Alaix, auditores computorum,
pro solutione trium mille et septingentarum libra-
rum, monetae argenteae Barchinonenis, more
Camerae, cum termino pro tribus monitionibus
dierum, sub penis et censuris ecclesiasticis etiam //
excomunicationis majoris apostolicae in omnes et
singulos inobedientes relexandum fore et esset, prout
cum presenti expediri et relexari mandat innobe-
dientes autem et rebeldes, ex nunc prout ex tunc, sen-
tentiam excomunicationis majoris apostolicae fere
et in ipsam incurrisse in his scriptis promulgat, qua-
rum censurarum absolutio sibi et superiori suo reser-
vat, publicationem vero ipsarum quoad omnes vel
singulos arbitris dicto domino commissaris generalis
dimittit ipsosque pro die juridica immediate se-
quenti de decima ada decimam horas meridiei, in
aula domorum dicti domini commissariis generalis,
ad videndum et audiendum fieri dictam declara-
tionem citat et citari mandat ipsosque in expensis

factis et faciendis condemnat, et juribus fisci dic-
tae reverende Camerae Apostolicae semper salvis,
literas sive mandata opportuna more Camerae et
juxta stylum fieri et expediri mandat. Doctor Josep-
hus Gallart Thaulera, judex et executor apostolicus.
Peralta, consulens. Mir, consulens. Graells, consu-
lens. Vidal y Roca, consulens».

Et, quia parum prodecet sententias fieri nisi de-
bitae executioni demandentur, nos, igitur doctor
Josephus Gallart Thaulera, judex et executor
apostolicus praefatus, pro executione dictae nos-
trae provisionis, de concilio dictorum et infras-
criptorum dominorum consulentium, petente-
que, instante et requirente dicto domino Paulo
Lleopart, commissario generali praefato, atten-
dentes requisitionem et petitionem per dictum
dominum commissarium generalem factam fore
et esse justam et racioni consonam, volentesque
mandata apostolica nobis in hac parte directa et
maxime ea in quibus de interesse sanctitatis suae
et ipsius admodum reverende Camerae Apostoli-
cae agitur negotiis reverenter exequi ut tenemur,
presentes fieri et expediri jussimus, quarum teno-
re praefatas suae commissionis generalis, necnon
et nostrae huiusmodi apostolicas literas ac supe-
riorem per dictum dominum commissarium ge-
neralem nobis praesentatam ac transactionis et
concordiae instrumentum // in ea exhibitum, ex
actis vestrae scribaniae sumptum, provisionesque
per nos tam ad illius calcem quam de concilio
dictorum et infrascriptorum dominorum consu-
lentium de super factas, hunc quod nostrum pro-
cessum et omnia et singula in eis contenta et su-
per incerta vobis, dictis illustribus et reverendis
dominis Josephi Hieronymo Besora, don Joanni
de Grimau et Michaeli Texidor, deputatis, Fran-
cisco Ferrer, don Francisco Gamis et Francisco
Alaix, auditoribus computorum, principatus
Catalonie, ac vestrum cuilibet et aliis omnibus et
singulis surpadictis, comuniter vel divisim, inti-
mantes et notificantes ad notitiam vestram et
cuiuslibet vestrum deducentes, per presentes, vos et
vestrum quemlibet requerimus et monemus pri-
mo, secundo, tertio ac peremptorio termino vobis-
que, in virtutae sanctae obedientiae et sub exco-
municationis majoris apostolicae latae sententiae
trina canonica monitione premissa, in casu non
paritionis ipso facto non currenda, quam in vos
omnes et singulos inobedientes et rebeldes, ex nunc
prout ex tunc, ferimus in his scriptis ac etiam pro-
mulgamus et huius absolutionem nobis et superio-
ri nostro tantum modo reservamus dicta auctori-
tate apostolica nobis conmissa et qua fungimur
in hac parte vobis dicimus, praecipimus ac dis-
tricte precipiendo mandamusa quatenus, infra
sex dies proximos et immediate sequentes a die no-
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tificationis praesentium vobis et vestris cuilibet
faciens in antea continue computans quos vobis
ad hec, scilicet, duos pro primo, duos pro secundo,
et reliquos duos pro tertio peremptorio termino ac
monitione canonica assignamus, detis, tradatis
et liberetis atque salvatis dicto domino Paulo Lle-
opart, commissario generali praedicto, realiter et
cum efectu, extra tamen tabulam aut banchum
presentis civitatis Barcinone, prout fuit conven-
tum, tres mille et septingentum libras, monetae
argenteae tunc // cursum habens, per vos debitas
et ad solvendum restantes ex illis quinque mille et
quingentum libris ex causa transactionis aut
concordiae inter nobilem Emanuelem Lopes,
commissarium generalem reverende Camerae
Apostolicae, ex una, et tunc illustres dominos de-
putatos vestrae Generalitatis Cataloniae, ex alte-
ra partibus, initae et concordatae instrumento in
actis scribaniae majoris vestrae domus sub die jo-
vis, decimo tertio mensis novembris anni millesi-
mi sexcentessimi quinquagesimi tertii, salvo ta-
men jure recti calculi, in majori vel minori
summa, et siquid ex quantitate praedicta fuerit
exsolutum sanctitati suae et ipsius admodum re-
verende Camerae Apostolicae ex causis praemissis
et aliis large in de super incerta superiore conten-
tis et expressis debitis et solvere promisis, una cum
expensis factis et faciendis et infra dictum tem-
pus, doceatis ipsas solvisse aut cum dicto domino
commissario generali vos concordasse. Alioquin,
dicto termino elapso, si nostris huiusmodi imo ve-
rius apostolicis minime parveritis mandatis et
praedicta facere distuleritis, quod non credimus,
in vos omnes et singulos inobendientes et rebeldes
exomunicationis majoris apostolicae sententia, ex
nunc pro tunc, ferimus in his scriptis ac etiam
promulgamus cuius absolutionem nobis et supe-
riori nostro tantum modo reservamus, citando,
nunc prout ex tunc, vos harum serie citamus qua-
tenus, die primo juridico immediate sequenti post
lapsos dictos sex, compareatis personaliter coram
nobis et in juditio per nos habendo in domibus
dicti domini commissarii generalis, sitis in pre-
senti civitate Barcinone, coram domibusa jurium
vestrae Generalitatis, ante portale Maris eius-
dem, quas pro loco nostrae audientiae deputamus
mane, scilicet, de decima ad undecima horas me-
ridiei, ad videndum et audiendum vos vel singu-
los aut quemcunque vestrum arbitrio dicti domi-
ni commissarii generalis declarari et publicari
incursos in dictam penam excomunicationis ma-
joris apostolicae et aliis procedi, prout de jure.
Alioquin, si comparueritis vel non in vestris ab-
sentia et contumatia, faciemus dictam declara-
tionem et procedemus et procedere mandavimus
ad ipsarum censurarum publicationem, agrava-
tionem et regravationem et aliis, prout de jure et
styllo admodum reverende Camerae Apostolicae
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invenerimus fore procedendum, // et ordo dicta-
verit racionis vestris absentia et contumatia in
aliquo, non obstantibus juribus tamen fisci reve-
rende Camerae Apostolicae in omnibus semper
salvis. In quorum fidem presentes fieri et expediri
jussimus manu nostra subscriptas sigilloque mu-
nitas ac per infrascriptum notarium et scribam
referendatas. Datas Barchinone, die decimo quar-
to mensis januarii anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo quinquagesimo octavo.
Doctor Josephus Gallart Taulera, judex et exequ-
tor apostolicarum».

De mandato dicti domini judicis et executoris
apostolici expeditis. Jacynthus Borras, notarius
publicus Barcinone.

Presentatae fuerunt huiusmodi litterae domino
Francisco Alaix, auditori computorum pro sta-
mento regali, die 11 februarii 1658.

122 A
/1r

Diea quarta mensis octobris anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo quinquagessimo
sexto.

Ego, Petrus Farell, civis honoratus Barcinona, re-
ceptor jurium Generalis presentis Cathalonie
principatus, gratis, et cetera, constituo et ordino
procuratricem meam certam, et cetera, ita quod,
et cetera, dominam Margaritam Farell, uxorem
meam, presentem, ad videlicet, per me et nomine
meo, renunciandum in manu et posse admodum
illustrium dominorum deputatorum dicti Gene-
ralis Cathalonie, vel alterius cuiuscumque perso-
narum inde ab eis potestatem habentis vel habi-
ture, pure, libere et simpliciter, seu in favorem
persone dicta domine procuratrici [sue] benevisse
dictumb officium receptoris jurium Generalis
Cathalonie, cum omnibus juribus et pertinentiis
suis universis, dictamque renuntiationem ad-
mitti suplicandum et si // 122/1v // oportuerit
personam in cuius favorem dictam fecerit renun-
tiationes de dicto officio, cum juribus et pertinen-
tiis suis universis, provideri et investiri et in illius
possessione mitti supplicandum, et pro his quas-
cumque supplicaciones, verbo vel in scriptis, dan-
dum et presentandum easque signari, provideri
et expediri supplicandum et generaliter, et cete-
ra, et cum posse substituendi, et cetera. Promitto
habere rattum, et cetera. Et non revocare sub om-
nium et singulorum bonorum meorum obligatio-
ne, et cetera. Et demum, et cetera.
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Testes sunt Joannes Dossa et Hiacintus Aleu, tex-
tores lini, cives Barcinone.

Premissis alieno calamo scriptis fidem facio ego,
Franciscus Llunell, apostolica et regia auctorita-
tibus notarius publicus Barcinone, hec propria
scribens manu.

122 B
/2r

Diea quarta mensis octobris anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo quinquagessimo
sexto.

Ego, Margaritta Farell, uxor magnifici Petri
Farell, civis honorati Barcinone, receptoris ju-
rium Generalis presentis Cathalonie principatus,
procuratrix ad infrascripta cum facultatem
substituendi legittime constituta et ordinata dic-
to honorabile Petro Farell, viro meo, prout de dic-
ta mea procuracione in qua de dicta facultate et
potestate substituendi longasit et habetis mentio
constat instrumento alio penes notario infras-
cripto recepto, die presenti ac paulo ante istud
confecto, dicto nomine, volens uti dicta facultate
substituendi mihi ut predicitur data, attributa
et concessa per dictum dominum principalem et
virum meum, ideo gratis, et cetera, substituo et
ordino procuratorem meum seu // 122/2v // ve-
rius dicti domini principalis mei certis, et cetera,
ita quod, honorabilem Narcisum Feliu, mercato-
rem, civem Barcinone, licet absentem, et cetera,
et notarium, et cetera, ad videlicet, per me et no-
mine meo seu verius, per dicto domino principali
et viro meo renunciandum in manu et posse ad-
modum illustrium dominorum deputatorum
dicti Generalis Cathalonie, vel alterius cuius-
cumque persone inde ab eis potestate habentis, et
cetera, vel habiture, pure, libere et simpliciter, seu
in favorem personeb dicto procuratori meo consti-
tuto benevise dictum suum officium receptoris ju-
rium Generalis Cathalonie, cum omnibus juribus
et pertinentiis suis universis, dictamque renun-
tiationem admitti supplicandum et si oportuerit
personam in cuius favorem dictamc fecerit re-
nuntiationem de dicto officio, cum juribus et 
pertinentiis suis provideri et investiri et in illius
possessionem mitti supplicandum, et pro his quas-
cumque suppli- // cationes, verbo vel in scriptis,
dandum et presentandum easque signari, provi-
deri et expediri supplicandum et generaliter, et
cetera. Promitto dicto nomine habere rattum, et
cetera. Et demum, et cetera.

Testes sunt Augustinus Guillamet, pellisserius, et
Joannes Dossa, textor lini, cives Barcinone.

Premissis alieno calamo scriptis fidem facio ego,
Franciscus Llunell, apostolica et regia auctorita-
tibus notarius publicus Barcinone, hec propria
scribens manu.

125 A
/1r

Molta il·lustre senyor.

Con esta remito a vostra senyoria la informació
me té manat se prengués ab la còpia del con-
curs. Vostra senyoria vègia si altra cosa té que
manar-me. Que guarde Déu. Leida, 14 febrer
1658.

De vostra senyoria que ses mans besa, don Ju-
seph Berardo, diputat local.

125 B
/2r

Universisb et singulis, huiusmodi seriem inspectu-
ris, visuris, lecturis pariterque et audituris attes-
tor indubiamque cum presenti fidem facio ego,
Joannes Casanoves, auctoritate regia notarius
publicus de collegioque notariorum publicorum
civitatis Ilerde scribaque curie ecclesiastice Iler-
densis, quod in quodam libro sive regestro vica-
riatis, intitulato regestrum Viccariatus Ilerden-
sis, anni millesimi sexcentesimi quinquagesimi
sexti, in archivo dicte curie fideliter custodito,
sunt descripte et continuate quedam litere testi-
moniales tenoris sequentis:

«Sanctissimo et beatissimo domino nostro domino
Alexandro, divina providencia Pape Septimo.
Michael de Escartin, Dei et Apostolica Sedis gra-
tia Ilerdensis episcopus regiusque conciliarius,
premisso pedum osculo obedientiam, humilem et
devotam, noverit sanctitas vestra quod vaccante
parrochiali ecclesia oppidi de les Borges Blanques
de Urgell, Ilerdensis diocesis, per obitum reveren-
di Joannis Babtiste Sans, presbiteri, ultimi recto-
ris et pocessoris eiusdem, de mense novembris vita
functi juxta decreta Sacri Concilii Tridentini
fuerunt per me decreta, edicta, queque debite exe-
cutionis demandata et reportata eidemque pa-
rrochiali ecclesie quatuor oppositores se opposue-
runt et, inter ipsos, Petrum de Conte, theologie
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profesorem, offerentes se promptos de sua idonei-
tate subire examen, et ex examinatoribus in
Sancta Sinodo Diocesana in ecclesia Ilerdensis ul-
timo celebrata electis, nominatis et deputatis, et
per ipsam Sinodum aprobatis ad ipsos examinan-
dum tres examinatores elegi et deputavi qui, in
presentia mea, dictum Petrum de Conte, ad dic-
tam parrochialem ecclesiam obtinendum in etate
vita moribus et doctrina magis idoneum invene-
runt et mihi digniorem significarunt et declara-
runt, et quia dicta parrochialis ecclesie in dicto
mense novembris vaccavit et sic sanctitati vestre
reservata existit. Ideo, per has meas literas, attes-
tor fidemque indubiam facio quod dictus Petrus
de Conte habilior ad dictam parrochialem eccle-
siam obtinendum // 125/2v // in etate vita mori-
bus et doctrina approbatus, taliter quod, per
sanctitatem vestram, possit eidem illam conferre
ne detur illius diuturna vaccatio, in quorum
omnium et singulorum fidem et testimonium
premissorum presentes literas seu publicum ins-
trumentum per nottarium et scribam infrascrip-
tum fieri et expediri, jussi manu et sigillo meis
firmatum et sigillatum. Dattum Ilerde, die vige-
sima mensis decembris anno a Nativitate Domi-
ni millesimo sexcentensimo quinquagesimo sex-
to». Et in premissis aliena manus scriptis in
judicio et extra ab omnibus plena ad habeatur fi-
des ego, idem Joannes Casanoves, notarius, hic
meum appono sig+num.

125 Noverint universi quod anno a Nativitate Do-
/3r mini millesimo sexcentesimo quinquagesimo oc-

tavo, die vero octava mensis januarii, eiusdem
anni intitulati, coram illustri et admodum reve-
rendo domino dompno Josepho Berardo, canonico
et arcidiacano majore sancte Ecclesie Ilerdensis,
deputato locali Generalis civitatis Ilerde et eius co-
llecta, seu in eius persona coram illustre et admo-
dum reverendo domino Michaele Torres, utriusque
juris doctore, canonico dicte Ecclesie, asessore dicti
Generalis, in domo eiusdem Generalis personaliter
reperto et ad invento, comparuit et fuit personaliter
constitutus Dominicus Llopis, notarius publicus
Ilerde, uti procurator fiscalis dicti Generalis et eius
collecte, qui, dicto nomine, quamdam in scriptis ob-
tulit et presentavit, ac offerre et presentare, se dixit
papyri suplicationis sedulam thenori sequentis:

«Il·lustre senyor diputat local.

Inseguint lo orde, per los molt il·lustres senyors
diputats del present principat de Catalunya,
dada als vint-i-dos del mes y any proppassat, y la
deliberació feta, ayxí mateyx, per lo il·lustre
concistori del General de la present ciutat y
col·lecta, celebrat als vint-i-vuyt de dits <die>,
mes y any proppassats, Domingo Llopis, notari
y procurador fiscal del General de dita ciutat y
col·lecta, produint son poder, ut inseratur, per

852

a coses que concerneyxen per a la conservació
de tot lo present Principat y per a tots los effec-
tes y fins útils y necessaris a la Generalitat del dit
principat de Catalunya, et ad futuram et eter-
nam memoriam rei, demane sie rebuda infor-
mació de testimonis y de quiscú de aquells so-
bre les coses següents, per capítols distincts.

Et primo ponit, que diguen si sabem que per lo
il·lustríssim senyor // 125/3v // bisbe de la pre-
sent ciutat de Lleyda, que vuy és, se aje feta pro-
visió et colació de alguna de les rectories té en lo
dit principat de Catalunya, en favor de algun
subjecte e o persona que no sie natural y nadiu
del dit principat de Catalunya, y que sie natural
y nadiu dels regnes de Aragó y Catalunya y no
de la diòcesi o bisbat de Lleyda.

Ítem, que diguen si lo reverent mossèn Pere
Compte, rector que és novament provehit per
lo il·lustríssim senyor bisbea de Lleyda, que vuy
és de la rectoria de la vila de les Borges de Ur-
gell del principat de Catalunya, a hont és nadiu
y natural, de quin regne, de què ciutat, vila o
lloch, de què diòcesis e o bisbat.

La qual informació offereix dit procurador fiscal
demanant aquella ser rebuda y en tot cumpli-
ment de justícia ésser-li ministrat, lo offici, etcè-
tera, que licet, et cetera.

Gomar, advocatus fiscalis Generalis».

Cuiquidem sedula fuit facta provisio sequens:

«Octava januarii millesimo sexcentesimo quin-
quagesimo octavo. Ministratis testibus paratis est
illos recipere.

Doctor Torres, assessor Generalis.

Cuius provisionis de super facta vigore ego, nota-
rius et huiusmodi processus et causa scriba, proces-
si ad inserendum et in presenti originali processu
continuandum, potestatem de super productam
in hunc sequentem modum.

Attestor indubiamque fidem facio ego, Joannes
Casanoves, auctoritate regia notarius publicus et
de collegio notariorum publicorum civitatis Iler-
de, olim scriba Generalitatis dicte civitatis et co-
llecte, infrascriptus, quod in quodam libro inti-
tulato «llibre e o regestre del General de la ciutat y
col·lecta de Lleyda», in posse meo, fideliter recon-
dito et custodito, est apposita et continuata, sub
chalendario infrascripto, clausula thenoris se-
quentis: //
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«Die decima septima mensis maii anno a Nativi-
tate Domini millesimo sexcentesimo quinquagesi-
mo tercio, Ilerde.

Constituït personalment lo noble senyor don
Pau de Monçó, en Lleyda populat, novament
provehit y elegit en lo offici de diputat local en
la ciutat y col·lecta de Lleyda per lo resíduo del
trieni corrent, per los molt il·lustres senyors los
deputats del General del present principat de
Catalunya, com de sa nominació conste ab lle-
tres en deguda forma despedides, dades en Bar-
celona als catorse del corrent, en les quals se li
done poder y facultat per a elegir y nomenar los
officials y ministres que estan vacants en dita
ciutat y col·lecta, com més llargament és de
vèurer en dites lletres a les quals se ha relació,
usant del dit poder y facultat, elegí y nomenà en
procurador fiscal del General de la dita ciutat y
col·lecta al discret Domingo Llopis, notari pú-
blic de Lleyda, present, ab los salaris y càrrechs
acostumats. E lo dit Domingo Llopis, notari,
acceptà lo dit offici de procurador fiscal del Ge-
neral y prometé haver-se bé y llealment en lo
exercici de aquell y prestà lo jurament acostu-
mat en mà y poder del dit senyor don Pau
Monçó, diputat local. De quibus, et cetera.

Testes sunt Raymundus Bellet, drogerius, et Mi-
chael Vilas, blanquerius Ilerde».

In quorum fidem ego, Joannes Casanoves, aucto-
ritate regia notarius publicus et de collegio nota-
riorum publicorum civitatis Ilerde, hic me subs-
cribo et meum appono sig+num.

Cuius provisionis de super facta vigore ego, nota-
rius et huiusmodi processus et cause scriba, proces-
si ad inserendum et in presenti originali processu
continuandum testes de super productos in hunc
sequente<nte>m modum.

Die decima nona mensis januarii anno a Nati-
vitate Domini millesimo sexcentesimo quinqua-
gesimo octavo, Ilerde, deposuit testis sequens: //

Reverendus Jacobus Ferrer, presbiter, utriusque
juris doctor, capellanus capellanie Beate Marie
ad Nives in Sede Ilerdensis institutis et fundatis,
et aetatis ipse dixit quinquaginta annorum, pa-
rum plus vel minus, testis citatus, productus et
nominatus pro parte et ad instanciam Dominici
Llopis, uti procuratoris fiscalis Generalis Ilerde et
eius collecte, qui juravit ad Dominum Deum su-
pra pectus more presbiterorum, precedente prius
et obtinente licencia et facultate illustris domini
vicarii generalis et officii, et cetera, ut ipse asse-
ruit, se dicere et deponere veritatem omnimodam
quam sciret in et super quibus fuerit interroga-
tus.

Et interrogatus ipse testis super contentis in primo
articulo ex articulis pro dicta parte oblatis, eidem
testi lectis, qui testis respondens dixit, que lo que
ell testimoni deposant sab acerca del contengut
en lo sobredit article és que no sab se aje donat
ninguna rectoria a ningú que sie fora del regne,
ni del bisbat, sinó sols sab ell testimoni que tro-
bant-se examinador sinodal examinà a la perso-
na de Pere Compte per a la rectoria de les Bor-
ges, a quatre que estaven opposant en aquella, y
inseguint lo que dispose lo sagrat Concili de
Trento graduaren en primer lloch a dit Comp-
te, lo qual no sab si és del bisbat, ni aragonès, ni
de quina vila, ni lloch.

Interrogatus super contentis in secundo articulo
ex articulis pro dicta parte oblatis, eidem testi lec-
tis, qui testis respondendo dixit, que tot lo que
sab ja ho té dit en lo precedent article y que assò
és lo que sab y pot dir en forsa del jurament que
té prestat.

Generaliter autem.

Ad omnia dixit quod non, sed quod deposuit cita-
tus per Joannem Ros, custodem dicti Generalis.
Sic referentem et mihi notarium fidem et relatio-
nem faventem.

Jo, lo doctor Jaume Ferrer, firmo la present de-
posició per mi feta.

Fuit sibi lectum et perseveravit. //

Dictis die et anno, Ilerde, deposuit testis sequens:

Discretus Joannes Casanoves, notarius publicus
Ilerde, aetatis ut ipse dixit triginta annorum,
parum plus vel minus, testis citatus productus et
nominatus pro parte et ad instantiam dicti pro-
curatoris fiscalis, qui juravit ad Dominum Deum
et eius sancta quatuor Evangelia manu sua dex-
tera corporaliter tacta, se dicere et deponere veri-
tatem omnimodam quam sciret in et super qui-
bus fuerit interrogatus.

Et interrogatus ipse testis super contentis in primo
articulo ex articulis pro parte dicti procuratoris
fiscalis oblatis, eidem testi lectis, qui testis respon-
dento dixit, que després que lo il·lustríssim se-
nyor bisbe de Lleyda té possessió de dit bisbat
serveyx ell testimoni deposant de notari en la
cort ecclesiàstica, y com a tal se han actitat en
son poder los processos de les rectories an vacat
en dit temps, y que specíficadament no pot dir
los noms dels que aquelles obtenen perquè se
refereyx als mateyxos processos, y que de les úl-
times ne ha vacat una en lo any proppassat que
és de la vila de les Borges Blanques de Urgell, la
qual, per oposisió y en concurs, conforme dis-
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posició del sagrat Concili de Trento, se donà a
mossèn Pere Compte, que ell testimoni no sab
de a hont és natural y creu és de Aragó, però no
sab si és del bisbat ho fora de ell, ni de que vila
ho lloch.

Interrogatus super secundo ex dictis articulis, ei-
dem testi lectis, qui testis respondendo dixit, que
ja té dit en lo precedent article que per concurs
se provehí la rectoria de la vila de les Borges en
la persona de mossèn Pere Compte, que no sab
de que vila ho lloch és natural y que assò és la
veritat del que sab y pot dir en forsa del jura-
ment que té prestat.

Generaliter autem.

Ad omnia dixit quod non, sed quod deposuit cita-
tus per Joannem Ros, custodem dicti Generalis.
Sich referentem et mihi notarium fidem et rela-
tionem faventem.

Jo, Joan Casanoves, notari, firmo la sobredita
deposisió per mi feta de mà pròpria.

Fuit sibi lectum et perseveravit. //

Dictis die et anno, Ilerde, deposuit testis sequens:

Josephus Querol, scriptor Ilerde, aetatis ut ipse di-
xit viginti quinque annorum, parum plus vel
minus, testis citatus productus et nominatus pro
parte et ad instantiam dicti procuratoris fiscalis,
qui juravit ad Dominum Deum et eius sancta
quatuor Evangelia, manu sua dextera corporali-
ter tacta, se dicere et deponere veritatem omni-
modam quam sciret in et super quibus fuerit in-
terrogatus.

Et interregotus ipse testis super contentis in primo
articulo ex articulis pro dicta parte oblatis, eidem
testi lectis, qui testis respondendo dixit, que ell
sab se ha provehit una rectoria de les Borges a
favor de mossèn Pere Compte, lo qual no sab si
és català ho aragonès, ni menos de quina vila ni
lloch és, lo que dix saber per ser scrivent del no-
tari de la cort del senyor bisbe.

Interrogatus super contentis in secundo ex dictis
articulis pro dicta parte oblatis, eidem testi lectis,
qui testis respondens dixit, que se refereyx al que
té dit en lo precedent article y que assò és lo que
sab y pot dir en forsa del jurament que té prestat.

Generaliter autem.

Ad omnia dixit quod non, sed quod deposuit cita-
tus per Joannem Ros, custodem dicti Generalis.
Sic referentem et mihi notarium fidem et relatio-
nem faventem.
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Jo, Joseph Querol, scrivent, firmo la sobredita
deposisió de ma mia pròpria.

Fuit sibi lectum et perseveravit.

Die trigessima prima predictorum mensis et
anni, Ilerde, deposuit testis sequens:

Reverendus Petrus Franciscus Mallada, sacre te-
ologie doctor, rector parrochialis ecclesie Sancti
Joannis de Platea, dicte civitatis Ilerde, aetatis ut
ipse dixit quadraginta duorum annorum, pa-
rum plus vel minus, testis citatus productus et no-
minatus pro parte et ad instantiam dicti procu-
ratoris fiscalis, qui juravit ad Dominum Deum
supra pectus more presbiterorum, agens prius hec
licentia et facultati illustri domini vicarii gene-
ralis // et officialis dicti reverendi domini Iler-
densis episcopi, se dicere et deponere veritatem
omnimodam quam sciret in et super quibus fue-
rit interrogatus.

Et interrogatus ipse testis super contentis in primo
articulo ex articulis pro dicta parte oblatis, eidem
testi lectis, qui testis respondens dixit, que lo que
ell testimoni sab y pot dir acerca del contingut
en dit article és que ha examinat com ha exami-
nador sinodal en los exàmens de les rectories se
han provehit en la diòcesis de Lleyda, però no
sab los subjectes als qui estan provehides de a
hont són naturals.

Interrogatus ipse testis super contentis in secundo
ex articulis pro dicta parte oblatis, eidem testi lec-
tis, qui testis respondens dixit, que no sab de a
hont és natural mossèn Pere Compte en dit arti-
cle mencionat, y que assò és la veritat de tot lo
que sab y pot dir en forsa del jurament que té
prestat.

Generaliter autem.

Ad omnia dixit quod non, sed quod deposuit cita-
tus per Joannem Ros, custodem dicti Generalis.
Sic referentem et mihi notarium fidem et relatio-
nem faventem.

Jo, lo doctor Pere Francesch Mallada, firmo la
sobredita deposisió.

Fuit sibi lectum et perseveravit».

Copia huiusmodi in his presedentibus IIII papiri
soltis, huius forme presenti comprehenso sumpta
fuit et abstracta per me, Thomem Capdevila, ci-
vem honoratum Barcinone, auctoritate regia nota-
rium publicum Ilerde et de collegio notariorum
publicorum dicti civitatis, scribam Generalis et
collecte presentis civitatis Illerde, a suo originali
processu et cum eodem comprobato, manu aliena
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scriptis, ut igitur premisis in judicio et extra, ab
omnibus absque fides indubia tribuatur ego, dic-
tus Capdevila, hic me subscribo et meum solitum
quo utor, cum supraposito in secunda parte, linea
VI, ubi legit «bisbe», appono sig+num.

126r A

Ela tiempo de la campaña se ba açercando, y por-
que el tercio con que vuestra señoría sirve a su
magestad necesita de reclutarse y comviene que
aya en él los ducientos hombres que vuestra seño-
ría ofreçió, me ha pareçido prevenirlo a vuestra
señoría porque disponga que se hagan, desde lue-
go, las levas neçesarias y me pareçe que sería façi-
litarlas mucho que por parte de vuestra señoría se
diese algun dinero de entrada, y lo que resolviese en
esto podría vuestra señoría participarlo a la ciudad
porque, en conformidad, señalasen la cantidad
que pareciese razonable porque, con uniformidad
y presteza, pudiesen ambas casas proveher sus
terçios en buena forma, que así mismo lo he avisa-
do a la çiudad y espero que vuestra señoría acudi-
rá a esto con toda atención, como comviene al real
serviçio de su magestad. Dios guarde a vuestra se-
ñoría muchos años. En Barcelona, a 15 de marzo
de 1658. El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

127r B

Lob marquès de Olías, Mortara y Çarreal, locti-
nent y capità general.

Venerable nobles amats y fahels de la real ma-
gestat. Havem rebut un despaig de sa magestat,
firmat de sa real mà y despachat en deguda for-
ma de Cancellaria del tenor següent: «El rey.
Illustre marqués de Olías y Mortara, primo de mi
Consejo de Guerra, mi lugartiniente y capitán
general, uno de los officios de la casa de la Dipu-
tación y Generalidad desse Principado y conda-
dos, que en la concessión y confirmación de sus
constituciones y privilegios me reserve para dispo-
ner dellos a mi voluntad, fue el de receptor del Ge-
neral y Bolla dessa ciudad de Barcelona, de que
mandé hazer insaculación con otros en despacho
de veynte y siete de agosto del año passado, mil sys-
cientos cinquenta y cinco, y en él me reservé tam-
bién la facultad de mandar lo que conviniesse en

quanto a servir o no por substituto las personas
que sorteassen en dichos officios, según las causas o
impedimentos dellas. Agora se me ha representa-
do, por parte del doctor Agustín Pinyana de la
ciudad de Tortosa, que ha sorteado en este officio
de receptor por muerte de don Vicente Magarola,
y supplicándome que, respecto de haver de vivir en
dicha ciudad por tener allí su casa y hazienda y
no ser este officio de calidad que requiera su assis-
tencia personal en Barcelona, sea servido darle li-
cencia para poner subrrogado en él y lo he tenido
por bien usando de la facultad que para ello me
reserve, con que el supplicante de la caución y
fiansas necessarias y siendo la persona que nom-
brare a satisfacción vuestra, en cuya conformi-
dad daréys la orden conveniente para que se exe-
cute, advirtiendo que esto ha de ser con sólo un
salario, el que estuviere señalado al dicho officio y
no de otra suerte, que esta es mi voluntad. Dada
en San Lorenzo el Real, a XXVI de octubre MDCL-
VII. Yo, el rey. Vidit don Christoforus Crespi, vi-
cecancellarius. Vidit comes de Robres, regens. Vi-
dit Marta, regens. Vidit don Petrus Villacampa,
regens. Vidit don Paschalis ab Aragonia, regens.
Vidit don Michael de Lanuza. Vidit don Josephus
de Pueyo. Don Didacus de Sada, secretarius». E
com per part del dit doctor Agustí Pinyana sens
haya proposat la persona de Joseph Pinyana,
mercader d’esta ciutat, en subrrogat o substitut
per a servir dit offici de receptor del General //
127v // y Bolla del present Principat, supplicant-
nos approvàssem aquella y posàssem en deguda
execució lo prechalendat orde de sa magestad, y
havent-nos constat de la idoneïtat y sufficiència
del dit Joseph Pinyana per a servir dit offici, ha-
vem approvat aquell y manat despachar la pre-
sent, ab tenor de la qual vos diem y manam que
admetau al dit Joseph Pinyana per substitut y
subrrogat del dit doctor Agustí Pinyana en dit
officii de receptor del General y Bolla, y li do-
neu possessió de aquell per a què·l servesca en la
conformitat que en dit real orde està declarat.
Dada en Barcelona, a XXXI janer de MDCLVIII. El
marquès de Olías y Mortara.

Vidit de Boxados, regens. Jacobus Salamo.

Registrata. In Diversorum Locumtenentia quar-
to, foleo CLXXVIII.

Vuestra excelencia aprueva la persona de Joseph
Pinyana, mercader desta ciudad, para que sirva
el oficio de receptor del General y Bolla deste
Principado en lugar y subrrogado del doctor
Agustín Pinyana, ena conformidad de la orden
de su magestad arriba mencionada.

855

[ 1658 ]

a. carta intercalada entre els folis 125v i 126r del trienni
1656-1659.
b. manament intercalat entre els folis 126v i 127r del trienni
1656-1659. a. en interlineat.



130 B
/1r

Senyora.

Los deputats y ohydors de comptes del General
de Cathalunya y comtats de Rosselló y Serda-
nya, per als llochs vuy vaccants fins al dia present
de deputats y ohydors de comptes dels tres esta-
ments y dels llochs vaccants que estaven inseculats
als officis de la present casa dels tres estaments
de la Deputació, proposan a vostra magestat los
subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.

Deputats ecclesiàstichs.

Per lo lloch de deputat ecclesiàstich religiós,
que vacca per mort del doctor fra don Ignasi de
Ripoll, se proposa:
Mossèn Joan Pagès, de Vallgornera, prior de
Santa Oliva, del orde de Sant Benet, qui està in-
seculat en ohydor ecclesiàstich, capitular de la
ciutat de Tortosa.
Fra Saldoni Boix, del orde de Sant Benet. //

Per lo lloch de deputat militar noble, que vacca
per mort de don Vicens Magarola, se proposa:
Don Jayme Falcó.
Don Joseph Falcó.

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn An-
ton Meca, se proposa:
Mossèn Thomàs de Malla, qui està inseculat en
ohydor militar de la vegueria de Perpinyà.
Mossèn Joan Carreres.

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn Jo-
seph Berart, se proposa:
Mossèn Pau Prexens, qui està inseculat en ohy-
dor militar per la vegueria de Barcelona. //
Mossèn Hierònym Çaconomina, qui està inse-
culat en ohydor militar per la vegueria de Barce-
lona.

Per lo lloch de deputat militar per la vegueria de
Tàrrega, que vacca per mort de mossèn Joan
Batista Desvall, senyor del Püal, se proposa:
Mossèn Thomas Nogués, que ja està inseculat a
ohydor militar per dita vegueria.
Mossèn Salvador Ribot Vinyals y Ciurana, qui
ja està inseculat a ohydor militar per dita vegue-
ria.

Per lo lloch de deputat militar per dita vegueria
de Tàrrega, que vacca per mort de mossèn Fran-
cisco Copons, se proposa:
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Mossèn Luýs Carreres y Planes.
Mossèn Miquel Gay y Perellós.

Deputats reals.

Per lo lloch de deputat real de la ciutat de //
Tortosa, que vacca per mort de mossèn Fran-
cesch Simó Minguella, se proposa:
Mossèn Francesch Alaix, vuy ohydor real.
Mossèn Augustí Duran, ja inseculat ha ohydor.

Per lo lloch de deputat de Barcelona, que vacca
per haver mudat de estat de real a militar lo doc-
tor misser Francesch Llunes, se proposa:
Francisco Respall, qui ja està inseculat en ohy-
dor real per Barcelona.
Lo doctor Francisco Berart.

Per lo lloch de deputat real de Barcelona, que
vacca per haver mudat de estat Joseph Ximenis
y Monrodon de real a ecclesiàstich, se proposa:
Mestre Francesch Gimbert, qui ja està inseculat
en ohydor per Barcelona.
Misser Antoni Pujol.

Per lo lloch de deputat real de Barcelona, que
vacca per mort de mestre Jaume Busquets, se
proposa:
Mestre Antoni Morell, qui ja està inseculat de
// ohydor real de Barcelona.
Misser Joseph Cerdà.

Ohydors ecclesiàstichs.

Per lo lloch de ohydor ecclesiàstich de la Seu de
Gerona, que vacca per mort de mossèn Pere
Coderch y Colom, se proposa:
Lo doctor Narcís Cassart.
Lo doctor Salvi Estanyol, balle.

Ohydors militars.

Per lo lloch de ohydor militar de Barcelona, que
vacca per mort de mossèn Fèlix de Miralles, se
proposa:
Mossèn Baptista Falcó.
Mossèn Francisco Vives.

Per lo lloch de ohydor militar de la vegueria de
Lleyda y sots-vegueria de Pallàs, que vacca per
haver estat muntat ha diputat noble don Joseph
de Avaria, de Tortosa, se proposa: //
Mossèn Joseph Duran.
Mossèn Francesch Capsir.

Per lo lloch de ohydor militar de la vegueria de
Vilafrancha de Panadès, que vacca per mort de
mossèn Francesch Gort y de Jorba, se proposa:
Mossèn Gregori Jordà.
Mossèn Luýs València.
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Ohydors reals.

Per lo lloch de ohydor real de la ciutat de Lley-
da, que vacca pera haver estat inseculat ha depu-
tat mestre Joan Escolàb per dita ciutat, se pro-
posa:
Mestre Jaume Gras.
Mestre Isidro Mallada.

Per lo lloch de ohydor real de Barcelona, que
vacca per mort de mestre Joseph Andreu, se
proposa:
Mossèn Miquel Onophre Monfar, ciutadà
honrrat de Barcelona.
Misser Raphel Nabona. //

Per lo lloch de ohydor real de Perpinyà, que
vacca per haver mudat de estament de real en
militar misser Joseph Balaguer, se proposa:
Mestre Onophre Monsalvo.
Mossèn Francisco Gubert y de Aguilar, burgès
de Perpinyà.

Per lo lloch de ohydor real de Barcelona, mer-
cader, que vacca per mort de mossèn Bernat
Corts, mercader, se proposa:
Mossèn Joseph Çerveró, mercader.
Mossèn Miquel Joan Massana, mercader.

Per lo lloch de ohydor real de Barcelona, que
vacca per mort de mossèn Pere Benet Matali, se
proposa:
Mestre Joan Alòs.
Mestre Jaume Fontana.

Per lo lloch de ohydor real de Perpinyà, que
vacca per mort de Raphel Boldó, se proposa:
Mossèn Joseph Abat, burgès.
Mossèn Joseph Soler y Coma, burgès.

Per lo lloch de ohydor real de Perpinyà, que //
vacca per mort de mossèn Joseph Nabot, se
proposa:
Mossèn Joseph Comte, burgès de Perpinyà.
Mossèn Miquel Barrera.

Per lo lloch de ohydor real de Perpinyà, que
vacca per mort de mossèn Ilàrio Cases, se pro-
posa:
Lo doctor Esteve Costa.
Mossèn Miquel Ham.

Per lo lloch de ohydor real de Gerona, que vac-
ca per mort de misser Jaume Torrent, se propo-
sa:
Misser Francesch Guitart, al qual no se troba
subjecte altre ab los requisits necessaris que de-

manan los llochs de Gerona y per ço no·s pro-
posa altri.

En cas que sa magestat, que Déu guarde, sia
servit aprobar los proposats ha deputats que es-
tan inseculats, a ohydors se anomena:

Primo, per haver proposat per munta de ohydor
ecclesiàstich capitular de la Seu de Tortosa a de-
putat ecclesiàstich religiós mossèn Joan Pagès,
// de Vallgornera, se proposa:
Lo doctor Francisco Martí, canonge de Torto-
sa.
Mossèn Joan Bonamich, canonge de dita Iglé-
sia.

Per haver proposat per munta de ohydor militar
de la vegueria de Tàrrega ha deputat militar de
dita vegueria mossèn Thomàs Nogués y mossèn
Salvador Ribot Vinyals y Ciurana, se proposa:
Mossèn Ambròsio Grosso, senyor de la Fonda-
rella.
Mossèn Pau Bover.

Per haver proposat per munta de ohydor militar
de la vegueria de Barcelona ha deputat militar
de dita vegueria mossèn Pau Prexens y mossèn
Hierònym Çacoromina, se proposa:
Mossèn Joan de Llordat.
Mossèn Joseph Terré y de Cudina.

Per resulta de mossèn Thomàs de Malla de ohy-
dor militar de la vegueria de Perpinyà, se proposa:
Mossèn Joan Balthezar March y de Jalpí.
Mossèn Pere de Albartí, de Llagostera. //

Per haver proposat en lloch de deputat real a
Francisco Respall lo doctor Francisco Berart, se
proposa:
Mestre Jaume Boneu.
Mestre Aleix Rodés.

Per haver proposat en lloch de deputat real de
Barcelona mestre Francesch Gimbert y lo doc-
tor Anthoni Pujol, se proposa:
Hierònym Novell y Bertrolà.
Mossèn Joseph Melich.

Per haver proposat a mestre Antoni Morell en
deputat real de Barcelona se proposa, per resul-
ta de ohydor real de Barcelona:
Mossèn Vicens Fàbregas y Serra.
Mossèn Raphel Çafont.

Per haver proposat per munta a Francesch
Alaix, ohydor real, y a Augustí Duran, també
inseculat ha ohydor real a deputat real de Tor-
tosa, se proposa:
Mossèn Joseph Gregori Alaix, notari.
Mossèn Hierònym Alaix. //

857

[ 1658 ]

a. a continuació ratllat per.
b. Escolà interlineat.



Per los llochs vacants dels officis de las bossas de
la Deputació se proposa:

Primo, per lo lloch del offici de receptor de la
bolla, que vaca per mort de mossèn Francisco
Oriol, canonge de Vich, se proposa:
Lo doctor Joseph Hierònym Besora, deputat
ecclesiàstich.
Lo doctor Francesch Arties, canonge de la Seu
de Lleyda.
Lo doctor Pau Retx, canonge de la Seu de Bar-
celona.

Per lo lloch del offici de donador de ploms, que
vaca per mort del doctor fra don Ignasi de Ri-
poll, se proposa:
Lo doctor Francesch Ferrer, ohydor ecclesiàs-
tich.
Lo doctor Amadeo Ferrer, canonge de Gerona.
Lo doctor Miquel Torres, canonge de Lleyda.

Per lo lloch del offici de receptor de la bolla //
de Barcelona, que vacca per mort de mossèn
Pere Coderch y Colom, se proposa:
Lo doctor Francesch Ferrer, ohydor ecclesiàs-
tich.
Lo doctor Amadeo Ferrer, canonge de Gerona.
Lo doctor Francesch Terrades, canonge de
Lleyda.

Per lo lloch del offici de regent los comptes, que
vacca per mort de fra don Ignasi de Ripoll, se
proposa:
Mossèn Onophre de Çiurana y Bellafilla, ca-
nonge de Gerona.
Mossèn Narcís Burguès, canonge de Gerona.
Lo doctor Joseph Puigvert, canonge de Lleyda.

Per lo lloch ecclesiàstich del offici de síndich,
que vacca per mort de don fra Ignasi de Ripoll,
se proposa:
Lo doctor Francesch Martí, canonge de Torto-
sa.
Lo doctor Joseph Puigvert, canonge de Lleyda.
Mossèn Bonamich, canonge de Tortosa. //

Per lo lloch de militar de la bolsa de regent los
comptes, que vacca per mort de don Vicens
Magarola, se proposa:
Don Francisco Gamis y Falcó, ohydor militar.
Joachim de Montserrat y Soldevila.
Don Joseph Falcó.

Per lo lloch de militar de la bolsa de receptor de
la bolla, que vacca per mort de don Anton Meca,
se proposa:
Don Joan de Grimau y Vilafrancha, deputat mi-
litar.
Don Francisco Llúria.
Don Francisco Vilallonga.
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Per lo lloch de la bolsa de receptor de la bolla,
que vaca per haver mudat de estat de militar a
ecclesiàstich don Miquel Gilabert, se proposa:
Don Joseph Amat y Desbosch, conceller en cap
de Barcelona.
Don Joan Amat y Despalau.
Miquel Gay y Perellós.

Per lo lloch de la bolsa de síndich militar, que //
vaca per mort de mossèn Pere de Padellàs, se
proposa:
Pau de Salvador, donsell.
Francesch Frígola, donsell.
Pau Astor, donsell.

Per lo lloch de la bolsa de síndich, que vaca per ha-
ver mudat de estat de real a ecclesiàstich mossèn
Joseph Ximenis y de Monrodon, se proposa:
Mossèn Miquel Texidor, deputat real.
Mestre Pere Ardió.
Mossèn Thomàs Capdevila.

Per lo lloch de la bolsa de receptor de la bolla de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn Joan
Abrich, se proposa:
Mossèn Miquel Texidor, deputat real.
Mossèn Pere Ardió.
Mossèn Thomàs Capdevila.

Per lo lloch real de la bolsa de scrivent ordinari
de regent los comptes, que vacca per muda-
ment de estat de real a militar del doctor misser
Joseph Balaguer, se proposa:
Mossèn Pau Revull, de Tortosa. //
Mossèn Joseph Gregori Alaix.
Mossèn Hierònym Alaix.

Datat en Barcelona, a XXXI de mars MDCLVIII.

Don Joan Grimau. Lo doctor Joseph Hierò-
nym Besora. Miquel Texidor.

Dominicus Soler, juris utriusque doctor et scriba
major Generalis Catalonie.

130 A
/2r

Molta il·lustres senyors diputats.

El doctor Joan Antoni Albertí, síndich que
fonch de esta universitat per exa ciutat y regna,
és arribat en esta illa y port de Ciutadella ab sal-
vament, gràcies a Déu, juntament ab la provisió
del blat de què tant necessitaven estos pobres
vassalls de sa magestad, de què restam en lo
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agraiment que és just y ab perpètua obligació de
servir a vostra senyoria, per la honra y mersed
havem rebuda, per la bona dispidició y felis de-
pach que vostra senyoria han manat fer a dit sín-
dich ab la permissió y saca de dit blat, que no
se’n esperave menos de vostra senyoria, com a
pares y protectors d’esta isla de sa magestad,
com a tan effectes a sos fills, de què restam de
nou obligadíssims a les acustumades honras y
favors que rebem de vostra senyoria, y en totas
occasions poram experimentar ab quantas veras
desitjam servir a vostra senyoria, que ab certesa
acudirem ab perticular attensió. Guarde Déu a
vostra senyoria molts anys, com pot y le·y supli-
cam. Ciutadella de Menorca, a 26 de maig 1658.
Pere Gomila, Gaspar Saura. Diego Llembias y
per ell Carrió, secretari. Lorens Xamenas.
Jurats de Menorca.

130 A 26 de maig 1658 del(s) jurats de Manorca.
/2v

130 B
/3r

Nosaltresa, Pere Gomila, Gaspar Saura, ciutadà,
Diego Llembias y Llorens Xemenas, lo present
any jurats de la present illa de Menorca, certifi-
cam y fem fee de com lo patró Francesch Cugu-
llada, ab lo seu bargantí, ha aportades en lo port
y moll de Ciutadella de dita illa, terras del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, las vuytanta-sis
quarteres y tres barsellas blat que lo magnífich
doctor Juan Antoni Albertí, síndich de la uni-
versitat de Ciutadella, ha carregades a 5 de abril
del corrent any 1658 en la ciutat de Barcelona,
conforme més llargament consta en la pòlisa de
carragament, las quals dit patró ha entregades
de nostre orde a Pere Antoni Carrió, scrivà y se-
cretari de la general universitat, a 4 dels corrents
mes y any, per compte de dita universitat de
Ciutadella y clavaria de forments, y par a què a la
present certificació sia donada entera fee y crèdit
en qualsevol part la donam nosaltres, dits jurats,
firmada de nostras mans, cellada ab lo cello me-
nor de dita general universitat y refferendada
per lo scrivà y secretari infrascrit. En Ciutadella
de Menorca, a 25 de maig 1658. Pere Gomila,
Gaspar Saura. Diego Llembias y per ell Pere An-
toni Carrió, secretari. Lorens Xamenas.

De manament de dits magnífichs jurats de la
illa, Pere Antoni Carrió, scrivà y secretari.

130 C
/4r

Diumenjaa, 31 de mars 1658. Barcelona.

Memorial de las fermançes que donà lo doctor
Joan Antoni Albartí, síndich de Ciutadella de
Manorca, per si los molt il·lustres senyors depu-
tats, ab intervenció dels senyors ohydors de
comptes, inseguiren lo vot de sos magnífichs as-
sessors y advocat fiscal fet queb lo blat que cons-
tarà que haurà tret dit magnífich síndich, en dit
nom, per dita Ciutadella de Manorca, deurà
major dret de un diner per lliura de diners, com
en lo capítol del llibre dels Quatre Senyals se
conté, que si·s deurà major dret que en tal cas,
ab la sola notifficació de la deliberació que, per
ses senyories, perc dit fet se ferà ha effecte de
què paguen lo demés que per dit dret se deuria,
e o per dit cumpliment de dret, la tingan y de-
gan pagar, encontinent, ditas fermanças, sots
obligació de sa persona y béns de dits síndich y
fermanças, com a deutes fiscals y reals, juxta sti-
lum, et cetera, fiat large, et cetera. Los quals se
obligan insolidum, et cetera. Renunciant las di-
tes fermançes a la lley que primer sia convingut
lo principal que, etcètera.

Y, així mateix, dit síndich se obliga y promet
donant-ne així mateix las mateixas fer- //130/4v
// manças de com dit blat serà arribat en dita
Ciutadella de Manorca, per a viurers dels natu-
rals y habitans en dita Ciutadella, yd que dee dita
notificació y responsió farà constar dins lo ter-
mini de quatra mesos comptadors del dia pre-
sent en avant, sots las penas per capítols de Cort
inposadas. Los quals se obligan de la mateixa
manera.

Raphel Merçer, mercader, Narcís Feliu, merca-
der, de la present ciutat de Barcelona. Don Juan
de Grimau. Joseph Hierònim Besora. Miquel
Texidor.

Testes firmarum dictorum Joannis Anthonii Alber-
ti, prinçipalis, et Raphaellis Marçer ac Narçisi Fe-
liu, fidejussorum predictorum, qui firmarunt Bar-
cinone, die 31 marcii 1658, sunt Josephus Blanch et
Josephus Cortes, virgarii suorum dominationum,
cives Barcinone.

s.n.r D
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Molta il·lustre senyor.

A notícia del procurador fiscal del General ha
pervingut que dilluns en la nit del primer die del
present mes de abril 1658, no han duptat al-
guns fills de perdició entrar dins la casa del Ge-
neral, citu<t>ada devant del portal de Mar, y ro-
bar dos pessas de cordellat blanques, denou
pesses de cordellat que s’i eren portades lo die
de disapte antes, que comptàvem a 30 de mars
proppassat, les quals estaven sobre de un taulell
ha effecte de plomar-les, lo qual robo se és fet
estant les portes del General totes tancades. Y
segons se entén y creu són pujats ha una finestra
alta que està sobre del portal, devant la mar, de
dita casa, y pujats al aposento han ubert ab
violència una porta per a poder baixar baix al
aposento a hont se fan los despatxs, rompent ab
pich de escarpera o altre instrument de ferro la
pedra a hont estave encaixat lo fibló del pany de
la porta, ab què estave tencada, cometent los
lladres manifest torp del General y contrafacció
de la salvaguarda real que tenen les cases del
General. Yb estant la dita casa del General y fi-
nestra de devant del portal de Mar tant cerca de
las santinellas y del cuerpo de guàrdia que allí hy
ha continuament, no·s pot crèurer que persona
alguna se atrevís ha pujar y entrar per les fines-
tres altes que no tingués alguna probabilitat o
certitut que las guardas la·y disimularian, per-
què és cert que no permetrian acostar gent a
aquell puesto sens ser vistos y ser impedits, ma-
jorment portant llum los dits lladres, com se
comprovà ab la llanterna se trobà dalt, en lo
aposento per hont entraren.

Per lo que los molt il·lustres senyors deputats y
ohydors de comptes del General de Cathalunya
suplican y representan a vostra senyoria sia ser-
vit manar-los donar tot favor en tot lo que se of-
feresca al procurador fiscal del General, per a
poder fer constar de dit crim y delinqüents, ha
effecte que lo General puga cobrar les dites co-
ses robades y dits lladres ésser punits y castigats,
comforma de justícia serà trobat fahedor, lo que
de mà de vostra senyoria rebran a tota mercè y
favor.

132 Moltc il·lustre senyor.
/1r

En lo any 1640 los senyors deputats, que ales-
hores eren, aprengueren, per medi de sos minis-
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tres, los fruits y rendes de la mensa archiepisco-
pal de Tarragona, aleshores Sede vacant, y lo
procehit d’elles, per medi de sos ministres y of-
ficials, aplicaren al gasto de la guerra. En lo any
1653 don Emanuel Lopes, com a col·lector de
la Cambra en aquest Principat, nomenat per lo
il·lustríssim senyor núncio de Espanya, demanà
als senyors deputats, que aleshores eren, la resti-
tució del valor dels fruits apresos en lo any
1640. Y reparant los senyors deputats, que ales-
hores eren, en la paga de dita quantitat, pre-
cehint vot del magnífich misser Joan Batista
Pastor, aleshores advocat fiscal del General, als
13 de nohembre 1653, deliberaren ab conven-
ció tinguda ab dit don Emanuel Lopes que de
les pecúnies del General fossen pagades a la
molt reverent Càmara Apostòlica 5 mil 500 lliu-
res, sous, en pecúnia comptant, fora banch y
taula, en execució del qual concert foren paga-
des algunes quantitats, tant per los senyors de-
putats, que aleshores eren en lo trienni antece-
dent, com encara en lo corrent trienni. Y
solicitant Pau Lleopart, com a comissari y sub-
col·lector de la Cambra, la cobrança de la res-
tant quantitat, se ha tingut en aquest concistori
alguna difficultat acerca si restava obligat lo Ge-
neral al dit dèbit, y mirant-se esta matèria, se
presentà als //132/1v // concistorials un manda-
to de part del doctor Joseph Gallart Taulera,
executor apostòlich per ditas lletras per la dita
Cambra, dada als 14 de janer 1658, incertant
una provisió, ab la qual declaran que los molt
il·lustres Joseph Hierònym Besora, don Joan
Grimau, Miquel Texidor, deputats, Francesch
Ferrer, don Francisco Gamis y Francesch Alaix,
ohydorsa del General, dins sis dies per trina y
canònica monició sots pena de excomunicació
major, la qual contra los inobedients, nunch pro
tunch, pública, paguen la dita quantitat de 3 mil
700 lliures, sous, moneda de plata, altrament,
ex nunch prout ex tunch, publican sentència de
excomunicació major, reservant-se la declaració
de les censures y intimació d’elles, lo qual man-
dato fou presentat a 11 de febrer proppassat.

Y després de dit temps, havent-se palotejat y
tractat en concistori per vèurer lo que·s podie
fer, no havent-se pogut pèndrer resolució per
las moltas occupacions d’ell, se presentaren als 6
del corrent íntimas als senyors Joseph Hierò-
nym Besora y Miquel Texidor, deputat eccle-
siàstich y real, alb noble don Francisco Gamis y
Francesch Alaix, ohydor militar y real, notiffi-
cant-los com per dit doctor Gallart, en dit nom,
se havia declarat haver incidit en la dita excomu-
nicació y censuras per no haver pagat a la Cam-
bra Apostòlica, y havent tinguts juntas los mag-
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nífichs assessors, advocat fiscal y doctors aplicats
en esta casa, antes de arribar a la conclusió de la
resolució se ha de pèndrer, ha aparegut juntar a
vostra senyoria per a què, en occasió tant apre-
tada, a hont interessa tant lo General y tot lo
Principat en lo honor de aquest concistori, vos-
tra senyoria se servesca aconsellar lo que deuria
fer per cumplir a sa obligació, axí en lo hu com
// 132/3r // altre for, perquè, seguint aquell,
acertarà en la resolució que se pendrà.

132 B
/2r

Dubiaa.

1. Utrum declaratio censurarum et omnia proce-
dimenta facta per Josephum Gallart Taulera,
presbiterum, sacre teologie et artium doctorem,
contra dominos deputatos, procedendo tanquam
judicem et executorem apostolicum reverende Ca-
mare Apostolica ab illustrissimo domino nuntio
subdelegatum, sit nulla ex eo quod dictus Gallart
dignitatem aliquam eclesiasticam necb obtinet.

2. An sit nulla sententia excomunicationis ex eo
quia facta sine clausula justificativa.

3. Utrum sint nulla hec procedimenta eo quia
executa ob non solutionem majoris quantitatis
quam debetur.

4. An excomunicatio sit nulla ex eo quia ocasione
censure est impedita administratio totius Gene-
ralitatisc ei suspensa, licet declaratio excomuni-
cationis sit facta cuilibetd nominatione.

5. Utrum appellatio interponenda a publicatio-
ne operetur effectum suspensionum ne sint vitan-
di.

132 A
/4r

Diee undecima februarii anni currentis, fuerunt
presentate quedam scripture admodum illustri-
bus dominis Josepho Hieronymo Besora et Michae-
li Texidor, deputatis ecclesiastico et regali, nobili
Francisco Gamis et Francisco Alaix, auditoribus
militari et regali, Generalis Cathalonie, in qua-
rum inicio legitur nomen vestrum Josephi Ga-

llart Taulera, presbiteri, sacre teologie et artium
doctoris, sub nomine judicis et executoris apostoli-
ci, in quibus legitur quod V. M., dicto nomine, ad
petitionem Pauli Lleopart, pretensi commissarii
admodum reverende Camare Apostolice, sub die
decima quarta januarii anni currentis, providet
mandatum petitum contra supra premenciona-
tos pro solutione trium mille et septigentarum li-
brarum, monete argentie, infra sex predicto pe-
tenti, nomine Camare Apostolice, sub poenis et
censuris ecclesiasticis, etiam excommunicationis
majoris apostolice, in omnes et singulos eorum
inobedientes relaxandum fore et esse prout rela-
xat, ex nunc prout ex tunc, reservando fieri dic-
tam declarationem, que postea fuit notifficata
sexta currentis, declarando predictos incidisse in
predictas censuras prout in predictis scripturis et
notifficationibus latius continetur, ad quas fit
relatio impugnative, que omnia procedimenta
manifeste sunt nulla nullitatis que vicium conti-
nent ex eo, quod cum eis vis exercere jurisdictio-
nem contenciosam tanquam judex et executor
apostolicus, declarando censuras et sententiam
excommunicationis contra supranominatos cum
sis tantum clericus simplex, presbiter, nullam
dignitatem ecclesiasticam obtinens, ab quod es
incapax jurisdictionis delegate qua exercere non
potes, juxta vulgatam juris //132/4v // dispositio-
nem cum clausula irritanti, quam Camera
Apostolica debet observare. Idcirco, tam scripture
predicte quam declaratio censurarum per te fac-
ta tanquam nulla reputatur et tanquam facta a
persona privata, et licet hec in se verissima sint et
nullo egeant facto tuo ut revocentur cum illud,
quod nullum est nullum pariat juris effectum.
Nichilominus tamen supradictorum legitimus
procurator fidem faciens de sua potestate, prout
ecce, vos requirit quatenus incontinente ad ce-
dandum scandalum, quod ex nulliter per te gestis
est subortum et suboriri posset in tota civitate re-
voces predicta omnia procedimenta contra supra-
nominatos facta illaque incontinenti casses, qua-
tenus de facto processerunt et de cassassione et
revocatione fidem facias. Alias procedetur contra
te et alios quos opportuerit per omnia remedia in
domo Deputationis usitata et per capitula Curie
stabilita a Sede Apostolica confirmata, et alia
sibi de jure omne meliori modo competentia. Re-
quirens notarium, et cetera.

Die XII aprilis MDCLVIII, Barcinone, hora vero oc-
tava, paulo plus et post meridiem, dicti diei, ins-
tante Francisco Rol, clerico Barcinone, ut procu-
ratore illustrium dominorum Josephi Hieronymi
Besora, sacre teologie doctoris et canonici sancte
Ecclesie Illerdensis, deputati ecclesiastici Genera-
lis Cathalonie, et nobilis Francisci Gamis et Fal-
co, auditoris computorum dicti Generalis, ut de
eius potestate constat penes Hieronymum Gali,
auctoritate regia notarium publicum Barcinone,

861

[ 1658 ]

a. relació de dubtes intercalada entre els folis 131v i 132r del
trienni 1656-1659.
b. a continuació ratllat obtinuerit.
c. a continuació ratllat est impedita.
d. a continuació ratllat in individue.
e. escriptura intercalada entre els folis 131v i 132r del trienni
1656-1659.



die octava aprilis millesimi sexcentesimi quin-
quagesimi octavi, ac etiam ut procuratore illus-
trium Michaelis Texidor, civis honorati Barcino-
ne, deputati regalis Generalis Cathalonie, et
Francisci Alaix, civis Dertuse, auditoris compu-
torum // eiusdem Generalis, ut de dicta procura-
tione penes eundem notarium dicti die et anno
apparet, presens scriptura fuit presentata Josepho
Gallart Taulera, sacre teologie et artium docto-
ris, presbitero, nomine quo in dicta scriptura, et
cetera, personaliter reperto in domo sue solite ha-
bitationis sita in domibus ecclesie Sancte Anne,
presentis civitatis, que ei lecta ex verbo ad verbum
fuit eidem petenti copia dicte scripture tradita et
ea per eum accepta fecit responsionem verbisa for-
malibus sequentem: «Que la scriptura a ell pre-
sentada sia notifficada al procurador fiscal de la
reverent Cambra Apostòlica, de quibus, et cete-
ra». Presentibus pro testibus Hieronymo Gali, no-
tario, Josepho Blanch, sartore, et Josepho Cortes,
velerio, civibus Barcinone.

Die 14 aprilis, Barcinone, hora vero quasi septima
post meridiem, presentibus pro testibus Josepho de
[Sampso], domicello, Barcinone populato, et An-
tonio Puig, civi honorato Barcinone, Josephus Ga-
llart Taulera, presbiter, philosophie et sacre teologie
doctor, commissarius et executor Camare Aposto-
lice, et cetera, scripture supradicteb ei presentate
die 12 aprilis, currentis anni, fecit responsionem
que est thenoris sequentis: «Josephus Gallart Tau-
lera, presbiter, et cetera», licet apparet in papiro
in presenti libro consuto, signato littera Ec.

132 B
/5r

Certiffichd y fas fe com ab acte rebut en poder
meu, a vuit de abril mil sis-cents sinquanta-vuit,
los molt il·lustres senyors Joseph Hierònym Be-
sora, doctor en sacra theologia, canonge de la
santa Iglésia de Lleyda, deputat ecclesiàstich del
General de Cathalunya, y don Francisco Gamis
y Falcó, oÿdor militar de dit General, y qualse-
vol d’ells a ssoles, han fet procura a Francisco
Rol, clergue, present, per a què en nom lur
puga aportar y tractar qualsevols plets y causas
que se aportassen entre dits senyors de una y al-
tres qualsevols persones de part altra, pel qual-
sevols rahons y causes, y comparèxer devant
qualsevols officials, jutges o persones y per a
tots plets, largament, com més largament en
dita procura està contengut.
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De premissis fidem facio ego, Hieronymus Gali,
// 132/5v // auctoritate regia notarius publicus,
civis Barcinone, hec propria scribens manu.

132 C
/6r

Certifficha y fas fe com ab acte rebut en poder
meu, a vuit de abril mil sis-cents sinquanta-vuit,
los molt il·lustres senyors Miquel Texidor, ciu-
tadà honrat de Barcelona, deputat real del Ge-
neral de Cathalunya, y Francesch Alaix, ciutadà
de Tortosa, oÿdor de comptes de dit General, y
qualsevol d’ells a ssoles, han fet procura a Fran-
cisco Rol, clergue, present, per a què en nom
llur puga tractar y portar qualsevols plets y cau-
ses que se aportassen entre dits senyors de una y
altres qualsevols persones de part altra, per
qualsevols rahons y causes, y comparèxer de-
vant qualsevols officials, jutges o persona y per a
tots plets, largament, com més llargament en
dita procura està contengut.

De premissis fidem facio ego, Hieronymus Gali,
auctoritate // 132/6v // regia notarius publicus,
civis Barcinone, hec propria scribens manu.

133r D

Jhesúsb, Maria.

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors del General de Cathalunya als
assessors, advocat fiscal de dit General y doctors
aplicats, infrascrits, acerca de la validitat dels
procehiments fets contra dels molt il·lustres se-
nyors lo doctor Joseph Hierònim Besora, don
Joan Grimau y Miquel Texidor, deputats, don
Francisco Gamis y Falcó y Francesch Alaix, oÿ-
dors militar y real, en nom del doctor Joseph
Gallart Taulera, doctor en arts y theologia, sots
títol de jutge executor apostòlich de la molt re-
verent Cambra Apostòlica. Vistas las scripturas
presentadas en nom de dit doctor Gallart, dels
senyors canonge Besora, Miquel Texidor, de-
putats ecclesiàstic y real, don Francisco Gamis y
Falcó y Francesch Alaix, oÿdors militar y real, en
dit nom de jutge executor apostòlich de la molt
reverent Cambra Apostòlica, contenint monició
que pagassen a Pau Leopart, pretès comissari de
la Cambra, tres mil y set-centas lliuras de plata,
que pretén deu lo General a dita Cambra Apostò-
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lica, dins sis dias, per primera, segon<on>a y
tercera monició, sots pena de excomunicació
mayor apostòlica, la qual passat dit termini,
nunc pro tunch, la profereix y declara haver inci-
dit, reservant-se la declaració d’ella, com en di-
tas scripturas més llargament se contéa. Vista la
íntima que a 6 del corrent se presentà als sobre-
mencionats deputats eclesiàstich y real, oÿdors
militar y real. Vista altra scriptura presentada al
noble don Joan Grimau, deputat militar, a 10 del
corrent del mateix tenor que la presentada en
nom de dit doctor Gallart en lo dit dia de 11 de
febrer proppassat. Vist lo que·s havia de vèurer.

Attès que lo dit doctor Gallart ab ditas scriptu-
ras vol y pretén exercir jurisdicció ecclesiàstica
delegada contenciosa en nom de jutge y execu-
tor apostòlich de la molt reverent Cambra
Apostòlica, essent només que un simple preve-
re, sens obtenir alguna dignitat ecclesiàstica, y
axí le faltan las qualitats requisitas per a ser jutge
delegat apostòlic y com a tal exercir jurisdicció
contenciosa y publicar censuras, y obstar-li la
disposició del capítol «Statutum de rescriptis in.
6.», lo qual conté decret irritant de tots los actes
per dit //133v // doctor Gallart fets, y obra en ell
deffecte de jurisdicció per no ésser prevere qua-
lificat com dit capítol disposa, de on consta que
tots los procehiments per dit Gallart fets són
manifestament nul·los per deffecte deb capacitat
de jurisdicció en dit doctor Gallart, y axí ha pro-
cehit en ell com a persona privada. Per so, són
de vot y parer que las ditasc scripturas contenint
monitoris y la declaració subseguida són nul·los
de ninguna forsa y valor, y que en ells ha pro-
cehit dit doctor Gallart sens tenir la capacitat de
dret requerida per lo exercici de la jurisdicció
delegada que ab ditas scripturas y declaració ha
volgut exercir.

Ruffach, assessor. Tristany, fisci Generalis advoca-
tus. Figuerola, consulens. Mas et Vidal, consulens.
Piella, assessor. Sabater, consulens. Picalques, consu-
lens.

134r E

Josephusd Gallart Taulera, presbiter, philosophie
et sacre teologie doctor, comissarius et executor
apostolice ab illustrissimo et reverendissimo domi-
no don Camillo de Maximis Camere Apostolice,
clerico, patriarche Hyerosolimitanensis, serenissi-
mi domini nunci domini Alexandri, divina pro-

videncia, Pape Septimi et eius Sancte Sedis Apos-
tolice in Hispaniarum regnis, cum facultate le-
gati de latere, nunçio juriumque Camere Apos-
tolice, collectore generali nominatus et deputatus
adversus scripturam sibi presentatam die veneris,
12 mensis apprillis, 1658, hora quasi 8 post meri-
diem, per acertum procuratorem admodum
illustrum Josephi Geronimi Besora, deputati ec-
clesiastici, Michaellis Texidor, deputati regalis,
nobilis Francisci Gamis, auditoris computorum
militaris, et Françisci Alaix, auditoris regalis
Cathalonie, poenis scribam mayorem Generalis
Catalonie, que incipit «Die 11 fabruarii» et finis
«competentia. Requiren(s) notarium», dicit ge-
neralia contra et ulterius more et de stylo Came-
re, rite et recte, processisse in vim potestatis sibi
atribute per dictum illustrum et reverendissi-
mum dominum nuncium et collectorem genera-
lem apostolicum in sua commissione, ibi: «Por el
thenor de las presentes y la auctoritat apostólica a
nos concedida de que en esta parte usamos, nom-
bramos por nuestro juez y comissarios apostólicos
al doctor Joseph Gallart Taulera». // 134v // Et
ibi: «Le damos poder y comissión en forma y le co-
metemos nuestras viçes plenariamente, etcétera»,
suaque procedimenta non posse argui de nullita-
te, ex eo quia non dicat constitutus in dignitate
juxta requisita per textum in capitulum «Statu-
tum de rescriptis in. 6.», ex quo eliçere volunt pre-
tensam nullatatem que non procedit in casu nostro,
tum quia disposissio dicti capituli «Statutum»
dum taxat loquitur de judiçibus datis ad lites
quibus a Sanctissimo vel ab eius legato a latere
cause siviles in partibus que debent committi jux-
ta dispositionem dicti capituli «Statutum», viris
constitutis in dignitate et nunch juxta disposissio-
nem Sacri Concilii Tridentini judicibus synoda-
libus et hec hic inolevit praxis et consuetudo, in
huiusmodi causis ordinariis seu plenariis que per
sententiam diffinitivam sunt finiende seu termi-
nande a talibus judiçibus synodalibus, que non
practicantur nec observantur in executionibus
que fiunt per judiçes et executores reverende Ca-
mere Apostolice pro spoliis ecclesiastiçis seu debitis
fiscalibus dicte reverende Camere Apostolice, in
quibus proceditur omni solemnitate remota exe-
cutive sola facti veritate inspecta et appellatione
regesta, ulterius ex abundanti dicit non deffiçere
qualitatem dignitatis cum sit doctor sacre theolo-
gie et lector in universitatibus approbatis qua-
tuordeçim ab hinc annis. Est que absonum in hac
materia dubitare de potestate // delegantis quid-
pe dicti illustrissimi domini nuncii legati a latere
et collectoris generalis apostoliçi, cuius açertioni
standum est in hisque pertinent ad suas faculta-
tes et potestatem ei per Sanctissimum commissas.
Volens igitur suo munere fungi et contra inhobe-
dientes prosedere protestatur se ad ulteriora pro-
cessuum nisi paruerint mandatis apostolicis iam
invinctis, non obstantibus comminationibus mi-
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nus rite et recte factis in dicta scriptura, cum dic-
ti deputati nullam jurizdictionem exerçere pos-
sint, nec valeant in ministros reverende Camere
Apostoliçe imo eo ipso quod impediunt eorum
exerçissium incurrunt çensuras per constitutiones
et decreta apostolica in dictas contra impedientes
vel aliquo modo turbantes executionem factum
per admodum reverendam Cameram Apostoli-
cam pro spoliis et debitis fiscalibus, quibus et aliis
remediis reverende Camere Apostolice competen-
tibus suis casu, loco et tempore, se usurum fore
protestatur. Requirens notarium ut hanc adver-
tionem inçeret et continuet in calçe dicte scriptu-
re et de una absque alia copiam minime tradat et
de his confisciat et tradat sibi et parti dicta reve-
rende Camere Apostolice instrumentum.

137r A

Dicha jo, doctor baix firmat, que visite lo senyor
Jacinto Am, detingut en los càrçers de la Dipu-
tació, lo qual entreb altres malaltias pateix és la
de un dolor de ronyons y de pedra que a no so-
correr-lo ab molts y freqüents remeys y provo-
car-li lo exir de ellas estaria ab grandíssim peril
de sa vida, per lo que necessita de molts y fre-
qüentats remeys, los quals en dita presó indico
ser inpossibilitats de aplicar-li, y per tant neces-
sita de gran assistència la qual en sa casa tindrà.
Y per la veritat fas la present, vuy als 29 de abril
1658. Lo doctor Francisco Jordi.

139r A

Miquelc Figueras, major, patex un dolor còlich
y una diarrea per lo que nececcita de molts re-
meys, altrament parilla molt sa vida, y en lo lloc
ont està tinch per impoccible ce pugan fer. Del
que fas fe vuy, als 4 de maig 1658. Lo doctor
Jaume Fontova.

140r A

Fasd fe yo, Jaume Sayós, notari públich de Bar-
celona, com ab acte rebut en poder meu, lo die
present y avall scrit, Joseph Campllonch, boter
y guarda del General de Cathalunya del portal
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de Mar, ha fet procura a Jaume Oliver, apoteca-
ri de la vila de Pineda, vuy ciutadà de Barcelona,
son sogre, per a renunciar lo dit offici de guarda
en mà y poder dels molt il·lustres senyors depu-
tats del General de Cathalunya y posar-lo en cap
de la persona que dit procurador li aparexerà. Y
per dit effecte dar y presentar suplicacions y al-
tres escripturas, y de la dita renunciació requirir
e instar que·s deuen los actes necessaris y fer tot
lo demés que per dita renunciació serà necessa-
ri, comforme més llargament consta en dita pro-
cura. Feta en Barcelona, a VIIII de maig MDCLVIII.

Ita est Jacobus Sayos, notarius publicus Barcino-
ne, supra memoratus.

141r B

Jhesúsa, Maria.

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors del General de Cathalunya al
advocat fiscal del General, infrascrit, acerca de la
continuació del concert fet per los senyors de-
putats y oÿdors del trienni 1650, ab Emanuel
López, procurador de la molt reverent Càmera
Apostòlica. Vista la desliberació del dit concert
feta a 13 de novembre de 1653 per los senyors
deputats de dit trienni. Vista la nota que al mar-
ge de dita desliberació està continuada per mans
de Sebastià Costa, aleshores scrivà major de dit
General. Vist un vot fet per lo magnífich misserb

Joan Batista Pastor, aleshores advocat fiscal del
General, als 3 de octubre 1653. Vist lo que se
havia de vèurer.

Attès que lo dit magnífich misser Pastor, en son
vot dalt mencionat, aconsellà com a advocat fis-
calc als senyors deputats que lo dèbit que prete-
nia la Càmera Apostòlica en las pecúnias del Ge-
neral, per rahó dels fruyts rebuts de les rendes
dels bisbats vacans per los senyors deputats fo-
ren en lo trienni 1638 y 1641, pertanyents a la
dita reverent Càmera Apostòlica, sed podia con-
certar, y consta que ab deliberació presa als 13
de noembre 1653, en execució de dit vot, los
senyors deputats concertaren loe rebut de la
mensa archiepiscopal de Tarragona, Seu vacant,
prometent pagar cinc mil y cinc-centas lliures de
contans, ab les pagues en dita deliberació con-
tengudes. Y encara que en lo marge de la dita
deliberació de 13 de novembre 1653, estiga no-
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tat que als 4 de maig 1643 rebé don Vicencio
Candioto, com a col·lector de la molt reverent
Càmera Apostòlica, dos mília lliures, y se diga
que dita quantitat se rebé en descàrrec de dit
dèbit concertat als 13 de novembre 1653, y axí
aparega que ditas dos mil lliures se han de dis-
minuir de la quantitat concertada, y lo procura-
dor fiscal de dita Càmera Apostòlica no pot pre-
téndrer la restant quantitat convinguda, com se
ha pretès ab los mandatos que als senyors depu-
tats foren presentats lo die de 11 de febrer
proppassat. Peròa, //141v //per quant las rahons
de dita deliberació de 4 de maig 1643, quant se
giraren las dos mília lliures al col·lector Candio-
to, comprent no tant solament los cens y fruyts
rebuts dels bisbats vacans però encara altres que
espectaven a la reverent Cambra Apostòlica,
puix se diu o que altrament tocan a la reverent
Cambra Apostòlica, ab les quals paraules feren
que la paga estave en descàrrec de altre dèbit y
se trobà haver rebut lo General y los senyors de-
putats de dits triennis 1638 y 1641 altres quan-
titats y fruyts per custòdia spectans a la reverent
Cambra Apostòlica.

Per ço, lo doctor infrascrit és de parer que po-
den los senyors deputats novament concordar
ab lo procurador del il·lustríssim senyor núncio
de Espanya, col·lector general, açerca de la paga
de la quantitat contenguda en la deliberació de
13 de novembre 1653, ab què dit procurador
de dit senyor núncio renúncie, per la quantitat
de les dos mil lliures à rebudes per don Vicents
Candioto, en jornada de 4 de maig 1643, a to-
tes les pretensions li podrian competir contra lo
General per rahó de qualsevols quantitats de di-
ners, axí de spolis com altres fruyts rebuts, la co-
brança de les quals tocàs a la dita Càmera
Apostòlicab, ab llargues clàusules y cessió de
drets sens evicció de dita Càmara. Lo doctor
Aleix Tristany, advocat fiscal de dit General.

141 A
/1r

Loc marquès de Olías y Mortara y Çarreal, locti-
nent y capità general.

Noble amats y fahels de la real magestat los in-
saculadors lo any present dels officis de la casa
de la Diputació del General de Cathalunya, en
Barcelona residints. Per part de don Baptista Fal-
có y de don Juan de Llordat se nos és estat re-
presentat que en esta insaculació, que sa mages-

tat és estat servit fer, venen nomenats en ella per
oÿdors com a mossens y militars, essent la veri-
tat que són nobles, y per a què en llur aprobació
per vosaltres fahedora no se’ls face algun amba-
raç o contradicció, nos han supplicat sia de
mercè nostra manem declarar la intenció de sa
magestat. E nós, tenint consideració al suppli-
cat, havem tingut a bé manar despachar la pre-
sent, per tenor de la qual vos diem y manam
que als dits don Baptista Falcó y don Juan de
Llordat, no obstant sien nobles, los insaculen
en los dits officis de oÿdors com a mossens y mi-
litars, axí com venen nomenats per sa magestat
en son real despaig, per ser esta sa real voluntat,
no obstant qualsevol impediment que en assò hi
pogués haver, al qual, per esta vegada, dispen-
sam y derogam, seguint en lo demés lo ús y for-
ma que·s té en semblants insaculacions. Dada
en Barcelona, a XV de maig MDCLVIII. El mar-
quès de Olías y Mortara.

Vidit de Boxados, regens. Jacobus Salamo.

Registrata. In Diversorum Locumtenentia quar-
to, foleo CCII.

Vuestra excelencia manda a los insaculadores de
la Diputación que apruevan y insaculen en los of-
ficios de oydores a don Baptista Falcó y a don Juan
de Llordat como a mossenes y militares, como vie-
nen nombrados por su magestad.

142 B
/2r

Vuestraa excelencia manda a los insiculadores de
la Deputación que aprueven y ensiculen en los of-
ficios de oydores a don Batista Falcó y a don Joan
de Llordat como a mossenes y militares, como vie-
nen nombrados por su magestad.

Nos, don Franciscus Sans, decretorum doctor, ca-
nonicus et archidiaconus sancte Ecclesie Barcino-
ne, officialis et viccarius generalis pro admodum
illustri et reverendissimo domino Barcinonensis
episcopo, attendentes, vos, infrascriptos dompnum
Raymundum de Queralt, canonicum cathredalis
Barcinone, doctorem Josephum Mayner, canoni-
cum sancte Ecclesie Elnensis, et reverendum do-
minum fratrem Michaelem de Caldes, monachum
ordinis Sancti Benedicti, pro estamento ecclesias-
tico, illustrem dompnum Antonium de Peraper-
tusa, biscomitem de Joch, Raymundum Castello
et Josephum Jover, pro estamento militari, Fran-
ciscum Hons, Gabrielem Cols et Ludovicum La-
farga, medicine doctores, pro estamento regali,
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habilitatores nominatos seu sortea extractos, pres-
titisse juramentum et audivisse certam excomu-
nicationis de observandis capitulis Curiarum et
forma ab illis prescripta // 142/2v // circa habili-
tationem personarum insiculandarum et extra-
hendarum in deputatos et auditores computorum.
Attendentes preterea excelentissimum dominum
locumtenentem et capitaneum generalem in pre-
senti Principatu et comitatibus, cum suo decreto
manu sua firmato, firma Regie Cancellarie, ex-
pedito ac sigillato, datum Barcinone, die XV maii
MDCLVIII, explicasse mentem et intentionem sue
majestatis fuisse, pro hac vice, tantum et sine pre-
judicio capitulorum Curie quod in posterum non
possit trabi in consequentia, habilitarent nobiles
dompnos Baptistam Falco et Joannem de Llordat,
non obstantibus capitulo Curie anni 1493 Cu-
riarum nuncupatarum Dive trine, necnon
etiam precipisse et jussisse, ut non obstanto dicto
capitulo Curie, fieret habilitatio dictorum nobi-
lium in locum militarium, cuius precepto vos te-
nemini obedire et quia pro securitate vestre con-
cientie et ad ubieriorem cauthelam vos petysse a
nobis absolutionem juramenti prestiti et relaxa-
tionem censurarum, quo ad hunc effectum dum
tatxat //habilitandi dictos nobiles in locum mili-
tarium volentes annuere precibus uti justis et ra-
tioni consumis, thenore presentium, auctoritate
dicti nostri officii, absolvimus vos et quemlibet
vestrum a juramento quod vos prestitistis quod
observationem dicti juramenti relaxamus quas
çensuras quo ad hunch effectum dum taxat ex tan-
tibus firmis, juramento et censuris quo ad alia con-
ten<ten>ta in dicto juramento, et ad hunc effec-
tum presentem sic fieri jussimus in scriptis.

145 A
/1r

Ab los venerables y nobles y amados nuestros los di-
putados de la Generalidad del nuestro principa-
do de Cathaluña y condados de Rossellón y Cer-
daña.

El rey.

Diputados. El hospital real de la Corona de Ara-
gón desta corte estava fundado en sitio muy desa-
comodado y no tenía la disposición necessaria
para la curación de los enfermos y assistencia al
culto divino, por lo qual se ha resuelto mudarle a
la calle de Atocha, que es el puesto más a ppropósi-
to que se podía dessear y se ha empeçado la fábri-
ca. Pero siendo neçessario hazer mucho gasto assí
en ella com en la paga del sitio y otras cosas que se

866

offreçen, no hay medio de que acudir a esto, y sien-
do tan interessados los reynos dessa corona en esta
sancta obra, pues ha de redundar no sólo en bene-
fiçio de los pobres que son naturales dellos sino
también en lustre y auctoridad suya, y más en
particular desse Prinçipado por haver sido su
fundador Gaspar Pons, natural del que fue de mi
Consejo de Hasienda, y la dedicación y primer
instituto desta cassa de Nuestra Señora de Mont-
serrate, con que viene a ser major el motivo para
que concurráis a cosa tant propria de vuestra pie-
dad y religioso zelo, como espero de la limosna que
os fuere possible, pues tendréys en ello la parte del
mérito que solicita la necessidad de que se acabe
con toda brevedad, y de que se derá Nuestro Señor
por muy servido y yo también, como también os
significará el marqués de Olías y Mortara, mi lu-
garteniente y capitán, por cuya mano recibiréys
ésta, y por lo que os escrivirán el conde de Robres y
el conde de Albaterra deste mi Consejo Supremo,
protectores de dicho hospital. Dada en Madrid, a
XX de abril MDCLVIII. Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Petrus
de Villacampa, regens. Vidit comes de Albaterra.
Vidit Marta, regens. Vidit don Michael de La-
nuça. Don Didacus de Sada, secretarius.

145 B
/2r

Haviendoa reconocido que el sitio a donde hoy se
alla el hospital de la Corona de Aragón no sólo es
dañoso para la curación de los enfermos sino que
está tan fuera del comercio del lugar que ni el
Consejo puede acudir a las festividades que se le
ofrecen, ni corresponde a la authoridad de tan
grandes reynos, y más estando a vista de otros hos-
pitales fundados y asistidos por reynos particula-
res de la monarchía, resolvimos los años pasados
comprar un sitio en la calle de Atocha para tras-
ladarle y respeto la falta de medios y limosnas has-
ta ahora no se ha acabado de pagar enteramente
el sitio. Y, no obstante esto, se ha dado principio a
la fábrica de la iglesia pareciéndonos que sería
medio y aún crédito de todos los reynos el que se
continuase y perfeçionase, como descrédito y des-
consuelo lo contrario. Y teniendo vuestra señoría
tanta parte en esta obra por el benefiçio que se ha
de seguir a sus naturales, habiendo en la corte
hospital a donde se curen y recojan en su mayor
desemparo y necesidad y, sobretodo, haze mayor la
obligación de vuestra señoría el edificarse la igle-
sia en nombre y proteççión de Nuestra Señora de
Montserrate, por las prendas y general devoción
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de ese Principado, y assí suplicamos a vuestra se-
ñoría nos ayude con alguna limosna, la más con-
siderable que fuere posible, que dé más exemplo
que ha de dar con ella para que los demás reynos
agan lo mismo. Será de suma estimación para
nosotros toda la merced que en este particular nos
hiciere vuestra señoría, y aunque su magestad,
Dios le guarde, escribe sobre esto a vuestra señoría
y es medio único en su afecto y voluntad de vues-
tra señoria el interponer su real authoridad, nos
hallamos obligados los protectores del hospital a
representarlo a vuestra señoría, quedando con
gran confiança de conseguir lo que deseamos y es
menester para que esta obra se continue por la
justificación de ella, por la experiencia que tene-
mos de la piedad de vuestra señoría y la devoción
de Nuestra Señora de Montserrate. Guarde Dios
a vuestra señoría muchos años. Madrid, a 6 de
abril de 1658. El conde de Robres. El conde de Al-
batera.

Señores diputado del General de Cataluña.

145 C
/3r

Pora el incluso despacho de su magestad entende-
rá vuestra señoría quanto necesita de socorro la
nueva erecçión que se haçe en Madrid del ospital
desta corona, y el desseo que su magestad tiene de
su adelantamiento, por lo qual y por lo que inte-
resa todo este Principado con particularidad a los
demás reynos della, no dudaré que vuestra seño-
ría, en quanto huviere lugar, ayudará por su
parte al real y piadoso efecto de su magestad y a la
continuación de obra tan ilustre y sancta, de que
quedaré yo tamvién com muy particular estima-
ción. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Barcelona, a 17 de mayo de 1658. El marqués de
Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

148 A
/1r

Dieb sexta mensis junii anno a Nativitate Domi-
ni millessimo sexcentessimo quinquagessimo octa-
vo. Barcinone.

Ego, Margarita Farell, vidua relicta Petri Fa-
rell, quondam, argenterii, civis Barcinone, ac re-
ceptoris jurium Generalis presentis Principatus

Cathalonie, herevis universalis hereditatis et bo-
norum et omnium que fuerunt dicti quondam
viri mei, dicto nomine, gratis, et cetera, constituo
et ordino procuratorem meum certum, et cetera,
ita quod, et cetera, honorabilem Narcisum Feliu,
mercatorem, civem Barcinone, generum meum,
licet absentem, et cetera, et notarium, et cetera,
ad videlicet, per me et nomine meo, dicto nomine
renunciandum in manibus et posse admodum
illustrium dominorum deputatorum dicti Gene-
ralis Cathalonie vel alterius cuiuscumque perso-
ne inde ab eis facultatem et protestatem habentis,
vel habiture, pure, libere et simpliciter et seu in
favorem Francisci Soler, sartoris, civis dicte civi-
tatis Barcinone, dictum officium receptoris dicti
jurium dicti Generalis Cathalonie, cum omnibus
juribus et pertinentiis suis universis, dictamque
renunciancionem admitti supplicandum et si op-
portune fuerit in persona dicti Francisci Soler, in
cuius favorem dictam fuerint renunciacionem de
dicto officio, cum juribus et pertinentiis suis pro-
videri //148/1v // et investiri ac in illius possessio-
nem mitti, suplicandum, et pro his quascumque
supplicationes, tam verbo vel inscriptis, dandum
et presentandum, easque signari et provideri et
expediri supplicandum et cum posse substituendi,
et cetera. Et demum, et cetera, promitto habere
ratum, et cetera.

Testes sunt Joannes Dossa, textor lini, et Ray-
mundus Caver, sutor, cives Barcinone.

Premissis alieno calamo scriptis fidem facio ego,
Franciscus Llunell, apostolica et regia auctorita-
tibus notarius publicus Barcinone, hec propria
scribens manu.

148 B
/2r

Certifficha y fa fe jo, Francesch Llunell, notari
públich de Barcelona, avall scrit, com lo hono-
rable Pere Farell, argenter, ciutadà de Barcelona
y receptor dels drets del General del present
Principat de Cathalunya, ab son testament que
ha fet hi fermat en Barcelona, als sinch del mes
de agost del any mil sis-cents sinquanta-sis, en
mon poder rebut y testifficat, ha fet y instituït
hereva sua universal a la senyora Margarida Fa-
rell, muller sua, a totas sas voluntats, líberament
fahedores, com estes coses en dit testament es-
tan més llargament contengudes.

Ita est Franciscus Llunell, notarius publicus Bar-
cinone, propria manu.
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149r A

Jesúsa, Maria, Joseph.

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y ohidors de comptes del General de
Cathalunya, als assessors, advocat fiscal y doctors
consultats, infrascrits, acerca de la interposició
de recorsos feta per los condempnats en la visita
pròxim passada sobre las querelas número 30 y
42, y axí matex de la declaració feta sobre la que-
rela número 10 a la règia cort, ab motiu de opres-
sió o injustícia de ditas sentèncias, ésb a saber, si
dits recorsos encontran ab las generals constitu-
cions, privilegis del General; dels quals recorsos
los senyors visitadors del trienni proppassat ne
fan menció en la scriptura que presentaren als se-
nyors deputats als 6 de agost pròxim passatc.
Vists los tresllats de dits recorsos. Vista la dispo-
sició del capítol primer del redrés de las Corts del
any 1599, y tot lo demés que se havia de vèurer.
Attès que en lo capítol comensant «Ítem, que
vos senyor», de las Corts de 1376, que està con-
tinuat en lo llibre dit dels 8 Senyals, està statuhit
y disposat que lo senyor rey, salva sa real clemèn-
cia, ni altres oficials seus, no·s pugan entremètrer
sobre cosas concernents la administració, regi-
ment del General, incidents, dependents o
emergents de aquella. Attès que en lo capítol 3
de las Corts del any 1413, continuat en lo llibre
de Quatre Senyals, foli 7, està statuhit y ordenat
que los deputats, en virtut de la jurisdicció a ells
per lo senyor rey atorgada, jutgen e decidescan
las qüestions del General. Attès també que ab lo
capítol 1 deld redrés del General de 1599, està
statuhit y ordenat que las declaracions y sentèn-
cias dels senyors visitadors, ni dels procehiments
per ells fets, no·s puga suplicar, recórrer, ni
apel·lar, las quals paraulas exclouen tota cone-
xensa dee igual y de superiorf. Attès que havent-
se en la visita del trienni 1623, fetag en lo any
1626, ab sentèncias proferidas en lo any 1627,
condemnats molts officials del General y altres
persones particulars que eran estats insiculadors
en lo dit trienni 1623, en restituhir moltas quan-
titats rebudash en nom de plusos, y no havent-las
pagadas, havent-se oposat per lo procurador fis-
cal en lo judici de la habilitació fahedora per la //
149v // extracció de deputats y ohidors, en lo die
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de santa Magdalena del any 1629, que los dits
oficials y personas condemnades no podian con-
córrer y havian de ser inhàbils com a debitors del
General. Y havent los dits officials y demés perso-
nes deduhit y donat una suplicació als 19 del mes
de juliol 1629, dient de nul·litat de ditas sentèn-
cias, per no haver-los exhigida la deposició, ni
haver-se contestat la lite ab ells, consultats per los
senyors deputats ya ohidors, que leshoras eran,
los nobles y magnífichs don Miquel Sala, regent
la Real Cancellaria, lo doctor Hierònim Grau, lo
doctor Miquel Carreras, lo doctor Miquel Àn-
gell Llorens yb doctor Ramon Rubí de Marimon,
doctors del Real Consell, ab son vot donatc als 21
de dit mes de juliol, resolgueren y foren de parer
sobre las nul·litats al·legades contra los procehi-
ments y sentèncias fetas en dita visitad, per no és-
ser estats citats ni ohits en los processos de las di-
tas sentèncias molts dels que foren condemnats y
executats, no podian dits senyors deputats, ohi-
dors y Novena de la habilitació conèxer ni en-
tremètrer-se de dits procehiments de ditas sentèn-
cias, attès per lo capítol 1 del nou redrés de las
Corts del any 1599 està statuhit y disposat que de
las declaracions, sentèncias y procehiments fetas y
fets per los visitadors del General de Cathalunya
no·s pot suplicar, recórrer, ni appel·lar. De tot lo
que consta quee los dits recorsos interposats y ad-
mesos de las ditas sentèncias de visita, etiam, ab
pretextu de no ser estats citats los condemnats, es-
tan compresos en la prohibició en dit capítol de las
Corts del any 1559.

Per ço, són de parer que, per la dita interposició
y admissió de recors feta en la règia cort y per
los mandatos y lletras despatxadas, se ha contra-
fet al(s) dits capítols dalt expressats y en particu-
lar al dit capítol 1 de las Corts del any 1599, y
que per ço, los senyors deputats y ohidors de
comptes, en observança de las generals consti-
tucions, poden y deuhen exir al reparo //de dita
contrafacció, ab lo modo y forma las generals
constitucions disposan.

Rufach, assessor. Figuerola, consulens. Piella, as-
sessor. Mas et Vidal, consulens. Tristany, fisci Ge-
neralis advocatus.

151r A

Excel·lentíssimf senyor.
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Rebudas las cartas del rey, nostre senyor, que
Déu guarde, de vostra excel·lència y dels se-
nyors comtes de Robres y Albatera, havem anat
conciderant y mirant ab gran atenció, com en-
continent significarem a vostra excel·lència, lo
que en ellas se·ns ha fet merçè de proposar que,
havent-se experimentat que lo ospital de la Co-
rona de Aragó estave cituat en la cort en puesto
poch salubre, se ha manat transferir y de nou
erigir en altre màs commodo, agueren nosaltres
gustat summament participar en lo mèrit de
tant excelsa obra, si per capítols de Corts se·ns
donàs facultat. Trobam-nos llimitats y restrets
per la disposició del capítol 5 de les Corts 1413,
en lo llibre de Quatre Senyals, y del capítol 2 del
redrés del General, Corts 1599, y així supplicam
a sa magestat, vostra excel·lència y en aquells se-
nyors sian servits acceptar nostre desitx de acer-
tar en servir-los com desijam, comforme també
ab eixas cartas que·s donan a vostra excel·lència
per sa magestat y ses senyories per a què sia ser-
vit fer-nos merçè manar que per esta estafeta se
envien, se representa.

152r A

Molta il·lustre senyor.

Hyerònim Major y Sala, sobrecullidor de la part
de ponent, ha comptat las tersas de octubre, no-
vembre y dezembre 1656, janer, fabrer y mars,
abril maig y juny 1657, tant de hordinari com
de guerra, y ha comptat y pagat vuyb, als 19 de
juny 1658, lo proçehit de ditas tersas, tant de
hordinari com de guerra. Y se troba faltar de la
tersa de octubre, novembre y desembre 1656
los llibres següents:

Primo, tots los llibres de la col·lecta de Bala-
guer, per vagar totas ditas taulas. Ítem, Calaf y
Cardona. Ítem, Igualada. Ítem, Bellpuig, Ver-
dú, Anglasola, faltan los llibres.

Y de la tersa janer, fabrer y mars 1657 falta tota
la col·lecta de Balaguer per dita rahó, acçepto
Balaguer y Pons. Ítem, Tarroja, Torà, Calaf,
Guisona y Solçona, faltanc. Y de Tàrraga faltan
tots los llibres de dita col·lecta

Y de la tersa abril, maig y juny 1657, faltan los lli-
bres de tota la col·lecta de Balaguer, acçepto Ba-
laguer y Pons, per vagar. Ítem, los llibres de Tar-
roja, Torà. Ítem, falta tota la col·lecta de Tàrrega.

Y axí fas la dita relació, vuy als 19 de juny 1658.
Erasme de Lana y Fontanet, racional.

153r A

Excel·lentíssima senyor.

En lo lloch y puesto de mestre de camp del tèrcio
de infanteria que la present casa té format en ser-
vey de sa magestad, Déu lo guarde, y beneffici
del present Principat, lo qual vacca per mort de
don Francisco Judice y Espínola, aquest concis-
tori de la Deputació, inseguint lo estil de la pre-
sent casa, anomena don Sebastià Duran, cavaller
del hàbit de Sant Jaume, supplicant a vostra ex-
cel·lència sia servit tenir a bé dita nominació.

s.n.r B

Excel·lentíssimb senyor.

En los llochs y puestos de dos capitans del tèr-
cio de infanteria que la present casa de la Depu-
tació té format en servey de sa magestad, Déu lo
guarde, y beneffici del present Principat, los
quals vaccan, ço és, lo un lloch per mort de don
Francisco Ripoll y l’altre per premoció del ca-
pità Jaume Morales, elegit tinent de la compa-
nya de la guarda de Cathalunya, ço és, per lo
lloch de dit don Francisco Ripoll, los molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, inseguint lo estil de
la present casa, concordament, anomenan don
Gregori Jordà, de la fidelíssima çiutat de Torto-
sa, y per lo lloch de dit Jaume Morales, Hierò-
nym Alaix, ciutadà de dita ciutat de Tortosa,
supplicant a vostra excel·lència sia servit tenir a
béc ditas nominacions.

154 Moltd il·lustre senyor.
/1r

Bonaventura Closa, sobrecullidor de la part de
llavant, ha comptat y pagat las tersas següents
de sa col·lecta, tersa janer, fabrer y mars, abril,
maig y juny 1657, tant de dret ordinari com de
guerra, y ha pagat lo proçehit de aquellas, y axí
matex de la bolla de Gerona las matexas tersas y
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ha pagat. Per lo que fas la present, vuy, als 26 de
juny 1658. Erasme de Lana y Fontanet, racio-
nal.

154 A
/2r

Sua magestad ha sido servido escrivirme lo que
contiene su real despacho siguiente: «Illustre
marqués de Olías y Mortara, primo de mi Conse-
jo de Guerra, mi lugarteniente y capitán gene-
ral, por parte del doctor Francisco Taverner y de
Montornés, canónigo dessa santa Iglesia de Bar-
celona, que reside en Roma, como a síndico de di-
cha Iglesia, se me ha replicado que haviéndose
ventilado una causa en el tribunal de los diputa-
dos y oydores de quentas de ese Principado acerca
de la satisfación y paga de los salarios que los di-
putados del año 1640 enviaron a la corte, de los
quales, y por el estamento eclesiástico, fue uno de-
llos, el suplicante, se dio sentencia en dicho tribu-
nal, declarando que se pagasen dichos salarios; la
qual sentencia, en causa de revista fue confirma-
da y se proveyó el decreto de execución. Y por estar
ausente dicho canónigo, por haverle desterrado a
Roma el govierno de Françia en tiempo de las al-
teraziones, no le quisieron, haviendo dado satisfa-
ción del a los demás que vinieron con él a esta cor-
te, no obstante la justicia que le asiste. Y las
dichas sentencias y las instancias que han hecho
sus procuradores para la cobrança de dichos sala-
rios, que açí estan tasados en 3 mil 411 escudos, 5
sueldos y 8 dineros, moneda catalana. Y que últi-
mamente, haviendo dicho canónigo Taverner //
154/2v // puesto demanda sobre ello contra dichos
diputados ante el consistorio de los visitadores de
la última visita del General de esse Principado, el
año passado de (1)657, ha sido declarado y orde-
nado por ellos que los diputados le paguen la canti-
dad devida por dichos salarios, de cuya sentencia
también ha sido provehido por dichos visitadores
el decreto de execución y todo ha sido notificado en
la forma acostumbrada a dichos diputados, no
obstante lo qual aún no han pagado cosa alguna
de dichos salarios, y me supplica mande que se le
pague como se ha hecho a los demás síndicos con
quienes vino al tiempo referido, y siendo de justi-
cia que el suplicante reciva la satisfación devida en
la cobrança destos salarios, ha parecido encargar y
mandaros que tengáis la mano con los diputados
y oydores de quentas del General de ese Principa-
do que, en conformidad de las sentencias dadas y
pronunciadas en este caso, paguen al suplicante
con todo efecto y brevedad lo que se le deve que así
conviene a la buena administración de la jus-
tiçia. Dada en Aranxuez, a XVII de mayo de

870

1658. Yo, el rey. Don Diego de Sada, secretario.
Don Christóval Crespí, vicecanceller. El conde
Robres. Don Pedro Villacanpa. Marqués de Tra-
ra. Don Joseph Sorrivas. El conde // de Alvatera.
Don Miquel de Lanuza. Don Joseph del Pueyo».

Y porque conviene que la real orden de su mages-
tad tenga devida execución, espero de la atención
y justificación con que vuestra señoría proçede,
que se dará luego execuçión al pagamento desta
deuda, y me avisará de lo que en ello fuere obran-
do para que yo pueda dar de todo quenta a su ma-
gestad. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, a 22 de junio de (1)658. El mar-
qués de Olías y Mortara.

Señores diputados de la ciudad de Barcelona.

155 B
/1r

Diea 6 mensis julii 1658, hora undecima.

Responent lo doctor misser Francesc Vidal y
Roca y lo doctor Pau Benet Mas y Vidal a una
requesta presentada, instant lo sýndic del Gene-
ral de Cathalunya que comensa «Ab la constitu-
ció», y acaba «Requirens vos, notarium», diuhen
que no entenen haver contrafet a constitució al-
guna de las al·legadas en dita requesta, ni altres,
ans bé estan promptes de observar aquellas en
quant obliguen y tingan validatb y en los casos
que en orde dels advocats disposan. Y en quant
haguessen contrafet diuhen que revocan y volen
tenir per revocats qualsevols actes en contrari,
fets y fahedors, requerint al notari no done cò-
pia de dita requesta sens inserció de la present
resposta. Requirens vos, notarium, et cetera.

155 A
/2r

Losc assessors, advocat fiscal y doctors consu-
lents, infrascrits, consultats per part dels molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, en Barcelona resi-
dints, aserca de la contrafacció que·s pretén ha-
ver fet a las generals constitucions de Cathalu-
nya lo doctor misser Francesc Vidal y Rocha y lo
doctor misser Joan Pau Mas y Vidal per haver
advocat y deffensat al reverent doctor Joseph
Stornell, pretès abat de Sant Vicens del castell
de Cardona, en la causa que dit doctor Stornell

[ 1658 ]

a. carta intercalada entre els folis 153v i 154r del trienni
1656-1659.

a. resposta de requesta intercalada entre els folis 154v i 155r
del trienni 1656-1659.
b. a continuació ratllat es.
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1659.



aporta contra lo procurador fiscal del Patrimoni
Real, en poder de Joseph Cervera, notari de la
sala, a relació del magnífich Raphel Vilosa, rela-
dor de dita causa, havent firmat dits advocats la
supplicació en la dita causa presentada, per part
del dit doctor Estornell, als 13 de mars pròxim
passat, ab la qual pretén y demana dit doctor
Estornell que sia admès a purgar la mora per
obtenir la real executòria de la Cancellaria, per
la possessió del dit abadiat, la qual, fins vuy, se li
ha denegada, y té empara al sello real per ser dit
doctor Estornell valencià y extero de Cathalu-
nya, y per consegüent, segons las ditas constitu-
cions, inhàbil per a obtenir lo dit abadiat, las
quals constitucions, particularment en la consti-
tució desena del títol «Que los estrangers no
pugan obtenir beneficis», en lo primer llibre de
las constitucions, foli 26, està disposat que nin-
gú gos advocar, procurar, ni deffensar, en juy ni
fora juy, als dits ecclesiàstichs forasters, sots
pena que los tals presentants, advocants y solici-
tants sian fets inhàbils ipso jure, y sens altra de-
claració de tots officis y beneficis a què los naturals
del present Principat poden e són acostumats
concórrer, y altres penas en la dita y altres cons-
titucions contengudas.

155 Vist lo trasllat de la dita causa, a ont y ha còpia
/2v de la dita supplicació. Vista y altrament llegida

la dita constitució desena. Vistas y ponderadas
més rahons y circunstàncies que·n las consultas
y conferèncias són estadas examinadas, y attès
que en la dita supplicació no suppose, ni fa
mensió alguna, de que dit doctor Estornell sia
foraster, y en la dita constitució desena estiga
disposat que las penas imposadas als advocats
hagen lloch tant solament en lo cas que són im-
posadas als notaris, als quals dita constitució
pohibeix presentar aquells actes que venen en
nom de estrangers. Són de vot y parer quea fins
ara tenint disposat si dits advocats han tingut
notícia de que sia foraster dit doctor Estornell y,
per consegüent, si ha hagut lloch contra dits ad-
vocats las penas de la dita constitució, y que, per
a què se puga provehir al esdevenidor que, ab
paper en forma de requesta, los sia notificat ser
foraster dit doctor Estornell, y quals sian acusa-
das las penas de dita constitució a instància del
síndich ho procurador fiscal del General de Ca-
thalunya, fent llevàs acte en la forma acostuma-
da, insertant aquell en los dietaris, aconsallant
als dits senyors deputats axí ho deliberen per ara
y manen effectuar en orde als dits advocats. Ita
salvo, et cetera.

Piella, assessor. Sabater, utriusque juris doctor,
consulens. Tristany, fisci Generalis advocatus. Va-
lencia, assesssor. Par, juris canonicorum doctor,

consulens. Ferrer, juris utriusque doctor, consu-
lens.

155 B
/3r

Aba la constitució desena del títol «Que los es-
trangers no pugan obtenir beneficis ecclesiàs-
tichs en Cathalunya», està expresament prohibit
lo obtenir abadias en Cathalunya estrangers, y
imposadas penas als qui advocaran, procuraran
y defensaran als dits estrangers, tant en juy com
fóra d’ell, manant y declarant que los tals advo-
cats y solicitants sian fets inhàbils, ipso jure, y
sens altra declaració de tots officis y beneficis a
què los naturals del present Principat poden y
són acostumats concórrer, y que sian exillats del
Principat y comtats sens poder ésser remesos de
dit exili yb que incorregan en pena de mil flo-
rinsc, y que incidescan en las penas apposadas a
semblants personas per los fueros de Aragó y
furs de València, pragmàticas y lleys de Castella,
las quals volan tenir per repetidas ab dita consti-
tució junt ab tot lo tenor de aquella, axí com si
fosen de paraula a paraula continuadas, com ab
dita constitució més llargament se conté.

E com lo doctor Joseph Estornell sia natural del
regne de València, y axí estranger del present
Principatd, vuy provehit en la abadia de Cardo-
na en notòria contrafacció de dita constitució, y
vostres mercès lo deffensan y advocane per a ob-
tenir quieta possessió de dita abadiaf, y per so
han firmat una supplicació per dit doctor Estor-
nell donada en la Real Audiència a relació del
magnífich misser Raphel Vilosa, als 26 de mars
1658, contrag lo procurador fiscal Patrimonial,
notari de Cervera, contravenint y contrafent a
dita constitució, y no obstant que, segons lo te-
nor d’ella, haurian vostres mercès insidit en las
penas ab dita constitució imposadas, ab tot, lo
síndich del General, per a constituir-los en ma-
yor culpa, ab los presents escrits, los notifica y fa
a saber com dit doctor Estornell és estranger del
present Principat y segons las generals constitu-
cions no pot obtenir dita abadia, y per so los re-
quereix y interpolla a vostres mercès y a qualse-
vol de vostres mercès se abstingan de advocar,
patrocinar y deffensarh a dit doctor Estornell en
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a. requeriment intercalat entre els folis 154v i 155r del trien-
ni 1656-1659.
b. y...florins interlineat al marge esquerre.
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la dita causa comensada en la Real Audiència
contra lo procurador fiscal // 155/3v // patrimo-
nial, ni altres que tingan resposta a la pretenció
de obtenir dita abadia y quieta possessió de
aquella, accusant-los las ditas penas, per lo in-
curs de las quals protesta lo dit síndich de valer-
se de tots los remeys lícits y permesos. Requi-
rens notarium, et cetera.

Die IIII mensis julii MDCLVIII.

Presents scriptura fuit presentata magnifico Paulo
Benedicto Mas, juris utriusque doctore, personali-
ter reperto intus domum sue proprie habitationis,
quam fovet in vico vulgo nuncupati de Banys Vells,
et fuit ei tradita copia manibus suis, et ea lectaa, di-
xit se habere eam pro lecta, retinendo sibi tempus
constitutionis ei de jure concessum ad responden-
dum. Instante Josepho Gregorio Alaix, exercente of-
ficium sindici Generali Cathalonie, ex licencia
suarum dominationum durante impedimento
magnifici Joannis Pauli Lloselles. In quo fuerunt
pro testibus reverendus Jacobus Faneca, benefficia-
tus in eclesia Beate Marie de Pinu, presentis civita-
tis, et magnificus Raphael Baco, ville Sancti Felicis,
ville de Guixols, Barcinone residentes.

Dicto die.

Item, eadem scriptura fuit etiam presentata
magnifico Francisco Vidal et Rochab, instante
dicto Josepho Gregorio Alaix, nomine predicto, et
cetera, eademc quod potestate utente de qua verbo
dicto magnifico Francisco Vidal fides per med, se-
cretarium et scribam majorem, et fuit facta, per-
sonaliter reperto intus domum sue proprie habi-
tationis, quam possidet in vico seu loco nuncupato
los Quatre Cantons de Bellafilla, et fuit sibi tradi-
ta copia manibus suis, qui dixit se retinere termi-
num juris ad respondendum, et dixit de nullitate
presentationis ob deffectum potestis requirentis, de
cuius copia auctentica requirit, retinendo se dic-
tam copiam dicte scripture ei traditam et per me
lectam. In quibus fuerunt testes Petrus Marcer,
naturalis civitatis Soria, regne de Castella, nunch
Barcinone residens, et magnifficus Josephus Llo-
rens, juris utriusque doctor, Barcinone habitator.

Et postea die sexta, hora undecima, predictorum
mensis et anni, fuit facta per dictos magnificos
Franciscum Vidal et Roca et Paulum Benedic-
tum Mas et Vidal, utriusque juris decretorum
doctorem, responsio a dicta scriptura eidem pre-
sentata quod est tenoris seguentis inserature ut in
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papiro, signatis littera B. Presentibus pro testibusa

Vicencio Cantalloselles, studente philosophie, et
Paulo Mir, passamanerio, cive Barcinone.

155 C
/4r

Lob marquès de Olías, Mortara y Çarreal, locti-
nent y capità general.

Venerable nobles amats y fahels de la real ma-
gestat los diputats y ohidós de comptes del Ge-
neral de Cathalunya, en Barcelona residints. En
trenta-hu del mes de janer proppassat del cor-
rent any mil sis-cents cinquanta-y-vuyt manà-
rem despachar un real orde firmat de nostra mà
y despedit en deguda forma de Cancellaria, ab
incerta de altre de sa magestat, que Déu guarde,
ab què fou servit donar facultat al doctor Agustí
Pinyana, que sortejà en lo offici de receptor de
la bolla d’esta ciutat per mort de don Vicens
Magarola, de que pogués posar un sorrobat o
substitut en lo exercici de dit offici, com és de
vèurer llargament en aquell, y juntament ap-
provàrem la persona de Joseph Pinyana, merca-
der, ciutadà de la present ciutat, que·ns fou pro-
posada per lo dit doctor Agustí Pinyana, per a
què servís en son lloch lo dit offici de receptor.
Y que en virtut de nostre real despaig vos manà-
rem admetesseu al dit Joseph Pinyana en dit of-
fici y li donasseu possessió de aquell, per a què·l
servís en la conformitat que en dit real orde està
declarat, sobre què nos haveu donat una supli-
cació representant en ella las causas perquè ha-
veu dexat de obehir los dits reals órdens de sa
magestat y nostra, la qual vista en lo Real Con-
sell, y tractat en ell la matèria, y considerant que
sa magestat és estat servit reservar-se la facultat
de ordenar lo que convindrà en respecte de ser-
vir o no dits officis los que seran extrets en ells,
ha aparegut manar despachar la present, per te-
nor de la qual vos diem y manam que, enconti-
nent, sens rèplica ni consulta alguna, admetau y
poseu en possessió del dit offici de receptor de
la bolla al dit Joseph //155/4v // Pinyana, com a
subrrogat y substitut del dit doctor Agustí Pi-
nyana, y en la forma y manera que està conten-
gut en dit nostre despaig de trenta-hu de janer
proppassat, que·us fou presentat per lo secretari
infrascrit. Y si preteneu altra cosa en contrari la
representareu a sa magestat, obehint primer lo
que se·us és estat manat y manam de present,
per ser esta la real voluntat de sa magestat y nos-
tra. Dada en Barcelona, a XXX de maig de MDCL-
VIII. El marquès de Olías y Mortara.

[ 1658 ]

a. a continuació ratllat et.
b. a continuació unes lletres ratllades.
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1656-1659.



Vidit de Boxados, regens. Jacobus Salamo.

Registrata. In Diversorum Locumtenentia quar-
to, foleo CCXII.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohi-
dores de quentas del General de Cataluña pon-
gan en possessión del officio de receptor de la bolla
a Joseph Pinyana, mercader, a quien ha substi-
tuhido en su lugar el doctor Agustín Pinyana.

155 D
/5r

Losa assessors infrascrits, al dubta proposat per
los senyors deputats y oÿdors del General de
Cathalunya acerca del que deuen fer en rahó del
real decret, per Cancellaria despedit, dat en Bar-
celona als 30 de maig proppassat, que conté
que, encontinent, sens rèplica ni consulta algu-
na, admetan y posen en possessió del offici de
receptor de la bolla a Joseph Pinyana, mercader,
com a subrrogat y substitut del doctor Agustí
Pinyana, obtenint dit offici, en la forma y mane-
ra contengut en altre real despaig de 31 de janer
proppassat, són de parer, vist lo real decret so-
bre las insiculacions y provisió de officis del Ge-
neral, dat en Madrid a 27 de agost 1655, que
deuen vostres senyories obeir a lo que en dit
despaig real de 30 de maig està ordenat, posant-
ho en execució com en aquell se conté.

Piella, assessor. Tristany, fisci Generalis advoca-
tus. Valencia, assessor.

156 A
/1r

Losb deputats del General de Cathalunya han
tingut notícia que vostra mercè senyor Antoni
Isern, augutsil del senyorc governador de Catha-
lunya, extrauria del present Principat a Sebastià
Samsó y a Domingo de Nàpols, los quals són es-
tats presos dins lo present Principat y posats dins
los càrcers reals de la ciutat de Barcelona, volent-
los lliurar a officials reals de altre regne per a
remètrer-los al regne de Castella, e o vostra
mercè mateix los extrauria del present Principat,
la qual extracció és contra las generals constitu-
cions de Cathalunya y en particular contra la 1,
2, 10, 13, 14, títol «De jurisdicció de tots jut-
ges», y en particular la 5 del títol «De accusa-

cions», las quals prohibeixen la extracció dels
presos del Principat y volan sian aquells castigats
dins d’ell, lo que molt més proceheix en los sobre
dits Sebastià Samsó y Domingo de Nàpols per
ésser estats delinqüents dins del Principat, tant
per haver-se’ls trobat cosas robadas en Madrid
en son poder y en la ciutat de Barcelona, com
també per ésser estats trobats quant foren presos
ab pistolas y armas prohibidas, lo que és contra la
constitució «Clasificant», títol «De jurisdicció
de tots jutges». Essent donchs dita estracció de
dits presos del present Principat contra las gene-
rals constitucions, no pot vostra mercè fer la dita
estracció, etiam encara que precehesca jussio de
superior, segons la disposició de la constitució
«Poch valdria», títol «De observar constitu-
cions», per so, Jaume Colomera, notari, e o Joan
Falcó, síndichsb <síndich>c del General, substi-
tuïts per Joan Pau //156/1v //de Losellas, síndich
del General, com apar de son poder, prout ecce,
requereix a vostra mercè y interpolla no extraga
dits presos del present Principat, antes bé protes-
ta en cas de recusació lo que no creu de la contra-
facció de ditas constitucions y de las penas ab dita
constitució «Poch valdria» imposadas, y de ins-
tar la declaració d’ellas, si y segons las generals
constitucions permetan. Requirens vos, notarium,
et cetera.

156 B
/2r

Hed visto los dos memoriales de vuestra señoría en
que bienen propuestos el maestro de campo y los ca-
pitanes, cuyos puestos vacan en el terçio con que
vuestra señoría sirve a su magestad, cuyas eleccio-
nes an sido muy conformes a la atención de vuestra
señoría, porque le doy las gracias y a los capitanes se
les despacharán luego sus patentes, acudiendo a mi
señoría por ellas. Guarde Dios a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, a 10 de julio de 1658. El
marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

156 C
/3r

Hee rebut la de sa senyoria de 5 del corrent y
veig lo que en ella me ordene de presentar la re-
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questa al aguasil Antoni Isera, lo que no se à po-
gut eixecutar perquè dit aguasil aribà despús aïr,
discapte, a esta ciutat, a les deu ores del matí y a
les dotse se’n anà d’ella ap los presos, ap què ara,
en estes hores, està ja molt dias lo regne de Valèn-
cia, vostra senyoria me ordene si dec fer alguna
diligència y manar-me en tot servir. Guarde Cris-
to a vostra senyoria. Tortosa, juriol 4, 1658. Jau-
me Montagut, deputat llocal de Tortosa.

Als molt il·lustres senyor(s) diputats.

157 A
/1r

Molta il·lustres senyors deputats del principat
de Catalunya, en Barcelona residens.

Acabo de rèbrer la de vostra senyoria ab lo avís
del intent té lo excel·lentíssim senyor marquez
de Aytona de presentar dos beneficis de son pa-
tronat, per mort del doctor Hierònym Soler, a
un clergue del regne de Aragó. Fins vuy no ha
feta la presentació y tinc per cert que, sent sa ex-
cel·lència tant gran christià y zelós del bé de la
pàtria, repararà en fer cosa contra constitució.
Estimo a vostra senyoria lo advertiment. Jo he
previnguts los officials y vicaris generals per si
acàs venian a ells. Vostra senyoria se asigure que
en assò y demés se digneran manar-me acudiré
ab particular gust al servei de vostra senyoria,
que Déu guarde. Girona y juny, 26 de 1658.

De vostra senyoria, sigur servidor que ses mans
besa, lo bisbe de Gerona.

157 A
/2r

Abb la constitució desena del títol «Que los es-
trangers no pugan obtenir offissis, ni benefissis
ecclesiàstichs en Cathalunya», està prohibit a
qualsevols notari lo llevar actes qualsevols que
sian de col·lacions, ni possessions y presenta-
cions, de qualsevols benefissis ecclesiàstichs del
present Prinçipat a favor de personas estrange-
ras, sots pena de ser privat de la autoritat de no-
tari, de mil florins de or y de ser exillats del pre-
sent Prinçipat y comptats perpètuament. E com
los molt il·lustres senyors deputats del General
de Cathalunya hajan tingut notícia que per lo
excel·lentíssim marquès de Aitona fore nome-
nat Nc ... Beranuy, natural del regne de Aragó,
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per a obtenir los dos benefissis fundats en la
present diòçessi de Girona, lo un en la iglésia de
la vila de Blanes y l’altre en lo monestir de Sant
Salvador de Breda, o en altre iglésia de la present
diòçesis, vacants per mort del doctor Hierònim
Soler, canonge de la santa Iglésia de Tarragona,
y per est effecte, vostra mercè, com a notari de
la cort ecclesiàstica y vicariat de la present diòçe-
sis haja de pèndrar los actes de presentació y
col·lació, per ço, lo procurador fiscal de la pre-
sent col·lecta, en exequció del orde donat per
los dits senyors deputats, lia notifica com lo dit
Beranuy és aragonès y la pena de dita constitu-
ció, protestant-li que en cas vostra mercè no ob-
serve aquellas, lo que no creub, se prossehirà a
que per ellac sia vostra mercè exequtat y declarat
haver inçidit en ellas. Requirens notarium, et ce-
tera.

159 A
/1r

Franciscusd Sanou, presbyter, utriusque juris doc-
tor, canonicus cathedralis ecclesie Celsone et, pro
illustribus dominis decano et Capitulo dicte eccle-
sie, administratoribus episcopatus eiusdem Sede
episcopali vaccante, in spiritualibus et temporali-
bus officialis et viccarius generalis, ipsiusque no-
mine, judex et executor apostolicus, una cum
nonnullis aliis nostris in hac parte collegis specia-
liter a sancta Sede Apostolica deputatus admo-
dum reverendo Capitulo et canonicis secularis et
collegiate ecclesie Sancti Vincentii castri de Car-
dona, olim Urgelensis nunch vero Celsonensis
diocesis, omnibusque aliis et singulis quorum in-
terest aut interesse quosque infrascriptum tangit
negotium, aut tangere potest, vel poterit, quomo-
dolibet in futurum quibuscumque nominibus
censeantur aut qua jurisque perfulgeant digni-
tate salutem in domino et nostris huiusmodi imo
verius apostolicis firmiter obedire mandatis litte-
ras apostolicas serenissimi in Christo Patris et do-
mini nostri domini Innocentii, divina providen-
tia Pape Decimi, bulla plumbea cum cordulis
cananis impendente communitas aliisque debitis
et assuetis, morae Romane Curie requisitis, solem-
nitatibus expeditas, non viciatas, non cancella-
tas, nec in aliqua eorum parte suspectas, sed omni
prorsus vicio et suspicione carentes, ut in earum
prima facie apparebat instante reverendo patre
fra Hieronymo Castanyer, ordinis et religionis
Virginis Marie de Mercede, civitatis Segobive, le-
gitimo procuratore, et pro parte admodum reve-
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rendi domini Josephi Estornell, presbiteri, ustrius-
que juris doctoris, apostolice auctoritate provisi de
abbatia dicte collegiate ecclesie, prout potestatem
legitimam dicti procuratoris vidimus et legimus
instrumento publico acto, recepto et clauso penes
discretum Antonium Masso, notarium regium
regni Valencie, die primo mensis januarii proxi-
mi preteriti, cum legalitsatione in eius pede per
justiciam civitatis Segobive facta die secunda
predictorum mensis et anni, nobis presentatas.

159 Nos, cum ea qua decuit referentia et thenore rece-
/1v pisse noveritis huiusmodi subthenore: «Innocen-

tius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis
cantori Barchinonensis et archidiacono majori
nuncupato Gerundensis ecclesiarum ac officiali
Celsonensis, salutem et apostolicam benedictio-
nem litterarum scientia, vite ac morum, honestas
aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita
super quibus dilectus filius Josephus Estornell,
presbiter, Segobivensis civitatis vel diocesis, utrius-
que juris doctor, apud nos fidedigno commenda-
tur testimonio, nos inducunt ut sibi reddamur
ad gratiam liberales cum itaque sicut accepimus
abbatia, olim regularis ordinis Augustini cano-
nicorum regularium, nunc vero ordini ipso
illiusque statu et essentia regularibus in princi-
patu Cathalonie et comittatibus Rossilionis et
Ceritanie apostolica auctoritate perpetuo sup-
pressis et extinctis, seccularis et collegiate ecclesie
Sancti Vincentii oppidi de Cardona, olim Urge-
llensis nunch Celsonensis diocesis, ad quamdam
pro tempore vaccat jus patronatus et presentandi
personam idoneam Romano Pontifici pro tempo-
re existenti, per ipsum Romanum Pontificem ad
presentationem huiusmodi instituendam et seu
adhoc ut eidem persone sic presentate de eadem
abbatia per ipsum Romanum Pontificem et Se-
dem Apostolicam provideant ad duces de Cardo-
na, pro tempore exhistentes, ex mera reali vera et
non ficta fundatione et seu dotatione laicali spec-
tat et pertinet, et quam quondam Christophorus
Puigrodon, ipsius ecclesie abbas, dum viveret, ob-
tinebat, per obitum eiusdem Christophori qui ex-
tra Romanam Curiam diem clausit extremum
vaccaverit et vacet ad presens, nos, eidem Josepho,
quem dilectus filius Ludovicus Raymundus Folch
de Cardona, olim de Aragon et Cardona, nun-
cupatus modernus Cardone dux, pro reportanda
dicte abbatie provisione nobis infra legitimum
tempus presentavit, asserenti se duo perpetua sim-
plicia et personalem residentiam non requirentia
benefficia ecclesiastica in aliis quam predicta ec-
clesiis sita, quorum insimul fructus, redditus et
proventus viginti quatuor ducatorum auri ca-
mera, secundum communem estimationem valo-
rem annum non excedunt, obtinere ac alias coad-
jutorem perpetuum et irrevocabilem in regimine et
administratione //canonicatus et prebende eccle-
sie Segobivensis, quos dilectus filius Joannes Ramp-

ta Talavera, ipsius ecclesie canonicus, ad presens
obtinet, cum futura in illius successione apostoli-
ca auctoritate deputatorum fuisse et nunc reperiri
premissorum meritorum suorum intuitu specia-
lem graciam facere volentes ipsumque Josephum
a quibusvis excomunicationis, suspensionis et in-
terdicti aliisque ecclesiasticis sentenciis, censuris
et poenis, a jure vel ab homine, quavis ocasione vel
causa latis si quibus quomodolibet innodatus
existit ad effectum presentium tantum conse-
quendam harum serie absolventes et absolutum
fore censentes discretioni tue per apostolica scrip-
ta, mandamus quatenus vos vel duo aut unus ves-
trum verifficato prius coram te dilecto fili offi-
cialis quod dictum jus patronatus ex fundatione
vel dotatione huiusmodi existat ut predicitur per
vos vel alium seu alios abbatiam predictam que
in dicta ecclesia dignitas principalis existit, ac
cuius fructus ad centum et sexaginta quinque
florenos aure in libris Camere Apostolice taxati
reperiunt, sive ut predicitur, sive aliis quovismodo
aut ex alterius cuiuscunque persona, seu per libe-
ram resignationem dicti Christophori, vel cuiusvis
alterius de illa extra dictam curiam etiam coram
notario et testibus sponte factam aut assecutionem
alterius beneficii ecclesiastici ordinaria auctori-
tate collati vacet etiam si tanto tempore vaccave-
rit quod eius collatio juxta Lateranens statuta
consilii ad Sedem Apostolicam legitime devoluta
ipsaque abbatia dispositioni apostolice specialiter
reservata existat eique cura etiam jurisdictiona-
lis immineat animarum super ea quoque inter
aliquos lis cuius statutum presentibus haberi vo-
lumus pro expresso pendeat indecisa dummodo
tempore datum presentium non sit in dicta abba-
tia alicui specialiter jus quesitum cum illi forsan
annexis ac omnibus juribus et pertinentiis suis ei-
dem Josepho conferre et assignare auctoritate nos-
tra curetis inducentes eundem Josephum vel pro-
curatorum suum, eius nomine, in corporalem
possessionem abbatie ac annexorum juriumque et
pertinentiarum predictorum, et deffendatis in-
ductum a moto ex inde quolibet illicito detentore
ac facientes vel pro eo procuratorem presentium ad
abbatiam huiusmodi, ut est moris, admitti sibique
de illius ac annexorum eorundem fructibus, reddi-
tibus, proventibus, juribus et obventionibus uni-
versis integre // responderi contradictores aucto-
ritate nostra predicta appellatione postposita
compescendo non obstantibus foelicis recordat Bo-
nifacii Pape VIII, predecessoris nostri, et aliis
apostolicis constitutionibus primo dicteque eccle-
sie etiam juramento confirmatione apostolica vel
quavis firmitate alia roboratis statuissit consue-
tudinibus contrariis quibuscunque aut si aliqui
super provisionibus sibi faciendis de dignitatibus
primo dicte ecclesie speciales vel aliis benefficiis ec-
clesiasticis in illis partibus generalis dicte sedis
aut legatorum eius litteras impetrarint, etiam si
per eas ad inhibitionum reservationem et decre-
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tam vel aliis quomodolibet sit processum quibus
omnibus eundem Josephum in assecutione dicte
abbatie volumus anteferri sed nullum per hoc eis
quo ad assecutionem dignitatum vel benefficio-
rum aliorum prejudicium generari seu si pro
tempore existenti episcopo Coelsonensis et dilectis
filiis, capitulo primo dicte ecclesie, vel quibusvis
aliis communiter aut divisim ab eadem sit sede
indultum quod ad receptionem vel provisionem
alicuius minime teneantur et ad id compelli aut
quod interdiu suspendi vel excommunicari non
possint, quodque de dignitatibus primo dicte ec-
clesie vel aliis benefficiis ecclesiasticis ad eorum
collationem, provisionem, presentationem seu
quamvis aliam dispositionem, conjunctim vel ce-
paratim, sepctantibus nulli valeat provideri per
litteras apostolicas non facientes plenam et ex-
pressam ac de verbo ad verbum de indulto huius-
modi mentionem, seu si dictus Josephus presens
non fuerit ad prestandum de observandis statutis
et consuetudinibus primo dicte ecclesie solitum
juramentum dummodo in absentia sua per pro-
curatorem idoneum et cum ad primo dictam ec-
clesiam accesserit corporaliter illud prestet volu-
mus autem quod idem Josephus habita per
eundem Josephum predicte abbatie possessione seu
si per eum steterit quo minus illam assequatur of-
ficium coadjutoris huiusmodi esset eo ipso et in
super ex nunc initum decernimus et inane si secus
super his a quoquam quavis auctoritate scienter
vel ignorantes contigerit attentari. Datum Rome
apud Sanctam Mariam Majorem, anno Incar-
nationis Dominice millesimo sexcentesimo quin-
quagesimo tertio decimo, kalendas octobris, pon-
tifficatus nostri anno nono. Loco+plumbi. //
Expeditis V kalendas octobris.

Post quarumquidem litterarum apostolicarum
presentationem et receptionem nobis et per nos ut
promittitur factas fuimus, pro parte dicti Josephi
Estornell, principalis, in preincertis apostolicis
litteris principaliter nominate debita cum ins-
tantia requisiti quatenus ad executionem dicta-
rum litterarum et contentorum in eisdem proce-
dere dignaremur juxta traditam seu directam
per eas a Sede Apostolica nobis formam. Nos, igi-
tur Franciscus Sanou, officialis Celsonensis judex
et executor predictus, attendentes requisitionem
huiusmodi fore justam et rationi consonam vo-
lentesque mandatum apostolicum nobis in hac
parte directum reverenter exequi ut tenemur su-
per contentis in dictis apostolicis litteris, informa-
tionem a fidedignis testibus recipi, mandavimus
qua recepta et instrumentis exhibitis jus patrona-
tus et presentandi ad dictam abbatiam obtinen-
dam personam idoneam excelentissimo domino
divi Cardone quem domnum Ludovicum Ray-
mundum Folch de Cardona, olim de Arago et
Cordova modernum, esse pertinere et spectare, ac
narrata et contenta in preincertis apostolicis lit-
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teris veritatte nitti nobis legittime et plene consti-
tit, et constat quo circa provisionem per nos hodie
factam insequentes auctoritate apostolica nobis
commissa et qua fungimur in hac parte abba-
tiam predicte secularis et collegiate ecclesie Sancti
Vincentii, castri de Cardona, de qua in preincer-
tis litteris firmantio per obitum admodum reve-
rendi Christophori Puigredon, aut aliis quovis-
modo et ex cuiuscunque persona vaccantum, cum
illi annexis et plenitudine juris canonici omni-
busque juribus et pertinentiis suis, eidem Josepho
Estornell, principali, contulimus et assignavimus
ac conferimus et assignamus per presentes ipsum-
que dominum Josephum Estornell, principalem,
in corporalem possessionem dicte abbatie ac anne-
xorum juriumque et pertinentiarum predicto-
rum possimus et induximus, ponimusque et indu-
cimus ac investimus de eisdem presentium per
tenorem que omnia et singula necnon predictas
litteras apostolicas huncque nostrum processum,
ac omnia et singula eis contenta, vobis omnibus et
singulis supradictis comuniter vel divisim ac ves-
trum cuilibet intimamus, insinua- // mus et no-
tifficamus, ac ad vestram et cuiuslibet vestrum
notitiam deducimus et deduci volumus per pre-
sentes vosque nihilominus et vestrum quemlibet
primo, secundo, tertio et paremptorio comuniter
vel divisim requirimus et monemus ac vobis et
vestrum cuilibet insolidum, in virtute sancte obe-
dientie et sub infrascriptis sententiarum poenis
districte precipiendo mandamus, quatenus infra
sex dierum spatium post presentationem seu noti-
ficationem presentium et requisitionem vobis seu
cuilibet vestrum, pro parte dicti domini Josephi
Estornell, principalis, vigore presentium de super
factis immediate sequentes quorum sex dierum,
duos pro primo, duos pro secundo et reliquos duos
dies, vobis omnibus et singulis pro tertio et pe-
remptorio termino ac monitione canonice assig-
namus eundem dominum Josephum Estornell,
principalem, vel procuratorem suum eius nomi-
ne, in corporalem, realem et actualem possessio-
nem abbatie ac annexorum juriumque et perti-
nentiarum predictorum auctoritate apostolica
ponatis et inducatis, ponique et induci faciatis,
ac inductum deffendatis a moto ex inde quolibet
illicito detentore quem in quantum possumus,
amovemus et amotum denunciamus sibique de
abbatie ac annexorum eorundem fructibus, red-
ditibus, proventibus, juribus, obventionibus et
emolumentis universis faciatis plenarie et integre
responderi quod si forte premissa omnia et singu-
la non adimpleveritis seu distuleritis contumaci-
ter adimplere mandatisque et monitionibus nos-
tris imo verius apostolicis non parveritis realiter
et cum effectu nos in vos, omnes et singulos supra-
dictos qui culpabiles fueritis in premissis et gene-
raliter in contradictores quoslibet et rebelles ac
impedientes ipsum dominum Josephum Estornell,
principalem, vel procuratorem predictum, super
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premissis in aliquo aut ipsum impedientes, dantes
auxilium concilium vel favorem publici vel ocul-
te, directe aut indirecte, quovis quesito colore vel
ingenio cuiuscunque dignitatis, status, gradus,
ordinis vel conditionis existant, ex //nunch prout
ex tunch, et e contra predicta sex dierum canoni-
ca monitione premissa in capitula vero conventus
et collegia quorumcunque in his forsan delin-
quentium et rebellium ecclesias, monesteria et ca-
pellas interdicti ecclesiastici sententias ferimus in
his scriptis, ac etiam promulgamus si tamen con-
tra premissa vel eorum aliquod feceritis seu fieri
mandaveritis per vos vel submissam personam,
publice vel oculte, directe aut indirecte, quovis
quesito colore vel ingenio, ex nunch prout ex
tunch, et e contra predicta sex dierum canonica
monitione premissa ingressum ecclesie interdici-
mus, si autem huiusmodi interdictum per alios
sex dies predictos immediate sequentes sustinueri-
tis vos simili canonica monitione premissa sus-
pendimus a divinis verum si predictas interdicti
et suspentiones sententias per alios sex dies dictos
duodecim immediati sequentes animo quod absit
sustinueritis indurato vos predicta sex dierum ca-
nonica monitione premissa in his scriptis excom-
municationis sententiam innodamus ceterum
cum ad executionem premissorum ulterius fa-
ciendam nequeamus quo ad presens personaliter
interesse procuratoribus aliis arduis negotiis per-
pediti universis et singulis abbatibus, prepositis,
decanis, archidiaconis, cantoribus, thesaurariis,
ac tam cathadralium quam collegiatarum cano-
nicis, parochialiumque ecclesiarum, rectoribus et
locatenentibus eorundem coeterisque presbiteris,
clericis, notariis et tabellionibus publicis ecclesias-
ticis et secularibus, per civitatem et diocesim Col-
sonensis, ac alias ubilibet constitutis, ac eorum
cuilibet insolidum, super ulteriori executione man-
dati apostolici atque nostri facienda thenore pre-
sentium plenarie committimus vices nostras do-
nec eas ad nos specialiter et expresse duxerimus
revocandas, quos nos et eorum quemlibet insoli-
dum requirimus primo, secundo, tertio et pe-
remptoria communiter vel divisim ac eis et eo-
rum cuilibet in virtute sancte obedientie // et sub
excommunicationis quam in eos et eorum quam-
libet nisi fecerint que mandamus ferimus in his
scriptis districte precipiendo mandamus quate-
nus infra sex dierum spatium post presentatio-
nem seu notifficationem presentium et requisitio-
nem vobis seu alteri vestrum, pro parte dicti
domini Josephi Estornell, principalis, de super
factis immediate sequuentes quos sex dies ipsis et
eorum cuilibet pro omni dilatione terminoque pe-
remptorio ac monitione canonica assignamus.
Ita tamen quod in his exequuendis alter alterum
non expectet nec unus pro alio seu per alium se ex-
cuset ad vos omnes et singulos quibus noster pro-
cessus dirigitur personasque et loca alia de quibus
ubi quando et quoties expediens fuit personaliter

accedant predictasque litteras apostolicas et hunc
nostrum processum et omnia et singula in eis con-
tenta vobis omnibus et singulis supradictis com-
muniter vel divisim legant, intiment, insinuent
et fideliter publicare procurent, ac eundem domi-
num Josephum Estornell, vel procuratorem suum
eius nomine, in corporalem realem et actualem
possessionem abbatie ac annexorum jurium et
pertinentiarum predictorum auctoritate aposto-
lica ponant et inducant, aut poni et induci fa-
ciant, a mero ex inde quolibet illicito detentore
quam nos in quantum possumus, amovemus et
amotum denunciamus sibique de dicta abbatia
ac annexorum eorundem fructibus, redditibus,
proventibus, juribus, obventionibus et emolumen-
tis universis faciant plenarie et integre responde-
ri et generaliter omnia alia et singula nobis in
hac parte commissa plenarie et integre exequan-
tur juxtaa dictarum litterarum apostolicarum et
predicti nostri processus vim formam continen-
tiam et thenorem. Ita tamen quod dicti subdele-
gati // vel quicunque alios seu alii nihil in preju-
dicium dicti domini Josephi Estornell, principalis,
attentare valeant quomodilibet in premissis nec
in processibus per nos habitis aut sententiis latis
absolvendo vel suspendendo aliquid immutare
per processum autem nostrum non intendimus
nostris in aliquo prejudicare collegis absolutio-
nem vero omnium et singularum qui predictas
nostras sententias aut earum aliquam incurre-
rint sive incurrerit nobis vel superiori nostro tan-
tummodo reservamus, in quorum omnium et sin-
gulorum fidem et testimonium premissorum
presentes litteras siveb hoc presens publicum ins-
trumentum exhinde fieri et per curie nostre not-
tarium et scribam infrascriptum subscribi et pu-
blicari mandavimus, sigiliique dicti illustris
Capituli jussimus et fecimus appensione commu-
niri. Datis et actum Coelsone, die sexta mensis 
februarii anno a Nativitate Domini millesimo sex-
centesimo quinquagesimo quarto. Presentibus
illustribus dominis Francisco Olivelles, utriusque
juris doctori, et Francisco Blanch, canonici dicte
chathedralis ecclesie Coelsone, pro testibus ad ista
vocatis specialiter et assumptis.

Sanou, officis vicarius generalis, judex et execu-
tor apostolicus de mandato et scriba. Marcus
Lluch et Asamar, notarius et scribac ecclesiastice
Coelsonensisd, constat de istis verbis punctis in eis
positis.

Noverint universis quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo quinquagesimo quar-
to, die vero octava mensis februarii eiusdem anni
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// intitulata, presente et adhec vocato Antonio
Codina, studente, substituto jurato mei, Marci
Lluch et Asamar, auctoritatibus apostolica et re-
gia notarii publici civitatis Coelsone et curie ec-
clesie dicte civitatis scribe, infrascripti, et presen-
tibus etiam reverendis Symone Ortis, eiusdem
civitatis, et Bernardino Matia, notario ville Car-
done, Coelsonensis diocesis, presbiteri, ac Valenti-
no Masarnau, studente dicte ville, pro testibus ad
ista vocatis specialiter et assumptis, reverendus
pater frater Hieronymus Castanyer, ordinis Bea-
te Marie de Mercede, uti protector legittimus
illustris et admodum reverendi domini Josephi
Estornell, presbyterii, ustriusque juris doctor, ab-
batis collegiate seccularis ecclesie Sancti Vincencii
castri ville predicte, nuper auctoritate apostolica
provisi, prout de sua potestate constat instrumen-
to recepto penes discretum Antonium Masso, no-
tarium regium regni Valencie, die primo mensis
januarii proxime preteriti, constitutus personali-
ter coram admodum reverendis dominis Joannes
Sanou, Hyeronimo Morera, Raphaele Arpa, An-
tonio Flaquer, Gabriele Puig, Marcello Solsona et
Isidro Feixes, omnibus presbiteris et canonicis dic-
te sacularis et collegiate ecclesie, convocatis et con-
gregatis in choro ipsius ecclesie [ubi] convocari et
congregari soliti sunt ad sonum campane et se-
cundum consuetudinem hactenus observatam
Capitulum tenentibus et celebrantibus, idem re-
verendus pater frater Hieronymus Castanyer,
dicto nomine, eisdem admodum reverendis domi-
nis Capitulo et canonicis obtulit et presentavit
semper dictum substitutum mei, dicti et infras-
cripti notarii, obtuli et presentari ac legi, petiit,
instavit et requisivit litteras seu processus fulmi-
nati instrumentum mandato illustris et admodum
reverendi domini officialis et vicarii generalis Co-
elsonensis judicis commissarii et executoris aposto-
lici expeditas, datis Coelsone, die sexta mensis et
anni currentium, collationem et mandatum de
immittendo possessionem abbatie dicte sacularis
et collegiate ecclesie ac illis annexarum // ju-
riumque et pertinentiorum suorum vigore provi-
sionis, per serenissimum dominum numinen de-
votum Innocentium, divina providentia Pape
Decimum, suis cum litteris datis Rome apud
Sanctam Mariam Majorem, anno Incarnationis
Dominice millesimo sexcentesimo quinquagesimo
tertio, decimo kalendas octobris, pontificatus sui
anno nono, in favorem dicti illustris et admo-
dum reverendi Josephi Estornell, abbatis presenti,
facte, ut supra latius est videre continentes.

Quibusquidem litteris seu processus fulminati
instrumento, sicut predicitur, oblatis et presenta-
tis dicti admodum reverendi domini Capitulum
et canonici per organum dicti domini Hieronymi
Morera, verbo respondendo dixerunt «que accep-
tades dites lletres apostòliques y procés fulmi-
nat, ab lo acato, reverència y honor que·s deu a
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la santa Sede Apostòlica, se offereixen promptes
y aparellats en obeyr a aquelles realment y ab tot
effecte, posant-les sobre son cap». Et, inconti-
nenti, precedente legitima eiusdem admodum re-
verendi Capituli conclusione et deliberatione
cum interventu, consensu et voluntate dicti reve-
rendi patri fratri Hieronymi Castanyer, dicto
nomine, eligerunt admodum reverendos Joan-
nem Sanou et Hieronymum Morera, canonicos
predictos, in subexecutores ad actus et signa dic-
tam possessionem denotantes faciendum et exer-
cendum, prout idem admodum reverendi domini
subexecutores parendo litteris apostolicis seu pro-
cessui fulminato presentis et requirente dicto re-
verendo patris fratris Hieronymo Castanyer, pro-
curatore predicto, nomine sui dicti principalis, in
signum vere, realis, actualis et corporalis posses-
sionis dicte abbatie annexarum juriumque et
pertinentiarum predictorum fecerunt sequentia.
Et primo, personaliter constituti ante portam
principalem dicte sacularis et collegiate ecclesie
acceperunt eundem reverendum procuratori per
manum dexteram et ipsum eandem ecclesiam in-
troire fecerunt, et altare majus devote accesse-
runt, ubi facta prius ad Sanctum Eucharystye
Sacramentum oratione, ornamenta altaris ape-
rire et discooperire, et facto osculo // in dicto alta-
ri librum missale aperire, legere et claudere, nec-
non campanellas dicte ecclesie pulsare, baculum
seu crossam ac mitran tangere, per ecclesiam di-
vaggare foresque dicte ecclesie claudere et aperire
facerunt, et dictam possessionem continuando ad
dictum chorum, tam dicti subexecutores quam
dictus reverendus pater frater Hieronymus Cas-
tanyer, nomine predicto, exierunt, ubi eundem
procuratorem, nomine predicto, in quadam ca-
thedra sedere fecerunt, et ibi dictis admodum reve-
rendis dominis canonicis, sicut predicitur convoca-
tis et congregatis existentibus, idem procurator,
ut sibi nomine dicti sui principalis, sacramen-
tum et homagium prestari et liberari solita et as-
sueta prestassent et liberassent et dictum suum
principalem verum abbatem dicte abbatia recog-
noscerent, instavit, petiit et requisivit. Quibus-
quidem petitioni et requisitioni dicti admodum
reverendi domini Capitulum et canonici verbo
respondendo similiter, per organum dicto More-
ra, dixerunt verba sequentia: «Que se offereixen
tots unànimes y conformes promptes y apare-
llats prestar-li la dita obediència de fidelitat,
com bé tenen acostumat, acceptant al dit il·lus-
tre y molt reverent senyor Joseph Estornell per
prelat y senyor seu natural, ab què sa mercè, en
nom de son principal, jure los privilegis, gràcies
y prerrogatives al dit reverent Capítol concedits,
prometent de prestar-los les raccions del modo
y manera que los predecessors abats de dita iglé-
sia han prestat y acostumat prestar, prometent
no comtravenir ni contrafer a.n aquells, llarga-
ment». Et dictus reverendus pater frater Hie-
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ronymus Castanyer, procurator predictus, nomi-
ne dicti principalis suis, corporaliter tacta in
animam dicti domini principalis sui omnia pri-
vilegia, usus, gratias et prerrogativas et dare et
solvere ractiones sicuti et quemadmodum prede-
cesores dicte abatie dictis // canonicis soliti erant
jurare et respondere, et prefati canonici, accepta-
ta forma juramenta predesignati, se obtulerunt
prestor et parator, petita et requisita per dictum
reverendum procuratorem adimplere et ad alia
non se divertendo predicti canonici prestiterunt
sacramentum et homagium more solito commen-
datum in posse dicti reverendi procuratoris, illud
recipientis vice et nomine dicti principalis sui,
cuius vigore promiserunt verbo se esse bonos et fi-
deles vassallos et subditos dicti domini abbatis. Post-
modum, vero continuando dictam possessionem,
dicti domini subexecutores eundem reverendum
dominum procuratorem domum dicte abbatie
introire foresque eiusdem claudere et apperire fe-
cerunt, necnon publice et perceptibili voce, omni-
bus tunc presentibus, dictum illustrem et admo-
dum reverendum dominum Josephum Estornell,
verum abbatem dicte abbatie publicarunt et
nunciarunt, eique utilitati abbati parere et obe-
dire mandarunt. De quibus omnibus et singulis
sicut predicitur actis, dictis gestis et secutis, dictus
reverendus pater frater Hieronymus Castanyer,
nomine procuratorio predicto, unum et plura pu-
blicum et publica instrumentum et instrumenta
fieri et confici, et sibi ac aliis cuya intersit dari,
tradi et liberari per me, dictum et infrascriptum
notarium, petiit et requisivit. Que fuerunt acta
sub anno, die, mense et locis predictis, presente
dicto substituto mei, dicti et infrascripti notarii,
et presentibus etiam testibus supradictis ad pre-
missa vocatis specialiter et assumptis. Signum
Marci Lluch et Azamar, auctoritatibus apostoli-
ca et regia notarii publici civitatis Coelsone scri-
baque ac secretarii curie ecclesie Coelsonensis, qui
per dictum substitutum premissis interfuit eaque
aliena manu scribi fecit, rogatus et requisitus clau-
sit. Ita approbo ego, infrascriptus Dominicus Soler.

Concordat cum suo originali. Dominicus Soler,
juris utriusque doctor et scriba major Generalis
Catalonie.

159 B
/3r

Il·lustrea y molt magnífich senyor.

Lo síndich del General de Cathalunya ha tingut
notícia que per lo doctor Joseph Estornell se
havia donat supplicació en la Real Audiència

contenint que, essent estat presentata per lo ex-
cel·lentíssim duch de Sogorb y de Cardona, ob-
tingué bullas apostòlicas per la abadia de Sant
Vicens de Cardona, de la qual prengué posses-
sió sens obtenir executorials de la Real Cance-
llaria, y que fou per descuit de son procurador,
trobant-se dit doctor Estornellb absent d’est
Principat, y que desitjant ara cumplir ab sa obli-
gació està prompte a prestar lo jurament de fi-
delitat y supplica ésser admès a la purgació de la
mora y concedidas lletras executorials; la qual
supplicació és estada comesa a vostra mercè a 26
de mars 1658, y provehit fossen despedits car-
tells citatoris al procurador fiscal patrimonialc;
estesd executorials no see poden concedir af dit
senyor Stornell, per so queg és de nació valencià,
oriundo de la ciutat de Sogorb y de son bisbat,
cituat en lo regne de València, y axíh estranger
del present Principat, qui són prohibits poder
obtenir beneficis ecclesiàstichs en Cathalunya
per la constitució 1 y altres del títol «Que los es-
trangers, etcètera», y en particular, ab la consti-
tució 3, mana sa magestat que no·s donaran
executorials per las abadias y dignitats a perso-
nas estrangeras provehidas sinó que sian catha-
lans, y en la constitució 4 expresa- // 159/3v //
ment se ordena que dits executorials ai favor de
estrangers quij obtindran abadias en Cathalu-
nya, no seran atorgats ni expedits ab decret de
nul·litat, ab què·s veu quant han volgut sa ma-
gestat y la Cort General que los estrangers no
tinguen abadias ni beneficis ecclesiàstichs en
Cathalunya, y en la constitució 10 del títol «De-
sitjant la total observansa de ditas constitu-
cions» expresament se ordena que ningun ad-
vocat puga advocar a dits estrangers, ni puga
algú procurar ni defensar aquells, en juy ni fora
juy, sots las penas en dita constitució expressa-
desk. Y per quant dit doctor Estornell, ya ab
cautela y per avadir las ditas constitucions, haya
callat en la dita supplicació en lo Real Concell
presentada lo ser estranger del present Princi-
pat. Per so, lo síndich del General, en la execu-
ció del que en ditas constitucions està disposat,
notifica a vostra mercè com dit doctor Estornell
és estranger, y per prova de assò lliura a vostra
mercè còpial fefahent de las bullas apostòlicas
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de la dita abadia obtinguda per dit doctor Es-
tornell, prouta ecce et de copia confici [...] instru-
mentum, ab què en ellas se diu ésser de la ciutat
y diòcesis de Sogorb, y axí del regne de Valèn-
cia, esperant que certificat vostra mercè de ser
dit doctor Estornell estranger del present Prin-
cipat y comtats, observant-se las ditas constitu-
cions dalt mensionadas, tant per lo que ab la
constitució «Poch valdria» y altras de títol «De
observar constitucions» estàb dispusat, com
també per la gran utilitat y benefici que tots los
naturals del present Principat los ne prove. Re-
quirens notarium, et cetera.

Die veneris, XVIIII julii MDCLVIII, Barcinone,
hora vero III, paulo plus, post meridiem dicti 
diei.

Presents scriptura fuit presentata magnifico
Raphae- // li Vilosa, juris utriusque et de Regio
Concilio doctori, personaliter reperto intus do-
mum suam et sue proprie habitationis, quam fo-
vet in vico muncupato la Portaferrissa, cui fuit
lecta de verbo ad verbum, et traditis copiis tam
presentis scriptum quam scripturarum contenta-
rum in dicta scriptura et de contentis scripturis
auctenticis manibus suis, instante magnifico
Balthesare Auguspi, juris utriusque doctore, ex-
hercente officium sindici Generalis Cathalonie,
et cetera.

Et dictus magnificus Raphael Vilossa responden-
do dixit quod retinebat sibi juris terminum ad
respondendum, et cetera, et dixit de nullitate pre-
sens accionis ob deffectum dierum feriatarum, et
cetera.

In quibus fuerunt presentes pro testibus Josephus
Cerda, famulus de familia dicti magnifici domi-
ni Raphaelis Vilossa, et Joannes Jordi, sartor, ci-
vis Barcinone.

159 C
/4r

Excel·lentíssimc senyor.

Damià Oliver, ferrer de la ciutat de Manresa,
fou condemnat per lo veguer de dita ciutat de
consell de son assessor, als 18 de abril 1654, a
servir remant en las galeras de sa magestat per
temps de tres anys, com apar de la certificatòria
feta per lo noble don Miquel Çalbà, regent la
Real Thesoreria, y vuy està en lo moll d’esta ciu-
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tat en la galera dea Espanya, nomenada Sant
Francisco, del que consta que ha setse mesos
més dels tres anys està en dita galera. E com per
la constitució 9 del títol «De penas corporals»
estiga disposat que los deputats degan fer
instància a vostra excel·lència per ésser liberats
los reos de las galeras després de haver acabat lo
temps de la condemnació, per quant no és rahó
que los qui han pagat la pena de llurs delictes,
comforme las sentèncias contra ells promulga-
des, sian agravats en majors y altres contra d’ells
no proferidas. Per ço, dits deputats del General
de Cathalunya, per cumplir a la obligació de son
offici y per observança de dita constitució, per
medi d’esta embaxada, per lo síndich del Gene-
ral reportada, lliurantb a vostra excel·lència cò-
pia de la fe de la condemnació, suplican a vostra
excel·lència sia servit manar relaxar de dita gale-
ra al dit Damià Oliver, que a més que serà en
observança de dita constitució, dits deputats o
rebran a particular mercè.

159 D
/5r

Ac tots y sengles oficials, axí reals com altres.
Nós, don Miquel Çalbà y de Vallgornera, del
orde de Sant Yago, del Consell del rey, nostre
senyor, y son regent la Real Thezoreria en lo
principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya, certificam y fem fe com a devuyt de
abril mil sis-cents sinquanta-y-quatre, és estat
Damià Oliver, ferrer, ciutedà de Manrresa, per
don Joseph Amat y Desbosch, veguer de Manr-
resa, de consell de misser Joseph Guàrdia, son
assessor, condempnat a servir remant en las ga-
leras de sa magestat per temps de tres anys.
Consta de la sentència y procés en poder de Jo-
seph Font, notari y scrivà de la cort de dit ve-
guer. En fe de las quals cosas havem manat des-
patxar la present certificatòria, firmada de
nostra mà y segellada ab nostron sagell. Dada
en Barcelona, vuy, als set de juny mil sis-cents
sinquanta-y-quatre. Don Miquel de Çalbà y de
Vallgornera.

163 A
/1r

Haviendod tenido aviso çierto de que el enemigo se
ha puesto sobre Camprrodón, he resuelto juntar
luego las tropas y tratar con todo efecto el socorrer
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aquella plaça, para lo qual, siendo Dios servido,
partiré después de mañana, de que he querido
avisar a vuestra señoría para que, por su parte,
no se falte a la assistençia de su tercio y que se soco-
rra y se reclute luego la gente que le faltare, y ten-
ga el número cumplido de los docientos hombres
con que vuestra señoría tiene ofreçido servir a su
magestad, como lo espero de la atençión y çelo de
vuestra señoría al mayor serviçio de su magestad.
La Divina guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, a 28 de jullio de 1658. El mar-
qués de Olías y Mortara.

Señores diputados de la ciudad de Barcelona.

163 B
/2r

Excel·lentíssima senyor.

Rebem lo avís que nos fa, vostra excel·lència,
merçè. Encontinent, fem tot esfors en lo luci-
ment del tèrcio ab què servim al rey, nostre se-
nyor, que Déu guarde, accrecentant la entrada.
Y affectuosament supplicam a sa Magestat Divi-
na per la continuació de victòrias y salut de vos-
tra excel·lència.

163 A
/3r

Excel·lentíssimb senyor.

En lo lloch y puesto de un capità del tèrcio de
infanteria, que la present casa de la Deputació té
format en servey de sa magestad, Déu lo guar-
de, y beneffici del present Principat, lo qual vac-
ca per no exhercir aquell don Gregori Jordà, de
la ciutat de Tortosa, los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya, inseguint lo stil de la present casa,
concordament, anomenan Francesch Bartho-
meu, natural de Monblanch. Supplicant a vos-
tra excel·lència sia servit tenir a bé dita nomina-
ció.

164 A
/1r

Moltc il·lustre y reverendíssim senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya han tingut notícia que vostra senyoria volr-
ria publicar en la present diòçesi la bulla o motu
propi de las solemnitats de las festas, conçe-
dit per la Santedat de Urbà Octau, datat en Ro-
ma, als idus de setembre, any de la Encarnació
del Senyor 1642, en la qual bulla y motu propi
sa Santedat mana que sia çelebrada com a festa,
a més de las expressadas en dit motu propi, la
festa de un dels prinçipals patrons, en qualsevol
regne y província, per a què en aquella se abs-
tingan de tota obra manual y feynas temporals
los fels christians, y sia festa de precepte com 
lo Sant Diumenge y demés festes en dit mo-
tu pròprio expressades. E com en la Cort cele-
brada per lo senyor don Joan, rey de Navarra, 
lloctinent general del senyor rey don Alfonso 
Quart, son germà, en la ciutat de Barcelona, any
MCCCCLVI, capítol segon, que és la constitució
primeraa, títol «De fèries», se sia declarat per
patró del present Principat lo invictíssim cava-
ller de Nostre Déu y Senyor Jesuchrist lo bene-
vanturat sant Jordi, la qual festa celebra la iglé-
sia santa lo die de XXIII de abril, manant-se y
ordenant-se ab dita constitució que totes y sen-
gles persones, de qualsevol estat y condició sien,
habitans en qualsevol ciutats, vila, o lloch del
Principat // 164/1v // de Cathalunya y sos com-
tats y altres al Principat vuits hajen ha córrer y
fer festa lo die del beneventurat sant Jordi, abs-
tenint-se de totesb feynes temporals, així com lo
die del sant diumenge. Exortant dita Cort als
senyors archabisbes y bisbes y altres prelats e
persones ecclesiàstiques, les quals semblants co-
ses se’ls pertanguen fer, per totes les iglésies a
hont manament de festes se acostumen de fer
que, en virtut de santa obediència, colgau y ob-
servau la dita festa del beneventurat sant Jordi.
Per ço, dits deputats, a qui toca per rahó de son
offici instar la observança de las generals consti-
tucions, attès que ab dita constitució ja està de-
clarat per patró de est Principat y comtats lo
gloriós sant Jordi, suplican sie vostra senyoria
servit, ab la auctoritat concedida ab dit motu
propri, designar y declarar comc a patró del pre-
sent Principat y comtats la festa del gloriós sant
Jordi, continuant en lo cathàlago y número de
les festes solemnes y manades observar en la
present diòcesis, perquè sia per tots los faels chris-
tians colta y observada com lo sant diumenge,
que a més que tot cedirà en servey de Déu,
honrra y glòria del beneventurat sant Jordi, dits
supplicants ho rebran ha singular merçè de mà
de vostra senyoria.
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164 C
/2r

Desa dels 14 de gener del corrent any fins vuy
està detinguda la barca y pedrers d’esta part de
don Galceran de Vilallonga que ab dit discurs
de tems à ocacionat mols gastos, tant per lo que
ha consumit de caps y altres salaris de la as-
sistència de mariners com del que auria treballat
en son viatge, que sols lo sobredit consumit de
gasto fins vuy inporte més de sent cinquanta
lliures, per lo que demana lo dit don Galceran li
sian satisfets y atjudicats juntament ab tots los
demés danys fins a que se li sia entregada dita
barca y pedrers protestant de tots gastos. Fran-
cesch Galceran de Vilallonga en causa pròpia.

Areny, assessor.

Oblata XX februarii MDCLXXVI, in consistorio, et
cetera, et domini deputati, intervenientibus do-
minis auditoribus computorum, comisserunt pre-
dicta magnificis assessoribus //164/2v //Generalis
Cathalonie, qui super supplicationis debite pervi-
deant et justitiam ministrent. Josephus Sauleda,
scriba major Generalis Catalonie subrogatus.

165 A
/1r

Jhesúsb, Maria.

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Chatalunya als assessors, advocat fiscal y consu-
lens aplicats, acerca del que deu sa senyoria
obrar en rahó de obtenir la dignitat de abat de
Cardona lo doctor Joseph Stornell, de nació va-
lensià, en observansa de les generals constitu-
cions, attès que lo doctor Stornell està en possesió
de dita abadia en virtut de bulles apostòliques, y
per a privar-lo d’ella se ha de oposar lo deffecte
de la naturalitat per no ésser chatalà, lo que no·s
pot fer sinó devant sa Santedadc a qui toque de-
clarar la invaliditat de la gràcia per los interessos
del Principat en quant a la speritualitat y fruits
de l’abadiat. Per ço, són de parer que vostra se-
nyoria, per son agent en la cúria romana, opose
davant sa Santedad, judicialment, de la surrep-
ció que dita gràcia pateix, instant la declaració,
per a què ab tot effecte se conseguesca la obser-
vansa de las constitucions, perquè quant a les
temporalitats pot continuar vostra senyoria las
instàncias fins vuy fetes en la règia cort.
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Y quant a la persona de mossèna Marc Lluc y
Azamar, notari públic de Solsona, en poder de
qui se rebé lo procés fulminat per a la possesió
de dit abat Stornell, y també à fet fe de la posse-
sió presa de dit abadiat per dit doctor Stornell, y
axí ha incidit en las penas de la constitució 10,
títol «Que strangers no pugan tenir officis nib
benefficis ecclesiàstics en Chatalunya», que, per
ço, per part de ses senyories, se inste en la règia
cort contra dit Marc Lluc y Azamar la declara-
ció de les penes, compareixent lo síndich del
General en virtut de dita constitució 10.

Rufach, assessor. Sabater, consulens. Ferrer, con-
sulens. Tristany, fisci Generalis advocatus. Piella,
assessor. Par, consulens.

165 Jhesúsc, Maria.
/2r

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes, als assessors, ad-
vocat fiscal y doctors consulents, infrascrits,
acerca del modo deuen prossehir ses senyories,
per observansa de las generals constitucions, per
a impedir que los molt il·lustres y reverendís-
sims senyors bisbe de Barcelona y Gerona y lo
molt il·lustre senyor fra don Jaume Meca, abat
de Sant Salvador de Breda, no fassen las col·la-
cions dels beneficis vaccants, respective, en ses
diòcesis y monestir, en favor de don Jerònymo
Beranuy, que estan a presentació del excel·len-
tíssim senyor marquès de Aytona. Attès que fins
vuy no·s té notícia que les col·lacions dels bene-
ficis sien stades fetes per los senyors bisbes de
Barcelona y Gerona y abat Meca, y axí lo procu-
rar impedir no se effectuen las col·lacions y pos-
sessions, lo medi més efficàs per la observansa
de las constitucions y lo comparèixer lo síndic
del General, per a impedir dites col·lacions y
possessions, davant dits senyors col·ladors téd

alguns inconvenients per ara, y la oposició y con-
tradicció la pot fer qualsevol clergue del Princi-
pat per ésser esta acció popular. Per ço, són de
vot y parer que un clergue o altra persona eccle-
siàstica comparegue en las ditas corts, comen-
sant causa judicial per a impedir las col·lacions y
possessions en favor de dit Beranuy, per ésser
aragonès, proseguint y continuant aquella, sub-
ministrant los senyors deputats los gastos que
en ditas causas se offeriran en observansa de las
generals constitucions.
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Ruffach, assessor. Sabater, consulens. Ferrer, con-
sulens. Tristany, fisci Generalis advocatus. Piella,
assessor. Par, consulens.

166 A
/1r

Molta il·lustre senyor.

Fas fe lo doctor infrascrit que Joan Coteu, guar-
da del General, està detingut en lo llit ab una
terciana doble contínua, y axí inàbil per exercir
son offici. Barcelona yb agost, als setc de 1658.
Lo doctor Bernat Bòria.

166 B
/2r

Certificod y doy fe yo, don Gabriel Duran, secretario
del Santo Officio de la Inquisición de Cataluña,
que Miguel Puig, cirujano, natural de la villa de
Báscara en este principado de Cataluña, en una
causa que con él se tubo en dicha Inquisición, fue, en-
tre otras penas, condenado a servir al remo y sin suel-
do en las galeras de su magestad, por tiempo de tres
años, y fue entregado en ellas y en la San Miguel de
España, a los onze días de el mes de henero de mil seis-
cientos y cinquenta y cinco años. Y para que de ello
conste donde le convenga a su instancia y de orden de
dicho Santo Officio di el presente testimonio, sellado
con el sello del officio. En la Inquisición de Barcelo-
na, a siete días de el mes de agosto de mil seiscientos y
cinquenta y ocho años. Gabriel Duran, secretario
del Santo Offico de la Inquisicón de Cataluña.

166 A
/3r

Ale excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, lloctinent y capità general de sa ma-
gestat en los principat de Catalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya.

Excel·lentíssim senyor.

Maria Puig, muller de Miquel Puig, chirurgià,
de la vila de Bàscara, nos ha mostrat una certifi-
catòria feta per donf Gabriel Duran, secretari

del Sant Offici de la Inquisició de aquest Princi-
pat, sellada ab lo sello del Sant Offici, que conté
que dit Miquel Puig, son marit, fou en aquell
tribunal condemnat a servir al rem y sens sou en
las galeras de sa magestat, y fou entregat en la
galera de Sant Miquel de Espanya, als 11 de ja-
ner 1655, axí que ha acabat lo temps des de 11
de janer proppassat de 1658, demanant-nos nos
interposàsem ab vostra excel·lència per a què dit
son marit tingués llibertat, per lo que, enviant a
vostra excel·lència còpia de dita certificatòria
comprobada ab lo original, per observansa de la
constitució novena, títol «De penas corporals»,
supplican a vostra excel·lència sia de son real
servei, attès que vuy dit Puig se troba en dita ga-
lera, dins lo moll de la present ciutat, manar re-
laxar-lo líberament de dita galera, que·u rebrem
a particular mersè de sa mà de vostra excel·lèn-
cia, supplicant a Nostre Senyor done a vostra
excel·lència pròsperos successos, ab molta vida
y salut com desitgam. Barcelona y agost, 7 de
1658. Besora.

Y, a 4 de setembre 1658, ses senyories, per medi
// 166/3v // de son síndich y ab paper de emba-
xada, han suplicat per segona vegada al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, lloctinent y capità general en lo present
Prinçipat y comptats, etcètera, qui al present se
troba en la present çiutat de Barcelona, y ab los
matexos motius, lo matex que l’altre vegada, en
rahó de manar relaxar de dita galera a dit Puig, y
enviant-li també segona vegada còpia autèntica
de la dita certificatòria, etcètera.

E dit magnífic síndich ha feta relació que lo ma-
teix dia ha donat lo paper a sa excel·lència, y ha
respost que ja·u tenia altre dia rebut y que lo ne-
goci sa senyoria havia de tractar ab don Mel-
chior de la Cueva, que no·s trobava en ciutat, ni
la galera en lo port, y que faria en tot lo possible
per a què fossen servits ses senyories.

E així mateix, a vint-y-quatre de setembre de
1658, ses senyories, per medi de son síndich,
per tercera vegada, ab paper de ambaixada, lo
original de la qual és en aquest paper que és assí
cusit, signat de lletra D:

«Al excel·lentíssim senyor marquès // 166/4r //
de Olías y Mortara, lloctinent y capità general
en lo present Principat y comptats, en rahó y
per al dit effecte en què fos servit manar relaxar
de dita galera a dit Puig, havent-li enviat també
per tercera vegada còpia auctèntica de la dita
certifficatòria, etcètera».

E dit síndich ha feta relació haver donats dits
papers de embaixada y certifficatòria dit die y
any.

883

[ 1658 ]

a. carta intercalada entre els folis 165v i 166r del trienni
1656-1659.
b. a continuació ratllat juliol.
c. set interlineat, damunt de primer ratllat.
d. certificació intercalada entre els folis 165v i 166r del trien-
ni 1656-1659.
e. relació intercalada entre els folis 165v i 166r del trienni
1656-1659.
f. don interlineat, damunt de Joan ratllat.



166 D
/5r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen a vostra excel·lència que ab dos em-
baxadas, la una als set de agost y l’altre dels qua-
tre de setembre, pròxims passats, se representà a
vostra excel·lència que Maria Puig, muller de
Miquel Puig, chirurgià, de la vila de Bàscara,
nos havia mostrat una certifficatòria feta per
don Gabriel Duran, secretari del Sant Offici de
la Inquisició de aquest Principat, sellada ab lo
sello del Sant Offici, contenint, en effecte, que
dit Miquel Puig, son marit, foub condemnat en
aquell tribunal a servir al rem y sens sou en las
galeras de sa magestat, perc temps de tres anys, y
fou entregat en la galera de Sant Miquel de Es-
panya, als onse de janer 1655, axí que ha acabat
lo temps de la condempnació contengut en la
sentència contra lo dit Puig promulgada. Supli-
can, per ço, ab esta terçera embaxada a vostra
excel·lència, en observança de la constitució 9,
que·s lo capítol 20, títol «De penas corporals»,
sie de son real serveyd manar donar llibertat al
dit Puig, trahent-lo de aquella, restituint-lo a sa
primera llibertat. Y axí mateix, suplican a vostra
excel·lència sie, ab lae brevedat possible, com la
galera de Sant Miquel estiga vuy en lo port de la
present ciutatf y estiga //166/5v //de lleva, y fóra
gran inconvenient se’n anàs la galera sens que lo
dit Puig tingue llibertat, manar que lo realg orde
de vostra excel·lència se exequute encontinent,
que·u rebran a singular gràcia y mercè.

166 A
/6r

Donh Luis Ramon Folc de Cardona, olim de
Aragón, Fernández de Córdova, marqués de Co-
mares y de Pallars, conde de Ampúrias y de Pra-
das, vizconde de Villamur, patrón de la iglesia
collexial de San Viçente del castillo de Cardona.
Por quanto haviendo vacado la abbadia de la
iglesia collexial de San Vicente del castillo de la
villa de Cardona, por muerte de Christóval Puig-
rredó en veinte y nuebe de abril de mil y seisçentas
y cinquenta y tres, presentamos y nombramos
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para obtenerla y servirla al doctor Joseph Estor-
nell, presvítero, natural deste reino, canónigo de
la iglesia de Sogorve, entendiendo ser ávil e idó-
neo para obtenerla, y después se nos a echo notorio
por los señores diputados del General del prinçi-
pado de Cataluña, con letras despatxadas en
Barçelona a veinte y dos de henero de mil sisçentos
y çinquenta y siete, y nos an sido nuebamente ins-
tadas en la çiudad de Luzén, que la presentación
y nombramiento ser contrario y oponerse a las le-
yes muniçipales y constituciones del Prinçipado,
por la diez del título «Que los estranjeros no pue-
dan tener benefiçios ecclesiásticos en aquella pro-
vinçia», // 166/6v // y que devíamos rebocarlo y
haçer nueba presentación. Por tanto, usando de
la facultat que de derecho ecclesiástico nos conpete
y podemos de variar por conservación del patro-
nato y sin su perjuiçio y por la observancia de las
leyes y constituciones del Prinçipado, presentamos
y nombramos al doctor Thomás Arqués, presbíte-
ro, natural del Prinçipado, para que la obtenga y
sirva con las prerogativas, exsempçiones, jurisdi-
ciones, frutos y emolumentos, suplicando humil-
ment a nuestro Santíssimo Padre y a la Santa Sede
Apostólica se dignen dar la bulla de graçia y despa-
chos neçessarios y provisión en la forma ordinaria.
Valencia, treinta y uno de jullio de mil seisçentos
çinquenta y ocho años. Don Luis de Aragón.

Por aussencia de secretario, Anthonio de Escobar
Cornaissa.

Jo, Viçente Corts, notario público de la çiudad y
reyno de Valençia, çertifico y doi fee que la pre-
sentación y nombramiento de la abbadia de la
iglesia colegial de San Viçente del castillo de la
vila // 166/7r // de Cardona, fecha en el doctor
Thomás Arqués, presbítero, por el excelentíssimo
señor don Luis de Aragón, duque de Sogorbe y de
Cardona, la firmó su excelencia en mi presencia y
la refferendo Anthonio de Escobar Cornarisa, y es
la firma que su excelencia acostumbra poner en
los despachos, y para que conste desta verdad doi
la presente certificación en la çiudad.

Registrada, foleo 131.

Vuestra excelencia presenta al doctor Thomás Ar-
qués, presvítero, en la abadia de la iglesia colle-
xial de San Viçente de Cardona, por no poderla
obtener conforme constituciones del prinçipado de
Cataluña el doctor Joseph Estornell por no ser na-
tural del. De Valencia, en treinta y un día del
mes de julio de MDC cinquenta y ocho años, y puse
mi acostumbrado sig+no.

Nos, Victorino Forés, ciudadano, justicia en el or-
dinario de causas civiles de la presente ciudad de
Valencia, certificamos como Vicente Corts es no-
tario público, fiel y de confiança de la ciudad,
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reino de Valencia, y a los autos que ante él han
passado y passan se les ha dado y da entera fe y cré-
dito en juhisio y fuere del. En testimonio de lo
qual mandamos dar las presentes, selladas con el
sello de nuestro offissio y refferendadas por nuestro
sacretario. En Valencia, a XXXI de julio año de
MDCLVIII. Miquel Crespo, notario, scrivano de la
Audiencia del dicho justicia.

Concordat cum suo originali. Dominicus Soler,
juris utriusque doctor et scriba major Generalis
Catalonie.

167 A
/1r

Ena este punto, a causa de llegar un exercicio de
Madrid en que avisan a su excelencia como sus
magestades, que Dios guarde, avían hido a dar
gracias a su Divina Magestad por la elecçión de
enperador en el señor rey de Ungría, y no he que-
rido dejar de partiçipar esta buena nueba a vues-
tra señoría, y juntamente darle la enorabuena
por las grandes zircunstançias que trae tras si
esta elecçión para esta monarquía. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 13 de
agosto 1658. Agustín de Coca.

Señores diputados del General de Cataluña.

167 B
/2r

Dieb vigesima quarta mensis septembris anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quin-
quagesimo quarto. Barcinone.

Ego, Franciscus Vidal, negociator, civis Barcino-
ne, gratis, et cetera, constituo et ordino procura-
tores meos certos, et cetera, ita quod, et cetera, vos,
magnificos Franciscum Puigjaner, majorem die-
rum, domicellum, Barcinone domiciliatum, Di-
mam Vileta, artium et medicine doctorem, et Vi-
cencium Riera, utriusque juris doctorem, cives
Barcinone, et quemlibet vestrum insolidum, licet
absentes, et cetera, ad videlicet, pro me et nomine
meo, coram admodum illustribus dominis depu-
tatis Generalis Cathalonie et eorum consistorio
comparendum, oficiumque guarde ordinarie dicti
Generalis in portale Novo presentis civitatis, quod
ego habeo, teneo et possidio, cum omnibus juribus
et pertinentiis suis universis, in manibus et posse
dictorum dominorum deputatorum et seu in eo-

rundem consistorio ad favorem persone vobis et
alteri vestrum insolidum benevise, et per vos seu
quemlibet vestrum insolidum dictis dominis de-
putatis presentande et nominande, pure, libere et
simpliciter, et absque ulla conditione, reservatio-
ne seu retentione, resignandum, renunciandum
et cedendum, et dictas resignationem, renuncia-
tionem et cessionem recipi et admitti petendum,
supplicandum // 167/2v // et obtinendum. Ita et
taliter quod ille in cuius favorem dictum meum
officium guarde ordinarie dicti Generalis per vos
et quemlibet vestrum insolidum resignatum, re-
nunciatum et cessum fuerit, de eodem officio ju-
ribus et pertinentiis suis universis valide provide-
atur et provideri mandetur cum omni juris
plenitudine et effectu. Et inde instrumenta qua-
cumque ad id necessaria seu quomodolibet oppor-
tuna confici faciendum, petendum, instandum
et requirendum. Et demum, et cetera. Promitto
habere ratum, et cetera. Et non revocare, et cete-
ra, sub bonorum meorum omnium obligatione, et
cetera.

Testes sunt Raymundus Montargull, barreterius,
civis, et Michael Fontcuberta, scriptor, Barcinone.

In quorum alieno calamo scriptorum fidem ego,
Petrus Martir Ferrer, auctoritatibus apostolica et
regia notarius publicus Barcinone, hic me subs-
cripti et meum artis notarie et solitum apposui
sig+num.

Probatum. //

Mestre Andreu Rius, sabater.

168 C
/1r

Molta il·lustres senyors.

Per los senyors visitadors del trienni pròxim
passat del General de Cathalunya, ab sentències
proferidas sobre las querelas número 30 y 42,
foren condemnats lo molt reverent Francisco
Pejoan, lo doctor Augustí Pinyana, Pau Vinyas,
Joan Gabriel, los hereus de Pera de Padellàs, de-
putats y oÿdors del trienni pròxim passat, en ha-
ver de donar y pagar de una part quatra-centas
lliuras y de altra part vuyt-çentes lliuras, per las
causas y rahons en ditas sentèncias contengu-
das, que foren publicades a 15 de juny 1657, y
d’ellas fou provehit lo decret de exequció; de las
quals sentèncias no se’n pot apel·lar, recórrer,
ni, altrament, dir de nul·litat, segons la disposi-
ció del capítol 1 del redrés del General, Corts
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1599. E com per part de Pau Vinyas, oÿdor mi-
litar, que fou en lo trienni pròxima passat, se
haja interposat recors de las ditas dos sentèncias
de visita a la règia cort, y la supplicació presenta-
da és estada decretada per vostra mercè, senyor
regent, a 28 juny 1657, y comesa al noble don
Miquel Pallarès, jutje de la règia cort, perquè
són estadas provehidas lletras de recors y adme-
sa la causa, a la qual se aderiren lo molt reverent
Francesc Pejoan, ardiaca y canonge de Girona,
elet auditor de Rota, lo doctor Augustí Pinyana,
Joan Gabriel y los hereus de Pere de Padellàs,
ab suplicació donada a 24 de janer 1658, per
vostra mercè decretada y admesa, y provehida
per dit don Miquel Pallarès, y aprés, és estada
continuada, los quals procehiments són mani-
festament contraris a la disposició de dit capítol
1 y observança //168/1v //subseguida, segons lo
vot fet a 22 de juliol 1629, per los nobles y
magnífichs senyors don Miquel Sala, regent la
Real Cançelleria, lo doctor Miquel Carreras, lo
doctor Hierònim Garau, lo doctor Miquel Àn-
gel Llorens, lo doctor Ramon Rubí de Mari-
mon, doctors del Real Conçell, ab motiu parti-
cular, que per lo dit capítol 1 del nou redrés,
Corts 1599, està statuït y disposat que de las de-
claracions de sentèncias y proçehiments fetas y
fets per los visitadors del General no·s pot sup-
plicar, recórrar, ni apel·lar.

Per ço, lo síndich del General de Cathalunya,
desitjant alcanssar ab tot effecte lo reparo de di-
tas contrafaccions, ab la forma que las generals
constitucions de Cathalunya als deputats y oÿ-
dors y síndich del General de Cathalunya per-
meten, a vostra mercè, senyor regent y noble
don Miquel Pallarès, suplica y en quant menes-
ter sia, ab lo degut acato parlant, requerex revo-
quen quiscú de vostres mercès la decretació y
firmas per vostres mercès fetas, y los demés
proçehiments fets en dita causa y lo demés fas-
san a què estan obligats, segons la constitució
«Poc valdria», títol «De observar constitucions»,
y altres aplicables, altrament, ab lo matex degut
acato parlant, protesta contra vostres mercès y
quiscú de vostres mercès, de las penas inposadas
als contrafactors de las generals constitucions
de Cathalunya y de tot lo demés líçit y permès
de protestar. Requirens notarium, et cetera.

Die sabbati, XVII augusti MDCLVIII, Barcinona,
hora vero quarta, paulo minus, post meridiem
dicti diei.

Presens scriptura fuit presentata magnifico et no-
bile // 168/2r // Josepho de Boxados, regenti Can-
cellariam in presenti Principatu, et cetera, perso-
naliter reperto intus domum suam et sue proprie
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habitationis, quam fovet in vico nuncupato la
Devallada de Viladecols, cui fuit tradita copia
manibus suis instante magnifico Balthazare Au-
guspi, juris utriusque doctore, exhercente offi-
cium sindyci Generalis Cathalonie, et cetera. Et
dictus nobilis regens respondendo dixit quod reti-
nebat sibi juris terminum ad respondendum. In
quibus fuerunt presentes pro testibus Joannes Ba-
tista Crivelli, nationis milanes, et Petrus Fuster,
omnes de familia dicti nobilis dominia.

Item, die martis, XX augusti MDCLVIII, Barcino-
ne, hora vero tertia, paulo plus, post meridiem
dicti diei.

Presens et retroscripta scriptura fuit presentata no-
bili et magnifico Michaelli Pallares, juris utriusque
et de Regio Concilio doctore, in presenti Principa-
tu, et cetera, personaliter reperto intus domum sue
proprie habitationis, quam fovet in vico nuncupato
de la Font de Sant Honorat, cui etiam fuit tradita
copia manibus suis instante dicto Auguspi, dicto
nomine sindici, et cetera.

Et dictus nobilis et magnificus doctor Michael
Pallares, respondendo dixit: «Que se la tenia per
llegida y que no entén haver contrafet a algú
dels capítols, ni actes de Cort, usatjes, pracmàti-
cas, ni constitucions de Cathalunya, al·legat en
dita // 168/2v // scriptura, y que està prompta y
aparellatb per guardar-los y fer-los guardar, y
que a major cautela se reserve lo temps de la
constitució per respònrrar». In quibus fuerunt
presentes pro testibus Isidras Riambau, notarius,
causidicus, et Joannes Trio, notarius, Barcinone
habitator.

168/3 D

Moltc il·lustre senyor.

Per los senyors visitadors del trienni pròxim
passat del General de Cathalunya, ab sentèncias
proferidas sobra la querela número 10d, a 15 de
juny 1657, fou declarat y manat al doctor Die-
go Martines, ajudant primer de la scrivania ma-
jor, y en dit nom, regent lo llibre dels Capbreus,
que sots pena de privació de son çelari de un
any borràs dels llibres dels Capbreus a Hierò-
nim Galí, notari y scrivent ordinari de la scriva-
nia major, a Joan Gabriel, scrivent extraordinari
de la scrivania major, al doctor Batista Pastor,
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scrivent ordinari del regent los comptes, y a
Bernat Farrer, scrivent ordinari del racional, ha
ont eran estats continuats, de la qual sentència
fou provehit lo decret de exequció. Y, no obs-
tant que los dits misser Pastor, Hierònim Galí y
Joan Gabriel y Bernat Farrer tenian obligació de
obeir ditas sentèncias, ab tot, ab suplicació do-
nada als 7 de juliol 1657, recoregueran a la rè-
gia cort, dient de nul·litat de la dita sentència,
per ésser estada feta sens ésser çitats, y per vostra
mercè, senyor regent, fou decretada y comesa a
vostra mercè senyor misser Joseph Aleny, jutja
de la règia cort, y vuy està dita causa pendent. E
com la dita decretació y provisió de vostra
mercè sia ena manifesta contrafacció de la dis-
posició del capítol 1 del redrés de las Corts
1599, ab lo qual se disposa que de las sentèncias
de visita, // 168/3v // ni dels proçehiments per
dits visitadors fets, no·s puga suplicar, recórrar,
ni apel·lar, la qual disposició de capítols de Cort
té també lloch en cas que vulla alguna part dir
de nul·litat per deffecta de çitació contra dita
sentència de visita, com fou axí declarat a 22 de
juliol 1629, per los nobles y magnífichs senyors
don Miquel Sala, regent la Real Cancellaria, lo
doctor Hieroni Garau, lo doctor Miquel Carre-
ras, lo doctor Miquel Àngel Llorens y lo doctor
Ramon Rubí de Marimon, doctors del Real
Consell consultats per los senyors deputats del
trienni 1626, sobra si se havia de inhabilitar
moltas personas per la extracció de deputats
alashoras faedora, dia de santa Madalena, que
eran estades condemnadas ab sentència de visita
trienni 1623, sens ésser estades citades, ni oÿ-
des, en los processos de les sentèncias, y si se ha-
vian de inhabilitar com a debitors, fou per dits
senyors declarat que no podian entrametrar-se,
ni conèxar dels proçehiments de dita sentència,
attès que per dit capítol 1 estava statuït y dispo-
sat que de las declaracions, sentèncias y procehi-
ments fetas y fets per los visitadors del General
de Cathalunya no·s pot supplicar, recórrer, ni
apel·lar.

Per ço, lo síndich del General de Cathalunya,
desitjant alcanssar ab tot effecte lo reparo de di-
tas contrafaccions, ab la forma que las generals
constitucions de Cathalunya als deputats y oÿ-
dors y síndich del Generalb permeten, a vostres
mercès, senyor regent y senyor Joseph Aleny,
suplica en quant menester sia, ab lo degut acato
parlant, // 168/4r // requerex revoquen quiscú
de vostres mercès la decretació y firmas per vos-
tres mercès fetas y los demés fets de dita causa y
lo demés fassan, a què estan obligats segons la
constitució «Poch valdria», títol «De observar
constitucions» y altres aplicables, altrament, ab

lo matex degut acato parlant, protesta contra de
vostres mercès y quiscú de vostres mercès de las
penas imposadas als contrafactors de las gene-
rals constitucions de Cathalunya y de tot lo de-
més líçit y permès de protestar. Requirens nota-
rium, et cetera.

Die sabbati, XVII augusti MDCLVIII, Barcinone,
hora vero quarta, paulo minus, post meridiem
dicti diei.

Presens scriptura fuit presentata nobili et magnifi-
co Josepho de Boxados, regenti Cancellariam in
presenti Principatu et comitatibus, et cetera, perso-
naliter invento intus domum sue proprie habitatio-
nis, sita in vico dicto la Devallada de Viladecols,
cui fuit tradita copia manibus suis, requirente
magnifico Balthazare Auguspi, [utriusque juris
doctore], exhercente officium sindyci Generalis
Cathalonie. Et dictus nobilis regens respodendo
dixit quod retinebat sibi juris terminum ad res-
pondendum. In quibus fuerunt presentes pro tes-
tibus Joannes Babtista Crivelli, nationis milanes,
et Petrus Fuster, omnes de familia dicti nobilis
domini.

Item, die martis, XX augusti MDCLVIII, // 168/4v
// Barcinone, hora vero tertia, paulo minus, post
meridiem dicti diei.

Presens et retroscripta scriptura fuit presentata
magnifico Josepho Aleny, utriusque juris et de
Regio Consilio doctore, in presenti Principatu, et
cetera, personaliter reperto intus domum sue pro-
prie habitationis, quam fovet in vico nuncupato
la Devallada de Viladecols, cui etiam fuit tradi-
ta copia manibus suis, instante dicto Auguspi,
dicto nomine sindici, et cetera.

Et dictus magnificus doctor Josephus Aleny res-
pondendo dixit: «Que se la tenia per llegida y
que no entén haver contrafet a algú dels capí-
tols, ni actes de Cort, usatjes, pracmàticas, ni
constitucions de Cathalunya, al·legat en dita
scriptura, y que està prompta y aparellat per a
guardar-los y fer-los guardar, y que a major cau-
tela se reserva lo temps de la constitució per a
respònrrar». In quibus fuerunt presentes pro tes-
tibus March Ciera, cotxero del senyor regent, y
Francesc Vinyes, llogater de mulas.

168 Doia a vuestra señoría la norabuena del feliz
/5r suzeso que Nuestro Señor, por su misericordia, se

a servido de dar a las reales armas de su mages-
tad, rompiendo el exército del enemigo, dándole
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la batalla en campaña avierta y socorriendo a
Campredón, con tanto daño del enemigo, pues
tengo mil y quinientos prisioneros, y entre ellos
muchos oficiales y cavalleros, y la campaña y
montaña están llenas de muertos y an perdido
lartilleria, estandartes y banderas y todo el baga-
je, de que e querido dar quenta a vuestra señoría
para que me aiude a dar graçias a Dios de tan
grande beneficio, como se a acostumbrado de ha-
zer al serviçio de su magestad y para bien y quie-
tud deste Prinçipado. Dios guarde a vuestra seño-
ría muchos años. Del campo de Campredón, a 16
agosto 1658. El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

169r A

Hea presentado unos benefiçios de patronato mío
en la persona de Gerónimo Josepho de Berranuy,
señorío mío, y que a treynta y dos años que me sir-
be, natural del obispado de Lérida, y que en la
santa Yglessia de aquella çiudad tiene benefiçio
colado y su padre naçió en ella, pero con las tribu-
lençias de los tiempos y acçidentes de la guerra no
a sido fáçil pareçiessen los libros para sacar la fee
del bauptismo. En esta corte se va haçiendo infor-
maçión auténtica de que fue natural de la dicha
çiudad de Lérida, y quanto antes se remitirá aý
para que la partiçipen en las partes que combi-
niere. A los señores obispos de essa çiudad y de Ge-
rona y al señor abad fra don Jayme Meca, he es-
crito esto mismo para que se sirbiessen de dar la
posessión y colaçión luego, y lo han dejado de hazer
porque diçen ay oposiçión de parte de vuestra se-
ñoría, a quien supplico se sirba de tener entendi-
do que soy tan fino // 169v // cattalán como vues-
tra señoría, y tan amante y observante de las
constituçiones como el que más, y que ninguno me
a llevado ventaja ni llebará en dessear la mayor
feliçidad a la provinçia como las experiençias 
lo han mostrado bastantemente, y assí deve vues-
tra señoría favoreçer mucho mis cossas y haçerme
la merçed que mi affecto le mereçe, assí en esta
ocassión como en las demás que se me offre[zcan],
que en todas las que tocaren al serviçio de vuestra
señoría reconoçerá mi agradeçimiento y esti-
maçión. Guarde Dios a vuestra señoría muchos
años como desseo. Madrid y agosto, 10 de 1658.
Servidor de vuestra señoría, el marqués de Ay-
tona.

Señores diputados del prinçipado de Cataluña.
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170 B
/1r

Muya illustres señores.

No he respondido antes a la carta de vuestra seño-
ría en que me comunicó su devoción y la reveren-
cia con que ha deseado que se celebrase la fiesta del
señor san Jorge como de patrón del Principado,
porque esperé hallar camino por donde se vencie-
sen las dificultades que tiene el modo de nombrar-
le patrón. Y como después de haverlas comunicado
al doctor Tristany tanpoco haya podido resolver lo
que vuestra señoría ha deseado, quedo con mucho
dolor de corazón, assí porque mi devoción se incli-
nava a que el santo fuese festejado generalment
com(o) patrón, como porque mis deseos no han te-
nido lugar de servir a vuestra señoría. Siempre he
escrito al doctor Tristany que participase a vues-
tra señoría mis cartas, con que escuso digresiones y
suplico a vuestra señoría exercite mi buena fe en
actos más libres, pues ha de hallar cierta mi obe-
diencia. Guarde Dios a vuestra señoría muchos
años. Tarragona, a 23 de setiembre de 1658. Beso
a vuestra señoría las manos, su mayor servidor,
arcediano de Tarragona.

Señores diputados del principado de Cataluña.

170 A
/2r

Inseguintb la orde de vostra senyoria entreguí la
carta a Juan Grabiel y fiu levar acte al notari, lo
qual remeto juntament ab esta a vostra senyoria.
Déu guarde a vostra senyoria. Tortosa, agost,
25 de 1658. Jaume Montegut, diputat local.

170 B
/3r

Noverintc universi quod anno a Nativitate Domi-
ni millesimo sexcentesimo quinquagesimo octavo,
die vero decimo nono mensis augusti, intitulato,
presente adhec vocato et requisito me Onofrio Ca-
brera, cive honorati Barchinone, apostolica, regia
et civitatis Dertuse auctoritatibus notario publi-
co dicte civitatis Dertuse, et scriba consistorii Ge-
neralitatis Dertuse et eius collecta, et presentibus
etiam Petro Clies et Jacobo Calbet, civibus dicte
civitatis, pro testibus adhec vocatis et specialiter
assumptis, Jacobus Colomer, notarius, procurator
fiscalis dicti Deputationis localis presentis civita-
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tis Dertuse, dicto nomine constituto personaliter
coram Joanne Gabriel, notario, personaliter re-
perto et ad invento intus curiam secularum Der-
tuse, eidem obtulit et presentavit quasdam litte-
ras thenoris sequentis: «A Joan Gabriel, notari,
scrivent extraordinari de la scrivania major del
General de Cathalunya, qui té offici d’en acudir
a sos càrrechs y obligacions, los llarchs mesos
per los quals se concedí a vostra mercè facultat
de subrrogar en son offici ha molt temps que
han spirat, y així mateix sap vostra mercè molt
bé que ja no li corre lo salari, totavia usant de
urbanitat y considerant lo calor del mes de
agost incòmodo per a caminar, lo avisam que si
per tot lo mes pròxim vinent de setembre vostra
mercè no transfereix son domicili en Barcelona
per a exercir-lo personalment, en conformitat
dels capítols de Cort y jurament prestat, suppli-
caran al rey, nostre senyor, sia de son real servey
fer nova nominació de official en lloch de vostra
mercè, a qui Déu guarde. Barcelona y agost,
tres de mil sis-cents sinquanta-vuyt. Lo canon-
ge Joseph Hierònym Besora. Los deputats del
General del principat de Cathalunya en Barce-
lona residents. In registro Comuni tertio, foleo
secundo. Locus+sigilli».

E lo dit Joan Gabriel responent dix que la carta
que se li presenta rebia aquella ab lo honor y re-
verència que·s pertany.

De quibus omnibus et singulis dictus Colomer,
dicto nomine, verbo petiit publicavit confeci ins-
trumentum quod fuit actum in dicta civitate
Dertuse, sub anno, die, mense et loco predictis,
presente me, dicto et infrascripto notario et //
170/3v // scriba, et presentibus etiam testibus ante
dictis ad premissa vocatis et specialiter assumptis,
prout superius continetur.

Sig+num mei, Onofrii Cabrera, civis honorati
Barchinone, apostolicii, regii et civitatis Dertuse
auctoritatibus notarii publicii dicte civitatis
Dertuse scribeque consistorii Generalitatis Der-
tuse, qui predictis una cum premmissis testibus
presentis interfui eaque propria manu scripsi ro-
gatus et requisitus clausi. Probatum.

172 A
/1r

Loa marquès de Olías, Mortara y Çarreal, locti-
nent y capità general.

Venerable nobles amats y fahels de la real ma-
gestat, los diputats y ohidors de comptes de la

casa de la Diputació del General de Cathalunya,
en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor,
que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un
real orde firmat de sa real mà y despedit en de-
guda forma de Cancellaria, que és del tenor se-
güent: «El rey. Illustre marqués de Olías y de
Mortara, primo de mi Consejo de Guerra, mi lu-
gartiniente y capitán general, en cartas de veynte
y siete de octubre del año passado y dies y siete de
mayo deste os mande, a instancia del doctor
Agustín Pinyana de la ciudad de Tortosa, que
sorteó en el officio de receptor de la Bolla dessa
ciudad de Barcelona, que ordenássedes a los dipu-
tados le admitiessen subrrogado o substituto para
que por él sirviesse el dicho officio, dando él las
fiansas y caución necessarias, y siendo la persona
que nombrare a satisfacción vuestra. Los diputa-
dos aora me han supplicado mande no se execute
sino fuere mudando su domicilio a Barcelona
dentro de seys meses, según el capítulo seys de las
Cortes del año mil quinientos treynta y tres, y por-
que según la facultad que me reserve en la conces-
sión y confirmación de las constituciones y privile-
gios del Principado de poder disponer lo que me
pareciere en quanto a servir o no por substituto los
officios de que mandé hazer insaculación, como lo
es éste, y que en esto no puede allegarse por los di-
putados contrafacción alguna, ni hay causa que
obligue a innovar de lo resuelto en favor del dicho
Pinyana, por ser en virtud de dicha facultad. Ha
parecido hagáys que se execute y cumpla sin más
dilación ni réplica, guardando a tenor de dichas
y prechalendadas órdenes, que assí es mi volun-
tad. Dado en Madrid, a XIX de agosto MDCLVIII.
Yo, el rey. Vidit don Christoforus Crespi, vicecan-
cellarius. Vidit comes de Robres, regens. Vidit co-
mes de Albatera. Vidit don Petrus Villacampa,
regens. Vidit Marta, regens. Vidit don Michael
de Lanuza. Vidit marchio de Hariza. Vidit don
Josephus de Pueyo. Vidit don Josephus Sorribas.
Don Didacus de Sada, //172/1v // secretarius». Y
perquè és molt just que los prechalendats reals
órdens sian executats y obehits ab tot effecte y
puntualitat, vos diem y manam que, enconti-
nent, sens rèplica, ni consulta alguna, executeu
lo que sa magestat mana, per ser esta sa real vo-
luntat. Dada en Barcelona, a VIIII de setembre
de MDCLVIII. El marquès de Olías y Mortara.

Vidit de Boxados, regens. Jacobus Salamo

Registrata. In Diversorum Locumtenentia quar-
to, foleo CCXXXXVII.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohi-
dores de quentas del General de Cathalunya pon-
gan en execución el real despacho de su magestad,
arriba mencionado, y que sea admitido el substi-
tuto ha propuesto el doctor Agustín Pinyana en el
officio de receptor de la Bolla.
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172 A
/2r

Ena las atarazanas de esta ciudad se han recono-
cido algunas cosas que necesitan de prompto repa-
ro, y aunque de presente no son de grande gasto
sino se acudiese al remedio costaría mucho, y assí
me ha parecido avisarlo a vuestra señoría para
que se sirva dar luego la orden neçesaria para que
los oficiales bayan a travaxar, y vuestra señoría me
hirá dando aviso de lo que en esto fuere obrando.

Tamvién aquerdo a vuestra señoría que el terçio
esta mal socorrido y falto de gente, que nunca
vuestra señoría ha suplido el número de los 200
hombres, que tengo por cierto que el gasto que haçe
el terçio, según está y según se socorre, no alcanza
con mucho a lo que le bale a vuestra señoría el de-
recho que se le ha aplicado, y como su magestad
tiene diferentes ynteligencias de que vuestra seño-
ría le sierve con esse terçio, quanto llegue a enten-
derlo nos ha de culpar a todos. Espero que vuestra
señoría ha de dar remedio a esto, siendo cossa que
importa tanto al servicio de su magestad y defen-
sa desta provincia. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, a 15 de septiembre de
1658.

Además desto tengo avisso que el enemigo, con el
refuerço que le a llegado, se quiere mover, y
neçeçito de muy pronta asistençia para oponerme
a sus disinios // 172/2v // y esecutar los que tengo.
El marqués de Olías y Mortara.

Señoresb diputados de la ciutat de Barcelona.

172 B
/3r

Excel·lentíssimc senyor.

A la carta de la qual nos ha fet mercè vostra ex-
cel·lència diem que ha molts dies que havem
donat orde se regoneguessen en la dressana las
cosas que necessitan de reparo, y se ha cubert
un sostre que ere caygut, y volent los officials
prosseguir en lo reparo de las taulades; los de-
tingué lo gran sol per lo qual, caminant per
ellas, se rompien las que eren senseras; han, des-
prés, sobrevengut las plujas; ara, que lo temps se
acomode, cuydarem de que no lleven mà de la
obra fins que tot estigue reparat.

890

En lo socorro del tèrcio estam molt desvallats y
si gent hi falta, sols se pert per no trobar-se, no
obstant que donam sinquanta reals de entrada a
quiscú que assenta plassa. Y gastam doblat més
del que val lo dreta que se li ha aplicat de guerra,
tenint necessitat de valer-nos del dret ordinari.

Per més que lo enemich procure reforsar, espe-
ram en Déu que lo valor y prudència de vostra
excel·lència lo ha deb hauyentar. Nosaltres esta-
rem promptes al servey de sa magestat y de vos-
tra excel·lència y senyaladament enc provehir y
enviar diner al tèrcio.

175r A

Bonaventurad Closa, sobracullidor de la part de
llavant, ha comptat y pagat las tersas de juliol,
agost y setembre 1658, octubre, novembre y de-
sembre de dit any, tant de dret hordinari com de
guerra, y falta en ditas tersas lo llibre de la Bisbal.
Vuy, als 9 de octubre 1658. Erasme de Lana y
Fontanet, racional.

177r D

Molte il·lustre senyor.

Lo doctor Aleix Tristany, advocat fiscal de vos-
tra senyoria està vuy desganat en un llit ab febra,
per lo que no pot servir a vostra senyoria en son
càrrech de fiscal, del que fas fe a vostra senyoria,
vuy, als 12 de octubre de 1658. Lo doctor Di-
mas Vileta.

179 A
/1r

Josephf Quintana, exactor del General, diu que,
seguint lo orde a ell donat per los molt il·lustres
senyors deputats, eng virtut de suplicasió, dona-
ren en dies atràs les fermançes de Joan Pau Los-
selles, diputat militar del trienni 1650, perquè
se executassen sos béns proprish, fetta diligènsia
prenent dit inventari, lo qual és estat encomanat
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a Joseph Cortès, altra dels verguers de la present
casa. Ea com dit Quintana haja fet ja totes les di-
lligènsias a ell tochantsb, requereixc al dit ver-
guer fassa ditta execució venent dits béns, per-
què la visitta esdevenidora no pugue ser
carregat que·s haya perdut per ell, protestant
perd ço de aquesta dilligènsia ye requeriment a
dit verguer fetf. Requereixg també al scrivà ma-
jor de la present casa que posse la present re-
questa en dietari del trienni corrent.

Die 31 et ultima mensis octobris 1658, Barcino-
ne, hora vero inter decimam et undecimam dicti
diei, ante meridie, presens scriptura fuit presen-
tata per me, Dominicum Soler, juris utriusque
doctorem et scribam majorem ac secretarium Ge-
neralis Catalonie, instante, petente et requirente
Josepho Quintana, exactore dicti Josepho Cortes,
alteri ex virgariis suarum dominationum, cui
fuit ea lecta et respondento dixit: «Que se atura-
va lo temps de la constitució per a respòndrer».
En lo que foren presents per testimonis Hierò-
nym // 179/1v // Galí, notari, y Francisco Rol,
clergue, ciutadans de Barcelona.

Die prima mensis novembris dicti et eidem anni
1658, hora vero inter secundam et tertiam horas
post meridie, dicti diei, Barcinone.

Sequitur responsio dictte scripture per dictum Jo-
sephum Cortes facta que est thenoris sequentis:
«Responent Joseph Cortès, etcètera». Sicut in
papiro hic cum ipso juncto, signato litera A. In
qua fuerunt testes Michael Paissa et Franciscus
Badia, libraterius et cives Barcinone.

179 A
/2r

Responent Joseph Cortès, altre dels verguers de
la Deputació, ha una escriptura a ell presentada
loh dia de aïr, ha instància de Joseph Quintana,
exactor del General, diu que està prompte en
fer lo que dit Quintana demana yi ha ell li toca
fer per raó de sonj offici, ab què dit Quintana,
com ha exactor que és de dit General, li fassa as-
sistència per vendra los béns inventariats y los
demés officials a qui toca li asistescan, suposat
que dit Cortès tot sol no pot fer lo que dit
Quintana demana, per lo que donant estas cosas

per legítima resposta demana que me sia servit
de llevar acta de la present y que no sia donada
còpia de la dita requesta sens inserta de la pre-
sent resposta. Requirens notarium.

179 B
/3r

Molta il·lustre senyor.

Per part de Joseph Quintana, exactor del Gene-
ral, és estat requerit Joseph Cortès, altre dels
verguers de vostra senyoria, perquè passàs avant
certa exequció comensada contra los béns de
Joan Pau Llosellas, venent aquells en encant pú-
blich. E com molt il·lustre senyor lo dit Cortès
estiga prompte en fer tot lo que li incubeix per
raó de son offici, ab què los demés officials de
vostra senyoria li asistescan en fer dita exequció
y distracció de dits béns, suposat que ni ell sol la
pot fer, ni té lo inventari se prengué dels béns
de dit Llosellas, per so y altrament lo dit Joseph
Cortès a vostra senyoria supplica sia de son ser-
vei manar als officials, a què especta, fassan as-
sistència al dit Cortès, per a passar avant dita
exequció y venda de dits béns inventariats, en-
tregant-li lo inventari y demés actes conveniens,
y perquè conste en lo esdevenidor d’estasb di-
ligèncias, que per descàrrech de dit Cortès sia
manat al escrivà major de vostra senyoria toque
la oblata en la present supplicació y la continue
en lo dietari, que a més de ser tota justa dit sup-
plicant ho rebrà a mercè de mà de vostra senyo-
ria. Lo offici, etcètera. Altissimus, et cetera, Gis-
pert.

Oblata IIII novembris MDCLVIII, in consistorio, et
cetera. Soler, juris utriusque doctor et scriba ma-
jor Generalis Catalonie.

183r B

Jesúsc, Maria.

En lo fet consultat per los molt il·lustres depu-
tats y oÿdors del General de Cathalunya als as-
sessors y advocat fiscal, infrascrits, acerca del
que·s deu obrar en rahó de la excepció proposa-
da per lo procurador fiscal del dit General en la
extracció de assessor per lo residuum del sexce-
ni corrent, vacant per mort del doctor Balthezar
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Soler, feta lo dia de 25 del corrent, de la perso-
na del magnífich doctor Joseph Rull, per ésser
jutge de la règia cort en lo present Principat y
comtats, y així official real impedit de tenir dit
offici per la disposició de diversos capítols de
Cort y, en particular, per lo capítol 36 del redrés
del General de les Corts de 1599. Vista la deli-
beració per sas senyories feta dit die de 25 del
corrent ab què deliberen que los sobredits los
aconsellen y dirigesquen com deuen en lo dit
fet prossehir ab vot en scrits, comforme stil y de
justícia. Vist lo que se havia de vèurer. Attès si
bé en lo capítol del decret real de sa magestat,
Déu lo guarde, dat en Madrid a 27 de agost de
1655, que conté la forma se ha de observar en la
extracció y exercisci dels officis en què sa ma-
gestat és estat servit fer bolses, en lo capítol que
comense «Que si alguno», mana sa magestat que
si algú dels inseculats en estes bolses de asses-
sors y advocat fiscal sobrevenie en ell algun im-
pediment, dels que estan inseculat(s) en les bol-
ses de la casa de la Diputació, li impidirie a
sortear en elles, se tingue també per impedit per
a sortear en estos officis de assessor y advocat
fiscal, volent sa magestat que se li proposen per
a sa vacant persones en la forma en dit decret
real expressada, declarant la causa del impedi-
ment per al qual se tindrie per vacant son lloch,
als què apar, que segons dit capítol, restant im-
pedit dit //183v // magnífich doctor Rull per és-
ser official real, se podrie fer nova extracció per
ésser nottori són impediment y perpètuo, però
per quant ab altre capítol sa real magestat mana
que no sea necessària habilitació alguna per la
concurrència de persones en las bolsas dels offi-
cis de dit decret més que la nominació de sa ma-
gestat feta, y que per avant se servirà fer, y te-
nint-se dubte en lo últim del trienni pròxim
passat acerca del modo se havia de tenir en la
extracció fahedora dels officis de assessor y ad-
vocat fiscal per al sexeni que comensave lo pri-
mer de agost, fou, als 25 de juliol 1656, fet vot
per lo noble y magnífichs doctors Rafel Vilosa y
don Miquel Cortiada, doctors del Real Concell,
y doctor Ramon Par, assessor del General, que
attenent que les sobredites dues clàusules del
real decret patí en alguna difficultat per la qual
necessitaven de interpretació, que, per ço, eren
de parer que lo concistori consultàs a sa ex-
cel·lència les difficultats que les dites clàusules
en si contenien, per a què declarades aquelles
per sa excel·lència poguessen respòndrer al dub-
te proposata. Y attès que lo decret, per sa ex-
cel·lència en forma de Cancellaria despedit diab

a 26 de juliol 1656, se mana que sens fer habili-
tació alguna de les persones que·s troben ense-
culades en dites bosses de assessor y advocat fis-
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cal se fasse la extracció, y en cas que als extrets
se’ls pose algun impediment, se proposaa, per a
què vist aquell se pugue ordenar lo fahedor, se-
gons lo qual decret real concorregué en la ex-
tracció que·s féu a 27 de juliol lo molt il·lustre y
molt reverent fra Miquel de Soler, no obstant
que era canceller de sa magestat, y així official
real.

Per ço, són de vot y parer que deuen los senyors
deputats y oÿdors pro- // posar, inseguint lo dit
decret de 26 de juliol 1656, la dita excepció, per
lo procurador fiscal oposada a la dita extracció
del offici vacant de assessor de la persona del
magnífich doctor Joseph Rull, jutge de la règia
cort, a sa magestat o sa excel·lència, ab lo modo
y forma a ses senyories apareixerà millor, en ob-
servansa de les generals constitucions y capítols
de Cort. Y en lo entretant no·s deu passar avant
a nou extracció fins a tenir lo real orde. Ruffach,
assessor. Tristany, fisci Generalis advocatus. Pie-
lla, assessor.

184 A
/1r

Eb reçivido la carta de vuestra señoría de 27 des-
te, y haviendo entendido todo lo que en ella me re-
fiere vuestra señoría sobre la dificultad que pone
el fiscal de esa Generalidad de que el doctor Joseph
Rull pueda obtener el ofiçio de asesor en que a sor-
teado, en lo qual tomaré resoluçión con toda bre-
vedad avisando a vuestra señoría della. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Gerona, a
27 de noviembre 1658. El marqués de Olías y
Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

185 A
/1r

Ec reçivido la carta que vuestra señoría me a es-
crito sobre la renunçia que pretende haçer del
puesto de auditor de Rota el arçediano Pejuan, y
lo que vuestra señoría desea que su magestad en
este caso probea el dicho puesto de auditor de Rota
en natural desta provinsia, por las raçones que
vuestra señoría me sinifica, y tanbién me encarga
vuestra señoría que me ynterponga con su mages-
tad para que ésto tenga efecto. Y lo que se me ofre-
ze a responder a vuestra señoría es que hago toda
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estimaçión del cuydado que pone vuestra señoría
en todo lo que puede tocar a los naturales deste
Prinçipado, y siempre he procurado el mayor au-
mento de la provinçia, como se esperimentó en lo
que soliçité con su magestad el que obtuviese este
Prinçipado la plaça de capa y espada en el Supre-
mo Consejo de Aragón, como se consiguió. Y aun-
que hasta aora el arçediano Pejuan no ha hecho
renunçia en forma y yo he representado a su ma-
gestad lo que me a escrito, ynstándole en que hiçie-
se su viaje, espero que con lo que su magestad me
mandará responder // 185/1v // se sabrá la últi-
ma resoluçión del arçediano Pejoan y la que su
magestad mandará tomar, y en este caso, y a su
tienpo, de muy buena gana haré todas mis yns-
tançias para su magestad, representándole los
muchos serviçios que ha hecho a su magestad y que
haçe cada día, que no ay duda que están muy en
la mente de su magestad y que de su real gran-
deça se puede esperar, que no sólo perjudicará en
nada a los naturales desta provincia sino antes
mandará adelantar el favoreçerles y haçerles
merced, y yo por mi parte procuraré siempre con
toda fineza y voluntad. Dios guarde a vuestra se-
ñoría muchos años. Girona, a 11 de diciembre
1658. El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

185 Dietaria 1627, foli 61.
/2r

A 6 de janer 1618 lo consistori envià lo pèsame al
excel·lentíssim senyor lloctinent General, lo se-
nyor duch de Alburquerca, que estava en lo mo-
nestir de Jesús per la mort del senyor marquès, son
fill, lo qual lo y enviaren per medi de dos cavallers.

Y després, a 11 del mateix mes y any, y anaren
los senyors deputats y oÿdors, consistorialment,
ab cotxos y ab los porters ab les maças xicas, qui
anavan ab gramallas de dol, y tots los demés
sens ellasb, al monestir de Jesús. Y arribats allí,
trobaren enc una selda o sala de dit monestir al
senyor lloctinent general, lo duch de Albur-
querque, donant-li lo pèseme de la mort del
marquès, son fill, qui era mort en Castella. Esti-
gueren-hy ses senyories molt poc y tots depeus.
Fonch-los per sa excel·lència ab molta cortesia y
féu-los acompanyar fins baix a les claustras.

Ítem, en lo dietari 1626, en jornada de 25 de
juny 1629, foli 315, lo consistori visità a sa ex-

cel·lència senyor duch de Feria, lloctinent gene-
ral, per haver-li Nostre Senyor donat un fill, nat
a esta ciutat.

E lo dietari 1656, foli 184, lo consistori als 17
de desembre 1658, visità al excel·lentíssim se-
nyor marquès de Mortara, lloctinent, donant-li
lo pèseme de la mort de una germana sua.

188r A

Paraa que vuestra señoría vea con la atençión
con que procuro el crédito y estimaçión de esa
casa y de esta provinçia, le doy noticia como su
magestad ha resuelto que el puesto de auditor de
Rotta se provea en natural deste Prinçipado, y
porque se el gusto que le a de causar a vuestra se-
ñoría esta nueva, no le e querido dilatar el avisso
y asegurarle con quanta finesa me enplearé sien-
pre en servir a vuestra señoría en todo lo que mi-
rare a su //188v // mayor serviçio. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años como deseo. Barcelo-
na, a 28 de diciembre 1658. El marqués de Olías
y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

189r Memorialb de los aderessos
necessarios para las dos salas del
civil de la Real Audiencia.

A

Dos dozeles pequeños con sus frontales de damasco
carmesí con franjas de hilo de oro, para las dos
imágenes de Christo crucificado que están en las
dos salas.

Una tarima de madera blanca y un dozel gran-
de de damasco carmesí en cada una de las salas
para su excelencia.

Dos sillas de terciopelo carmesí con franjas de oro
y clavazón dorada, una por cada sala, por su ex-
celencia.

Dos sillas de vaqueta de Mascovia con clavazón
dorada, una por cada sala.
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Dos bufetes de nogal, por cada una de las salas, de
seis palmos de largo y quatro y medio de ancho
cada uno.

Dos tapetes de damasco carmesí afforrados de
sangala con un pasamano de oro.

Dos cobertores de guadamazil colorado por guar-
da de los tapetes.

Dos bancos colchados de vaqueta de Mascovia al
uso con clavazón dorada para cada una de las sa-
las.

Dos banquillos rasos de vaqueta de Mascovia con
clavazón dorada.

Dos juegos grandes de todo recado de escrivir de
bronze y dos escrivanias, uno por cada sala.

189v Para las tres salas.

Tres bufetes de siete palmos de largo y sinco y me-
dio quarto de ancho cada uno, para que venga
bien con el número de las personas que le ocupan.

Un tapete de damasco carmesí de quatro caýdas
con un galón de oro alrededor con afforro de tela
del mismo color, para cubrir los dichos bufetes ha
de tener veyntea siete palmos de largo.

Un cobertor de guadamazil colorado por reparo
del tapell, y tenga veynteb y dos palmos de largo y
seis de ancho.

Seis bancos de vaqueta de Mascovia colchados con
clavazón dorado para que haya bastante assunto
quanto se junten las tres salas.

Un juego de tamanyo grande de todo recado de
escrivir de bronze.

Dos sillas de vaqueta de Mascovia con clavezón
dorada.

Una escrivania.

Para la cárcel.

Quatro bancos del mismo modo y tamaño que los
de las salas del civil.

Quatro bufetes de nogal como los de las dichas sa-
las del civil.

Dos banquillos vasos colchados para los advogados
de los pobres, de la misma forma.
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Una silla de vaqueta de Mascovia con clavazón
// dorada.

Dos tapetes de damasco para dichos bufetes.

Dos juegos de tinteros de bronze.

190r B

Jhesúsa, Maria.

En lo fet consultat per los senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
als doctors de la Reial Audiència, assessors y ad-
vocat fiscal del General, infrascrits, acerca si de
las provisions que·s fan en les causes vertents en
son concistori per los assessors se pot supplicar
contrari imperi y in forma, cometent-ho a altres
assessors, o tant solament, segons la forma del
capítol 52 del nou redrés, Corts 1599, y si la
supplicació interposada del decret de execució
suspèn la execució de la provisió de la qual se ha
supplicat. Attès que ab lo capítol 4 de les Corts
de 1547 se diu que com los deputats del General
en causes criminals y encara en les civils, quant
donassen alguna sentència y de aquella se suppli-
cava, declaraven ab los mateixos assessors, lo que
era gran inconvenient parquè aquells tart o nun-
ca vindrian contra lo que havian declarat. Per ço,
se ordena que en dites causes dits deputats hajen
de pèndrer altres assessors y que sian tres.

Y attès que ab lo capítol 52 del redrés del Gene-
ral, Cors 1599, està statuhit y ordenat que per
vèurer-se per experiència que les causes de sup-
plicacions que·s cometian per los deputats,
quant se supplicave de //190v // alguna provisió
o sentència, se cometian les causes a doctors
que a les parts lo estaven bé, per ço disposan
que sempre que se supplicarà de alguna provisió
o sentència que se hajan de nomenar doctors
per los deputats, los noms dels quals sien posats
en consistori devant les parts en una capsa, dels
quals sien extrets tres per fer dita causa, de la
disposició dels quals cap resulta la forma spe-
cialment donada per la Cort General als senyors
deputats y oÿdors en les causes de supplicació
de provisions, excloent de la conexensa d’ella
als assessors que han fet la provisió, de la qual se
supplica, y per consegüent se exclou la supplica-
ció de contrari imperi y lo haver-hi dos modos
de supplicar contrari imperi y en forma devant
dits deputats, sens poder-s’i aplicar las supplica-
cions de contrari imperi y en forma que·s prati-
ca[va] en la Reial Audiència, segons disposició
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de les constitucions, per estar donada ja certa
forma en lo modo de supplicar de las provisions
fetas per los assessors en causas devant dits de-
putats vertens. Per ço, són de parer que, segons
lo thenor de dits capítols de provisions fetes per
los assessors, ara sien los ordinaris del General,
ara sien los nomenats en causes de supplicacions
devant dits deputats vertents, no·s pot supplicar
contrari imperi devant d’ells mateixos sinó que
se ha de servar la forma // en dit capítol 52 dea

les Corts de 1599 donada, y que lesb supplica-
cions de les provisions de decret de execució te-
nen effecte devolutiu no suspensiu prestada
caució. Don Joseph Romeu de Ferrer, Don Mi-
quel de Cortiada. Lo doctor Pere Antoni Serra.
Ruffach, assessor. Tristany, fisci Generalis advo-
catus.

192 Elc rey.
/1r

Don Gaspar de Sobremonte de mis Consejos de
Castilla y Italia y mi lugarteniente de la summa-
ria de Nápoles, haviendo obtenido bullas de su
Santidad el doctor Joseph Estornell, natural de
mi reyno de Valencia, para la abadía de San Vi-
cente de Cardona en mi principado de Cathalu-
ña, en conformidad de nombramiento hecho en
su favor por el duque de Segorve y Cardona, como
patrón que dize ser de dicha abbadía. Y siendo
después informado de que al dicho Estornell le obs-
tan las constituciones de aquel Principado para
tener dicha abbadía por no ser natural del, ha he-
cho nuevo nombramiento y presentado para ella,
según se me ha representado por los diputados de
aquel Principado, al doctor Thomás Arqués, pres-
bítero, natural del y assessor en el tribunal de la
Baylía General, suplicándome los deputados sea
servido interponerme para que el dicho doctor Es-
tornell sea provehido por su Santedad en alguna
cosa ecclesiástica del reyno ded Valencia, de donde
es natural, para que con esto pueda el dicho doctor
Arqués, en conformidad del nuevo nombramien-
to del duque, obtener esta abadía canónicamente,
y ha parecido advertiros de las pretensiones que en
ésto hay, y que para evitarlas, como es justo, prove-
áis y hagáis los officios que convengan a fin de que
su Santedad tenga por bien de proveer en Valen-
cia al dicho Estornell, para que pueda tener effec-
to el nombramiento del doctor Arqués, que como
natural de aquel Principado tiene más justo títu-
lo para obtener esta prebenda, y que en las provi-
siones que adelante se hizieren se esté en esta pre-
vención para que no sucedan los impedimientos

que de no ser naturales los provehidos esa fuerza
que se offrezcan. Dada en Madrid, a V de no-
viembre MDCLVIII. Yo, el rey.

Don Didacus de Sada, secretarius.

192 Ab los venerables noble y amados nuestros los di-
/2r putados del General del nuestro principado de

Cathaluña y condados de Rossellón y Cerdaña.

El rey.

Dipputados. Al passo que desseo, como es justo, el
alivio y comodidad de los naturales desse Princi-
pado, siento y me compadezco de los trabajos que
occasionan los aloxamientos de los soldados, efectos
son inexcusables que trahe consigo la guerra, y yo
quisiera pudieran escusarse como se procurará
con todo desbelo en los socorros que se van embian-
do, para que hallándose assistidos los soldados ser
menos sensible esta carga y se excuse en quanto sea
possible, como me lo suplicáys en la carta de 7 del
passado, y he querido significaros en ésta quanto
estimo la fineza con que os mostráys y espero ha-
véys de continuar en mi servicio, pues por conser-
varos y manteneros en él se está tratando actual-
mente de los medios que puedan concluir a los
socorros de los soldados demás de las que se van
embiando, todo con fin de vuestro maior alivio y
por la seguridad dessa provincia que tanto me lo
procura merecer. Dada en Madrid, a XI de enero
MDCLVIIII. Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Petrus
Villacampa, regens. Vidit don Josephus Sorribes.
Vidit comes de Albatera. Vidit Marta, regens.
Don Didacus de Sada, secretarius.

s.n.r B

Ac los venerables noble y amados nuestros los dipu-
tados del General del nuestro principado de Ca-
thaluña y condados de Rossellón y Cerdaña.

El rey.

Dipputados. Sábado a 21 deste, a las seys y media
de la mañana, fue Nuestro Señor servido alum-
brar a la reyna con feliz parto de un hijo, que-
dando ambos con salud, de que he dado y doy a su
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Divina Magestad muchas gracias, y he querido
avisároslo y encargaros juntamente que, por vues-
tra parte, me ayudéys a dar a Nuestro Señor las
que se le deven por esta gran misericordia y ha-
ziendo las demonstraciones que en semejantes ca-
sos se acostumbra. Dada en Madrid, a XXXI de
deziembre MDCLVIII. Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Petrus
Villacampa, regens. Vidit don Josephus Sorribes.
Vidit comes de Albatera. Vidit Marta, regens.
Don Didacus de Sada, secretarius.

193r Memoriala de la nominació de subjecte que fan
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del
General del prinçipat de Catalunya al excel·len-
tíssim senyor marquès de Olías y Mortara, lloc-
tinent y capità general en lo present Prinçipat,
per lo interim del offissi de guarda ordinària de
la casa del General y Bolla de la present çiutat de
Barcelona, que vaca per mort de Joan Coteu,
últim possessor de aquell, són los següents:
Joan Martí, pallisser, ciutedà de Barcelona,
Francesch Cartas, pescador, çiutedà de Tortosa,
Joan Çabater, valer, çiutedà de Barcelona.

Don Joan de Grimau. Lo senyor Francesch Fer-
rer. Miquel Texidor.

Dat en Barcelona, als XXV de janer MDCLVIIII.
Dominicus Soler, scriba major Generalis Catalo-
nie.

s.n.r B

Memorialb de la nominació de subjectes que fan
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del
General del prinçipat de Catalunya a sa mages-
tat, Déu lo guarde, per la provisió del offici de
guarda ordinària de la casa del General y Bolla
de la ciutat de Barcelona, lo qual offici ha vaccat
perc mort de Joan Coteu, últim possessor de
aquell, són los següents: Joan Martí, pallisser,
ciutadà de Barcelona, Francesch Cartas, pesca-
dor, ciutadà de Tortosa, Joan Sabater, valer,
ciutadà de Barcelona.

Don Joan de Grimau. Lo senyor Francesch Fer-
rer. Miquel Texidor.
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Datat en Barcelona, als XXV de janer MDCLVIIII.
Dominicus Soler, scriba major Generalis Catalo-
nie.

195r A

Memoriala de la nominació de subjectes que fan
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del
General del principat de Cathalunya al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, loctinent y capità general en lo present Prin-
cipat, per lo interim del offici de altre dels
assessors del General, que vaca per mort del
doctor misser Balthesar Soler, últim possessor
de aquell, són los següents: Lo doctor misser
Joseph Piella, lo doctor misser Francisco Bru y
Olzina, lo doctor misser Miquel Grimosachs.

Don Joan Grimau. Lo doctor Joseph Hierònim
Besora. Miquel Texidor.

Datat en Barcelona, ab 6 de febrer 1659. Domi-
nicus Soler, scriba major Generalis Catalonie.

196r A

Loc marquès de Olías, Mortara y Çarreal, locti-
nent y capità general.

Venerable nobles amats y fahels de la reial ma-
gestat los diputats y ohydors de comptes del
General de Cathalunya, en Barcelona residints.
Havem tingut notícia que vaccant lo offici de
asessor de aquexa casa de la Diputació del Ge-
neral de Cathalunya per mort del amat de la real
magestat Baltazar Soler, en drets doctor, últim
posessor de aquell, y per lo interim, y a que·s
fassa declaració sobre lo dupte proposat per lo
procurador fiscal de aqueix tribunal sobre la ad-
missió del magnífich y amat conseller de la reial
magestat doctor Joseph Rull, jutge de la règia
Cort, haveu nomenat per a exercir dit offici al
doctor Joseph Piella, posant-lo en posessió de
aquell, e com en aquest cas dita nominació ex-
pecte a sa magestat y a nós, en son lloch, en vir-
tut de las reservacions generals que féu sa ma-
gestat en la concessió dels privilegis feta a la
Generalitat de Cathalunya, havem resolt nome-
nar per al dit offici al doctor Francisco Vidal y
Roca, al qual havem donat despaig en deguda
forma de Cancellaria, diem-vos per ço y manam
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que sempre y quant aquell vos serà presentat
per lo dit doctor Vidal y Roca lo poseu en degu-
da execució; y juntament, que en rèbrer la pre-
sent, casseu, revoqueu y annul·leu la dita nomi-
nació feta al dit doctor Joseph Piella, borrant
aquella dels registres de aquexa casa, certificant-
nos-ho de haver-ho axí cumplit y executat, que
axí convé al servey de sa magestat. Dada en Bar-
celona, a VIII de febrer de MDCLVIIII. El mar-
quès de Olías y Mortara.

Vidit Boxados, regens. Vidit de Marymon, regens
Regiam Thesaurariam. Jacobus Salamo.

Registrata. In Curie Locumtenentia tertio, foleo
LIII.

Als diputats y ohidors de comptes del General
de Catalunya.

197 C
/1r

Molta il·lustre senyor.

Joseph Quintana, exactor delb General, està
desganat en lo llit per lo que no pot servir a vos-
tra senyoria en son offici, del que fas fe, vuy, als
8 de febrer 1659. Lo doctor Jacintho Andreu.

197 D
/2r

Enc lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Chatalunya als assessors, advocat fiscal y doc-
tors consulents aplicats, acerca si los senyors de-
putats y oÿdors en los pagaments de pencions
de censos que quiscun any preste lo General,
per rahó de casas incorporades perpètuament
en dit General, han de servar lo orde per anys ab
lo mateix modo que·s paguen les pencions dels
censals que lo General presta, en execució del
vot donat per los nobles y magnífichs doctors
del Real Consell y assessors de dit General, lo
dia de 5 de desembre del any 1657. Attès, si bé
en lo dit vot foren exortats dits senyors deputats
y se’ls aconsellà que convenia, per la bona admi-
nistració y distribució de les pecúnies del Gene-
ral, deliberassen pagar les pencions dels censals
per anys y mesos, pagant las més antigues pen-
cions que·s deuen, avent de pagar les que nova-
ment eren caigudes y no pagant pencions de

molts anys, totes juntes, com ja també ho avien
previngut ab la sentència de visita proferida als
15 de juny 1657, sobre la querela número 2, ab
què appar que, essent los censos pencions àn-
nues que presta lo General, vindrien també ha
star-i compresos, però per quant la prestació
dels censos que fa lo General per rahó de cases,
així unides ab la casa de la Diputació com també
per altres cases que té la Diputació ha hont
col·lecta los drets, és different naturalesa que los
censals, y baix nom de censal no stan compresos
los censos que preste lo General com a enfiteo-
ta. Per ço, són de parer que poden los senyors
deputats, //197/2v // sens contravenir al dit vot,
pagar les pencions ànnues de dits censos, sens
guardar lo dit orde.

Ruffach, assessor. Ferrer, consulens. Mas y Vidal,
consulens. Tristany, fisci Generalis advocatus.
Piella, assessor. Bru et Olzina, consulens.

197 A
/3r

Señora.

Los dipputados y oydores de quentas de la Dippu-
taçión y Generalidad del prinçipado de Cathalu-
ña y condados de Rossellón y Cerdaña dizen que,
por muerte del dotor Balthassar Soler, ha vacado
en aquella cassa uno de los dos offiçios de assesores
della y, que en execuçión de lo que vuestra mages-
tat tiene mandado y dispuesto, se sorteó este officio
y tocó la suerte de él al dotor Joseph Rull, juez de
corte de la Real Audiençia de aquel Prinçipado y
condados, y que luego se le pusso excepción por el
procurador fiscal de dicha cassa diçiendo que, ha-
llándosse ministro de vuestra magestad y de aque-
lla audiencia, le obstavan la obsçión y exerçiçio
deste puesto las constituciones y capítulos de Corte,
particularmente el 36 de las del año 1599, y jun-
tamente un capítulo del despacho de la insacu-
laçión que vuestra magestad se sirvió hazer en 27
de agosto de 55, en que se sirve vuestra magestad
dezir:

«Que si alguno de los inseculados en estas volssas
de assesores y advogados fiscal sobreviniere en él
algún ympedimento de los que estando insacula-
dos en las volsas de la cassa de la Dipputazión le
ympidiere el sortear en ellas, se tenga también por
ympedido para sortear en estos offiçios de assesores
y fiscal y se me propondrán // 197/3v // perssonas
para su vaccante en la forma dicha, expressada
la caussa del ympedimento por el qual se tuviere
por vaccante su lugar».
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Con que no sólo por la confirmaçión de las consti-
tuçiones que vuestra magestad por su real cle-
mençia se sirvió hazer a aquel Prinçipado sino
también, especialmente, por este capítulo, queda
excluydo de la suerte el dotor Joseph Rull y tam-
bién de las volsas de la cassa de la Dipputazión,
por hallarse juez de corte de la Real Audiençia de
aquella provinçia que, privative, salva la real
clemençia de vuestra magestad, es obstado, y que
haviendo consultado con el virrey para que se de-
clarasse, respondió que antes de hazersse esta de-
clarazión quería consultarlo a vuestra magestad.

Y siendo la justiçia en esto tan clara y tan de par-
te y favorable a los supplicantes, por haverse servi-
do su magestad de confirmarlo y repetirlo en el
capítulo referido, y que de lo contrario podrían
experimentarsse los inconvenientes de litigios,
competençias y otros que vuestra magestad tuvo
presentes para que se tuviesse por ympedido de
exerçer en aquella cassa puesto ni offiçio alguno,
ni tenerle en manera alguna la perssona que se
hallasse con el ympedimento que se halla la del do-
tor Rull de juez de corte de aquella Real Au-
diençia, particularmente siendo la real ynten-
çión de vuestra magestad el que a los supplicantes
no se les perjudique en nada de lo que // les toca,
pues lo contrario seria ponerles en notable descon-
suelo quando tanto procuran assistir a lo que se
offrece del serviçio de vuestra magestad, como a
vuestra magestad es claramente notorio, y los vi-
vos desseos que les assisten de continuarlo en quan-
to pudieren, no sólo con sus haziendas sinó tam-
bién con sus vidas, por lo qual, puestos a los reales
pies de vuestra magestad supplican, humilmente
a su real clemençia, se sirva de mandar con toda
brevedad al virrey se declare la excepción del do-
tor Rull y se passe a sortar este offiçio en otra pers-
sona apta y ydonea para su exerçiçio, que en ello
reçivirán particular merced y graçia de la real
grandeza de vuestra magestad.

197 B
/4r

Ilustríssimoa señor.

Aunque me hallo sin carta del ilustríssimo en este
ordinario, no quiero dexar de dar quenta a vues-
tra ilustríssima de lo que en orden a la pretención
que pudiera tener el dotor Joseph Rull por la suer-
te que le cupo del officio de asessor de essa casa y
respuesta que sobre la excepción dio el señor virrey.
Y jo, en conformidad de lo que en esta materia
me mandó vuestra ilustríssima, he dispuesto el
memorial de que remito copia a vuestra ilustríssi-
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ma y no aguardo su sensura por cumplir con la
brevedad que vuestra ilustríssima me mandó, del
qual he dado copia a cada uno de los señores del
Consejo, representándoles juntamente de palabra
la justificación de la materia cuya resolución ins-
tare y me olgare para lo que adelante se offreciere.
Me advierte vuestra ilustríssima de los defectos
que en este memorial hubiere, como se lo supplico,
pues siempre mi çelo estimará a vuestra ilustríssi-
ma toda advertensia. Guarde Dios a vuestra
ilustríssima muchos años como puede y deseo. Ma-
drid y febrero, 1 de 1659.

Ilustríssimo señor, beso las manos de vuestra ilus-
tríssima, don Carlos Vicente de Arles.

Ilustríssimo señor.

198 A
/1r

Ilustríssimoa señor.

La de vuestra ilustríssima de primo deste he rese-
bido con summo alborozo por el particular favor y
honra que en ella me haze muy meresida de la vo-
luntad y natural deseo que me asiste de servir a
vuestra ilustríssima en quanto se offreciere.

En el particular del officio de acessor en que sorteó
el dotor Joseph Rull hize y di a su magestad, que
Dios guarde, el memorial de que inbihé copia a
vuestra ilustríssima, en que se a servido resolver
que se sortehe en otro sujeto en quien se hallen las
calidades necessarias, de que inbio a vuestra ilus-
tríssima la orden de su magestad, que Dios guarde,
para que el señor virey haga se sortehe nuebamen-
te este officio, como lo vera vuestra ilustríssima por
la copia que remito inclusa junto con el mismo
despatcho, para que vuestra ilustríssima mande
ponerle en manos de su excelencia para el efeto.

198 Pondré el lunes en manos de su magestad la carta
/1v de vuestra ilustríssima y juntamente le represen-

taré de palabra el particular alborozo con que le
da vuestra ilustríssima la enorabuena. Y en todo
desearé siempre asertar el gusto y servicio de vues-
tra ilustríssima, que guarde Dios muchos años
como puede y deseo. Madrid y febrero, 8 de 1659.

Ilustríssimo señor, beso las manos de vuestra ilus-
tríssima, don Carlos Vicente de Arles.

Ilustríssimo señor.
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198 B
/2r

Ela rey.

Ilustre marqués de Olías y Mortara, primo de mi
Consejo de Guerra y mi lugartiniente y capitán ge-
neral, en nombre de los diputados y oydores de
quentas de la cassa de la Deputaçión y Generali-
dad desse Principado y condados, se me ha represen-
tado que haviendo vacado, por muerte del doctor
Baltasar Soler, uno de los dos offiçios de assessores de
aquella casa, y haviéndose echo extracçión en con-
formidad de lo que tengo dispuesto, sorteó el doctor
Joseph Rull, al qual dizen le obstan las constitucio-
nes y capítulos de Corte para exercer este officio por
hallarse actualment juez de corte en essa Real Au-
diençia, porque conforme al capítulo de carta de
27 de agosto de (1)655, en que mandé declarar lo
que en estos cassos ha de hazersse, pareze le impide
este exercicio para el de assessor de la Diputaçión,
daréis orden que luego se haga extracçión de otro
sujeto para que sirva el officio de assessor, teniendo
las calidades que, conforme mis resoluciones, devie-
re tener, que assí es mi volundad. Dado en Madrid,
a VIII de ebrero MDCLVIIII. Yo, el rey.

Don Didacus de Sada, secretarius.

Al virrey de Cataluña.

199r A

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors del present Principat, per
carta de son agent de 8 del corrent mes de fe-
brer, han entès que la gran prudència del rey,
nostre senyor, Déu lo guarde, sabent que lo
magnífic y amat conseller de sa magestat lo doc-
tor misser Joseph Rull, jutge de la règia cort,
sent extret en assessor de la Deputació està im-
pedit per a exercir dos officis tant distincts y de
tanta ocupació, que cada hu d’ells requereix un
egregi doctor, vol y mana sa real clemència que
luego se fasse extracció de altre subjecte per a
dit offici de assessor, y per aquest effecte los ha
enviat la real carta per a vostra excel·lència. Esti-
mant dits deputats y oÿdors que esta mercè de
sa magestat los vingué per lo bon medi de vos-
tra excel·lència, a 15 de aquest matex mes han
donat dita carta a vostra excel·lència, a qui su-
plican los fasse mercè de manar se pose en exe-
cució la real disposició y mandato, que a més de

concernir lo servey de sa magestat y utilitat pú-
blica, ho reputaran a favor de vostra excel·lència.

201 A
/1r

Loa marquès de Olías, Mortara y Çarreal, llocti-
nent y capità general.

Venerable nobles amats y fahels de la reial ma-
gestat los diputats y ohidors de comptes del Ge-
neral de Catalunya, en Barcelona residints. Per
vostra part se’ns és estat representat que, en exe-
cució de nostra reial carta despachada per Can-
cellaria a cinch del corrent mes, procehireu a fer
extracció de persona per a servir lo offici de ases-
sor de aquexa casa per lo resíduo del sexcenni
corrent, que vacca per mort del doctor Baltazar
Soler, y que en lo dia de sis del mateix mes és es-
tat extret en sort lo doctor don Joseph de Ava-
ria, al qual lo procurador fiscal del General ha
opposat excepció de no poder-lo obtenir per-
què, estant insaculat en dita bossa de asessor
com a militar, havia mudat de estament y ya se
trobava promogut al orde sacre de subdiaconat,
per lo qual se trobava també dit lloch vaccant, en
conformitat del que sa magestat fou servit decla-
rar ab sa reial carta de vint-y-set de agost mil sis-
cents cinquanta-y-cinch, supplicant-nos, en ob-
servansa de aquella, tinguéssem a bé que·s passàs
avant a fer nova extracció. E nós, havent consul-
tat esta matèria en las tres salas, havem resolt que
dita excepció opposada per lo dit procurador fis-
cal contra dit don Joseph de Avaria procehia de
justícia, diem-vos per ço y manam que enconti-
nent, rebuda esta, fassau nova extracció de altre
persona per a servir dit offici, en conformitat
dels reals ordes teniu de sa magestat. Datat en
Barcelona, a X de marz de MDCLVIIII. El marquès
de Olías y Mortara.

Vidit Sunyer, cancellarius. Jacobus Salamo.

In Curie Locumtenentia tertio, foleo LXI.

Als diputats y ohidors de comptes del General
de Cathalunya.

201 B
/2r

Lob marquès de Olías, Mortara y Çarreal, llocti-
nent y capità general.
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Venerable nobles amats y fahels de la reial ma-
gestat los diputats y ohidors de comptes del Ge-
neral de Cathalunya, en Barcelona residints, per
vostra carta de vint-y-set de noembre pròxim
passat, entenguérem la excepció que en vint-y-
cinch del mateix opposà lo procurador fiscal del
General al magnífich doctor Joseph Rull, que
sortejà al offici de asessor de aquexa casa, vac-
cant per mort del doctor Baltazar Soler, prete-
nent no poder-lo obtenir per ser jutge de la rè-
gia cort, y axí official reial, conforme un capítol
de la reial carta de sa magestat de vint-y-set de
agost mil sis-cents cinquanta-y-cinch, suppli-
cant-nos, en observansa de aquell, tinguéssem a
bé que·s passàs avant a nova extracció, declarant
tenir lloch la excepció opposada per lo dit pro-
curador fiscal, sobre la qual matèria sa magestat
és estat servit ab sa real carta de vuyt de febrer
pròxim passat, manar-nos escríurer que al dit
magnífich doctor Joseph Rull li impedia lo offi-
ci de jutge de cort per a poder obtenir junta-
ment lo de asessor de la Diputació, en confor-
mitat del disposat en dita reial carta del vint-y-set
de agost mil sis-cents cinquanta-cinch, diem-
vos per ço y manam que encontinent, rebuda
esta, fassau extracció de altra persona per servir
dit offici de asessor, en conformitat de las reals
ordes teniu de sa magestat. Datat en Barcelona,
a V de marz de MDCLVIIII. El marquès de Olías y
Mortara.

Vidit Sunyer, cancellarius. Jacobus Salamo.

Registrata. In Curie Locumtenentia tertio, foleo
LX.

Als diputats y ohidors de comptes del General
de Cathalunya.

202 [A]
/1r

Jesúsa, Maria.

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y ohidors del General de Cathalunya
als doctors infrascrits, acerca si lo doctor Joseph
Piella que servia de assessor del General de
llicència de sas senyorias concendida als 5 de
maig 1657, durant la absència del doctor Bal-
thezar Soler, assessor ordinari del dit General,
podia y devia continuar lo exercici y servey de dit
offici després de la mort del dit doctor Balthezar
Soler, fins que se juràs en proprietat nou asses-
sor, per lo resíduo del sexenni que acabarà en lo
any 1662, sens nova nominació de sas senyorias,
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o si lo ha de servir tant solament lo offici de as-
sessor en la casa lo doctor Juan Batista Rufach,
altre assessor ordinari, tot sol, sens altre. Vista la
disposició del capítol 11 del llibre de Quatre
Senyals de las Corts de 1433, en lo número 4.
Vist lo llibre de Ceremonial de la present casa,
dit lo llibre d’en Llombart. Vista una sentència
proferida per los senyors visitadors del trienni
1629 feta en lo any 1633 sobre la querela núme-
ro 10 contra los diputats y ohidors del trienni
antecedent y contra misser Bernat Sala, que fou
assessor en dit trienni 1629, y los exemplars que
en lo procés de dita querela, per lo dit misser
Bernat Sala, en defensa, foren produhits. Vist,
finalment, lo exemplar del any 1608, als 15 de
fabrer y a 23 de mars de dit any. Vist lo que se
havia de vèurer. Atès, si bé, per part de dit misser
Piella se haja pretès que, com a subrogat durant
la absència del dit doctor Balthezar Soler, devia
continuar // 202/1v // lo exercici y servey de as-
sessor seguida la mort del doctor Soler, sens po-
der ésser per los senyors deputats impedit del dit
exercici, volent que la llicència durant la absèn-
cia concedida li done dret per a la continuació
fins al dia de la possessió del nou successor.
Però, per quant la dita nominació o llicència per
sas senyorias, dit dia de 5 de maig, concedida,
no pot extrèndrer-se ni compèndrer al exercici,
seguida la mort de dit Soler, sens aprobació y
consentiment dels senyors deputats, majorment
essent estada la llicència atorgada, dit dia de 5
mars 1657, llimitadament per un mes tant sola-
ment, y se compta tant minutadament lo die que
en lo llibre de Deliberacions del present trienni
expressamente se diu que comensa a córrer a 11
de maig, la qual licència llimitada no pot extèn-
drer-se al temps després de la mort de dit Soler,
axí que pugués sens altre nominació del consis-
tori servir lo exercici del assessor vacant, en lo
entretant que lo llegítim successor en lo dita of-
fici jure, y lo haver servit després de la mort de
dit doctor Soler no dóna dret per a la continua-
ció sinó tant quant los senyors diputats hauran
permès y aprovat y no en virtut de algun dret
particular que pogués tenir dit doctor Piella, en
virtut de la sobredita llicència.

Per ço, som de parer que dit doctor Piella no ha
pogut ni pot continuar lo exercici de assessor
vacant com a subrogat del doctor Soler, ni en
virtut de dita llicència, sinó que aquella facultat
y llicència se li era concedida vivint lo doctor
Soler, expiràb ab lo temps fou concedida, y aprés
ab sa mort, però que poden yc han pogut los se-
nyors deputatsd, vacant lo dit offici, nomenar a
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dit doctor Piella, o altre doctora, tenint les qua-
litats del capítol de Cort // a sas senyorias ben
vista fins a tant que jure lo llegítim successor en
dit offici. Salvo, et ceterab.

Grimosachs. Bosser. Ferrer. Bru et Olzina. De
Monjo. Mas y Vidal.

202 Ac los venerables nobles y amados nuestros los
/2r dipputados de la Generalidad de nuestro princi-

pado de Cataluña y condados de Rossellón y Cer-
daña.

El rey.

Dipputados. El inquisidor general y consejo de la
Sancta General Inquisiçión me han representado
la descomodidad en que se hallan los ministros y
officiales de la inquisiçión desse Principado por
haverse reducido a menos sus rentas, por causa de
la guerra, y haverles faltado los mil ducados de
renta en çensales que tenían en los condados y no
pagárseles tampoco otros mil ducados cada año
que goza sobre essa çiudad y Dipputaçión desse
Principado, con que también les falta para acu-
dir al sustento de los pobres presos de las cárceles se-
cretas, supplicándome fuesse servido mandar que
se les acuda y pague al reçeptor de dicha Inqui-
siçión con lo que les está debiendo y que de aquí
adelante corriere de los censales que tienen sobre
essa Diputaçión y ciudad, pues solamente pueden
librar en esto el reparo de su necessidad. Y siendo
justo que por esta falta no padezca la buena y rec-
ta administraçión del sancto officio a que debe
attender mucho essa Dipputación por el serviçio
de nuestro señor y mío, he querido significároslo
para que dispongáys la paga de lo que a la Inqui-
sizión le está debiendo essa Dipputaçión, con ef-
fecto y que de aquí adelante acuda con lo que co-
rriere destos çensos puntualmente como os lo
encargo y mando, y espero lo haréys assí, conside-
rando las justas causas que hay para ello y la esti-
maçión que haré en que assí lo executéys. Dada en
Madrid, a XII de diziembre MDCLVIII. Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Petrus
de Villacampa, regens. Vidit don Vincencius Mos-
coso. Vidit don Josephus Sorribas. Vidit comes de
Albatera. Vidit Marta, regens. Vidit don Micha-
el de Lanuza. Vidit don Josephus de Pueyo.

202 C
/3r

Ena el real despacho de su magestad, que remito
con éste, entenderá vuestra señoría de quanta in-
portancia será el acudir al Santo Tribunal de la
Inquisición con la paga del çensal que cobra sobre
las rentas de la Diputación o ciudad, por la mu-
cha estrechez con que se hallan sus cobranzas por
ocasión de las guerras, que se ve casi con inposibi-
lidad de sustentar los ministros preçisos para el
exerciçio de su jurisdiçión, y su magestad ha sido
servido encargarme mucho procure que vuestra
señoría no falta a esta // 202/3v // satisfaçión
como lo creeré de la mucha atençión con que vues-
tra señoría proçede y del gran servicio que vuestra
señoría hará en esto a Nuestro Señor y ha su ma-
gestad. La divina guarde a vuestra señoría mu-
chos años. Barcelona, a 18 de henero de 1659. El
marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

202 D
/4r

Haviendob representado a su magestad fra Gra-
viel de Santa Maria, procurador general de la
orden de San Gerónimo, como por no pagar vues-
tra señoría las pensiones de censos y censales que
tiene sobre la Generalidad, están los comventos de
Valls de Enbrón y la Murta con riesgo de haver de
sacar los religiosos por no tener de que sustentar-
los, y me manda su magestad que sepa de vuestra
señoría que ymportan estos censales y censos, lo que
se les deve y en la forma que se podía acudir a esta
tan urgente necesidad, y assí vuestra señoría me
lo avisará con toda distinción y brevedad, porque
yo pueda dar quenta a su magestad para que sea
servido de tomar la más comveniente resolución.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Bar-
celona, a 27 de henero de 1659. El marqués de
Olías y Mortara.

Señores diputados de la ciudad de Barcelona.

202 Excel·lentíssimc senyor.
/5r

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuhen que, en execució del real
orde despatxat per Cansellaria, dat en la present
ciutat a 5 del corrent, se ha procehit en fer ex-
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tracció de persona per servir lo offici de assessor
per lo residuum del sexenni vaccant per mort
del doctor Balthezar Soler, y lo die de vuy, a 6
del corrent mes de mars, és estat extret en sort
lo doctor don Joseph de Avaria, al qual lo pro-
curador fiscal del General ha opposat excepció
dient que no podia servir lo offici de assessor
per ésser son lloch vaccant, perquè estant inse-
culat en dita bolsa de assessor com a militar ha-
via mudat al estament ecclesiàstich, y estar vuy,
dit don Joseph, en lo orde sagrat de subdiaco-
nat constituhit.

Funda la excepció lo procurador fiscal dient que
sa magestat, Déu lo guarde, en la inseculació dels
officis de gràcia del General que·s reservà per sa
real clemència, volgué que fossen inseculadas
personas dels tres estaments que tinguessen las
qualitats que, comforme los capítols //202/5v //
de Cort, podian estar inseculats per a diputats,
oÿdors y en la bolsa de assessors nomenà y inse-
culà sa magestat sis ecclesiàstichs, sinch militars y
tretse del estament real, y en lo decret real, datat
en Madrit a 27 de agost 1655, manà sa magestat
occurrent vaccancia de llochs en la forma se-
guent: «También advertiréys a los diputados que
precisamente a 15 de mayo de cada anyo, ellos y los
oydores de quentas hajan de proponer personas
para los lugares que hasta aquel día huvieren vac-
cado en cada una de dichas bolsas, por muerte o
impedimiento perpetuo de los que van o estuvieren
inseculados, proponiendo tres personas para cada
lugar que vaccare del estamento que fuere el de la
vaccante, para que jo elija una dellas o otras, la
que me pareciere, y las que propusieren han de ser
de las calidades que deven tener las demás que con-
curren a los officios de la casa de la Deputación y
están inseculados en ellos, disiéndome en quales of-
ficios lo están y y porque veguerias».

Ab lo qual capítol diu lo procurador fiscal que
per haver sobrevingut a don Joseph de Avaria lo
ésser ecclesiàstich y tenir los ecclesiàstichs llochs
// ja ceparats dels militars y reals, vacca son lloch
per mutació del dit estament per ésser impedi-
ment perpètuo, pus està en sagrats órdens cons-
tituhit, y així sa magestat ho ha declarat en los
casos que se han offert per a què en son real de-
cret, dat en Aranjuez a 2 de maig 1658, fou in-
seculat don Joseph Amat y Desbosch, per a un
lloch del offici de receptor de la Bolla, vaccant
per haver mudat de estament de militar a eccle-
siàstich don Miquel Gilabert. E axí mateix, ab
dita inseculació és estat inseculat mossèn Mi-
quel Texidor, deputat real, en un lloch del offici
de síndich, vaccant per haver mudat de esta-
ment de real a ecclesiàstich mossèn Joseph Xi-
menis de Monrodon. Y axí mateix, ab dit decret
real és estat inseculat mossèn Pau Revull de
Tortosa en un lloch del offici de scrivent ordi-
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nari de regent los comptes, vaccant per haver
mudat de estament de real a militar lo doctor
misser Joseph Balaguer, en los quals casos ja té
declarat sa magestat que las mutacions en los es-
taments, en los inseculats en les bolses dels offi-
cis del General, obra privació dels llochs y vac-
cancia de aquells.

Per ço, representant // a vostra excel·lència, los
deputats, la dita excepció del procurador fiscal a
la dita extracció y exercisci del offici de assessor
en persona de don Joseph de Avaria, supplican
sia de son servey, attès proceheix dita excepció
no obstant que no·s troba vuy desensiculat per
no ésser vingut lo plaso de 15 de maig per a
proposar personas a sa magestat, per la mutació
de estament de dit Avaria, que done lloch vostra
excel·lència se passe avant a nova extracció de
altra persona que tinga las qualitats segons los
reals decrets, que·u rebran a singular mercè.

206r A

Sua magestad ha sido servido deçirme en un real
despacho que, haviéndose tomado asiento con Ma-
nuel de León, su secretario, fator de las provisio-
nes de la armada del mar occeano, entre otras
condiçiones se le conçedió liçençia para poder sa-
car de todos los reinos y señoríos de su magestad el
trigo y demás géneros de vastimentos que fuere
menester para provisión de dicha armada, y ha-
viendo comprado para este efeto, en esta pro-
vinçia, diez mill quarteras de trigo, me manda
su magestad que le permita sacarlas sin costa de
derecho ninguno, y así dispondrá vuestra señoría
y mandará se le despache el propio uso que tiene su
magestad, para que no se ponga por sus offiçiales
inpedimento ninguno en la saca de las dichas
diez mill quarteras de trigo, y caso se hayan saca-
do no se pida derecho ninguno a David Pexo, fa-
tor de dicho Manuel de León, que así conbiene al
real servicio de su magestad. Dios guarde a vues-
tra señoría muchos años. Barcelona, a 20 de mayo
de 1659. El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

208 Moltb il·lustre senyor.
/1r

Fas relaçió autèntica a vostra senyoria com lo re-
verent mossèn Baltazar Baco, tauler de Sant Fe-
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liu de Guíxols, no·s troba dèurer al General nin-
gun diner. Del aposento, als 31 de mars 1659.
Erasme de Lana y Fontanet, racional.

208 Universisa et singulis fidem facio ego, Antonius
/2r Blanch, auctoritate admodum reverendi domini

abbatis monasterii ville Sancti Felicis Guixolen-
sis, ordinis Sancti Benedicti, notarius publicus
substitutusque in notaria publica dicte ville a do-
mina Anna Maria Arada, vidua relicta magni-
fici Antoni Arada, quondam, civis honorati Bar-
cinone et Gerunde, die eius obitus in eadem villa
Sancti Felicis Guixolensis populati, domini utilis
et proprietarii eiusdem, ut hypothecaria et usu-
fructuaria eius vitta naturalis durante heredita-
tis et bonorum que fuerunt dicti quondam viri
sui, quod penes me fuit receptum quoddam ins-
trumentum in eius aprisia thenoris huiusmodi:
«Die vigesima octava mensis marcii anno a Nati-
vitate Domini millesimo sexcentesimo quinqua-
gesimo nono, in villa Sancti Felicis Guixolensis.
Ego, Baltazar Bacho, presbiter, prior Sancti Sal-
vatoris Cuculellis, parrochie de Vilanova, nunch
decervientis animarum cure ecclesie parrochialis
ville Sancti Felicis Guixolensis, diocesis Gerun-
densis, obtinensque unum ex officiis receptoris sive
tabularii Generalis Cathalonie presente ville
Sancti Felicis Guixolensis, per admodum illustres
dominos deputatos dicti Generalis Cathalonie
mihi datum et //208/2v //concessum, dicto nomi-
ne, de certam sciencia et gratis constituo et ordino
procuratorem meum certum, et cetera, ita quod,
et cetera, vos, magnificum Raphaelem Bacho,
utriusque juris doctorem, in presente villa Sancti
Felicis Guixolensis populatum, nepotem meum,
absentem, ad videlicet, pro me dicto nomine meo-
que nomine coram dictis admodum illustrium
dominis deputatis dicti Generalis Cathalonie ip-
soque Generali comparendum, et cetera, eisque et
meorum manibus et posse dictum meum officium
receptoris sive tabularii Generalis dicte presentis
ville, pure, libere et simpliciter, renuntiandum
dictamque renuntiationem admiti petendum,
suplicandum et instandum et pro inde suplicatio-
nis quascunque, tam verbo quam in scriptis, dictis
admodum illustris dominis deputatis et aliis qui-
bus expedit, dandum, offerendum et presentan-
dum, easque admiti, decretari et provideri, peten-
dum et instandum, et cetera, unumque et plura
publicum et publica instrumenta a presente ne-
cessaria faciendum seu fieri faciendum. Et de-
mum, et cetera, promitis habere ratum, et cetera.
Et non revocare, et cetera. Testes sunt don Joannis
Lletget, notarius regius, et Joannes Barraquer,
agricola ville Sancti Felicis Guixolensis».

In quorum fidem ego, idem Antonius Blanch,
notarius supramemoratus, hic me subscribo et
meum in status appono sig+num.

210r A

Haviendoa el doctor Juan Bapptista Rufach, ase-
sor desta Generalidad, representado a su mages-
tad que haviendo sido servido haçerle merçed de
uno de los dos oficios de asesores de la Diputaçión
deste Principado, por un sexsenio, y que no obs-
tante que tomo posesión deste ofiçio año y medio
después que començó a correr el sexsenio referido,
mandó su magestad declarar que feniçiese en su
ejerçiçio este presente año de (1)659, que es él en
que acavan los consistoriales, con que no haviendo
sido por su culpa la detençión de no entrar a exer-
cer antes, supplica a su magestad que, con atençión
a esto, sea servido haçerle merçed de mandar o
que cumpla el ejerçiçio o que se le haga bueno el
salario y emolumentos del, como si enteramente le
huviera servido, pues esto mismo se hiço con los di-
putados del trienio pasado, no haviéndole ejercido
todo se les hiço buenos los salarios y emolumentos
de todo él. Y ha sido servido su magestad man-
darme que le avise de lo que me pareçiere sobre lo
que supplica y antes //210v // oyga a vuestra seño-
ría en este particular, y así vuestra señoría me
dirá lo que en esto se le ofreçiere y tuviere que
deçir siempre lo que representa, porque con breve-
dad pueda dar quenta de todo a su magestad
para que mande lo que fuere de su mayor servicio.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Bar-
celona, a 12 de abril de 1659. El marqués de Olí-
as y Mortara.

Señores diputados de la çiudad de Barcelona.

211r Ab los venerables nobles y amados nuestros los dip-
putados del General de nuestro principado de
Cataluña y condados de Rossellón y Cerdaña.

El rey.

Dipputados. He resuelto que el marqués de Olías y
Mortara, mi lugarteniente y capitán general en
esse Principado y condados, continue en el govierno
y exercicio destos cargos por otro triennio más, por
la satisfacción que tengo de su persona y buena
quenta que ha dado en todo lo que ha corrido por su
mano, en benefiçio y defensa de essa provinçia, de
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que me ha parecido advertiros para que lo tengáis
entendido y assistáys al juramento que ha de pres-
tar y le respetéys y obedezcáys en todo y por todo, con-
forme el poder que he mandado darle y como hasta
agora lo havéys hecho y estáys obligados, procurando
por vuestra parte lo que convenga al benefiçio, def-
fensa, quietud y seguridad desse Principado y casti-
go de delinquentes, pues con la buena administra-
ción de la justiçia se consigue el benefiçio universal
de la provinçia, que yo tanto deseo. Dada en Ma-
drid, a IIII de abril MDCLIX. Yo, el rey.

Vidit don Christoforus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit Petrus Villa-
campa, regens. Vidit comes de Albatera. Vidit
Marta, regens. Vidit don Michael de Lanuza.
Don Didacus de Sada, secretarius.

213 D
/1r

Embaxada feta a sa excel·lència del senyor vir-
rey, aportada per lo ardiaca major de Tortosa lo
doctor Vicents Prexens, don Juan Avinyó y Gis-
mundo Boffill, ciutadà honrat de Barcelona.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalunya
diuhen que Joan Pau Lloselles, síndich del Gene-
ral, ha feta relació en son concistori que vostra ex-
cel·lència ha respost a la embaixada se era feta so-
bre la detenció y captura de Jàcamo Canyon en la
galera capitana del excel·lentíssim duc de Turcis,
en contrafacció de las constitucions del present
Principat, que en quant a la mort feta per dit Ca-
nyon en esta ciutat ja estave absolt però no del que
havia fet en Gènova, y que lo dit excel·lentíssim
duc de Turcis havia enviat ha dir a vostra ex-
cel·lència era mariner de sas galeras yb havia y tenia
asentada plassa, ab què no·y havia contrafacció, lo
que ha mogut als deputats ha representar altra ve-
gada a vostra excel·lència que dit Canyon ha molt
de temps que habita en esta ciutat, per la qual s’és
passejat públicament després que obtingué la
sentència sobre la immunitat ecclesiàstica, per la
qual ere líbero de tot delicte, y lo ser mariner y te-
nir assentada plassa en las galeras //213/1v //ha de
constar a vostra excel·lència plenament y té la pre-
sumpció en contrari, perquè no se ha de crèurer
que estant inculpat en Gènova de delictes volgués
assentar plassa en galeras que van a la mateixa ciu-
tat, suposant-se al perill de sa persona y vida. Y los
deputats estan informats de que trobant-se en la
galera dit Canyon líbero se era detingut y posat en
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cadena, lo que és manifesta contrafacció de las
constitucions en extràurer del regne a dit Canyon
y capturar-lo, no tenint autoritat legítima per lo
exercici de dita jurisdicció; al que extrahent a dit
Canyon de la galera y posar-lo en las presons reals
se podrà per vostra excel·lència vèurer la qualitat
per la qual se diu s’és detingut en ella, que altra-
ment, aportant-se’n la galera dit Canyon, serà im-
possible lo reparo de dita contrafacció, per lo que
los deputats, considerant lo estar la galera capitana
de partensa, per medi d’esta embaixada, tornan ha
supplicar a vostra excel·lència fassa mercè en ma-
nar extràurer de dita galera dit Canyon, en reparo
de dita // contrafacció, que de la mercè fa vostra
excel·lència a aquest Principat speran no per-
metrà sian aquellas violadas, y la rebran molt par-
ticular de la mà de vostra excel·lència.

E tornats dits senyors embaxadors feren relació a
ses senyories que sa excel·lència havia respost que
després de la contenció assentà plassa en las gale-
ras y que està detingut en ellas per a què no fuge,
que estan de partensa, y que enviarà a ses senyo-
ries certificatòria de com té assentada plassa.

213 A
/2r

Gerònima Major y Sala, sobrecullidor del Gene-
ral de la part de ponent, ha comptades y paga-
des las terssas de juliol, agost y setembre, octu-
bre, novembre y desembre 1657, tant de dret
ordinari com lo de guerra. Y de la terça de ju-
liol, agost y setembre faltan los llibres següents,
lo llibre de Oliana, Tarroja, Calaf, Tremp, ab
tota sa col·lecta; y de la terça octubre, novem-
bre y desembre 1657 faltan los llibres següents,
Oliana, Tarroja, Torà, Calaf, Tremp, ab tota sa
col·lecta, y Vilafranca de Panadès, y vagan algu-
nas taules en altres relacions los tinch dits. Del
aposento, vuy, Erasme de Lana y Fontanet.

Ordinari 277·13·11 4/2

Guerra 100·15·8.

214r A

Haviendob visto lo que vuestra señoría representa
en el papel de su emvaxada cerca de lo que ha oca-
sionado la detención en no conceder a David Pexo
el propio uso de los granos que ha de sacar deste
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Prinçipado, se ha considerado que los capítulos de
Corte çitados en dicho papel, según los quales vues-
tra señoría dice haver arrendado el derecho de la
Generalidad, ni otro ninguno, comprehende este
caso, ni ympide el tener su magestad el propio huso
como tiene con tan asentada observançía en el
arrendamiento que vuestra señoría hizo, podría
en ningun tiempo perjudicar al derecho de su ma-
gestad. Y assí, no obstante lo que vuestra señoría
representa, mandará luego se despache el propio
huso en favor de David Pexo de la cantidad de
granos y en la forma que escrivió a vuestra señoría
en papel de veynte de marzo passado, que assí com-
viene al real servicio de su magestad. //214v // Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Barçelona,
a 21 de abril de 1659. El marqués de Olías y Mor-
tara.

Señores diputados del General de Cataluña.

215 A
/1r

Muya ilustres señores.

En todas occasiones experimento la merced que
vuestra señoría me haçe y es de particular estima-
ción la que ahora recivo con su carta, de vuestra
señoría, en que me da el parabien de haverse
Nuestro Señor servido de librarme de la enferme-
dad que he padecido, la salud que yo tuviere desse-
aré siempre emplear en servicio de vuestra seño-
ría, a quien supplico se assegure desta verdad y de
que procuraré que experimente vuestra señoría
mi afecto en que se offreciere. Dios guarde a vues-
tra señoría en su maior lustre. Madrid, a 3 de
mayo 1659. Don Christóval Crespí de Valdaura.

Señores dipputados de Cathaluña.

215 A
/2r

Esb tan del real servicio de su magestad y de la con-
servaçión y defensa desta provinçia que se continue
el serviçio, que vuestra señoría hiço a su magestad,
del terçio de duçientos hombres, que, aunque es ver-
dad que no acava el tiempo por el qual sirvió vuestra
señoría asta el mes de julio, me ha pareçido por muy
inportante el poner desde aora estas razones en la
atençión de vuestra señoría, para que se sirva en
continuar el mesmo terçio de duçientos hombres con
sus offiçiales por otros tres años, si durare la guerra

en este Prinçipado, como lo ha hecho la çiudad de
Barzelona, y no espero yo de vuestra señoría menores
finezas en el servicio de su magestad, pues podré ase-
gurar a vuestra señoría que ninguna será tan de su
real serviçio como ésta, pues si faltase este terçio sería
en notable detrimento deste exérçito, assí para poder
salir en campaña, que ya se açerca el tiempo, como
para guarneçer las plazas en el inbierno, y para mi
ha de ser de toda estimaçión, como de gran gloria
para vuestra señoría, en dejar en su tiempo esta-
bleçido este serviçio tan grande a su magestad. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a
17 de abril 1659. El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

215 B
/3r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats del General de Cathalunya, respo-
nent a la de vostra excel·lència en què fou servit re-
presentar lo servey se faria a sa magestat, que Déu
guarde, en la continuació del tèrcio en què lo Ge-
neral servex a sa magestat, diuhen que és molt gran
lo gust que tenen de acudir al que és del major ser-
vey de sa magestat, si bé, com se troba esta casa
tant alcansada que apenas té facultats per a poder
acudir als gastos forçosos y ordinaris y empenyada
en refer la quantitat que haurà gastat dels diners de
guerra en sustento de dit tèrcio, se troban islats y
casi impossibilitats per a poder restituhir lo gastat
de dit dret de guerra, però no deixan de sercar tots
los medis possibles per a tornar ha formar lo dit
tèrcio, quant aquell haja acabat los tres anys per-
què fou concedit, supplican, per ço, a vostra ex-
cel·lència sia servit supplicar a sa magestat los con-
cedesca lo permís de no haver de restituhir los
diners gastats del dret de guerra en sustento del dit
tèrcio fins a tant que lo General vinga ab millor for-
tuna, y en lo interim quedan mirant los camins se
pugan trobar més convenients per acudir al servey
de sa magestat y gust de vostra excel·lència.

216 C
/1r

Senyorc.

Los diputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya y comptats de Roselló y Cerda-
nya, per als llochs vuy vaccans fins lo die present
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de les bolses dels officis del General de Catalu-
nya y casa de la Diputasió, proposan a vostra
magestad los subjectes contenguts en lo infras-
crit memorial.

Bolsa de assessors y advocat fiscal.

Per lo lloch de assessor ecclesiàstich, que vacca
per mort de fra don Miquel de Soler, abat de
Sant Pau del Camp, se proposa:
Lo doctor Jaume Janer, canonge de la santa
Iglésia de Leyda.
Lo doctor Miquel Torres, canonge de Lleyda.
Lo doctor Narcís Burguès, canonge de Gerona.

Per lo lloch de assessor militar, que vaca per ha-
ver mudat de estat de militar a ecclesiàstich don
Joseph de Avaria, se proposa:
Don Francisco Gamis y Falcó, vuy oÿdor mili-
tar, en quiscun dret doctor.
March Antoni Carreres, militar, doctor en quis-
cun dret.
Macià de Sanctjoan, militar, doctor en quiscun
dret.

216 Per lo lloch real de dita bolsa, que vaca per mort
/1v del doctor Joan Batista Bassols, se proposa:

Lo doctor misser Francisco Brua y Olzina.
Lo doctor misser Miquel Malagarriga, de Car-
dona.
Lo doctor misser Joan Palmarola.

Per lo lloch real de dita bolsa, que vaca per mort
del doctor Balthazar Soler, se proposa:
Lo doctor misser Joseph Piella, ciutedà de Bar-
celona.
Lo doctor Joan Gassió.
Lo doctor Francesc Vidal y Roca.

Per lo lloch real de dita bolsa, que vaca per ha-
ver mudat de estat de real a militar lo doctor
Diego Ferrer, se proposa:
Lo doctor misser Miquel Grimosachs, ciutedà
de Barcelona.
Lo doctor misser Lluís Massart, de Igualada.
Lo doctor misser Narcís Casadevall, de Gerona.

Per lo lloch de dita bolsa de ploms ecclesiàs-
tichs, que vaca per mort de don Francisco Sans,
se proposa:
Lo doctor don Jayme de Copons, ardiaca de
Andorra.
Lo canonge Dionís Terme, de Urgell.
Lo canonge Bonaventura Gualdo, de Urgell.

216 Per lo lloch de dita bolsa ecclesiàstich, que vaca
/2r per mort del doctor Francisco Agut, se proposa:

Lo canonge Joan Fàgia, de Tarragona.
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Lo canonge Blanch, de dita catredal.
Lo canonge Roselló, de dita catredal.

Per lo lloch de dita bolsa ecclesiàstich, que vaca
per mort dea fra don Jayme Meca, abat de Sant
Salvador de Breda, se proposa:
Fra Christòfol Bonaventura de Gualbes, dispen-
ser major de Sant Cugat.
Fra don Gaspar de Casamitjana, camarer de
Sant Cugat.
Fra don Narcís de Barutell, paborde major de
Sant Cugat.

Per lo lloch de dita bolsa real, que vaca per mort
de mossèn Francisco Ponsich, se proposa:
Mossèn Joseph Ferrer, mercaderb de Geronac.
Mossèn March Anthoni Ferrer.
Mossèn Gabriel Arquer.

Per lo lloch de dita bolsa real, que vaca per ha-
ver mudat de estat de real a militar mossèn Ig-
nasi Prats, se proposa:
Mossèn Miquel Texidor, ciutedà, vuy diputat
real.
Mestre Anthoni Novell, de Lleyda.
Mossèn Joseph Gomar, de Lleyda.

Bolsa de regent los comptes.

Per lo lloch de dita bolsa de regint los comptes
//216/2v //real, que vaca per haver mudat de es-
tat de real a militar mossèn Balla de Flassà, se
proposa:
Mossèn Miquel Texidor, ciutedà, de present
deputat real.
Mossèn Llorens Yerga, de Lleida.
Mossèn Hyecinto Fornés, de dita ciutat.

Bolsa de exactor.

Per lo lloch de dita bolsa ecclesiàstich, que vaca
per mort de Joan Aguiló de Sentís, canonge y
camarer de Tortosa, se proposa:
Lo doctor Francesch Ferrer, canonge de la san-
ta Iglésia de Lleyda y vuy oÿdor ecclesiàstich.
Lo doctor Amadeo Ferrer, canonge de Gero-
na.
Lo doctor Baldiri Galí, canonge de Leyda.

Per lo lloch de dita bolsa ecclesiàstich, que vaca
per mort del doctor Hyerònim Soler, canonge
de Tarragona, se proposa:
Lo doctor Joseph Hyerònim Besora, deputat
ecclesiàstichd.
Lo doctor Pau Reig, canonge de Barcelona.
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Lo doctor Francesc Terrades, canonge de Lley-
da.

Per lo lloch de dita bolsa real, que vaca per mort
del doctor Joan Batista Bassols, // 216/3r // se
proposa:
Mossèn Miquel Texidor, ciutedà y vuy deputata

real.
Misser Balaguer, de Monblanch.
Misser Romagosa, de dit lloch.

Bolsa de escrivent ordinari de regent los comp-
tes.

Per lo lloch ecclesiàstich de dita bolsa, que vaca
per mort del canonge Ramon de Boxadors y
Llull, se proposa:
Lo doctor Francesc Ferrer, canonge de Lleyda y
vuy oÿdor ecclesiàstich.
Lo doctor Amadeo Ferrer, canonge de Gerona.
Lo doctor Pons, canonge de Lleyda.

Per lo llochb militar de dita bolsa, que vaca per
mort de mossèn Joseph Jordà, de Tortosa, se
proposa:
Don Francisco Gamis y Falcó, vuy oÿdor mili-
tar.
Joachim de Montserrat y Jusseu.
Don Joseph Falcó.

Per lo lloch de dita bolsa militar, que vaca per
mort de mossèn Joseph Colomer, se proposa:
Don Joan de Grimau y Vilafranca, vuy diputat
militar.
Lluýs de Carreres, de Tàrrega.
Don Francisco Montaner, de Cervera.

216 Per lo lloch real de dita bolsa, que vaca per mort
/3v de mossèn Bernat Valencas, se proposa:

Mossèn Francisco Alaix, oÿdor real.
Mossèn Joseph Gregori Alaix.
Mossèn Hyerònim Alaix.

Bolsa de síndich.

Per lo lloch de dita bolsa ecclesiàstich, que vaca
per mort de fra don Emanuel Armengol, se pro-
posa:
Don Ramon de Aymerich, canonge de Urgell.
Lo doctor Francisco Campanya, degà y canon-
ge de Urgell.
Don Joseph Camporrells, canonge de Urgell.

Per lo lloch ecclesiàstich de dita bolsa, que vaca
per mort de fra Joseph Salacrús, se proposa:
Lo doctor Joan Costa, canonge de Tortosa.
Lo doctor Joseph Puigvert, canonge de Lleyda.

Lo doctor Honofre Dalmau, canonge de Tor-
tosa.

Per lo lloch militar de dita bolsa, que vaca per
mort de Franciso de Pedrolo, se proposa:
Don Francisco Gamis y Falcó, vuy oydor militar.
Don Batista Falcó.
Joan Batista de Montserrat y Soldevila.

216 Per lo loch real de dita bolsa, que vaca per mort
/4r de mossèn Francisco Llot, se proposa:

Mossèn Francisco Alaix, vuy oÿdor real.
Mossèn Joseph Gregori Alaix.
Mossèn Hyerònim Alaix.

Bolsa de ajudant segon de la escrivenia mayor.

Per lo lloch de dita bolsa, que vaca per mort de
mossèn Bernat Valencas, notari, se proposa:
Francisco Soldevila, notari, de Barcelona.
Joseph Soldevila, notari, de Barcelona.

Datat en Barcelona, als quinze del mes de maig
MDCLVIIII.

216 D
/5r

Jesúsa, Maria.

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Chatalunya als assessors, advocat fiscal y doc-
tors consulents, infrascrits, aplicatsb, acerca si ab
la detenció de Joan Daro, pagès de Paralada, en
la galera de la Soledad de la squadra d’Espanya,
remant en galera, encontra ab les generals cons-
titucions del present Principat, attès que de la
certificatòria feta per los que foren cònsuls en lo
any 1654 de la universitat de la vila dec Para-
ladad consta que dit Joan Daro ere natural de la
vila de Paraladae, y per consegüent comprès baix
de les constitucions del present Principat, se-
gons les quals y en particular segons lo usatge
«Quoniam per iniquan» y altres aplicables no
podie ésser mes en galera sens ésser oÿt en llegí-
tima deffensa admesa; i també està disposat en
la constitució 2 del títol «De poenas corporals».
Y se ha referit que lo dit Darof fou posat eng ga-
lera sens deffensa ni precehir sentència de jutge,
lo que és directament contra les dites constitu-
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cions. Per ço, són de parer que ditsa prossehi-
ments y detenció de Joan Daro encontra ab les
generals constitucions y que los senyors depu-
tats deuan eixir al reparo d’ella, conforme en
semblans casos se acostuma.

Ruffach, assessor. Climent, llicenciatus decreto-
rum, consulens. Ferrer, consulens. Tristany, fisci
Generalis advocatus. Soler, assessor. Grymojachs,
consulens. Mas y Vidal, consulens.

216 Testimonialb en favor de Joan
/6r Daro, de la vila de Perelada, bisbat

de Gerona.

D

Universis et singulis, presentes literas, lectoris et
audituris, nos, Michael Vaguer, Jacobus Carol et
Sebastianus Prats, omnes ville Petrelate, in anno
millesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto
conçules universitatis eiusdem ville Petrelate,
diocecis Gerundensis, salutem quia justum et ra-
tioni conçonum est veritatis testimonium perhibe-
re, idcirco universitati vestre et vestrum cuilibet,
thenore presentium, insinuamus, notificamus et
medio juramento ad Dominum Deum et eius
sancta quatuor Evangelia manibus nostris corpo-
raliter tacta in manu et posse mei, Michaelis An-
geli Vinyas, notarii publici ville Petrelate, infras-
cripti, attestamur et fidem facimus, de com
nosaltras, Miquel Vaguer, Jauma Carol y Sebas-
tià Prats, trobant-nos cònçols en lo any mil sis-
cents sinquanta-y-quatre de la universitat de la
vila de Perelada, bisbat de Gerona, als quinsa
del mes de desembre de dit any, per orde de no-
saltras y del senyor baró de Butier, fonch enviat
Joan Daro, pagès de dita vila de Perelada, al
port o platja de la vila de Llançà, per a aportar
una càrrega de vi a dita vila de Perelada per sus-
tento y provisió de un troço de cavalleria de dit
senyor baró de Butier, que en dita ocasió estave
allotjada en dita vila de Perelada; y com aquexa
nit succehís que las galeras de sa magestat, que
Déu guarde, arribassan a dit port de Llançà y
rendissan una torra y se’n aportassan alguns
peysans de Llançà y entre altres a dit Joan Daro,
y aquell, segons se diu, tingan forçat en la galera
de la Soledad, des de dit temps, sens condemp-
nació alguna, y patesca per lo que deuria ésser
remunerat. Y com nos conste clarament que dit
Joan Daro // 216/6v // may és estat miquelet ni
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ha presas las armas contra sa magestad, ni hage
comès crim algú per lo qual meresca tal pena,
ans bé tota sa vida ha viscut de son treball, y sos
fills y muller patexan no mina necessitat, se li fa
la present certificatòria per a què conste a sa ma-
gestad y a sos ministres de la veritat y inocència
de dit Joan Daro, cellada ab lo cello de dita vila,
closa y auctenticada per lo notari y sacratari de
aquella. Et ne aliquem super his dubitare contin-
gat, presens publicum instrumentum sive presen-
tes nostras certioratitias litteras de premissis fieri
et per dictum notarium scribi sibique dari et tra-
di fecimus. Datum et actum in dicta villa Petre-
late, die secunda mensis februarii anno millesimo
sexcentesimo quinquagesimo nono. Presentibus
ibidem dicto et infrascripto notario et presentibus
honorabilibus Jacobus Cebria, Paulo Dalfau, fi-
gulo, Michaele Paccassi, fabro lignario, omnes
dicte ville Petrelate, ad hec voccatis.

Jo, Pau Delfau, testimoni y en lo present acte
cridat, de voluntat del dit Jauma Carol, cònsul
predit, per dir ell no saber de escriura, firmo lo
sobre dalt dit testimonial dits dia y any.

Jo, Miquel Pacasi, testimoni y en lo present acte
cridat, de voluntat del dit Sabastià Prats, cònsul
predit, per dir ell no saber de scriura, firmo lo
sobre dalt dit testimonial dits dia y any.

Jo, Jaume Sabrià, testimoni y en lo present acta
cridat, de voluntat del dit Miquel Vaquer, còn-
sul predit, per dir ell no saber de ascriura, firmo
lo sobra dalt dit //216/7r //testimonial dits dia y
any.

In quorum fidem ego, idem Michael Angelus Vi-
nyas, notarius publicus dicte ville Petrelate et sa-
cretarius eiusdem ville, hic me subscribo et meum
solitum appono sig+num.

Jo, Garau Sala, cònsol en cap en lo any present y
de 1659 de la vila de Perelada, de com lo pre-
sent testimonial conté veritat y en aquel posam
lo sagell.

Jo, Jaume Casadamunt, cònssol lo any present
de <mil> 1659 de la vila de Peralada, de com lo
sobredit testimonial conté varitat i en aquel po-
sam lo sagel.

Jo, Pere Bordàs, menor de dias, de voluntat de
Pere Banet, pagès, cònsol lo corrent any sin-
quanta-nou de la vila de Perelada, per dir no sap
de escriurea, de com lo sobredit testimonial
conté veritat y en aquel se posa lo sagall.

Jo, Antoni Sastra, cònsol lo an present de mil
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sic-sents sinquanta-y-nou de la vila de Paralada,
de com lo sobredit testimonial conté veritat y
an a aquell posam lo sagel.

216 A
/8r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuan que han tingut notícia que fra don
Joseph Rossell, comanador del hàbit de Sanct
Joan, obtenia y obté lo offici de procurador real
de la ciutat y Camp de Tarragona en virtut de
privilegi per sa magestat, Déu lo guarde, a ell
concedit, e com ab la constitució 2 del títol «De
las cosas prohibidas als clergues» estiga prohibit
a clergue o altre hom qui haja corona lo obtenir
algun temps offici de sa magestat, salvo cance-
ller y conceller seu o almoyner y jutjes que sa-
bessen dret, per ço que si delinquien en res que
sa magestat los ne pogues punir, ab què·s veu
estar prohibit a dit fra don Joseph Rossell lo ob-
tenir dit offici de procurador real per ésser
exempt de la real jurisdicció, y se ha de crèurer
que a estar informat sa magestat de la diposició
de dita constitució no haguera concedit lo dit
privilegi a dit fra don Joseph Rossell. Vehent
dits deputats la violació que·s fa a dita constitu-
ció exercint dit don Joseph Rossell dit càrrech,
desijant cumplir a la obligació de son offici, sup-
plican extrajudicialment sia vostra excel·lència
servit, salva en tot la real clemència, declarar no
ésser estada intenció de sa magestat concedir lo
privilegi de procurador real de la ciutat y Camp
de Tarragona a dit fra don Joseph Rossell, ma-
nant vostra excel·lència a dit fra don Joseph, en
observança de dita constitució, se // 216/8v //
abstinga del exercici de dit offici de procurador
real, que·u rebran a particular mercè de mà de
vostra excel·lència.

s.n.r B

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Catalunya
diuan que ja la notícia ha pervingut que per la
present çiutat hi ha moltas personas que portan
públicament vara de reyc, ab nom lo un de ser
aguatsil del molt il·lustre governador, no pro-
çehint vice-règia, ni via ordinària, lo aguatsil de

la Capitania General, no anant offissi offissiant,
los aguatzils que diuan ser dels auditors del
exèrçit, lo aguatsil segons se diu del governador
de la plassa, los aguatsils de la vehadoria y
comptodoria y altres, essent çert que sols podan
portar la vara dins çiutat contínuament lo ve-
guer, sots-veguer y sos caps de guaitas, balle y
sots-balle y los dos aguatsils ordinaris, com los
extraordinaris sols entren absentsa los ordinaris.
E com segons las constitucions del present
Prinçipat, en particular las constitucions posa-
das baix lo títol «Que novells offissials no sian
posats», per ésser com és lo portar la vara y in-
sígnia de ésser offissial yb de exercir actu juris-
dictio. Per çoc, dits deputats, per medi d’esta en-
baxada, representan a vostra excel·lència dita
contrafacció, suplicant sia de son servei fer
mercè, en observança ded ditas constitucionse,
manar a las ditas personas arrimen las varas y no
las porten públicament, que ho rebran a parti-
cular mercè.

217 Moltf il·lustres senyors.
/1r

Havent vostra senyoria, entre altres pactes, con-
tinuat en lasg tabbas dels arrendamens de las bo-
llas del General, per al trienni pròxim vinent, un
capítol, que conté que havent-se lliurat lo arren-
dament de la bolla si se trobave major dita o
quantitat considerable no tingué fadiga ne pre-
lació lo primer arrendatari sinó que sempre se
haje de lliurar al més donant, considerant-seh ab
assò recauria tot en major benefici del Generali,
se ha experimentat no se trobave persona qui
digués en lo arrendament ditaj considerable,
donant perk causa lo haver-se llevat la fadiga
acostumada de dret, y assò ho han declarat al-
gunsl negocians qui acostuman arrendar als al-
tres tenian ganes de fer los arrendamens. Per ço,
lo procurador fiscal del General, offerint infor-
mació del sobreditm, suplica quen sie rebuda y
attesa aquella (y) sie mudat lo dit capítolo, si y
conforme en las tabbas del trienni corrent està
contengut. Los drets fiscals sempre salvos. Offi-
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ci, etcètera. Altissimus, et cetera, Tristany, fisci
Generalis advocatus.

Oblata XVII maii MDCLVIIII, in consistorio, et ce-
tera. Et domini deputati, intervenientibus domi-
ni auditores computorum, comiserunt predicta
magnificis assessoribus qui super scriptis debite
provideant et justitiam ministrent. Soldevila, no-
tarius et scriba major Generalis Catalonie.

Recepta dicti die et anno, recipiatur informatio
super contentis in suplicatione uti petitur. Ruf-
fach. Soler, assessor.

217 Diea decima septima mensis maii millesimo sex-
/2r centesimo quinquagesimo nono. Barcinone.

Magnificus Josephus de Alsina et Riusech, domi-
cellus, Barcinone populatus, testis citatus et jura-
tus qui juravit, et cetera, se dicere, et cetera.

Et interrogatus super contentis in supplicatione
oblata per procuratorem fiscalemb Generalis Ca-
thalonie, dictis die et anno, et cetera.

Dixit: «Que lo que ell testimoni sab y pot dir
acerca lo contengut en la supplicació que se li és
estada llegida és que, estant ell testimoni en la
casa del General y Bolla differents occasions y
dies que se encantavan las bollas del present
Principat y ciutat, fent admiració de com no·y
havia ditas o al menos conciderables an los
arrendaments de las bollas, tractant esta matèria
ab differens hòmens de negocic, li diguereran //
217/2v //que supposat que no·y havia fadiga que
sempre serian a temps a dir-hid, confiant que
deix modo sempre haurian los arrendaments de
las bollas a preu més acomadat. Y assò és lo que
ell y sab pot per lo jurament que té prestat».

Fuit sibi lectum et perseveravit, et cetera.

Dicto die. Barcinone.

Antonius Grases, adroguerius, civis Barcinone,
testis citatus et juratus qui juravit, et cetera, se
dicere, et cetera.

Et interrogatus, et cetera.

Dixit: «Que lo que ell testimoni sab y pot dir
acerca lo contegut en la supplicació que se li és
stada llegida és que a ell testimoni ara una per-
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sona molt desitjosa del benefici de la Generali-
tat y li digué que la decersió que lo pacte se posà
en las tabbas dels arrendaments de las bollas
acerca de no donar //217/3r // fadiga era danyo-
síssim perquè dexarian molts de dir-hi algunas
quantitats conciderables, perquè aquelles canti-
tats que a de més a més havian de dir en dit
arrendament se’n acordarian ab aquells qui hau-
rian tret dit(s) arrendaments a barato, attès que
no·y havia fadiga, per hont se veu que no tenint
fadiga lo arrendador redundaria en franc dany
de la Generalitat, y així mateix com ho ha oït en
particular ho ha oït dir públicament a molta
gent de negoci en la Llotja de la present ciutat.
Y assò és la veritat, etcètera».

Fuit sibi lectum et perseveravit, et cetera.

218 F
/1r

Senyora.

Los diputats y oïdors de comptes del General de
Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya,
per los llochs vuy vacants fins lo dia present de
diputats y oïdors de comptes dels tres esta-
ments, propossen a vostra magestat los subjec-
tes continguts en lo infrascrit memorial.

Diputats ecclesiàstichs.

Per lo lloch de diputat ecclesiàstich religiós, que
vaga per mort de fra don Miquel de Soler, se
proposa:
Fra don Pau de Àger, del àbit de Sant Joan, co-
manador de Barcelona, insiculat a oïdor.
Fra don Galceran de Vilallonga, de dita orde,
comanador de Tortosa.

Per lo lloch ecclesiàstich religiós, que vaga per
mort de fra don Jaume Mecha, se proposa:
Fra don Miquel de Calders yb Spuny, del hàbit
de Sant Joan, comanadorc de Sisterris y Ciscar.
Fra Francesch Riquer, de dita orde, comanador
de Térmens.

Per lo lloch de diputat ecclesiàstich capitular,
del Capítol de la Seu de Tortosa, que vaga per
mort de mossèn Joan Aguiló de Sentís, se pro-
possa:
Lo doctor Francesch Martí, canonge de Tortosa.
Lo doctor Joan Costa, canonge de Tortosa.
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Bolsa de deputats militars.

Per lo lloch de noble de dita bolsa de la vegueria
de Lleyda, que vaga per haver mudat de estat de
militar a ecclesiàstich don Josepha de Avaria, //
218/1v // se proposa:
Don Lorerns Bardaixí, qui està insiculat a oïdor
militar.
Don Miquel Àger.

Per lo lloch de noble de dita bolsa de la vegueria
de Vilafranca de Panadès, que vaga per mort de
don Luís de Peguera, se proposa.
Don Joan Amat y Despalau.
Don Bernat Aymerich.

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Barcelona, que vaga per mort de mossèn Fran-
cisco Judice y Fisco, se proposa:
Mossèn Joan Guinart, qui és insiculat a oïdor
militar.
Mossèn Joseph Puigserver.

Per lo lloch de diputat militar de la vegueria de
Gerona, que vaga per mort de mossèn Francis-
co Duran y Descallar, se proposa:
Mossèn Joan Balle, de Flassà.
Mossèn Pons, de Caramay.

Per lo lloch de deputat militar de dita vegueria
de Gerona, que vaga per mort de mossèn Jo-
seph de Colomer, se proposa:
Mossèn Diego Fieris.
Mossèn Bernat Sala.

Per lo lloch de diputat militar de la vegueria
(de) Perpinyàb, que vaga per mort de mossèn
Thomàs de Banyuls:
Mossèn Antoni Generés.
Mossèn Salvador Sanyés.

Per lo de diputat militar de la dita vegueria de
Perpinyà, que vaga per mort de mossèn Miquel
Maduixer y Junyent, se proposa:
Mossèn Joseph Montalt Riu y Desclergue, qui
està insiculat a oïdor.
Mossèn Francisco Torner.

218 Per lo lloch de diputat militar de dita vegueria
/2r de Perpinyà, que vaga per mort de mossèn Jo-

seph Paguès y Vallgornera, se proposa:
Mossèn Francesch Amell, qui està insiculat a oï-
dor militar.
Mossèn Abdon Torrent.

Per lo lloch de diputat militar de la vegueria de
Cervera, que vaga per mort de mossèn Filipp de

Ferrera, se proposa:
Mossèn Joan de Copons, senyor de la Manresa-
na, qui està insiculat a oïdor militar.
Mossèn Miquel de Salavert, qui està insiculat a
oïdor militar.

Bolsa de diputats reals.

Per lo lloch de diputat real de la ciutat de Gero-
na, que vaga per mort de mossèn Bernat Valen-
cas, se proposa:
Mossèn Francesch Burguèsa, qui està inseculat a
oïdor.
Lo doctor misser Narcís Casadavall.

Per lo lloch de diputat real de dita ciutat, que
vaga (per) mort de mossèn Balthasar Soler, se
proposa:
Mossèn Simon Miquel, qui està insiculat a oï-
dor.
Mossèn Jaume Torrentb.

Per lo lloch de diputat real de dita ciutat, que
vaga per (mort) de mossèn Joan Pau Perpinyà,
se proposa:
Lo doctor mossèn Joan Baptiste Moret, qui està
inseculat a oïdor.
Mossèn Joan Baptiste Perpinyà.

Per lo lloch de diputat real de dita ciutat, que
vaga perc haver mudat de estat Joan Balle de
Flasà, de real a militar, se proposa:
Mossèn Joan Baptiste Perpinyà.
Lo doctor misser Joan Baptiste Moret.

218 Per lo lloch de diputat real de Perpinyà, que
/2v vaga per mort de misser Francesch Gros, se pro-

posa:
Mestre Luís Laforga, qui està insiculat a oïdor.
Mestre Miquel Perayre.

Per lo lloc de diputat real de dita vila de Perpi-
nyà, que vaga per mort de misser Francesch
Llotd, se proposa:
Mossèn Onofre Delfau, qui està insiculat a oï-
dor.
Misser Joseph Soler y Coma.

Per lo lloch de diputat real de dita vila, que vaga
per haver mudat de estat de real a militar, misser
Joseph Aleny, se proposa:
Mossèn Francisco Am, qui està insiculat a oï-
dor.
Mossèn Miquel Am.
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Per lo lloch de diputat real de dita vilaa, que vaga
per mort de misser Joan Sadorra, se proposa:
Mossèn Honorat Fontaner, burgès.
Mossèn Joseph Duran, burgès.

Per lo lloch de diputat real de dita vila, que vaga
per haver mudat de estatb de real a militar
mossèn Antoni Generés, se proposa:
Mosèn Andreu Calbà, qui està insiculat a oïdor.
Mossèn Rafel Pera.

Bolsa de oïdors ecclesiàstichs.

Per lo lloch de oïdor ecclesiàstich capitular del
Capítol de la Seu de Tarragona, que vaga per
mort del doctor Hierònym Soler, se proposa:
Mossèn Joan Fàgia, canonge de Tarragonac.
Lo doctor Joan Baptiste Bertran, canonge de
Tarragona.

218 Per lo lloch de oïdor ecclesiàstich capitular del
/3r Capítol de la Seu de Barcelona, que vaga per

mort de don Francisco Sans, se proposa:
Lo doctor Pere Joan Atxer, canonge de Barce-
lona.
Lo doctor Pere Benet Atxer, canonge de Barce-
lona.

Per lo lloch de oïdor ecclesiàstich religiós, que
vaga per mort del doctor Francisco Says, se pro-
posa:
Fra don Joan de Josa, enfermer de Sant Salva-
dor de Breda.
Fra Joseph Fosalba, paborde de Sant Salvador
de Bredad.

Bossa de oïdors militars.

Per lo lloch de oïdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vaga per mort de misser Gabriel
Antoni Bosser, se proposa:
Mossèn Joseph de Llenes.
Mossèn Joseph de Massó.

Per lo lloch de oïdor militar de dita vegueria de
Barcelona, que vaga per mort de mossèn Mi-
quel Joan de Riambau, se propossa:
Mossèn Erasme de Lana.
Mossèn Francesch Serra y de Illa.

Per lo lloch de oïdor militar de la vegueria de
Gerona, que vaga per mort de mossèn Fran-
cesch Puigvert y Manrresa, se proposa:
Mossèn Pere de Albertí.
Mossèn Francisco Puigvert y Mas.

912

Per lo lloch de oïdor militar de la vegueria de
Manrresa, que vaga per mort // 218/3v // de
mossèn Jonat Jordà, se proposa:
Mossèn Joseph Curtó.
Mossèn Climent de Riu y Foix.

En cas que vostra magestat sia servit de appro-
bar los proposats a diputats estan inseculats a oï-
dors se enomenen les resultes següent:

Primo que la resulta y haver estat proposat a de-
putat ecclesiàstich religiós fra don Pau de Àger,
per al lloch de oïdor que ocupa, se proposa:
Fra Joan Baptiste de Castellarnau, de l’orde de
Sant Benet, prior de Sant Culgat del Vallès.
Fra Joseph de Castelló, del orde de Sant Benet,
dispenser de Ripoll.

Per la resulta y haver essat proposat a diputat
noble don Llorens Bardaixí, per lo lloch de oï-
dor que ocupa, se proposa:
Lo doctor Baptiste Ramon de Mongo.
Mossèn Mathià de Sant Joan.

Per la resulta y haver estat proposat a diputata

militar Francesch Amell, per lo lloch de oïdor
que ocupa, se proposa:
Mossèn Olaguer de Eril y Orcau.
Mossèn Ugo Tamarit.

Per la resulta y haver estat proposat a diputat mi-
litar mossèn Joseph Montalt Riu y Desclergue,
per lo lloch de oïdor que ocupa, se proposa:
Mossèn Joan Carreres.
Mossèn Onofre de Alentorn.

Per la resulta y haver estat propossat a diputat
militar mossèn Joan Guinart, per lo lloch de oï-
dor que ocupa, se proposa:
Mossèn Jaume Guitart.
Mossèn Ramon de Vilanova, menor.

218 Per la resulta y haver estat proposat a diputat
/4r mossèn Joan de Copons, per lo de oïdor que

occupa, se proposa:
Mossèn Pere Fivaller.
Mossèn Francesch Padellàs.

Per la resulta y haver estat insiculat a diputat mi-
litar lo any propassat mossèn Thomàs Nogués
de vegueria de Tàrrega, se proposa:
Mossèn Ambrós de Grosso.
Mossèn Francesch de Olsinelles.

Per la resulta y haver estat proposat a diputat
real de la vila de Perpinyà mestre Luís la Farga,
per al lloch de oïdor real de dita que ocupa, se
proposa:
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Mestre Onofre Monsalvo.
Mestre Joan Guillau.

Per la resulta y haver estat proposat a diputat
real de la vila de Perpinyà mossèn Onofre Del-
fau, per al lloch de oïdor real mercader que oc-
cupa, se proposa:
Mossèn Maurici Mauris y Ravell, mercader.
Mossèn Francesch Bastús, mercader.

Per la resulta y haver estat proposat a diputat
real de la vila de Perpinyà mossèn Francisco
Am, per lo lloch que ocupa de oïdor real, se
proposa:
Mossèn Domingo Isern.
Mossèn Anton Puig.

Per la resulta y haver estat proposat a diputat
real de Gerona mossèn Francesch Burguès, per
al lloch de oïdor real que ocupa, se proposa:
Misser Francisco Guitart.
Mossèn Pere Carreres.

218 Per la resulta y haver estat proposata a diputat
/4v real de la ciutat de Gerona mossèn Simó Miquel,

per lo lloch de oïdor real que ocupa, se proposa:
Misser Lorens Espígol.
Mossèn Balthazar Soler.

Per lo lloch deb oïdor real de Gerona, que vaga
per mort de mossèn Joan Abrich, se proposa:
Mossèn Fèlix Ferrer.
Mossèn Pere Carreres.

La resulta quec per haver estat proposat a dipu-
tat real de la vila de Perpinyà mossèn Andreu
Calbà, y per lo lloch de oïdor real mercader de
dita vila, se proposa:
Mossèn Andreu Bonet, mercader.
Mossèn Francesch Bonet, mercader.

Dada en Barcelona, als trenta-hu del mes de
matg del any MDCLVIIII. Don Joan ded Grimau.
Joseph Hierònym Besora. Miquel Teixidor.

218 A
/5r

Ale consistorio de la General Deputación del
principado de Cataluña. Barcelona.

Con mucha estimaçión me deja la carta que he
reçivido del consistorio en que me da la bienveni-

da a estos reynos, porque reconozco el afecto que le
devo, y aunque en esto corresponde a las veras y
cariño con que he deseado siempre las maiores
combenienzias del Principado, he hecho particu-
lar apreçio de su atención y holgaré tener muchas
ocasiones en que todos sus naturales experimenten
los efectos de mi buena voluntad. Nuestro Señor
guarde. De San Lorenzo, a 12 de maio (1)659.
Juan.

219 B
/1r

Quedoa entendiendo lo que vuestra señoría me
diçe en su papel que me dio el síndico, lunes a 12
deste, açerca del cuydado con que procura se bus-
quen efetos para continuar el serviçio del terçio
con que vuestra señoría está sirviendo a su mages-
tad, y siendo de tanta conbeniençia para la de-
fensa desta provinçia y por consiguiente de la con-
servaçión de los derechos de la Generalidad, a que
principalmente están obligadas las rentas de la
Diputaçión, me prometo que no se faltará a esta
obligaçión no obstante los cortos medios con que
vuestra señoría me representa que se halla, sin es-
perar al tiempo que se cumplen los tres años deste
serviçio, pues todo el que hay desde aora será me-
nester para socorrer y reclutar este terçio como
conbiene, para que tenga el número de los duçien-
tos hombres efetivos que ha de tener según lo que se
ofreçió servir a su magestad, pues por las mismas
raçones a antiçipado esta çiudad el continuar su
terçio por otros tres años, y porque no reciva vues-
tra señoría equibocaçión en lo que yo escriví en
papel de 17 de abril me ha pareçido repitir a
vuestra señoría que lo que yo he pidido es que se
continue // 219/1v // el serviçio del terçio que oy
tiene la Diputaçión en este exército, con los mis-
mos offiçiales y soldados que oy estan sirviendo,
porque sería de inconbeniente grande con la espe-
riençia que oy tienen de la guerra, desde el maes-
tro de campo asta el menor soldado, se tratase de
poner otros ofiçiales, y así lo ha echo la çiudad sir-
viendo en esta forma, reconoçiendo los daños que
se podían seguir con las mutaçiones, con que cree-
ré que vuestra señoría no inovará, prosiguiendo
en la continuaçión del terçio. Y haçiendo vuestra
señoría este serviçio podrá continuar la cobrança
del derecho de la nueba inposiçión, como lo ha
echo en estos tres años de la misma manera que se
conçedió a los diputados pasados. Y vuestra seño-
ría se servirá de avisarme con toda brevedad de su
resoluçión, porque con ella pueda yo tomar la que
pareçiere más conbeniente al serviçio de su mages-
tad, así en el socorro deste terçio como en las reclu-
tas de que necesita, sin perder un día de tiempo
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por lo que se aveçina el de la campaña y lo que se
aventura con las dilaçiones en la seguridad de las
fronteras deste Prinçipado. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Barcelona, a 15 de mayo de
1659. El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

219 C
/2r

Excel·lentíssima senyor.

No dexa aquest consistori de conèxer la obliga-
ció té en fer la voluntat de sa magestat, que Déu
guarde, preciant-se sempre estar molt atent a
son gust y servey, desija, per ço, molt trobar
camí en formar lo tèrcio per altres tres anys,
comforme fou concedit, emperò no pot dexar
de representar a vostra excel·lència las grans
quantitats que per dit effecte ha gastades y que
en lo sdevenidor se li offereixen gastar, y vèurer-
se tant impossibilitat en acudir als gastos forço-
sos que de present se li occorren, ja en la solució
dels salaris dels doctors del Real Consell y altres
officials reals sens los officials de la casa y molts
altres sens número, que per no cansar a vostra
excel·lència se callan, y de altra part pensar lo
haver de refer tant grans quantitats com ha gas-
tat dels diners de guerra en sustento de dit tèr-
cio, per lo que a vostra excel·lència suplican li
fasse mercè de mediar ab sa magestat sie servit,
per sa real clemència, concedir lo permís a est
consistori de no haver de refer ditas quantitats
gastades de dit dret de guerra en sustento del
tèrcio, perquè altrament serian acabades totes
les forces per a poder seguir lo gust de sa mages-
tat, assegurant a vostra excel·lència que té est
consistori tant desig de servir a sa magestat que
en lo entretant no cessarà un punt en assistir ha
socórrer lo tèrcio, tant los officials com soldats,
reclutant aquell per a què puga tenir lo cumpli-
ment del número promès y seguir // 219v // lo
plaço que és als quinse de juliol primervinent,
est consistori procurarà ab totas veras acudir al
que serà de major servey de sa magestat.

219 A
/3r

Christob, Maria, salva-nos. MDCLVI.

Bolla de Manresa y Cardona, trienni MDCXXXII.

914

Joan Milà, abaxador y parayre, ciutadà de Bar-
celona, deu dar al primer de agost quatra mil
cent vint-y-vuit lliures, deset sous, dich 4.128
lliures, 17 sous, per mudament de son compte
del llibre de Vàlues proppassat de número 45,
en foli 223, dich IIII mil CXXVIII lliures, XVII
sous.

Són fermançes los devall scrits per la quantitat
baix expressada per quiscun any:

Primo, Joan Francesch Co-
dina, ciutadà honrat de Bar-
celona, per any, . . . . . . . . . . . 600 lliures, sous.

Mossèn Raphel Anticha, 
donzell, per any, . . . . . . . . . 1.150 lliures, sous.

Bernat Camps, pagès de Ca-
novellas, per any, . . . . . . . . . . 550 lliures, sous.

Francesc Cata, mercader de 
Barcelona, per any, . . . . . . . . . 262 lliures, sous.

Lluýs Goday, pagès de Sant
Pere y Sant Pau del Prat, per
any, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 lliures, sous.

Hiacinto Balle, pagès de 
Sant Boy, per any, . . . . . . . . . 450 lliures, sous.

Jaume Bas, pagès del Prat, 
per any,. . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 lliures, sous.

Joseph Bassa, pagès deb

Viladecans, per any, . . . . . . . . 450 lliures, sous.

4.661 lliures, sous.

Que fet lo càlcol de tot lo que ha pagat lo prin-
cipal o personas per ell y sinch-centas lliuras,
dich 500 lliures, sous, que Raphel Antich, com
altre de // 219/3v // las fermancas de dita bolla,
pagà per partida del banch de la present ciutat
sots jornada de 24 de desembre 1657, sols se
resta deure las tras-sentas quatre mil cent vint-y-
vuit lliures, deset sous, dich 4.128 lliures, 17
sous, axí que ve a tocar per porrata ha pagar a
les femances a quiscú lo següent:

Primo, deu pagar Joan Fran-
cesch Codina, sinch-centes-
noranta-sinch lliures, dotse 
sous, . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 lliures, 12 sous.

Mossèn Raphel Antich,  don-
zell, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 lliures, 14 sous.
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Bernat Camps, pagès de Ca-
novelles, . . . . . . . . . . . . . . 545 lliures, 19 sous.

Francesch Cata, mercader 
de Barcelona,. . . . . . . . . . . . 259 lliures, 2 sous.

Lluýs Goday, pagès del Prat, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 lliures, 10 sous.

Hiacinto Balle, pagès de  Sant
Boy, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 lliures, sous.

Jaume Bas, pagès del Prat, . . . 447 lliures, sous.

Joseph Bassa, pagès de Vila-
decans, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 lliures, sous.

Salvo en tot error de comp-
te,. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.128 lliures, 17 sous.

En lo llibre de Vàlues, trienni 1650, número
44, en foli 264, entre altres notas y és la se-
güent: «Nota que al acte rebut en poder de
Francesch Joseph Fontana, notari públich de
Barcelona, a 23 de juliol 1632, lo sobredit Joan
Milà féu regonexensa del sobredit arrendament
en favor de Francesch Masdeu y Canyet, ciutadà
honrat de Barcelona, lo qual acceptà dita rego-
nexensa y féu acte de indempnitat a dit Milà.

Despedit per mi en Barcelona, als X de juny
MDCLVIIII. Erasme de Lana y Fontanet.

222r D

Pora parte del obispo de Solsona se ha representado
a su magestad que en las Cortes del año de 1599
se resolvió, por capítulo de Corte, que al obispo de
Solsona, que de nuebo se havía elijido con bullas
de su Santedad, se le diese un lugar nuebo de di-
putado eclesiástico en los de la Diputaçión deste
Prinçipado, como le tenían los demás obispos, y
que al cavildo se les diesen dos lugares, uno de di-
putado y otro de oidor de los que ocupavan los reli-
giosos, los primeros que vacasen, y que concurriese
juntamente en los lugares volantes como los de-
más cabildos, y que por no haverse inbiado este ca-
pítulo con los demás por descuido, los diputados de
entonzes suplicaron a su magestad se inbiase di-
cho capítulo de Corte, pues se hallava el orijinal
decretado en poder del escrivano del brazo ecle-
siástico, con el placet de los demás, y porque desea
su magestad tomar resoluçión en esta materia,
oyendo primero a vuestra señoría, encargo a vues-
tra señoría que quanto antes me diga lo que a

vuestra señoría se le ofreze en esto para que pueda
avisárselo a su magestad. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Barcelona, a 26 de junio de
1659. El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

225r A

Molta il·lustres senyors deputats.

Bonaventura Closa, sobrecullidor del General
de la part de llevant, ha comptades y pagades las
terças de janer, fabrer y mars, abril, maig y juny
1658, tant de dret ordinari com de guerra. Del
aposento, vuy, als 11 de juliol 1659. Erasme de
Lana y Fontanet, racional.

226 D
/1r

Haviendob con otros papeles soliçitado a vuestra se-
ñoría que tomase resoluçión sobre la continuaçión
del terçio que pedí a vuestra señoría por otros tres
años durante la guerra en este Prinçipado, no obs-
tante que es materia de tanta importançia en el
servicio de su magestad y defensa de los derechos de
la Generalidad y de toda esta provinçia, y havien-
do esta çiudad conçedido por lo que toca a su terçio
este serviçio, no he podido conseguir con vuestra se-
ñoría el que venga en ello, no haviéndome respon-
dido nunca derechamente. Y así, supuesto que
vuestra señoría no toma resoluçión tan justa y tan
del servicio de su magestad, dispondrá vuestra se-
ñoría que el dinero del derecho de la nueba ampra,
que se conçedió a vuestra señoría el poder valerse
del, con calidad y obligaçión de bolver lo que vues-
tra señoría hubiera gastado al fin deste serviçio y
siempre y quando por parte de su magestad o mía
les fuese ordenado, he resuelto deçir a vuestra seño-
ría, como lo hago, que para el día quinçe deste, que
acavan los tres años por los quales sirvieron los di-
putados anteçesores de vuestra señoría a su mages-
tad con dicho terçio, tenga vuestra señoría el dine-
ro junto y depositado en la tabla nueba de la
çiudad de Barzelona, para que yo pueda disponer
del, conforme allare conbenir, al mayor servicio de
su magestad. Dios guarde a vuestra señoría mu-
chos años. Barcelona, a 10 de jullio 1659. El mar-
qués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.
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226 B
/2r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, en Barcelona residints, per ser
trobat inhàbil mossèn Francisco Avinyó, per
causa de sa menor edat, lo qual ere vingut ano-
menat per sa magestat en un lloch de deputat
militar de la vegueria de Gerona, lo qual vacave
per mort de mossèn Joseph Colomer, proposan
a vostra excel·lència lo doctor Diego Ferrer,
mossèn Bernat Sala de Arenys.

Datat en Barcelona, a XV de juliol MDCLVIIII.
Don Joan de Grimau. Lo doctor Joseph Hyerò-
nim Besora. Francesc Alaix.

226 A XV de juliol 1659. C.
/3r

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuhen que en lo llibre de l’Ànima de la casa
de la Deputacióc, en lo qual estan scrits los inse-
culats a deputats y oÿdors, se trobad actualment
scrite y inseculatf Miquel de Masdovellas de Vi-
lafranca, donsell, lo qual al temps de la insecula-
ció no tenia la edat cumplida, comforme los ca-
pítols de Cort, per estar inseculat, per lo que ha
renunciat devant dits deputats y oÿdors lo dit
lloch y així vuy està vaccant, supplican per ço a
vostra excel·lència sia de son servey fer mercè de
aprobar esta renunciació y vaccància de lloc, per
al qual dits deputats novament proposan a vos-
tra excel·lència lo mateix Miquel de Masdove-
llas y Vilafrancag, qui ja té vuy la edat per ser in-
seculat comforme capítols de Cort, y a mossèn
Francisco Vives y Roig, que ho rebran ha parti-
cular mercè.

227r B

Excel·lentíssimh senyor.

916

Los diputats del General de Chatalunya, en
Barcelona residints, per lo lloch de oïdor real de
la vegueria de Perpinyà que vaca per no ser estat
habilitat mossèn Francisco Carreres, per no te-
nir los requisits nessesaris contenguts en lo capí-
tol 33 de les Corts del any 1533, lo qual ere vin-
gut elegit per sa magestad en lo dit lloch de
oïdor real de dita vegueria, proposan a vostra
excel·lència mossèn Onofre Monsalvo, mossèn
Francisco Vilafranca.

Dat en Barcelona, als 16 del mes de juliol 1659.
Don Joan de Grimau. Lo doctor Joseph Hierò-
nim Besora. Miquel Texidor.

228 A
/1r

Vuestraa señoría mandará que luego se me dé
una lista de todas las personas que han inavilita-
do los avilitadores en esta avilitaçión, con las cau-
sas que han tenido para hazerla, que es conbe-
niente al servicio de su magestad que yo tenga
estas notiçias. Dios guarde a vuestra señoría mu-
chos años. Barcelona, a 21 de jullio de 1659. El
marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

228 A
/2r

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats yc oÿdors de comptes del General
de Cathalunyad diuen que vostra excel·lència
fou servit scríurer-lose, ab sa carta dada lo die de
aÿr, se donàs a vostra excel·lència una llista de
totas las personas que han inhabilitat los habili-
tadors en esta habilitació ab las causas que han
tingut per a fer-o. Y tractat lo orde de vostra ex-
cel·lència ab la Novena dels habilitadors han
entès que la intenció de vostra excel·lència era
voler vèurer las causas de inhabilitació, segons la
carta real de sa magestat, Déu lo guarde, dada
en Madrid a 25 de noembre 1656, ab la qual sa
magestat mana se fasse la habilitació no per es-
crutinif sinó de paraula, expressant-se las causas
de la inhabilitació dels insiculatsg que procehe-
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xen segons los capítols de Cort y per disposició
de dret, y en cas de haver-las secretas y que no
convinga exprimir-las tenian obligació de dir-
las a vostra excel·lència, ab què apar que la vo-
luntat de sa magestat és estada comètrer la inha-
bilitació de las personas per causas expressades
ab capítols de Cort y de dret als deputats y habi-
litadors, dexant sols lo representar a vostra ex-
cel·lència la inhabilitació per causes secretas, per
lo que per medi de esta embaxada reportan a
vostra excel·lènciaa la nòmina de las personas
inhabilitades per causes secretes, les // 228/2v //
quals se expressaran a vostra excel·lència per lo
molt reverent fra don Josephb de Magarola,
abat de Camprodon, y Joseph de Navel, ciutedà
honrrat, altres dels habilitadors, esperant que
vostra excel·lència ab ella se donarà per servit
per a què se puga procehir a fer la extracció, of-
ferint-se sempre dit consistori molt prompte al
servey de vostra excel·lència.

228 B
/3r

Excel·lentíssimc senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya y los habilitadors novament extrets, junts en
la casa de la Deputació, refferint a vostra ex-
cel·lència las causas han tingut de inhabilitar les
persones infrascritas, antes de clòurer lo acte de
la habilitació estan fent, representan a vostra ex-
cel·lència lo següent:

Memoriald de les persones excloses per les cau-
ses en cada una d’ellas expressadas, comforme
se publicarà en lo acte de la extracció.

Deputats ecclesiàstichs.
Bisbe de Gerona, vaccat ecclesia pastore.
Bisbe de Urgell, vaccat ecclesia pastore.
Bisbe de Elna, vaccat ecclesia pastore.
Lo doctor Joseph Ninot, non potest quia est in-
quisitor Inquisitionis Cathalonie.
Lo doctor Bràulio Sunyer, non potest quia est re-
gius cancellarius.
Lo doctor Francesch Pere Andreu, non potest
quia est magister scolarum Illerde.

228 Lo doctor Francesch Pejoan, non potest quia
/3v non vaccavi per tempus.

Lo doctor Joseph Hierònym Besorae, non potest
quia de presenti est deputatus.

Oÿdors ecclesiàstichs.
Lo doctor Francesch Ferrer, canonge de Leyda,
non potest quia de presenti est auditor computo-
rum.

Deputats militars per la vegueria de Barcelona.
Don Gabriel de Lupià, non potest quia est gerens
vices generalis gubernatoris Cathalonie.
Misser Joan Pau Xemmar, non potest quia est de
Regio Consilio.
Mossèn Pau Vinyes, non potest quia non vacca-
vit per tempus.
Don Joan de Marymon, non potest quia est re-
gens Regiam Thesaurariam.
Mossèn Miquel Çalbà y de Vallgornera, non po-
test quia est locumtenens magistri rationalis do-
mini nostri regis.
Misser Raphel Vilossa, non potest quia est de Re-
gio Concilio.

Diputats militars de la vegueria de Barcelona y
sots-vegueria de Besalú.
Don Francisco Gamis y Falcó, non potest quia de
presenti est auditor computorum.

228 Mossèn Jaume Guitart, cavaller, non potest quia
/4r de presenti est viccarius Gerunde.

Deputats militars de la vegueria de Perpinyà.
Don Joseph de Lanuça, non potest quia est 
prorex Majoricarum.
Mossèn Joan Bellaró, non potest quia est vicca-
rius Barcinone.
Mossèn Anton Reart, non potest quia est scriba
mandati.

Deputats militars de la vegueria de Vich.
Don Ramon Çagarriga, non potest quia est gu-
bernatoris insule Sancte Marte.

Deputats militars de la vegueria de Vilafranca de
Panadès.
Mossèn Joan Pau de Lloselles, non potest propter
infirmitatem exercicium officii impedientes.

Deputats militars de la vegueria de Tàrrega.
Mossèn Joan Grimau y Vilafranca, non potest
quia de presenti est deputatus.

228 Oÿdors militars de la vegueria de Barcelona.
/4v Mossèn Joseph de Castro, non potest quia est co-

adjutor rationalis.
Mossèn Bernat Olzina y Vilallonga, non potest
quia est advocatus pauperum.
Mossèn Joan Çellers, non potest quia est edilis
Barcinone.
Mossèn Inasi de Fox, non potest.
Mossèn Francesch Pasqual de Panno, non potest
quia est de Regio Concilio in Indiis.
Mossèn Phelip de Ferrera y Olzinellas, non potest
pro nunc quia obtinet benefficium ecclesiasticum.
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a. a continuació ratllat las inh.
b. a continuació unes lletres ratllades.
c. memorial intercalat entre els folis 227v i 228r del trienni
1656-1659.
d. memorial escrits a dues columnes, es transcriu primer la de
la dreta i després la de l’esquerra.
e. a continuació ratllat non potest.



Oÿdors militars de la vegueria de Leyda y sots-
vegueria de Pallàs.
Mossèn Antoni Guiu, non potest quia est vicca-
rius Illerde.
Mossèn Pere Desbach, non potest.

228 Oÿdors militars de la vegueria de Perpinyà.
/5r Mossèn Joseph Taquí y Pals, non potest quia est

viccarius Montisalbi.

Oÿdors militars de la vegueria de Vich.
Mossèn Francesch Sala y Sasala, non potest quia
non renunciavit officium viccarii Vici intra
tempus.

Oÿdors militars de la vegueria de Vilafranca de
Panadès.
Mossèn Joseph Pallarès de Illa, non potest quia
est coadjutor magistri racionalis.

Oÿdors militars de la vegueria de Balaguer.
Mossèn Damià de Torres, non potest quia est
viccarius Cervarie.
Mossèn Francesch de Torres, non potest quia est
augutsilius ordinarius domini nostri regis.

228 Oÿdors militars de la vegueria de Urgell.
/5v Mossèn Ramon de Margalef y Botella, non po-

test.

Deputats reals dea Gerona.
Misser Hierònym Cudina, non potest quia est
advocatus fiscalis curiarum regiarum Gerunde.

Deputats reals de Perpinyà.
Mossèn Bernat Ferrer, non potest quia continua
infirmitate corporali notorie impeditus.
Mossèn Raphel Sabater, non potest quia est vic-
carius Minorisse.
Misser Raphel Pagès, non potest quia est receptor
racionalis.
Mossèn Hierònym Comte, non potest quia est
viccarius regius Tarracone.

Diputats reals de Tortosa.
Mossèn Joan Gabriel, non potest quia non vac-
cavit per tempus.

228 Mossèn Francisco Alaix, non potest quia de pre-
/6r senti est auditor computorum.

Misser Augustí Pinyana, non potest quia non
vaccavit per tempus.

Oÿdors reals de Barcelona.
Misser Francesch Llauger, non potest quia est le-
cus.
Mossèn Joan Baptista Sabater, mercader, non
potest quia est coadjutor rationalis domini nostri
regis.
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Estas són las personas que són estadas inhabili-
tadas per los deputats y Novenaa per las causas
expressades, segons disposició dels capítols de
Cort y que de dret proceheixen, per a la extrac-
ció de deputats y oÿdors fahedora en lo die pre-
sent, supplicant a vostra excel·lència, attesa la
brevedad del temps, sia servit permètrer se fassa
la extracció, que ho rebran a particular mercè.

229r A

Lob marquès de Olías, Mortara y Çarreal, locti-
nent y capità general.

Venerables nobles amats y fahels de la real ma-
gestat los diputats y ohidors de comptes del Ge-
neral de Catalunya y habilitadors que vuy vos
trobau junts en la casa de la Diputació. Havem
vist lo memorial que per vostra part nos és estat
presentat de las personas que haveu inhabilita-
das per a la extracció de diputats y ohidors que
en lo dia de vuy se ha de fer, y juntament ab las
causas en aquella expressadas y las que ad aurem
me haveu representadas, las quals totas nos apa-
rexen justas. Y axí vos diem que poreu clòurer la
dita habilitació y fer encontinent la extracció de
diputats y ohidors en la forma acostumada, que
aquesta és la real voluntat de sa magestat y nos-
tra, y vos diem y manam que ho executeu axí.
Datat en Barcelona, a XXII de juliol de MDCLVIIII.
El marquès de Olías y Mortara.

Vidit Sunyer, cancellarius. Jacobus Salamo.

Registrata. In Curie Locumtenentia tertio, foleo
CIIII.

Vuestra excelencia da licencia y facultad a los di-
putados y habilitadores para que puedan concluir
la habilitación en la forma que han representado
a vuestra excelencia.

230 Egoc Joannes Banyol, civis honoratus Barcino-
/1r ne, in civitate Balagarii populatus, provisus in offi-

cio tabulerii sive tauler stationis et collecte presentis
civitatis Balagarii per admodum illustris dominos
deputatos Generalitatis presentis principatus Cata-
lonie, gratis, et cetera, constituo et ordino procurato-
rem meum certum, et cetera, ita quod, et cetera, vos,
magnificum Joannem Baptistam Rufach, utrius-
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a. a continuació ratllat Leyda.

a. a continuació ratllat las.
b. manament intercalat entre els folis 228v i 229r del trienni
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c. procura intercalada entre els folis 229v i 230r del trienni
1656-1659.



que juris doctorem, in civitate Barcinone degentem,
licet absentem, et cetera, et notarium, et cetera, ad
videlicet, pro me et nomine meo, dictum tabularii
sive tauler dictis stationis et collecte officium, cum
omni onere et honore, in manibus et posse dictorum
illustrium dominorum deputatorum Generalitatis
Catalonie seu alii vel aliis de his potestatem habenti
vel habiture renuntiandum et cedendum, et ego a
dicto tabulerii sive tauler officio excusandum, et
dictas renuntiationem et cessionem recipi et admitti
petendum, suplicandum et obtinendum // 230/1v
// et inde instrumenta quecumque faciendum et
firmandum seu fieri faciendum, instandum et re-
quirendum suplicaciones quascunque si oportue-
rit, pro inde dandum, offerendum et presentan-
dum et eas provideri, decerni et exequi faciendum
et instandum, et cetera. Et demum, et cetera, pro-
mittens habere ratum, et cetera, et non revocare, et
cetera. Actum in civitate Balagarii, die prima
mensis junii anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo quinquagesimo nono.

Testes sunt Raymundus Anglesill, civis Balaga-
rii, et Antoniu Valles, faber lignarius, civis dicte
civitatis.

In quorum fidem et testimonium premissorum pro-
prio chalamo scriptorum facio ego, Josephus Trilla,
auctoritate regia notarius publicus civis Balagarii,
ut in judicio et extra plena tribuatur fides hic me
subscribo et meum appono si+gnum. Probatum.

230 Per medi del canonge Francesch Martí, canon-
/2r ge de Tortosa. A.

Memoriala dels subjectes que los diputats y oï-
dors de comptes del General de Catalunya pro-
posaren a sa magestat, que Déu guarde, per lo
lloch o offici de diputat local del General de la
ciutat de Tortosa y sa col·lecta per lo trienni
pròxim vinent, són los següents: Joseph Grego-
ri Alaix, Hierònym Alaix, Francesch Alaix.

Datat en Barcelona, a XXIIII de juliol MDCLVIIII.

230 Per medi del canonge Francesch Martí, canon-
/3r ge de Tortosa. B.

Proposiciób dels subjectes que los molt il·lustres
senyors diputats y oïdors de comptes del princi-

pat de Cathalunya fan al excel·lentíssim senyor
marquès de Olías y Mortara, lloctinent y capità
general en los dits Principat y comptats de Ros-
selló y Cerdanya, per lo ínterim del offici de di-
putat local de la fidelíssima y exemplar ciutat de
Tortosa per lo trieni pròxim vinent, que comen-
sarà a córrer lo primer dia del mes de agost
propvinent y finirà lo dia últim del mes de juliol
del any mil sis-cents sexanta-dos, són los se-
güents: Primo, Joseph Gregori Alaix, notari de
dita ciutat, Hierònym Alaix, Francesch Alaix.

Datat en Barcelona, a XXIIII del mes de juliola
MDCLVIIII.

230 Francisco Carreres
/4v Miquel de Sans

Mestre Joseph Ferrer

230 Conbjusta razón puede el consistorio valerse de
/5r mi voluntad en quanto sea de las conbeniençias

del Prinçipado porque se las deseo con muy parti-
cular cariño, y aunque su magestad, Dios le
guarde, no fuese tan interesado en lo mesmo que
soliçita el consistorio de que en los ajustamientos
de pazes que se tratan no queden separados de su
real corona los condados de Rossellón y Cerdaña,
su amor paternal le obligará sin duda a procu-
rarlo con todo esfuerço, de que el consistorio puede
estar con toda seguridad y que yo no dejaré de re-
presentárselo de mi parte, como quien le conoçe y
desea en todo su mayor bien. Nuestro Señor guar-
de muchos años. Madrid, a 19 de julio 1659.
Juan.

s.n.r B

Memorialc dels subjectes que a sa magestat, que
Déu guarde, proposan los deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya per lo offici
de deputat local de Puigcerdà y sa col·lecta, per
lo trienni que comensarà lo primer de agost
pròxim vinent, són los següents: Lo reverent
Bernadí Ferran, prevere, col·legiat de Santa Ma-
ria de Puigcerdà, lo reverent Pere Màrtyr Ca-
sals, prevere, rector de Vilanova, terra de Cer-
danya, lo doctor misser Pere Màrtyr Gasch, de
la vila de Puigcerdà.

Datat en Barcelona, a XXX de juliol de MDCL-
VIIII.
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s.n.r C

Memoriala del(s) subjectas que a sa magestat,
que Déu guarde, proposen los deputats y ohi-
dors de comptes del General de Cathalunya per
lo offici de notari de deputat local de la vila de
Perpinyàb y sa col·lecta, lo qual vaca per mort de
Andreu Bach, notari de dita vila, són los se-
güentsc: Joseph Calmella, notari, Joan Antoni
Vigo, notari, Miquel Móra, notari.

Dat en Barcelona, vuy als XXXI die del mes de ju-
liol MDCLVIIII.

s.n.r Moltd il·lustres senyors.

Novament a notícia del procurador fiscal del
General, legítimee, ha pervingut que mossèn
Francesch Onofre de Pedrolo, extret en ohidor
militar lo die de santa Madalena proppassadaf,
per al trienni vinent, era alcayt del castell de
Cervera ab privilegi real concedit per sa mages-
tat, Déu lo guarde, dat en lo Aranjuez a 30 de
abril 1654, en virtut del qual prestà son sagra-
ment y homenatje en mà del balle general, de
qui foren despedidas las letras executòrias, y en
virtut d’elles prengué pusssessió als 3 de juliol
1656, com apar dels sobredits actesg, dels quals
fa fe Joan Montaner, notari de Cervera, que se
produexenh, y per consegüent és official real y
axí inhàbil peri servir lo càrrech de oÿdorj; en lo
qual cas expressament est dispusat en los capí-
tols de la insiculació fets en la Cort de Santa
Anna, any 1493k, y specialment se preue que si
acàs serà que alguna persona de las enseculades
en lo tems de la elecció seria official real o de 
la casa de la Deputació, exeptat deputat local,
no puguen concórrer en la elecció fahedora. 
E si per inadvertència era mès en rodolí e per
cas exia deputat o ohidor no puga concórrer,
ans ne sie tret un altre en lloch de aquell, qui
no sie de la matexa condició, lo que també se
dispusa en lo capítol 36, redrés del General,
Cors 1599, y que essent dit Pedrolo alcayt sie
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official reala y inhàbil de ésser ohidor se prove
ab la dispusició del capítol 54, Cors 1599, yb

dit capítol 36, y ab lo decret despedit per lo se-
nyor don Juan de Àustria, dat en Barcelona als
// 24 de març 1654. Per ço, lo procurador fis-
cal oppos[ant] devant de vostra senyoria dita
exepcióc, omni meliori modo, suplica ésser ob-
servats dits capítols de Cort yd adme[tre] dit
Pedrolo al exercici y possessió de ohidor mili-
tar, [a..] extret altre en son lloch, conforme dits
capítols de Cort y justícia ministradae. Los drets
fiscals sempre salvos. Offici, etcètera. Tristany,
fisci Generalis advocatus.

Oblata XXVIII julii MDCLVIIII. In consistorio, et
cetera. Et domini deputati, intervenientibus do-
minis auditoribus computorum, comiserunt pre-
dicta magnifici assessoribus qui ea videant et pos-
tea relationem in scriptis faciant. Soldevila,
notarius et scriba major Generalis Catalonie.

Los assessors, inseguint lo vot pres en la con-
ferència tenguda ab los doctors consulents, in-
frascrits, són de parer que la sobredita suplicació
sie remesa als assessors del General, per a què,
oÿt y çitat Francesch Honofre de Pedrolo, se
prossehesque conforme de justícia serà trobat
fahedor, que en lo entretant no sie passat avant
a nova extracció de oÿdor militar.

Ruffach, assessor. Mir, consulens. Vidal y Roca,
consulens. Soler, assessor. Par, consulens. Mas y Vi-
dal, consulens.

233 D
/1r

Memorialf dels subjectes que a sa magestat, que
Déu guarde, proposan los deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya per lo offici
de deputat local de la vila de Perpinyà y sa col·lec-
ta, per lo trienni que comensarà lo primer de
agost pròxim vinent.

Lo doctor Francisco Beringo, canonge de Elna,
mossèn Antich Valls, canonge de Elna, lo reve-
rent Agustí Agut, prevere.

Datat en Barcelona, a XXVI de juliol de MDCL-
VIIII.

[ 1659 ]

a. memorial intercalat entre els folis 231v i 232r del trienni
1656-1659.
b. a continuació ratllat lo qual.
c. a continuació ratllat són los se.
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e. a continuació ratllat offic.
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1656-1659.



s.n.r Proposicióa dels subjectes que los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya fan
al excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, lloctinent y capità general de sa ma-
gestat, que Déu guarde, en los principat de Ca-
thalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, per
lo interim del offici de deputat local de la vila y
col·lecta de Perpinyà, per lo trienni que comen-
sarà a córrer lo primer de agost pròxim vinent,
són los següents: Lo doctor Francisco Beringo,
canonge de Elna, mossèn Antich Valls, canonge
de Elna, lo reverent Agustí Agut, prevere.

Datat en Barcelona, a XXVI de juliol de MDCL-
VIIII.

233 G
/2r

Porb la embajada de vuestra señoría de 15 deste e
visto como ha resuelto que se continue el servir a su
magestad con el mismo terçio de 200 infantes, por
otros tres años, durante la guerra, de que quedo
con mui particular estimaçión y daré quenta a su
magestad, porque tenga esa casa, de su real
mano, los favores y mercedes que mereçe por lo que
le está sirviendo, y también se darán a vuestra se-
ñoría los despachos necesarios para que pueda va-
lerse del dinero que proçediere del derecho nuevo
dicho de guerra, durante el servicio, con calidad
de volverle a fin deste servicio y con las mismas
condiçiones y pactos que se conçedieron quando
vuestra señoría sirvió con este terçio en 15 de julio
de (1)656. Y vuestra señoría procurará socorrer
con la mayor brevedad posible la gente deste terçio
porque tengo entendido se les deve mucho ipso de
sus socorros, que así combiene al servicio de su ma-
gestad y porque se conserve y mantega la gente con
que oy se halla. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, a 26 de jullio (1)659. El
marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

233 G
/3r

Memorialc dels subjectes que a sa magestat, que
Déu guarde, proposan los deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya per lo offici
de deputat local de la ciutat de Gerona y sa
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[ 1659 ]col·lecta, per lo trienni que comensarà lo primer
de agost pròxim vinent, són los següents: Mos-
sèn Ignasi Prats, donsell, mossèn Francesch
Burguès, ciutadà honrat de Gerona, mossèn Jo-
seph Font, mercader.

Datat en Barcelona, a XXVII de juliol de MDCL-
VIIII.

233 Proposicióa dels subjectes que los molt il·lus-
/4r tres senyors deputats del General de Cathalu-

nya, en Barcelona residints, fan al excel·lentís-
sim senyor marquès de Olías y Mortara, locti-
nent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en los principat de Cathalunya y com-
tats de Rosselló y Cerdanya, per lo interim del
offici de deputat local de la ciutat de Gerona y
sa col·lecta, per lo trienni que comensarà lo pri-
mer de agost pròxim vinent, són los següents:
Mossèn Ignasi Prats, donsell, mossèn Francesch
Burguès, ciutadà honrat de Gerona, mossèn Jo-
seph Font, mercader.

Datat en Barcelona, a XXVII de juliolb MDCLVIIII.

233 Procurac feta per mossèn Joan
/5r Torreda, rector de Cherta, tauler y

col·lector del General en dita vila,
per a renunciar dit offici.

Die decimo quarto mensis madii anno a Nativi-
tate Domini milesimo sexsentesimo quinquagesi-
mo nono.

Ego, Joannes Torreda, presbiter, rector parrochia-
lis ecclesia villa Cherta, termini Generalis Dertu-
se, tabulariusque et collector jurium Generalis
Cathalonie in dicta villa de Cherta, dicto nomi-
ne, gratis, et cetera, constituo et ordino procurato-
rem meum certum, et cetera, ita quod, et cetera,
Josephum Alaix, notarium, civem Dertuse, in ci-
vitate Barcinone degentem, licet absentem, et cete-
ra, ad videlicet, pro me et nomine meo, uti tabula-
rius et collector jam dictus coram admodum
illustribus dominis deputatis Generalis Cathalo-
nie et eorum consistorio comparendum et interes-
sendum et in manibus et posse sue dominationis,

a. proposició intercalada entre els folis 232v i 233r del trienni
1656-1659.- proposició interlineat, damunt de nominació
ratllat.
b. carta intercalada entre els folis 232v i 233r del trienni
1656-1659.
c. memorial intercalat entre els folis 232v i 233r del trienni
1656-1659.

a. proposició intercalada entre els folis 232v i 233r del trienni
1656-1659.- proposició interlineat, damunt de nominació
ratllat.
b. a continuació ratllat MDCLV.
c. procura intercalada entre els folis 232v i 233r del trienni
1656-1659.- anotació escrita al dors.



pure, libere et simpliciter, renuntiandum offi-
cium predictum tabularii et collectoris Generalis
Cathalonie dicte //233/5v // villa de Cherta, dic-
tamque renuntiationem mihi admitti petendum
et in alterius persone sue dominationi benevise fa-
vorem provideri supplicandum, et inde supplica-
tiones quascunque, tam verbo quam in scriptis,
dandum, offerendum et presentandum, easque
datari et subsignari petendum et supplicandum et
instrumenta quacunque inde necessaria et oppor-
tuna fieri et confici petendum, instandum, requi-
rendum et habendum. Et demum, et cetera. Pro-
mitto habere ratum, et cetera, et non revocare, et
cetera, sub bonorum et jurium meorum omnium
obligatione, et cetera. Actum Dertuse, et cetera.

Testes sunt Joannes Viles et Franciscus Valls,
agricola Dertuse.

In quorum aliena manu scriptorum fidem et tes-
timonium ego, Petrus Marida, civis Dertuse, //
apostolica et regia ac eiusdem civitatis auctorita-
tibus notarius publicus, hic me subscribo et meum
appono sig+num. Probatum.

233 F
/6r

Loa marquès de Olías, Mortara y Çarreal, llocti-
nent y capità general.

Venerable nobles amats y fahels de la real ma-
gestat los diputats y ohidors de comptes del Ge-
neral de Cathalunya. Havem entès que per al-
gunas causas havieu resolt impedir lo jurament
y posessió del offici de ohidor militar de Catha-
lunya en què fou extret don Francisco Onofre
de Pedrolo, cavaller de la orde de Nostra Se-
nyora de Montesa, lo dia de vint-y-dos del cor-
rent mes de juliol, suffocant aquell y procehir a
nova extracció de altra persona, encara que fou
habilitat antes de la extracció. Y, perquè lo dit
Pedrolo està fora la present ciutat y no puga exir
a esta defensa, havem resolt tractar esta matèria
ab las tres salas y, inseguint lo parer d’ellas, ha
aparegut escriureus la present, ab la qual vos
diem y manam que attès ha sortejat dit don
Francisco Onofre de Pedrolo en lo dit offici de
ohydor militar, havent precehit primer habilita-
ció de sa persona, li admetau lo sòlit jurament
de son offici y·l poseu en posessió de aquell, no
donant lloch a nova extracció de subjecte, y si
altra cosa pretendieu en contrari ho remetreu a
justícia, que procurarem se fassa ab tot cumpli-
ment. Dada en Barcelona, a XXVII de juliol de
MDCLVIIII. El marquès de Olías y Mortara.
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Vidit Sunyer, cancellarius. Jacobus Salamo.

Registrata. In Curie Locumtenentia tertio, foleo
CV.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohi-
dores de quentas del General de Cataluña pon-
gan en posessión del officio que sorteo el día de 22
del corriente de ohidor militar de Catalunya don
Francisco Onofre de Pedrolo.

s.n.r Egoa, Bonaventura Coll et Guanter, utriusque
juris doctor, villa Perpinanib, diocesis Elnensis,
Villefrancha Penitensis, Barcinone diocesis, do-
miciliatus, [provisus] ab admodum illustribus
dominis deputatis et auditoribus computorum
Generalis Cathalonie de officio advocati fiscalis
Deputationis localis ville predicte Perpiniani et
eius collecte, dicto nomine, gratis, et cetera, cons-
tituo et ordino procuratorem meum certum, et
cetera, ita quod, et cetera, vos, magnificum Ho-
nofrium Delfau, burgensem dicte ville Perpinia-
ni, ad presens Barcinone domiciliatum, licet ab-
sentem tanquam presentem, ad videlicet, pro me
et nomine meo, dictum meum officium advocati
fiscalis dicte Deputationis localis Perpiniani et
eius collecte, cum omnibus juribus et pertinentiis
suis universis, in manibus et posse dictorum ad-
modum illustrium dominorum et auditorum
computorum Generalis Cathalonie, pure, libere
et simpliciter, renuntiandum et cedendum, et
dictam renunciationem et cessionem recipi et ad-
miti supplicandum // et obtinendum et pro inde
supplicatione quascunque dandum, offerendum
et presentandum et quacunque ad hec necessaria
et oporturna faciendum et firmandum. Et de-
mum ac generaliter, et cetera, Promito habere
rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Ac-
tum in Villafranche Penitensis, Barcinone dioce-
sis, die trigesima prima et ultima mensis julii
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesi-
mo quinquagesimo nono.

Testes sunt Sylvester Delfau, de familia dicti
constituentis, Antonius Montaner, draguerius
Barcinone, et Josephus Calmella, notarius, Ville-
franche Penitensis habitator.

In quorum propria manu scriptorum fidem ego,
Josephus Calmella, apostolica atque regia aucto-
ritatibus notarius publicus Villefranche Peniten-
sis, Barcinone habitator, propter indispositionem
reverendi Josephus Xammar, presbiter, eisdem
auctoritatibus et reverendi domini ardiaconi Pe-

[ 1659 ]

a. manament intercalat entre els folis 232v i 233r del trienni
1656-1659.

a. procura intercalada entre els folis 232v i 233r del trienni
1656-1659.
b. a continuació ratllat Barcinone.



nitensis notarii publici dicte ville, penesque fue-
runt recepta hic me subscribo et quo meo appono
sig+num.

s.n.r L

Memoriala dels subjectes que sa magestat, que
Déu guarde, proposan los deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya per lo offici
de deputat local de la ciutat y col·lecta de Ley-
da, per lo trienni que comensarà lo primer de
agost pròxim vinent.

Joan Baptista de Montserrat y Soldevila, don-
zell, Joachim de Montserrat y Jusseu, donzell,
lo doctor Jaume Ferrer, prevere.

Datat en Barcelona, a XXX de juliol MDCLVIIII.

233 C.
/7r

Noverintb universis quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo quinquagesimo sex-
to, die vero tertie mensis julii eiusdem anni inti-
tulati, presente et adhec voccato, requisito atque
rogato me, Joanne Montaner, burgense, apostoli-
ca et regia auctoritatibus notario publico in villa
Cervarie, Solsonensis diocesis, populato, infras-
cripto, et presentibus etiam magnifico Phelisse
Montaner, utriusque juris doctoris, in eodem op-
pido Cervarie populato, et honorabilis et doctoris
Raphaele Joanne Renyer, notario publico dicte
ville Cervarie, pro testibus ad ista voccatis spesia-
liter et assumptis, nobilis don Raphael de Moxo,
utriusque juris doctor, dominus castrorum, loco-
rum et terminorum de Moncortes, Alcanos, Cla-
riana et la Goda, in eodem oppido Cervarie po-
pulatus, procurator ad infrascripta et alia per
agenda legitima constitutus et ordinatus a nobile
don Francisco de Pedrola, milite habitus de Mon-
tesa, in oppido Matriti residente, prout de dicta
procuratione constat instrumento publico in pa-
piro scripto in eodem oppido Matriti, acto die se-
cunda mensis may proxime elapsi, legalisato et in
forma solita expedito clausoque sive subsignato
per magnificum et dominum Didacum de Ledes-
ma, per serenissimum dominum nostrum Hispa-
niarum regem notarium publicum et de collegio
notariorum publicorum dicte ville Matriti, no-
mine constitutus personaliter coram et ante pre-
sentiam magnifici et domini Hyacinthi Balsells,

notarii publici dicte ville Cervarie, locumtenenti
Bajuli Generalis eiusdem oppidi et collecte Cer-
varie, coram portale majus castri jam dicti oppi-
di Cervarie personaliter reperti et adinventi, cui
dictus nobilis don Raphael de Moxo, nomine an-
tedicto, retroscriptas literas a consistorio Bajulie
Generalis presentis Cathalonie principatus em-
nanatas, cum sigillo magno at ergo sigillatas
aliisque debitis et assuetis solemnitatibus juxta
stillum dicti consistori expeditas, quarum dat-
tum fuit Barcinone, die decima nona mensis ju-
nii proxime elapsi, super gracia seu provisione in
favorem dicti nobilis principalis sue factis per sa-
cra catolica et regia magestate domini nostri re-
gis Philippi Quarti, nunch feliciter regnatis, in et
cum quodam regio privilegio in dictis et retros-
criptis literis chalendato et large mentionato offi-
cii alacaydie ipsius castris jam dicte ville Cerva-
rie, una cum juribus, prerogativis, preeminentiis
et emolumentis ipsius obtulit et presentavit, seu
per me, pre et infrascriptum notarium, obtulli et
presentavi, ac publice legi petiit, instavit et requi-
sivit, quibusquidem literis sich ut predicitur obla-
tis et presentatis ac per me, pre et infrascriptum
notarium, lectis, dictus nobilis don Raphael de
Moxo, nomine antedicto, requisivit dicto magni-
ficum et dominum Hyacinthum Balsells quarum
sibi dicto nomine traderet et liberaret possessio-
nem corporalem, realem et actualem seu quasi
dicte alcaydie, prout in dictis literis cui refertur
traditum fecit in mandatis, et illico idem Bal-
sells, procuratorio nomine, acceptis dictis literis
cum illis quibus decet reverentia et honore verbo
respondendo dixit quod oferebat se presto et para-
tum contenta in dictis respective literis et requisi-
tione operis per efectum adimplere, et incontinen-
ti ad alios actus [no] [...] divertendo, dictus
magnificus et dominus Hyacintus Balsells, preli-
bato nomine subexecutor predictus, accepit dic-
tum nobilem don Raphaelem de Moxo, nomine
jam dicto, per manum dexteram et [...] intromi-
sit intus dictum castrum, et dictus Balsells statim
foras exiret et pari modo ipsam possessionem con-
tinuando et in alios actus non [...]tendo illico
dictus Balsells, subexecutor prefatus, in [...] et
[...] presentia propter inspectionem oculorum et
visu respective constituti intus dictum castrum
tradit et liberavit eidem de Moxo, jam dicto no-
mine, possessionem corporalem realem et actua-
lem seu quasi, omnium et singulorum jurium,
censuum, reddituum et emolumentorum quos
exersens oficium dicte alcaydie recepit et recepire
consuevit intus locum de Granyenilla et eius ter-
minum. Et incontinenti, prefatus nobilis don
Raphael de Moxo, nomine predicto, protestatus
fuisse seu verius dicto nobilis principalis suus pre-
dicta possidere intendebat non solum ac sed etiam
animo et corpore dicta gracia regia durante in
favorum dicti nobilis principalis sui de quibus
omnibus et singulis oblatis et presentatis, ita quod
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per actis, gestis et sequutis dictus nobilis don Ra-
phel de Moxo, jam dicto nomine, unum et plura
publicum seu publica consimile seu consimilia
instrumentum et instrumenta fieri et confieri, et
sibi ac aliis cuja intersit dari, tradi et liberari
per me, dictum et infrascriptum notarium, ins-
tavit et requisivit, quae fuerunt acta in dicta vi-
lla Cervarie, Coelsonensis diocesis, sub anno, die
et loco presentis, presente me, pre et infrascripto
notario, et presentibus testibus supradictis ad pre-
missa voccatis spetialiter et assumptis, prout supe-
rius continentur. Ita approbat pre et infrascrip-
tus notarius manu propria in quorum fidem et
testimonium premissorum alieno calamo scripto-
rum jam aliis in publicam formam redactam,
ego, idem Joannes Montaner, notarius de super
memoratus, hic me subscribo et meum quo utor
cum approbatione retroscripta et supradicta ap-
pono sig+num.

Accepi pro salario presentis a magnifico Francis-
co Copons, utriusque juris doctori, in villa Tarre-
ge, Celsonensis dicocesis, populato, quindesim re-
galia, dich 1 lliura, 10 sous, facta gracia, et
exsolvit scriptori pro diligencia octo solidos, dich
lliures, 8 sous. Montaner, notarius.

233 D.
/7v

Nosa, don Barengerius de Oms et de Sancta Pau,
miles ordinis et milite Sancti Jacobi de Spata [...],
Barcinone populatus, sacre chatolica et regia ma-
gestatis domini nostri regis consiliarius generalis,
bajulus et procurator regiorum feudorum Catha-
lonie, dilectis et fidelibus regiis universis et singu-
lis officialibus, tam regiis quam aliis, ad quos
spectet, presentesque prevenerint quomodolibet
presentate et de subscriptis extiterint requisiti ip-
sorumque officialium locatenentis, presentibus et
futuris, et cuilibet eorum, salutem et dilectionem
quia sacra catholica et regia magestas domini
nostri regis Philippi Quarti, nunc feliciter reg-
nantis, cum suo regio privilegio, eius regia manu
firmato et sigillo magno pendente munito et aliis
debitis solemnitatibus more Regie Cancellarie ex-
pedito in domo regia de Arangues, trigesima die
mensis apprillis anno a Nativitate Domini mille-
simo sexcentesimo quinquagesimo quarto, ad me
tam et liberata voluntatem regiam, causisque,
rationibus et motivis in prechalendato regio pri-
vilegio contentis, concessit, commisit et fideliter
comendavit Francisco Pedrolo, militi ordinis et
milicie Beate Marie Muntesis, alcaydiam castri
ville Cervarie in presenti Cathalonie principatu,
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illumque alcaydum dicti castri, ad honorem et fi-
delitatem domini nostri regis heredemque et suc-
cessorum suorum predicto principatu Cathalonie
et comitatibus Rosilionis et Ceritanie ad usum et
consuetudinem Hispanie fecit, constituit, creavit
et diputavit cum salario seu stipendio annuo, et
omnibus et singulis aliis juribus, lucris, obvensio-
nibus et emolumentis, honoribus et honeribus, fa-
voribus, preheminenciis, perogativis, immunita-
tibus, facultatibus et aliis juribus universis ad
dictum officium seu alcaydiam eiusque plenum
usum et exercissium juste et debite pertinentibus
et spectantibus, quibus don Hieronimus de Ar-
gensola, ultimus posesor dicte alcaydydie, et alii in
eodem officio et alcaydia predecessores sui habue-
runt et perceperunt, usi et gavisi sunt, habereque
et percipere uti et gaudere consuerunt, potuerunt
et debuerunt, usque quaque ita quod ipse dictus
Franciscus Pedrolo et nemo alius dicta mera et li-
bera voluntate regia durante sit alcaydus dicti
castri dicte ville Cervarie ipsamque alcaydiam te-
neat, regat et administret fildeliter, legaliter at-
que bene, quod a omnia et singula faciendo et li-
bere excercendo queque ad dictam alcaydiam
eiusque plenum usum et exercicium pertinere,
quovismodo dignoscantur et quod antequam dic-
ta utatur alcaydia jurare teneatur et solitum fi-
delitatis homagium prestare in manibus et posse
alius ad quem spectet, se bene et legaliter habitu-
rum in administratione dicte alcaydie et in custo-
dia ipsius castri, tenearumque ipsum ad hono-
rum et fidelitatem regiam et heredum et
successorum suorum in dicto principatu Cathalo-
nie, ad usum et consuetudinem Hispanie, it alia
factarum ad que teneatur et astrictus existat, di-
cendo, precipiendo et jubendo cum dicto regio pri-
vilegio, quatenus dictum Franciscum Pedrolo et
alium nemitum dicta mera et libera voluntate
regia durante pro alcaydo dicti castri habeant, te-
neant, reputent, honorificent atque tractent, nec-
non etiam cuilibet detentori dicte alcaydie quate-
nus eam vacuam et expeditam dicto Francisco
Pedrolo deserant, tradant et liberent mediante
inventario per notarium publicum conficiendo
pro indemnitate regie curie, omnium armorum,
tormentorum, municionum et aliorum bellico-
rum instrumentorum in dicto castro existentium,
prout moris est fieri solitum, et etiam illis ad quos
spectet quatenus in posesionem dicte alcaydye dic-
tum Franciscum Pedrolo ponent et inducant, po-
situmque et inductum manuteneant et defen-
dant contra cunctos, et de salario, juribus literis,
obvencionibus et emolumentis predictis sibi, dicto
Francisco Pedrolo, respondeant seu faciant per
quos dociat plenarie respondere, prout hec alia in
dicto et prechalendato regio privilegio ad quod re-
fertur latius continentur, cum autem dictus
Franciscus Pedrolo, seu pro eo legitimus suus pro-
curator, ad predicta plena potestate ab eodem ex-
presse sufultus juramentum predictum fidelitatis
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nium armorum, tormentorum, monitionum et
aliorum bellicorum instrumentorum in eodem
castro exitentium, et de salario seu stipendio an-
nuo, juribus, literis, obventionibus et emolumen-
tis dicti alcaydie dicto Francisco Pedrolo, alcaydo
preffacto, seu eius legittimo procuratori, respon-
detis seu faciatis, per quos docet plenarie et integre
respondere, prout et quem admodum dicto nobili
don Hieronimo de Argençola, dicte alacaydie ul-
timo posesori, et aliis predecessoribus in dicta al-
caydia, respondere solitum est et caute secus agere
fieri ut permitore si gratiam regiam et nostram
charam habeatis et preapositam cupitis eviatare
penam. In cuius rei testimonium presentes nostra
propria manu firmatas et subscriptas expediri et
sigillo magno nostri officii Bajule Generalis Ca-
thalonie in dorso sigillari et comuniri jussimus.
Datum Barcinone, die decima nona mensis junii
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesi-
mo quinquagesimo sexto. Don Berengarius de
Oms et Sancta Pau.

Scriba major Bajulie Generalis Cathalonie, An-
dreas Pejuan, notarius publicus civis Barcinone.

In privilegio Bajulie Generalis Cathalonie, libro
X, foleo CCCLXXV.

Vostra senyoria dóna exequutorial al capità
Francisco Pedrolo, per a pèndrer possessió de la
alcaydia del castell de la vila de Cervera en lo
principat de Cathalunya.

Ita approbat retroscriptus Joannes Montaner, no-
tarius, manu propria.
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[ 1659 ]sacramentumque et homagium ore et manibus
commendatum juxta usaticos Barcinone et cons-
titutiones generales Cathalonie in manibus et
posse nostris die presenti et infrascripta prestiterit,
et pro inde no supplicaverint quatenus in execu-
tionem dicti regii privilegii de oportuno juris et
justitie remedio providere dignaremur, ea prop-
ter ex parte dicte sacre catolica et regia magestatis
et nostra et acute officii quo in hac fungimur par-
te requirendos ex vobis requirimus aliis vero ad
penam quingentorum florenorum auri Arago-
num, regiis inferendorum erariis, dicimus, preci-
pimus et mandamus quatenus instati et requisiti
per dictum Franciscum Pedrolo, seu per eius legi-
timum procuratorem, ad in plena ab eo potestate
sufultum ponatis, immitatis et inducatis illum
seu eius legitimum procuratorem in realem, ac-
tualem et corporalem posesionem seu quasi predic-
te alcaydie dicti castri dicte ville de Cervera, posi-
tumque, inductum et immissum, manuteneatis,
defendatis et concervetis juxta dicti regii privile-
gii, mentem, seriem et thenorem omnibus contra-
dictione dubiis et consultationibus procul pulsis et
cessantibus quibuscunque, et dictum Franciscum
Pedrolo et alium neminem dicta mera et libera
voluntate regia durante pro alcaydo dicti castri
dicte ville de Cervera, habeatis, teneatis, reputa-
tis, honorificetis atque tractetis atque haberi, te-
neri, reputari, honorari atque tractari per cunc-
tos faciatis et cuilibet detentori dicte alcaydie
mandetis et seu mandare tassatis sub eadem pena
quatenus tam incontinenti vacuam et expeditam
eidem Pedrolo, seu eius legitimo procuratori, dise-
rat, tradat et liberet mediante inventario supra-
dicto per notarium publicum conficiendo, om-
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6/2r Pragmàtica.

Araa ojats tothom generalment, que·us notifi-
can y fan a saber, de part del excel·lentíssim se-
nyor don Francisco de Orosco y Ribera, mar-
quès de Olías y Mortara y Çarreal, gentilhom de
la càmera de sa magestat, comenador de la Oli-
va, de la orde de Santiago, del Consell de Estat y
Guerra del rey, nostre senyor, y son lochtinent y
capità general en lo present principat de Catha-
lunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, y ca-
pità general del real exèrcit de Cathalunya, que,
com la magestat del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, sia estat servit enviar a sa excel·lència
una reial pragmàtica, signada de sa reial mà, y
despachada en deguda forma de la Reial Cance-
lleria del Supremo de Aragó, ab lo sagell real
comú al dors de aquella sagellada, a fi y effecte
que·s fassa aquella publicar, axí en la ciutat de
Barcelona com en altras ciutats, vilas y llochs de
dits Principat y comtats, que·s del tenor se-
güent:

«Nos, don Felippe, por la gracia de Dios rey de
Castilla, de Aragón, de León, de las Dos Sicilias,
de Hierusalem, de Portugal, de Hungaría, de
Dalmacia, de Croacia, de Navarra, de Grana-
da, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma-
llorca, de Sevilla, de Córdoba, de Córcega, de
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de
Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias
Orientales y Occidentales, islas y Tierra Firme del
mar Occéano, archiduque de Áustria, duque de
Borgoña, de Brabante, de Milán, de Athenas y
Neopatria, conde de Abspuig, de Flandes, de Ti-
rol, de Barcelona, de Rossellón y Cerdaña, mar-
qués de Oristani y conde de Gocéano. Attendien-
do al mayor benefficio de los naturales de nuestro
principado de Cathaluña, assí por lo que se le de-
seamos, como también por hallarse nuestra real

6/1r Diea decima septima mensis augusti anno a Na-
tivitate Domini millesimo sexcentesimo quinqua-
gesimo nono Barchinone.

Ego, Dionisius Corder y Desprats, civis honoratus
civitatis Dertuse, Barchinone residens, dux sive
capita companie de a peu tercii domus Deputacio-
nes Generalis Cathalonie, gratis, et cetera, consti-
tuo et ordino procuratorem meum certum, et cete-
ra, ita quod, et cetera, magnificum Ludovicum
Llopico de Xixon, civum honoratum dicte civitatis
Dertuse, nunch et ad presens deputatum dicti Ge-
neralis Cathalonie absentem, et cetera, ad videli-
cet, pro me et nomine meo, comparendum coram
illustribus dominis deputatis dicti Generalis Ca-
thalonie seu aliis quibuscunque persone seu perso-
nis quibus spectet, et ibi in manibus dictorum do-
minorum diputatorum seu aliarum personarum
dictam capitaniam meam dicte companye de a
peu tercii dicte Deputaciones Generalis Cathalo-
nie, quam ad presens obtinco renunciandum
pure, libere et simpliciter et dictam renunciacio-
nem recipi et admitti petendum, postulandum //
6/1v // et suplicandum, et pro his quecunque sup-
plicaciones nomine meo, dandum et offerendum
et quecunque instrumenta ad id necessaria fieri
petendum, instandum et requirendum et ad om-
nia substituciones et demum, et cetera, promitens
habere ratum, et cetera, et non revocare, et cetera,
actum, et cetera.

Testes sunt Josephus Nicholau, Michael Duclapeas,
juvenes aromatarii Barcinone, et Josephus Font,
scriptor Barcinone, qui ut substitutus, et cetera.

Premissis aliena manu scriptis fidem facit Jaco-
bus Bas, regia auctoritate notarius publicus et de
collegis notariorum regiorum Barcinone, hec pro-
pria scribens manu, cum suprapositum linea pri-
ma prime pagine ubi supraponitur Augusti.

a. procura intercalada entre els folis 5v i 6r del trienni 1659-
1662.

a. pragmàtica intercalada entre els folis 5v i 6r del trienni
1659-1962.



corona tan interessada en todo lo que mira a su
conservación y tranquilidad, y considerando los
daños que la constitución de los tiempos y las ar-
mas enemigas han introducido en él con la mu-
dansa y alteración de las monedas, y que sin em-
bargo de los pregones que don Juan de Áustria,
nuestro hijo, siendo nuestro lugartiniente y capi-
tán general en dicho Principado y condados de
Rossellón y Cerdaña, mandó publicar: el uno en
siete de abril del año passado mil seyscientos cin-
qüenta y tres, sobre la extincción y // 6/2v // con-
sumo de la moneda de sissenes labrada en tiempo
de Francia, en que se mandó reducir a dinero y
medio cada sisén, y que corriesse assí hasta fin de
junyo siguiente, privando, desde entonces en ade-
lante y extinguiendo el uso de dicha moneda; y el
otro en veynte y quatro de noviembre del año si-
guiente, mil seyscientos cinqüenta y quatro, en
que se baxó la nueva moneda a la mitad, no se
pudo tomar assiento ni forma fixa para los paga-
mentos de depósitos, luyción de censales y violarios,
y pagas de deudas de particulares, assí del tiempo
de las alteraciones de dicho Principado como de-
pués, de lo qual se han movido tales pleytos y con-
trovercias entre los proprios naturales que convie-
ne acudir con tiempo al paso dellos, para evitar
mayores daños y remediar la calamidad presente.
Y, attendiendo también a las súpplicas que sobre
esto se nos han hecho por parte de algunas de las
universidades y particulares personas de dicho
Principado, para que proveyéssemos del remedio
conveniente. Y, haviéndosse visto y considerado
todo con la attención y cuydado que requiere ma-
teria tan importante, con lo que sobre ello se nos
ha consultado por nuestro Consejo Supremo de
Aragón, nos ha parecido hazer y publicar esta
nuestra pragmática y sanción en la forma y ma-
nera infrascrita.

Primeramente estatuhimos, sancimos, ordenamos
y mandamos que las pagas echas en moneda de si-
senes de las deudas contrahidas, assí de parte a
parte como de censos y violarios anteriores al año
de mil seyscientos y quarenta, y en tiempo de las
alteraciones y después, hasta todo el mes de junio
del año mil seyscientos cinqüenta y tres, desde tre-
ze de octubre antecedente, que se reduxo nuestra
ciudad de Barcelona a nuestra obediencia, con el
valor que respectivamente tuvieron, esto es, hasta
siete de abril los sisenes por seys, y de allí adelante
conforme se baxó por el dicho pregón de siete de
abril de cinqüenta y tres en uno y medio; fueron y
han sido bien echas dichas pagas, y no se pudieron
rehusar por razón de la moneda referida de sise-
nes, por haver nós tollerado su uso hasta //6/3r //
entonces por el dicho pregón por dos meses más a la
dicha razón de dinero y medio cada sisén.

Que lo mismo se ha de entender y entienda de to-
dos los depósitos hechos en la tabla y banco de nues-

tra ciudad de Barcelona y de las demás ciudades y
universidades de esse nuestro Principado, esto es,
en lo que por razón de la moneda no se pudieron
dexar de admitir y se hizieron para pagamentos
de deudas y luyciones de censales y violarios.

Que las pagas echas desde el primero de julio del
dicho año mil seyscientos cinqüenta y tres, que
conforme al dicho pregón, quedó extincta la mo-
neda de sissenes, y las que se hizieron de allí ade-
lante en moneda corriente por el valor que se le ha
dado por los pregones publicados en esta materia,
se hayan de admitir y admitan por todos los con-
tratos y obligaciones echas, assí antiguas como
modernas. Pero esto, y lo demás dicho y expressado
en los capítulos antecedentes, no se haya de enten-
der y entienda de aquellos contratos en que ex-
pressamente se concertó entre los contrahyentes
que la paga huviesse de ser en moneda de plata o
oro, porque en este caso no es nuestra real inten-
ción y voluntad derogarlo, sinó que las pagas de
los contratos assí echos hayan de ser y sean en la
misma moneda de plata y oro, como se expressó en
el contrato.

Assímismo, es nuestra voluntad y mandamos que
los depósitos echos en qualquier tabla de las ciuda-
des y universidades del dicho nuestro principado
de Cathaluña, assí en tiempo de las alteraciones
como antes y después de la redución de Barcelona
hasta siete de abril del año mil seyscientos cin-
qüenta y tres, haya obligación de restituhirse en la
moneda corriente de dineros y ardites, de suerte
que si antes se depositaron mil reales de moneda
antigua o de sissenes, agora se han de volver otros
mil reales en la moneda corriente de dineros y ar-
dites.

Que todo lo declarado y expressado arriba no
haya de comprehender ni comprehenda en cosa
alguna las causas y pleytos que ya estuvieren juz-
gados y decididos con sentencia de nuestro lugar-
tiniente y capitán general y de la Real Audiencia
de los dichos nuestros Principado // 6/3v // y con-
dados passadas en cosa juzgada.

También es nuestra voluntad y mandamos que
todo lo sobredicho se observe, cumpla y execute
como se contiene y va expressado en esta nuestra
pragmática, hasta que en las primeras Cortes que
celebremos en dicho nuestro principado de Catha-
luña demos y resolvamos la forma que huviere de
darse; reservándonos, empero, como nos reserva-
mos, la facultad de añadir y quitar entretanto
todo aquello que pareciere convenir, en todo o en
parte, de lo que va dispuesto y declarado en esta
nuestra pragmática, en execución de lo qual man-
damos al ilustre marqués de Olías y Mortara,
nuestro lugartiniente y capitán general, venera-
bles, nobles, magníficos y amados consejeros nues-
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tros canceller, regente la Cancellería y doctores de
nuestra Real Audiencia, portantvezes de nuestro
general governador, maestre racional, bayle ge-
neral, y regente nuestra Real Thesorería, advoca-
dos y procuradores fiscales y patrimoniales, vegue-
res, bayles, sotsvegueres, sotsbayles, alguaziles,
vergueros y porteros y otros qualesquier ministros y
officiales nuestros mayores y menores, que al pre-
sente son y adelante fueron en el dicho nuestro
principado de Cathaluña y condados de Rossellón
y Cerdaña, y a qualquier otras personas de qual-
quier estado, grado, preheminencia y condición
que sean, que la presente nuestra pragmática,
sanción y declaración, y todas las cosas en ella con-
tenidas, especificadas y declaradas, tengan, guar-
den y executen, y observen tener, guardar, execu-
tar y observar hagan, y manden inviolablemente
sigan su serie y tenor, y contra dello ni cosa algu-
na dello hagan ni vengan ni permittan ser, ni at-
tentado en ninguna manera por alguna causa,
título o razón, so pena de nuestra ira e indigna-
ción, y dos mil florines de oro de Aragón de bienes
del que lo contrario hiziese exhigideros, a nuestros
reales cofres aplicaderos, y assí mismo mandamos
al dicho nuestro lugartiniente y capitán general
en los dichos nuestros Principado y condados que
haga y mande publicar esta nuestra pragmática
en la forma acostumbrada, assí en nuestra ciu-
dad de Barcelona como en las demás ciudades, vi-
llas y lugares acostumbrados y donde convenga, y
publicar se suelen semejantes pragmáticas, de
manera que // s.n. // venga a noticia de todos, y
ninguno pueda allegar ignorancia della.

En testimonio de lo qual mandamos despachar
las presentes, con nuestro sello real común en el
dorso selladas. Dada en San Lorenzo a veynte y
nueve días del mes de octubre, año del Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesuchristo de mil seyscientos
cinqüenta y ocho. Yo el rey. Vidit don Christopho-
rus Crespi, vicecancellarius. Vidit comes de Ro-
bres, regens et pro thezaurario generali. Vidit co-
mes de Albatera. Vidit don Petrus Villacampa,
regens. Vidit Marta, regens. Vidit don Michael
de Lanuza. Vidit don Josephus de Pueyo, regens.
Vidit don Vincentius Moscoso, regens. Vidit don
Josephus Sorribes. Vidit don Didacus de Sada,
procuratore generali. In Curie, quarto, folio LII.
Villanueva, locumtenentis, in officio prothonota-
rii Curie.

Pragmática para el principado de Cathaluña
con la forma que se ha de tener y observar en los
pagamentos de moneda para las cosas que en ella
se especifican y declaran. Va con consulta».

Y perquè és molt just que los reals órdens de sa
magestat sian cumplits y executats, mana sa ex-
cel·lència ésser feta y publicada la present públi-
ca crida per los llochs acostumats de la present
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ciutat de Barcelona y de altras ciutats, vilas y
llochs de dits Principat y comtats a hont convin-
ga y menester sia, per a què se tinga notícia de la
reial pragmàtica de sa magestat, y que en tot y
per tot sia cumplida y executada. Dada en Bar-
celona a vint-y-set del mes de juliol, any de la
Nativitat de Nostre Senyor Déu Jesuchrist, mil
siscents cinquanta y nou.

Yo el marqués de Olías y Mortara.

Vidit Sunyer, cancellarius. Vidit de Marymon,
regens Thezaurariam. Jacobus Salamo.

Vuestra excelencia manda publicar la real prag-
mática de su magestad de la forma que se ha de
tener y observar en los pagamentos de monedas y
otras cosas que en ella se especifican y declaran.

Quod quidem preconium fuit publicatum per
loca solita presentis // s.n. // civitatis Barcinone
cum duarum tubarum, die quarta augusti mi-
llesimo sexcentesimo quadragesimo nono, per Jo-
sephum Saurina, curritorem et tubicinem regium,
sic referentem et relationem facientem.

Concordat cum suo originali et abstracta fuit a re-
gio regestro Cancellarie locumtenencie Generalis
Cathalonie, a libro nuncupato firmarum et obli-
gationum locumtenencie primo, sub folio XCIII,
de quo fidem facit Franciscus Cassanyes, notarius
publicus civis Barcinone, ac regius scriba regestri
manu propria.

12r B. Jesús, Maria.

Pragmàtica.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y ohidors del principat de Cathalunya
als assessors, advocat fiscal y doctors aplicats in-
frascrits, acerca si la real pragmàtica manada pu-
blicar a 4 del corrent en la present ciutat per lo
excel·lentíssim senyor loctinent y capità general,
firmada de mà de sa magestat, que Déu guarde, y
despatchada en forma de Cancilleria del Concell
Supremo de Aragó, dada en Sant Lorenço a 29
de octubre 1658, encontra ab las generals cons-
titucions del present Principat.

Vista dita real pragmàtica, attès que ab dita real
pragmàtica sa magestat statuex, ordena, mana y
disposa sobre fet general y té respecte a temps
present, passat y sdevenidors, ab manament que
sia observat lo que sa magestat ab dita pragmá-
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tica ordena per totas las personas de qualsevol
stat, grau o preheminència que sien, inviolable-
ment, segons sa sèrie y thenor, ab què consta
ésser dita pragmàtica concebuda en forma de
lley y edicte general, los quals edictes segons la
constitució 7, que comensa «Revocant», del tí-
tol «De dret del fisch», feta per lo senyor rey
don Fernando, en la Cort en Barcelona celebra-
da, any 1481, capítol 11, des de aquell temps en
avant resolgué sa magestat no fossen posats per
si o sos succesors, com segons la constitució 1,
del títol «De usatges», constitució o statut ge-
neral se dega fer en Cathalunya de aprobació y
consentiment de la Cort general.

Per ço, són de parer que la dita real pragmàtica
encontra ab las generals constitucions del pre-
sent Principat, usos y costums de aquell, y que
los senyors diputats y ohidors deuhen exir en
reparo de dita contrafacció ab los medis //12v //
que las generals constitucions disposan y que en
la present cas és acostumat.

Ruffach, assessor. Figuerola, consulens. Ripoll, con-
sulens. Mas y Vidal, consulens. Tristany, fisci Gene-
ralis advocatus. Soler, assessor. Devalda, consulens.
Vidali y Roca, consulens.

13r A.

Reconozcoa la merced que me haçe vuestra señoría
en el gusto que muestra de tenerme en esta provin-
çia, como lo he entendido de don Francisco de Mont-
serrate y Vives, que lo será en mi mayor la detención
en ella si tengo más ocasiones de servir a vuestra se-
ñoría, por lo que me preçio de su servidor, pues la
obligaçión de vuestra señoría es entenderlo así, y la
mía solicitar a vuestra señoría las cossas que se ofrez-
can (d)e que obedeçer a vuestra señoría, que guarde
Dios muchos años. Tarragona, 18 agosto 1659.

Besa la mano su mayor servidor don Luys de Ara-
gón.

Señores diputados del General del principado de
Cataluña.

14r A. Excel·lentíssim senyor.

Enb lo lloch y puesto de un capità del tèrcio de
infanteria que la present casa de la Deputació té

format en servey de sa magestat, que Déu guar-
de, y beneffici del present Principat, lo qual vac-
ca per renunciació feta per lo capità Dionís Cor-
der, los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya, inse-
guint lo styl de la present casa, concordadament
anomenen Francisco Pagès, de la present ciutat,
qui de present se trobava ajudant de dit tèrcio.
Suplican per ço a vostra excel·lència tinga a béa

lo haver feta dita nominació.

Locus sig + gilli.

15r Premàtica.b

A. Excel·lentíssim senyor.

Dec part de vostra excel·lència és estada publica-
da una real pragmàtica en la present ciutat de
Barcelona, a 4d de agost proppassat, y a 27 de
juliol 1659, ab firmas del molt reverent lo doc-
tor Bràulio Sunyer, canceller, del noble regent
la Real Thesoreria, refferendada per Jaume Sala-
mó, scrivà de manament, ab las demés solemni-
tats de la Real Cancellaria, ab inserta de una
pragmàticae real, emanada de la magestat del rei
nostre senyor, que Déu guarde, y en forma de
Cancellaria del Concell Supremo de Aragó des-
patxada, la data de la qual és en Sant Lorens, a
29 dies del mes de octubre 1658, que conté un
real orde y mandato acerca del que se ha de fer y
observar en respecte de las pagas fetas y fahedo-
ras de dèbits, tant en moneda de sisens com en
moneda corrent contractats los dèbits, axí de
part a part com de censals y violaris anteriors al
any 1640, y del modo dels pagaments y obliga-
cions en lo sdevenidor; declarant també quins
pagaments dels fets són ben fets y què importa
liberació al debitor, y també que los depòsits
fets en qualsevol taula de ciutats y universitats
de Cathalunya, axí en temps de las alteracions
com antes y després de la reducció de Barcelo-
na, fins a 7 de abril 1653, se tingan obligació de
restituhir en la moneda corrent de diners y ar-
dits, lliura // 15v // per lliura. Ordenant y ma-
nant sa magestat, en virtut de dita pragmàtica,
sancir que lo ordenat en ella sia observat y se
exequute y cumple com en ella se conté, per to-
tas y qualsevols personals, de qualsevol stat,
grau, preheminència o condició sian en lo pre-
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sent Principat y comtats, no permetent que·s
contravinga a ella en manera alguna per alguna
causa, títol o rahó, la qual real pragmàtica ha
manat vostra excel·lència publicar, per a què los
órdens y manaments de sa magestat sian obehits
y a deguda exequució deduhits, y que de ditas
cosas no·s puga al·legar ignorància, segons que
en dita real pragmàtica més llargament se conté.

E com, excel·lentíssim senyor, lo contengut en
dita real pragmàtica, salva la reala clemència y ab
la deguda obediència y humilitat parlantb, se en-
contre ab la constitució setena, que comensa
«Revocant», títol «De dret del fisch», ab la qual
lo senyor rey don Fernando, en la Cort que çe-
lebrà a Barcelona, en lo any 1481, revocant y
havent per revocats qualsevols edictes per dit se-
nyor rey don Fernando o per lo senyor rey don
Joan, son pare, fins alashoras fets, statuex y or-
dena que tals edictes per dit senyor rey o sos
successors per de qui al devant estaran posats. 

Y, en quant també és concebuda dita pragmàtica
en forma de lley general, tenint respecte a temps
present, passat y sdevenidor y, volent sia obser-
vada per totas las personas de qualsevol grau,
preheminència o condició que sian, encontre ab
la constitució // s.n. // 1, títol «De usatjes», que
disposa que leys generals no pugan fer en Catha-
lunya sinó en Corts Generals, y en quant dita real
pragmàtica declara sobre pretencions que són
entra part y part, y los creadors de las taulas dels
depòsits de les ciutats y universitats de Cathalu-
nya ab las mateixas ciutats y universitats sens és-
ser oÿts los interessats, encontra ab lo usatje
«Quoniam per iniquum» y altres aplicables, que
disposan que en Cathalunya se deu procehir per
directe, citada y ohida la part, en lo qual cas lo
senyor rey don Fernando, en lo capítol 22 de las
Corts del any 1481, que és la constitució 11,
que comensa «Poc valdria», títol «De observar
constitucions», statuheix y mana que las ditas
constitucions y usatjes de Barcelona sian obser-
vats, volent y declarant que qualsevols lletras,
provisions, manaments contra los dits usatjes
fets o fahedors per dit senyor rey o sos successors
o son primogènit o llochtinent general, gover-
nador o portantveus de governador o per altres
qualsevols officials presents o sdevenidors ésser
ipso facto nul·las, encara que fossan pro primo-
tiu o de certa sciència, e que per qualsevol causa
y rahó, e sots qualsevol imposició de penas ator-
gadas o atorgadoras, y que com a invàlidas sos
officials o jutjes de qualsevol nom e prehe-
minència sien inexequibles, no obstant prece-
hesca 1ª, 2ª o 3ª jussió, com més llargament en
dita constitució està expressat.
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Y, havent los deputats y oÿdors del Principat //
s.n. // de Cathalunya, a qui toca per rahó de sos
officis, conforme la mateixa constitució y altres,
fetes a vostra excel·lència tres embaixadas, re-
presentant ditas contrafaccions, y supplicant-lo
fos servit reparar-las, fins ara no ho han pogut
alcançar.

Per ço, desijant dits deputats obtenir ab tot ef-
fecte lo reparo de ditas contrafaccions, a vostra
excel·lència, per medi de son sýndich, supplican
sia de son real servey, per observança de ditas
generals constitucions, manar revocar dita real
pragmàtica y publicacions de aquella, y axí ma-
teix suplican a vostra excel·lència dits deputats
que per son descàrrech se servesca donar llicèn-
cia se continue acte de la presentació de la pre-
sent suplicació. Officii, et cetera.

Altissimus, et cetera.

17/1r A.

Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors del General de Cathalunya proposan a sa
magestat, Déu lo guarde, per lo offici de col·lec-
tor de les taules foranes de la col·lecta de la ciutat
de Tortosa, que vacca per mort de mossèn Jau-
me Bondia, ciutadà honrrat de Barcelona, són
los següents: Luýs Lupico de Xixon, ciutadà de
Tortosa, vuy deputat real de General de Catha-
lunya; doctor misser Norberto Avellà, mossèn
Pere Chies.

Don Àngel del Paz. Fra don Pau de Àger. Loýs
Lopico de Xixon.

17/2r B.

Memorial dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors del General de Cathalunya proposan a vos-
tra excel·lència per la provisió del ínterim del of-
fici de col·lector de las taulas foranes de la ciutat
de Tortosa, que vacca per mort de Jaume Bon-
dia, ciutadà de Barcelona, són los següents: Jo-
seph Sagarra, mossèn Joan Oller, Miquel Roca,
ciutadà de Tortosa.

Dada en Barcelona a V de setembre de MDCLVIIII.

Don Àngel del Paz. Fra don Pau de Àger. Luýs
Lupico de Xixón.
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19r Pragmàtica.

Aa los venerables, nobles y amados nuestros los dip-
putados de la Generalidad del nuestro principado
de Cathaluña y condados de Rossellón y Zerdaña.

El rey. Diputados. El marqués de Olías y Mortara,
mi lugarteniente y capitán general, me ha dado
qüenta de que, haviéndose publicado a 4 del passa-
do la pragmática que le remití, dada en San Lo-
renzo a 28 de octubre de 658, que trata de las pagas
y depósitos por la baxa de la moneda, havéis preten-
dido que se ha de revocar, por ser contra constitu-
ciones desse Principado. Y, haviéndose considerado
lo que proponéis y representáis en el papel que le dís-
teis, ha parecido que no hay en ella cosa que sea con-
tra sus disposiciones, y que los accidentes de los tiem-
pos y la causa pública que me obligaron justamente
a resolver los puntos que contiene en beneficio dessos
naturales, como dependiente y accesoria de los pre-
gones de la moneda, obligan también a que se con-
tinue en su execución, y será bien que suspendáis las
intancias que contra ella hazéis, dexando qual-
quier pretensión para las primeras Cortes, que es el
término de su duración, pues ellas no se podrán di-
latar mucho, quando las mismas ocurrencias de la
monarchía las han de necessitar, como también el
gusto que yo tendré de favorecer esse Principado
com mi preferencia, y demás que con esto cumpli-
réis con vuestra obligación, y con lo que dexéis a la
observancia de mis reales órdenes, seré yo dello muy
servido, como os lo dirá más por extenso el dicho mi
lugarteniente y capitán general, por cuya mano
recibiréis esta carta. Dada en Madrid, a VI de sep-
tiembre MDCLIIII.

Yo, el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit comes de Robres, regens. Vidit don Petrus
Villacampa, regens. Vidit Marta, regens. Vidit
don Vincentius Moscoso. Vidit comes de Albatera.
Vidit don Josephus de Pueyo. Vidit don Josephus
Sorribas. Vidit don Didacus de Sada, secretarius.

20/1r Pragmàtica.

A. Senyor.

Losb deputats y ohydors del General de Catha-
lunya diuhen que, per orde del marquès de Olí-

as y Mortara y Çareal, llocthinent y capità gene-
ral en aquell Principat, se manà publicar en la
ciutat de Barcelona una real pragmàtica, de la
real mà de vostra magestat firmada, despatxada
en forma de Real Cancellaria del Consell Supre-
mo de Aragó, dada en Sanct Lorens als 28 de
octubre de 1658, que tracta de las pagas y de-
pòsits per la baxa de la moneda. Y, tenint de
assò notícia los deputats, volent complir ab las
obligacions juradas de sos officis, consultaren si
per aquesta pragmàtica real se causava algun
perjudici als usatges y constitucions de aquell
Principat y, havent-los dit lo perjudici de las
constitucions, representaren ab tot respecte y
humilitat per tres embaxadas al marquès de Olí-
as y Mortara las constitucions que quedavan
perjudicadas de aquesta pragmàtica, sperant de
la real clemència de vostra magestat manaria dar
remey a aquestos prejudicis.

Y, prosseguint aquestas instàncias conforme las
permeten las constitucions y lo permeteren los
senyors reys predecessors de vostra magestat, de
inmortal memòria, donant la forma en la consti-
tució «Poc valdria» 11, títol «De observar cons-
titucions», donà lo marquès una carta de vostra
magestat //20/1v //als deputats, dada en Madrit
a 6 de setembre 1659, en la qual se serveix vos-
tra magestat declarar sa real intenció a que se
continue la pragmàtica en sa execució, y que
serà bé suspengan los deputats las instàncias que
contra ella tinguen, dexant qualsevol pretenció
per las primeras Corts, que és lo terme de sa ob-
servançaa.

Certs, senyor, estan los deputats de las honrras y
mercès fa vostra magestat en manar se observen
las lleys y constitucions, per las quals per sa gran
clemència se governan, y no voldrà vostra ma-
gestat sian per algun camí perjudicadas més, ab
la humilitat y rendiment de vassalls, supplican a
vostra magestat permeta als deputats represen-
tar los perjudicis que se seguexen a las constitu-
cions en la publicació y execució de aquesta
pragmàtica, per a què, vistas per vostra magestat
com més ben informat, merescan de la grande-
za de vostra magestat a orde deb suspendre la
execució.

Mana vostra magestat en aquesta real pragmàti-
ca statuhir, sancirc, ordenar y manar sobre las
pagasd fetas en moneda de sisens dels deutas
fets, axí de part a part com de censos y violaris
antes del any 1640 com després, fins tot lo mes
de juny de 1653, sobre los depòsits de las taulas
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y banchs de lasa ciutats y universitats del Princi-
pat, y del modo de la restitució del depòsit, lliu-
ra per lliura, com fou rebut, y de la paga dels //
s.n // contractes y obligacions, axí antigas com
modernas, y que lo stablert y ordenat ab ella sia
observat per tots los naturals del Principat de
qualsevol stat, grau ho preheminència sian, no
permetent-se attentar per alguna causa, títol ho
rahó contra lo que en la pragmàtica està orde-
nat, com més llargament en son tenor se rego-
neix.

Aquesta pragmàtica, encara que baix nom de
pragmàtica se publique, però és edicte general
ho lley general: assò se prova perquè la prohibi-
ció y disposició en la pragmàtica stablerta
comprèn totas las personas de qualsevol stat y
condició sian, tots los llochs del principat de Ca-
thalunya y comtats de Rosselló y Serdanya, y és
perpètua y stable, tot lo qual convé a general
edicte o ley, de la qual naturaleza és que com-
prenga tots los naturals, ciutadans y provincials,
sens differència alguna l. pª de legibus l.jura de
justicia et jure l·leges l.sacratissime c. de legibus
cap. pº de constitucionibus. Y la rahó és perquè las
leys se stablexen per la conservació de la repúbli-
ca, y perquè per ellas se concorden los membres
y, corresponent-se los uns als altres, reste unifor-
mement stablerta la pau y salut del poble, y axí
com universalment los ciutadans sian membres
de la província, y no haja algú que en la república
no fassa sa part, segueix que las lleys deuhen de sa
naturalesa mirar a tots, y dirigir-se a tots, y no //
s.n. //aparexeria bé que la part no correspongués
a son univers cap. que contra mores 8.dist., de
hont diuen los doctors que aquesta és naturaleza
y pròpria condició de la ley generalb que a tots
comprenga, Gomes in prohemio legum Tauri n.5
Gregorio Llopiz l.9.n.9.tit.1.part.1, Suarez de le-
gibus lib.pº,cap.6.et.7. Per lo que se diu ser
aquesta disposició encara que feta en nom de
pragmàtica, lley o constitució general o edicte
general, que és tot hu, l.hac edictali lege.C. de se-
cundis nubciis l.31 f. . de peticione hereditatis l.ju-
bemus.29.C. de testamentii, y en nostras consti-
tucions, constitució y edicte ab relació al príncep
són sinònims, com apar de moltas constitucions,
specialment de la constitució 33 de las Corts del
rey don Fernando, lo Primer, any 1413, capítol
33, que és la constitució 2, títol «De adulteris»,
ibi «ab aquesta perpetual constitució y edicte
statuïm y ordenam», et infra «hont contra la pre-
sent constitució o edicte serà fet en alguna mane-
ra», bé doncsc se pot dir concebuda en forma de
ley general que repugna a las constitucions gene-
rals del Principat, en las quals se disposa que las
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constitucions y leys generals no se fassan sinó en
Corts generals, entrevenint-hi los tres brassos,
com apar en lo capítol 14 de las Corts del any
1283, que és la constitució 1, títol «De usatjes»,
y ho declara axí Mieres, explicant aquesta matei-
xa constitució, y la constitució 2, títol «De inter-
pretació de usatjes», Calicio in usatico cum 
dominus Raymundus 5 notabilia et ina extrava-
gatoria Curiarum cap.2.4.et6. et in usatico //s.n.
// hec sunt usualia n.3 et in Margarita fisci dubio
8.n.16, Oliba in usatico alium namque cap.pº.n.17
et de accionibus pe.pª.lib.3.cap.2.n.14, Cancer
lib.3.cap.3.n.68.

Y si se digués que vostra magestat sens la Cort potb

fer pragmàticas en Cathalunya, assò se ha de entèn-
drer y proceeix tant solament en las que pròpria-
ment són pragmàticas, y aquestas són quant lo
príncep statueix y ordena a petició de alguna uni-
versitat o col·legi l.fin.c. de diversis rescriptis 8, Oli-
ba de accionibus parte pª.lib.3.cap.3.n.49, y en
aquest cas no fa la pragmàtica dret general sinó spe-
cial, ab que no sia contrària a las leys y generals
constitucions.

Mieres en la constitució «Per tal que las lleys del
senyor rey don Fernando Primer» capítol 20,
n.13 y 14, Calicius in entravagatorio Curiarum
dub.7.n.45 et 16, et in Margarita fisci dub.8.spe-
cial.16., que reffereix Oliba en lo lloch citat
n.44, lo qual, encara que diga que en las causas
de regalies pot fer vostra magestat pragmàticas
quant per constitució no està prohibit, ab tot, 
ell mateix declara que assò té lloch quant las
pragmàticas se fan en forma de ley general ibi
n.52 lex autem generalis in forma legis in nulla
materia fieri potestc nisi in tribus prachiis, proce-
heix també en los edictes y pregons que són no
generals y publicats en figura de ley, sinó spe-
cials, y per ocurrència de casos particulars, per-
què essent generals y en forma de //s.n. //ley ge-
neral no posan tenir força sens loació y aprovació
de la Cort, encara que sia la matèria de regalia en
aquesta conformitat, ho declara expressament
Oliba de actionibus lib.pº parte.3.cap.3.n.52.

Per a conèixer quant a la pragmàtica o edicte o
pregó se fa en forma de ley general, se ha de re-
córrer al que scrigué elegantíssimament Mar-
quilles in usatico unaquaquequod gens col.9 vers.
sed quero quando sciam ab esta notables paraules
«sed quero quando sciam vel cognoscam quod do-
minus rex e comes Barcinone voluerit illas prag-
maticas sanctiones vel annotationes, vel aliud
quod in rescripto continetur generaliter prolege
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statuto vel constitutione perpetua observari, res-
pondeo in eo quod diriguntter officialibus presen-
tibus et futuris quibus mandatur per ipsos obser-
vari officiales et irrefragabiliter teneri juxta
eorum contentum et tenorem et in aliquo non
contrafieri, vel per alia verba si sint magis expres-
sa perquo de hoc appareat vel si ea nucnupet edic-
tum aut legem vel per omnes suos subditos jubeat
perpetuo observari vel divulgari», la qual doctri-
na és admirable a aquest propòsit, y la declara
Baldo in l·leges ut generales, ubi ponit quinque
signa legis generalis, y entre altras ser manada
publicar per tot lo món c. de legis otomanus in ss.
sed quod principi ibi etiam glosa verbo edictaa.

Y en aquesta matèria no se ha de attèndrer al
nom que·s dóna a la ordinació, sinó al effecte, y
axí, encara que se li done al edicte manat publi-
car nom de pracmàtica sanccion, se ha entendre
// s.f. n // ser edicte y tenir forsa d’ell, perquè no
se ha de mirar la denominació sinó la naturale-
za, com las paraulas més han de servir per la na-
turaleza de la cosa que la naturaleza a las parau-
les, y per assò la naturaleza de la cosa no se
muda de la imposició del nom, decius concilio
164, et concilio 180 n.7.

Regonexent assò lo senyor rey don Fernando lo
Catòlic, en las Corts del any 1481, en lo capítol
11, que comença «Revocant», y és la constitu-
ció 7, títol «Del dret del fisch», revocan tots los
edictes generals fets y publicats de son orde y
del senyor rey son pare, sens loació ni aprovació
de la Cort, y manà no se publicassen en ende-
vant sinó en los dos casos de guerra y de Cort.

Aquesta constitució comprèn la real pragmàtica
per vostra magestat manada publicar, perquè la
paraule edictes, encara que sian generals, y ref-
ferida a tots los magistrats, signiffica los mana-
ments y preceptes dels magistrats continuats en
los llibres de son govern, com manus libro pº
comment.cap.15.n.1.l.2.ss.eodem ff. de origine
juris. Però refferit als prínceps, són lleys gene-
rals que comprenen a tots los pobles y provín-
cias, l.3 ubi notant omnes c. de legibus Theofilus
in ss. sed quod principi inst de jure naturali gen-
tium et civili, y se prova per la lley hac eductali c.
de secundis nubtiis, lo que se manifesta si se
pondera la paraula generalment de la dita cons-
titució «Revocant», ibi: «qualsevols edictes per
nós e per lo senyor rey don Joan, pare nostre, de
alta recordació, fins assí generalment fets», la
qual paraula, refferida als edictes denota que
aquella constitució, prohibeix // s.n. // fer-se en
Cathalunya lleys generals per modo de edicte
general o pracmàtica, pus tot ve ha ser hu, enca-
ra que sia en matèrias de regalias en casos no

prohibits per constitucions, perquè, com de la
constitució se exceptuan los dos casos de guerra
en què tinga lloc lo usatge «Princeps namque»,
y de la convocació de la Corts general que són
de las altíssimas regalias fixas a la real diadema, y
que il·lustran en superior modo la corona, resta
cert que la prohibició té lloc en totas las demés
regalias per firmar laa excepció regla en los casos
no exceptats.

Per aquest respecte sempre se ha pretès lo Princi-
pat que semblants pracmàticas, salva en tot la real
clemència de vostra magestat y ab humil subjecció
parlant, no poden fer-se ni publicar-se per violar-
se las constitucions de Cathalunya, y los diputats se
són opposats a semblants publicacions, com ho
reffereix Oliba, advocat fiscal del Real Patrimoni,
en lo de actionibus tom.1.p.1.cap.3.n.52, las parau-
las del qual són aquestas: saepe venit in controver-
siam illius observatio pretendente Generale Catha-
lonie similes pragmaticas fieri in violationem
constitutionis Cathalonie, et prejudicium consen-
sus trium brachiorum in lege generali facienda ne-
cessarii, et in ea contencione pro dicto Generali seu
deputatis illius veluti tribunus plebis oponentibus se
contra similes pragmaticas et alia edicta generalia
pro deffencione jurium patrie, ultra de dada per
Marquilles in usatico Judicium in Curia datum
//s.n. //col.9.vers.quero.3.citantur due contitutio-
nes Ferdinando Secundi altera in cap.67.in 2.Cu-
ria Barcinone «Més avant statuhim y ordenam»
altera in cap.11.in prima Curia Barcinone «Re-
vocant y havent per revocats» et hoc cap.deputati
intelligi volunt de quacunque ordinatione gene-
raliter facta ibique «tals edictes per nós» que ver-
ba refferunt ad materiam et illius exceptionem in
qua occurrento casu post fieri edictum, vidi in hac
remangasb conventiones sed omnes placantur be-
nignitate principis.

Prevehentc aquesta difficultat, los nobles y mag-
níffichs doctors del Real Consell, en algunas
ocasions són estats de parer y han resolt que
semblants pragmàticas y edictes generals no·s
publicassen, com fou als 6 de febrer 1510, pre-
sidint lo llocthinent general de vostra magestat,
entrevenint-hi lo canceller regent la Reial Can-
celleria y 7 doctors del Real Consell sed prengué
la resolució del tenor següent: in facto regie pro-
visionis pro parte fisci procuratoris Regie Curie
presentate, que data fuit in oppido Vallisoleti, die
sexto decimo septembris, anno Domini 1509, in et
cum qua sacra regia magestatis dicit et mandat
prohiberi victualia et mercas onerari et exonerari
in portu Salodii et in aliis portibus seu locis mari-
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timis, pre terquam in certis locis enumeratis et
designatis, et cetera, fuit conclusum cum quibus
decet reverentia et humili subjectione prefate re-
gies majestates, que in dicta et omnibus aliis pro-
visionibus regiis jubet et mandat constitutiones
Cathalonie juratas observari, dictam regiam pro-
visionem obstantibus ipsis generalibus constitu-
tionibus Cathalonie non esse exequuendam, nec
// s.n. // posse exequutioni mandari.

Lo senyor rey don Fernando, a 20 de agost de
1513, manà despatxar en Valladolid un edicte
general per ocasió de la guerra que aleshores te-
nia ab lo comte de Foix, remetent-la a la Au-
diència Real de Cathalunya, congregadas las sa-
las a 9 de setembre de 1513, se resolgué quea,
parlant ab la deguda humilitat y obediència a sa
magestat, no devia publicar-se, per serb las cons-
titucions, y en particular la refferida constitució
«Revocant», feta en Corts per lo mateix rey don
Fernando.

La magestat del senyor rey don Philip 2 de Ara-
gó, pare de vostra magestat, de immortal me-
mòria, fou servit manar de publicar en lo any
1612 la pragmàtica que anomenaven dels pe-
drenyals, y després de haver instat per molt temps
los deputats sa revocació, dient que pecava en la
forma per haver-se fet ab figura de lley general,
com ho diu Fontanella tom.2.clau.7.glo.2.par-
te.9.n.41.et.42, fou vostra magestat servit per sa
clemència, a 15 de maig 1632, revocar-la, com
ho reffereix Hierònym de Vilanova, protonotari
de vostra magestat, com se llig en lo procés fa-
miliar del bras militar de las Corts de 1626 y
1623.

Y, encara que en lo volum 2 los compiladors,c
que compilaren las constitucions per comissió
de la Cort en lo any 1585, continuaren com a
dret municipal algunas pragmàticas // s.n // fetas
per los predecessors de vostra magestat, però
aquestas se feren a instància de ciutats y univer-
sitats y de alguns dels brassos, que després, per
constitucions són estades confirmades, altras no
són estades observades, com consta de la prag-
màtica final, títol «De sometent», dada en Tole-
do per lo invicte emperador Carlos V, als 7 de
mars 1539, ab la qual se prohibia lo ús de las ar-
mas deffensives, y may fou observada, pus sem-
pre en Cathalunya és estat permès lo ús de ar-
mas offensivas de mida llarga, y fou revocada
encara que no expressament en las Corts de
1553 per la disposició de la constitució 5, títol
«De desafius», ni trobar-se descritas en lo libro
y cos de dret municipal los dóna més força, per-
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què als compiladorsa no s’els dóna facultat deb

derogar las constitucions, ni de abonar las dero-
gadas, com ho diu lo doctor Joan Xammar de la
Reial Audiència De officio judicis p.2.q.7.a.n.55,
a hont reffereix sis constitucions abrogadas per
lo contrari ús, y las continuaren en lo volum
municipal de las constitucions, a més de las
quals és la constitució 4, títol «De compra y
venda» feta en la constitució 1427 que Mieres,
auctor cathalà del mateix temps, interpretantta
diu no fou observada.

Mana vostra magestat que lo disposat en la real
pragmàtica se cumple y observe y execute com
se conté y va expressat fins que en las primeras
Corts que vostra magestat celebrerà en Catha-
lunya se resolga en forma se hauria de dar, no
per axò, semper salva sa real clemènsia, dexen
de tenir força de // s.n. // ley general, perquè to-
tas las constitucions fetas en Corts generals, en-
cara que perpètuas, estan subjectas a la resolu-
ció y mudació voldrà fer la Cort, que és lloch a
hont se poden formar y abrogar, ni lo ser tem-
poral fins aleshores lleva de ser ley general, pus
moltas constitucions sec ligen en lo volum de las
constitucions, la disposició de las quals fou limi-
tada fins a la conclusió de las primeras Corts,
com foren les constitucions fetas en las Corts
del any 1585, sobre la prohibició de las armas,
títol «De prohibició de armas», y per no ser
compresas en la constitució 1, de las Corts de
1599, vuy no se observan, y las porrogadas se
observan com a ley general, encara que estigan
subjectas a expirar, sinó se porrogaven en la
conclusiód de las primeras Corts.

A més de que executar-se aquesta real pragmàti-
ca, si prejudici se considera per las parts dee in-
terès delsf quals immediatament se tracta, és dif-
ficultós y casi impossible és lo reparo, perquè lo
acreador que haurà cobrat de las taulas de las ciu-
tats y universitats lliura per lliura de son depòsit,
sens rebaxa del verdader valor que deposita, y axí
mateix dels altres particulars, novament se han
de mòurer plets y pot resòldrer-se differentment
ohyda la part, segons la occurrència dels casos
particulars que, encara que tot sia de monedas,
són moltas las differèncias y circunstàncias, y di-
versifican lo dret del contengut en la pragmàtica,
ab que no sols no se llevaran plets, més se mou-
ran novas discòrdias y litigis entre las parts, los
interessos dels quals no se podan de Cathalunya
//s.n. // declarar ni resòlrrer per modo de ley ge-
neral, sinó citada y ohyda la part, y segons la
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ocurrència dels casos, per haver-se de procehir
en Cathalunya per directum, citada la part, com
ho diu lo usatge «Quoniam per iniqum», títol
«De usatges», Cancer Var.p.3.cap.3.n.44. Per las
quals rahons en lo any 1481 lo senyor rey don
Fernando, posant la mà sobre lo pagament dels
censals, prosseguí ab nom de arbitrador, usant
del poder de la Cort per la facultat li havia dat,
com consta de la mateixa sentència arbitral en lo
2 volum de las constitucions, títol «De hòmens
propris» in principio ibi «en virtut del poder a
nós atribuhit per lo senyor e senyors dels pagesos
de remensa, etcètera», et ibi «per la qual comedi-
tes nos fou dat poder de declarar y sentenciar,
etcètera», y és cert que haia haver regonegut lo
senyor rey don Fernando poder ab la sola aucto-
ritat real declarar aquestas pretencions de part a
part no hauria pres lo poder de la Cort ni usant
d’ell hauria fet la sentència, no se anomenaria,
com se anomena, sentència arbitral, y ho diu lo
mateix seyor rey més clarament en lo principi ibi
«quod cum inter senyores pagensium de remensa
ex una, et ipsas pagenes jam dicte conditionis
principatus Cathalonie partibus et altera, fuerit
firmatum cum promissum causis et rationibus in
ipso compromisso contetir et in sententie infras-
cripta designandis in serenissemum et potentissi-
mum dominum don Ferdinandum, Dei gracia
regem Castelle, Aragonum, legionis Cicile, et cete-
ra, tanquam in arbitrum arbitratorem et amica-
bilem compositiones, et cetera». A aquest modo de
declarar del senyor rey don Fernando manifesta
que, tractant-se de interès de part a part, com an
aquesta real pragmàtica, és menester consenti-
ment de las parts en Cathalunya per lo prejudici
que se // s.n. // causaria a ellas sens ser ohydas, y
per axò no vol que per la sola sa auctoritat real
procehir, sinó per compromís y arbitrador per las
parts anomenat.b

Y encara que Càncer en la tercera part,
cap.3.a.n.50.cum sequentibus, diga que sa ma-
gestat y lo llocthinent general, com a adminis-
trador de la justícia, segons la exigència dels ca-
sos, pot fer manaments temporals per a socórrer
a la necessitat y mals de la república, però
aquesta no pot acomodar-se a aquella pragmàti-
ca, perquè allíc no se tracta de interessos parti-
culars de part a part, com en la pragmàtica de
què se tracta, y sols tenen respecte semblants
edictes dels llocthinent general ha reprimir ex-
cessos criminals en general, però no per interes-
sos civils ab què estam en differents casos.

Conciderant, donchs, los deputats los prejudicis
demunt refferits que proceheixen a las constitu-

cions de la publicació y execució de la real
pragmàtica, per cumplir a las obligacions de son
offici, las representan a vostra magestat, apare-
xent-los fer en assò son real servey, y permètrer-
se al vassall representar a son rey y senyor las ra-
hons que mouhen per a novament suplicar sa
suspensió y execució, valent-se, no sols de las
paraulas de Innocèncio 3, in cap.si quando 5., in
decretalibus de rescriptis, ibi si quando aliqua tue
fraternitati dirigimus que animum tuum exas-
perari videntur turbari non debes et infra quali-
tatem negocis pro quo tibi scribitur diligenter
conciderans aut mandatum nostrum reverenter
ad impleas aut per litteras tuas quore ad implere
// s.n. //non possis rationabilem causam pretendas
qui apatienter sustinabimus si non feceris quod
nobis fuerit suggestum abque concordan lo capi-
tulo 2 «De officio delegati» ibi donec romanum
pontificem consulant et suam ex inde cognoscant
plenius voluntatem executione super se seant
utrarumque in capitulo pastoralis de fidem ins-
trumentorum y llargament lo defensa Anguian
De legibus lib.p.º.controversia.5, des del número
primer fins al número 22, com també perpetua
la constitució «Poc valdria», títol «De observar
constitucions» permet las rèplicas als reals or-
des, quant se repara en la contrafacció de las
constitucions, com llargament ho digué lo
Consell Real de Cathalunya a 6 de setembre de
1555, en la conclusió que se féu sobre la demo-
lició dels castells, que reffereix Fontanella,
clau.6.glos.per.2.n.45.De pactis nubcialibus.

Essent donchs manifestas las contradiccions pa-
teix aquesta real pragmàtica a las constitucions
de Cathalunya, bé pot sperar lo Principat ma-
narà vostra magestat suspendre sa execució a
instància dels deputats, imitant la grandesa del
senyor rey don Phelip 2 de Aragó, pare de vos-
tra magestat, de inmortal memòria, en lo any
1603, perquè, havent vingut de Madrit 5 capí-
tols de Cort ab las demés constitucions y capí-
tols se firmaren en las Corts de 1599, que eran
lo capítol 5, 77, 78, 89 y 90. Y, manant sa ma-
gestat se imprimissen y observan com los de-
més, aleshores representaren los deputats a sa
magestat // s.n. // que en aquestos 5 capítols no
havien ajustat ni concordat los brassos, y que axí
no devian imprimir-se ab los demés, ni obser-
var-se, y després de las rèplicas dels deputats,
stant sa magestat ben informat de sas rahons, se
convingué aba acte, a 18 de mars 1603, ab los
deputats, lo locthinent de vostra magestat, que
se imprimisen las ditas constitucions ab los 5 ca-
pítols, més que no se posassen en execució, y en
aquesta conformitat lo locthinent general de sa
magestat donà paraula real que los 5 capítols
encara que estiguessen inprimits no se executa-
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rian, y sea llevà acte de assò, que·s lix en la fi del
volum de las constitucions del any 1599, lo ma-
teix speran en aquesta occasió los deputats ma-
narà vostra magestat suspèndrer la execució de
aquesta pragmàtica, y que no sia observada,
com a contrària a las constitucions de Cathalu-
nya, y ho rebran de la grandesa y clemència de
vostra magestat a singular gràcia y mercè.

20/2r A. Excel·lentíssim senyor.

Enb lo lloch y puesto de un ajudant del tèrcio de
infanteria que la present casa de la Deputació té
format en servey de sa magestat, que Déu guar-
de, y beneffici del present Principat, lo qual vacca
per ésser estat muntat de ajudant en capità Fran-
cisco Pagès, los molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya,
inseguint lo styl de la present casa, concorda-
ment anomenen Christòfol Janer, de la present
ciutat, qui de present se trobave alferez de dit
tèrcio. Supplican per ço a vostra excel·lència tin-
ga a bé lo haver feta dita nominació.

27/1r A.

Remitoc a vuestra señoría el despacho incluso de
su magestad, en que verá vuestra señoría la reso-
luçión que ha sido servido tomar sobre la preten-
sión de Onofre Pedrolo, espero que vuestra señoría
la pondrá en execuçión para que su magestad
quede servido y ovedeçidas, como es razón, sus rea-
les órdenes. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona a 11 de noviembre de 1659.

El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

28/1r B.

Eld señor don Luis a sido servido avisarme como,
el día 7 deste, se firmaron las pazes por su excelen-
cia y el señor cardenal Mazarini, como ha pleni-
potençiarios entre las dos coronas de España y
Françia, ha me pareçido participar esta buena
nueba a vuestra señoría, para que así lo tenga en-
tendido, y por si pareçe a vuestra señoría conbe-
niente festejarla con demostraçiones públicas,
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porque unibersalmente se regocijen del bien tan
grande que se considera a de resultar a toda este
Principado. Dios guarde a vuestra señoría mu-
chos años. Barcelona a 18 de noviembre de 1659.

El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

28/2r A. Die 14 novembris 1659.

Loa procurador fiscal del General, constituït per-
sonalment devant vostra senyoria, senyor Fran-
cesch Onoffre de Pedrolo, diu que quant fou ex-
tret oÿdor militar lo die de sancta Magdalena del
any corrent, opposà excepció devant dels senyors
deputats que vostra senyoria no podia ser admès
al exercici y càrrech de oÿdor, per ésser alcayt del
castell de Cervera, y axí official real. Y, si bé sa ma-
gestat, que Déu guarde, ab sa real carta, dada en
Madrit a 31 de octubre proppassat, hage manat
que sia admès vostra senyoria en lo exercisci del
offici de oÿdor militar per lo corrent trienni, ab
tot se reservà sa magestat enviar breument la re-
solució que apparexerà convenir, sobre lo que los
senyors deputats, ab la carta de 4 de dit mes de
octubre, havian a sa magestat representat. E com
estiga vostra senyoria present en consistori de sa
senyoria per a prestar lo sòlit jurament y fer lo de-
més que acostuman de prestar y fer los senyors
deputats en lo ingrés de son offici.

Per ço, dit procurador fiscal protesta que per la
prestació de jurament de oÿdor militar que vos-
tra senyoria farà y exercisci de càrrech de oÿdor,
no sia fet prejudici ni derogació a la disposició
dels capítols de Cort de Santa Anna 1493, ni al
capítol 36 del redrés del General de las Corts
1599, ni altres drets de la Generalitat y de dit
fiscal en rahó de las ditas pretensions, ni puga
aquest acte ser tret en conseqüència, ans bé, res-
ten aquells salvos y il·lesos per a repetir // 28/2v
// lo que per rahó de dit offici serà exigit, sem-
pre que per a sa magestat o per son real orde, o
altrament de justícia serà declarat haver tingut
lloch la excepció proposada, requerint al scrivà
major o servint lo offici, que en lo mateix acte
de jurament y antes de la prestació d’ell conti-
nue la present scriptura.

Die 14 novembris 1659 fuit presentata et lecta su-
pra dicta scriptura ad intanciam Antonii Nin,
procuratoris fiscalis Generalis per me, Didacum
Martines, de servientem officii scribe majoris Ge-
neralis Cathalonie. Presentibus pro testibus Josepho
Cortes, virgario dominorum deputatorum, et Ja-
cintus Morato, tapiserius civis Barcinone.
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29/1r Dillunsa a 24 de novembre 1659, reportada per
lo síndich del General.

Excel·lentíssim senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya, diuen que han tingut notícia que devant
don Francisco Marrón, auditor general que diu
ser del exèrcit, Matheu Pérez, com a procura-
dor de Juan Fernández, natural de Madrid, havia
fet demanda a Juan Bautista Massones, forester,
residint en esta ciutat, de docents quaranta reals
de vuit, moneda de plata doble, y lo dit Marrón
havia provehit fos fet execusió per la quantitat
demanada contra la persona de Juan Bautista
Massones, y no donant fermansa de seguretat
de juý fos possat en presó, y fou axí executat, es-
tant pres, com fins vuy està, en las presons epis-
copals, dits Massones, a relació del mateix Mar-
rón.

Estos actes de jurisdicció que vol exercir y exer-
ceix dit Marrón són contra las constitucions del
present Principat, y en particular contra la cons-
titució 11, y altres del títol «Que tots los offi-
cials de Cathalunya sien cathalans», mayorment
no essent la demanda sobre fet militar, ni ésser
dit Massones official ni soldat, ni tenir offici en
la vehadoria ni contadoria, lo die 28 de juliol
que·s començà la causa devant dit Marrón, y axí
ésser la petició feta per lo procurador de Juan
Fernández, no de la jurisdicció de l’exèrcit ni de
la Capitania General, sinó de la jurisdicció or-
dinària y lloctenència de sa magestad, la qual
sens contrafacció de las generals constitucions
no pot exercir per altres sinó per catalans jutjes
ordinaris per sa magestad nomenats. Per ço, dits
deputats y oÿdors, representant a vostra excel·lèn-
cia dita contrafacció y lliurament en mà de vos-
tra excel·lència còpia de la fe, com no és official
de la veadoria ni contadoria dit Massones, supli-
can sia vostra excel·lència servit revocar los pro-
ceïments fets per dit Marrón, y manar relaxar
dits Massones de las presons, per nul·lament
capturat, que a més que se observaran las cons-
titucions, dits deputats y oÿdors ho rebran a sin-
gular mercè.

Ha respost sa excel·lència que «lo mandaría ver,
que no sía menester darb prisa, que bolvería la
respuesta». // 29/1v // Disapte, a 29 de noembre
1659. És tornat dit síndich ha sa excel·lència, y
la resposta de la tras dita embaxada ha respost
«que hoi es día ocupado, por ser día de estafeta».

29/2r Dona Antonio de Igual Castillo, cavallero de la
orden de Santiago, proveedor general del exército
de Cataluña por su magestad.

Certifico que, por los libros de la proveeduría ge-
neral, consta y pareçe que Juan Bautista Masoni
no tiene plaça ni salario en dicha proveeduría, ni
le ha tenido desde veinte y ocho de mayo deste año,
que se despidió en San Feliu de la ocupaçión que
tenía de thenedor, y para que conste doy la presen-
te en Barcelona, a quince de setiembre de mill
seiscientos y çinqüenta y nuebe.

Antonio Igual Castillo.

Certificación a Juan Bautista Masoni de haverle
cesado las ocupaçión que tubo de thenedor de vas-
timentos en San Feliu de Guíxoles.

31r A.

Excel·lentíssim senyor.

Losb deputats y ohidors del General de Catha-
lunya diuen que han tingut notícia que Rafel
Puig, capità, alojat en la vila del Arbós, acom-
panyat de alguns soldats, la vigília de Tots
Sants pròxim passada, digué al balle de Mira-
lles, que és prop del terme de la Llacuna, vas-
salls del excel·lentíssim senyor marquès de Ay-
tona, tenia orde de vostra excel·lència de
capturar a Pau Duran, pagès del terme de la
Llacuna, amostrant-li un paper a hont digué
era la commissió, lo qual balle cregué a dit ca-
pità Puig, y ab sa asistència fou capturat y feta
entrega a dit capità Puigc y,d pres, fou aportat a
la Llacuna, de a hont se’l ne aportà lo capità,
fen-lo pujar a cavall ab un jument. Y, quant
fou en lo terme de Torrelles, una llegua y mit-
ja lunye del lloch de Miralles, estant en un to-
rrent, féu baxar dit capità Puig a dit Duran de
cavall y lo féu lligar a un arbre, y lo féu arca-
bussejar e matar a pistoletadas y arcabussades.
Y, després de ser mort, despedí lo minyó ab lo
jument, ordenantf al minyó digués ab balle
com estave mort Pau Duran, y que·l anàs a cer-
car. Est delicte, a més de contenir la atrocitat,
que·s veu és estat fet contra constitucions, tant
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las que prohibexen als officials de guerra lo ju-
dicar y castigar los paysans, com sols sie propri
de vostra excel·lència y Real Consell, o dels ba-
rons, com també perquè segons la constitució
2, títol «De penas corporals», que prohibex lo
ésser algú condemnat sens coneguda de jutje, y
també la constitució 3, del mateix títol, que
vol se concedescan defensas al reo; las quals
constitucions restan violadas, y lo reparo d’e-
lles no pot ésser sens // 31v // la deguda punisió
del capità Puig.

Per ço, los deputats, representant a vostra ex-
cel·lència dit fet, pera medi de esta embaxada, su-
plican a vostra excel·lència sie de son servey ma-
narb se obre en lo reparo de la dita contrafacció,
de manera que se concedesca lo remey de las di-
tasc violacions, com ho esperan del zel ab què
vostra excel·lència mana sa observança, que ho
rebran a particular mercè de mà de vostra
excel·lència.

33r A.

Excel·lentíssim senyor.

Losd deputats y ohydors del General de Catha-
lunya, diuen que don Martín Baçán, auditor ge-
neral del exèrcit, de orde de vostra excel·lència,
explicà en son consistori com, havent-se repre-
sentat a vostra excel·lència per part dels depu-
tats, ab embaixada feta per medi de son sýndich,
lo excés comès per lo capità Raphael Puig haver
mort a Pau Duran, del terme de la Llacuna, que
aportave pres, segons digué, per orde de vostra
excel·lència, averiguar lo fet y castigar los culpa-
bles, y que axí lo concistori donàs las provas que
tenia.

Lo consistori fa moltas gràcias a vostra ex-
cel·lència de la mercè fa n’aquest Principat, en
manar se observen las generals constitucions, y
per ara sols han tingut notícias del fet de la ma-
nera que se ha refferit. Però los deputats feran
las provas convenients per la averiguació de la
veritat y, certifficats d’ella, donaran la còpia del
procés a vostra excel·lència, per a què mane vos-
tra excel·lència observar las generals constitu-
cions, com de la rectitut y zel de vostra
excel·lència se prometen, lo que rebran a parti-
cular mercè.
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34r Procuraa feta per Erasma de Lana, donzell, a
Emerençiana de Lana y Fontanet, sa mara, per
poder renunçiar lo offici de racional del Gene-
ral de Cathalunya, en capb de la persona a ella
ben vista, feta als primer de agost 1656, en po-
der del doctor misser Domingo Soler, utrius-
que juris doctoris, y escrivà major del dit Gene-
ral.

Die prima mensis augusti anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo quinquagesimo sexto
Barcinone.

Ego, Erasmus de Lana, domicellus Barcinone
populatus, obtinens offissium rationaliis Gene-
ralis Cathalonie, gratis, et cetera, constituo et
ordino procuratorem meum certum, et cetera.
Ita quod vos dominam Emarençianam de Lana
de Fontanet, matrem meam, viduam magnifici
Augustini de Lana, quondam, domicelli Barci-
none domiciliati, licet absentem ad videlicet pro
me et nomine meo dictum offissium rationalis,
cum omnibus juribus et pertinentiis illius uni-
versis, et manibus et posse admodum illustrissi-
mum dominorum deputatorum eiusdem Gene-
ralis, ad favorem persone vobis benevise et per vos
dictis dominis deputatis presentande, nominan-
de et designande, pure, libere et simplissiter, et
absque ulla condisione, resignandum, renun-
ciandum et cedendum, et dictas resignationem,
renunciationem et cessionem recipi et admitti
petendum et supplicandum ac obtinendum ita
et taliter quod ille in cuius favorem dictum of-
fissium per vos resignatum, renunciatum et ces-
sum fuerit, de eodem offissio juribus et pertinen-
tiis illius valide provideatur et provideri
mandetur cum omni juris plenitudine et effectu
et inde instrumenta quecunque vobis benevisa
faciendum et firmatum, seu fieri faciendum et
demum, et cetera, promitto habere rattum, et ce-
tera, nec non promitto ac etiam sponte juro non
nevocare // 34v // huiusmodi mandatum, nisi de
ordine concessu et voluntate vestris. Actum, et
cetera.

Testes Hieronimus Gali, notarius, et Josephus Pa-
lou, notarius cives Barcinone.

In quarum propria manu scriptorum fidem et
testimonium fassio ego, Dominicus Soler, utrius-
que juris doctoris, auctoritate regia notarius pu-
blicus, hic me subscribo et meum solitum appono
nottarie sig + num.
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36/1r Jesús, Maria, Joseph.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y ohidors del General de Catha-
lunya als assessors, advocat fiscal y doctors con-
sulents infrascrits, acerca de la citació feta per
don Hyacintho de Vilanova del procurador fis-
calb en la causa vertent en la Real Audiència, a
relació del noble don Fabricio Pons de Castell-
ví, entre don Joseph de Rocabertí de una, y dit
Vilanova de altre, scrivàc de la causa Domingo
Castells. E, axí mateix de altre citació feta a
instància de Joseph de Navel del dit procurador
fiscal en la causa vertent en la dita Real Audièn-
cia entre dit Navel de una, y Federic Desvalls y
Maria Desvalls, germans, de altra, a relació del
magnífic misser Francesc Llenes, scrivàd de la
causa Climent Cortell. Y també per altre citació
feta a instància de Luís Claresvalls, mercader, en
la causa vertent, a relació del magnífic misser
Rafel Vilossa, entre dona Àngela Soler de una, y
dona Emerenciana Monsuar, de altra, scrivà de
dita causa Joseph Païssa. Vistos los tresllats de
ditas causas. Vistos diversos capítols de Cort.
Attès que las citacions del procurador fiscal del
General són estadas fetas en ditas causas a fi y
efecte de què sia condemnat a la paga y satisfac-
ció de las quantitats respectivament per les parts
instants demanadas en ditas causas.

Attès, per la disposició del capítol que comensa
«E als dits, etcètera» de les Corts 1376, celebra-
das en Montsó per lo senyor rey don Pere, y altres
confirmats ab lo capítol 7 de las Corts celebradas
en Montsó en lo any 1547, y las constitucions 1 y
3, títol «De offici de deputats», està statuït y or-
denat que dits deputats tenen facultat y jurisdic-
ció per a conèxer de totas qüestions, duptes e
contrasts qui esdevengan, axí en las imposicions 
e generalitats com en tots altres béns, negocis,
causes y afers de dit General.

Y attès que las citacions sobreditas tenen y mi-
ran a ser condemnat lo procurador fiscal a pagar
de las pecúnias procehiran dels drets de la Ge-
neralitat, ab què se veu que estas citacions són
sobre causas, //36/1v // béns, afers y negocis de
la Generalitat, que toca a la conexensa de ells als
senyors deputats y son consistori privative a la
Real Audiència.

Per ço són de vot y parer que per las ditas cita-
cions del procurador fiscal fetas a instància de
dits particulars en las ditas causas en la Real Au-
diència vertents, y en la prosequució de aquellas

contra dit procurador fiscal se ha contrafet y
contrefà a ditas constitucions ya capítols, impe-
dints lo líbero exercici de la jurisdicció a dits se-
nyors deputats concedida, los quals deuhen
exir, per obligació de son offici, al reparo de
aquella, ab los medis que en la present casab han
acostumat.

Soler, assessor. Tristany, fisci Generalis advoca-
tus. Joffreu, assessor. Sabater, consulens. Graells,
consulens. Ripoll, consulens. Mas et Vidal, consu-
lens.

36/2r Diec quinta mensis januarii anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo Bar-
cinone.

Ego, Eudaldus Coromines, aromatarius civis Bar-
cinone, custos ordinarius tabule Generalis Catha-
lonie presentis civitatis Barcinone. Gratis, et cete-
ra, constituo et ordino procuratorem meum
certum, et cetera. Ita quod, et cetera, vos Antho-
nium Grases, etiam aromatarium civem Barcino-
ne, licet absentem, et cetera. Ad videlicet pro me et
nomine meo comparendum coram admodum
illustribus dominis deputatis et auditoribus com-
putorum Generalis Cathalonie, dictumque meum
officium custodis ordinarii tabule Generalis Ca-
thalonie presentis civitatis Barcinone, una cum
omnibus salariis, lucris, emolumentis, juri<s>bus
et pertinentiis illius renuntiandum, resignadum
et cedendum in manibus et posse dictorum ad-
modum illustrorum dominorum deputatorum et
auditorum computorum dicti Generalis, seu in ip-
sorum consistorio in favorem persone seu persona-
rum vobis dicti procuratori meo constituto seu be-
nevise seu benevisarum et per vos nomina(n)de seu
nomina(n)dorum, et dictas renuntiationem, re-
signationem et cessionem recipet admitti perso-
namque seu personas pro inde ut prefertur per vos
nominandam seu nominandas de oficio predicto,
cum omnibus juribus et pertinenciis illius univer-
sis provideri cum juris plenitudine et effectu juxta
formam generalium constitutionum // 36/2v //
Cathalonie, capitulorum et actorum Curiarum,
usumque, practicam et stylum dicti Generalis,
petendum, suplicandum et obtinendum, requi-
rendum quoque protestandum et monedum et re-
quisitis protestatis et monitis ex adverso respon-
dendum, replicandum, triplicandum et ultra et
pro premisis quascunque suplicationes, tam verbo
quam in scriptis, dandum, oferendum et presen-
tandum, et eas provideri, decerni et exequi fa-
ciendum et instandum et de super presentis ins-
trumenta quecunque necessaria et opportuna,
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cum clausulis opportunis faciendum et firman-
dum seu fieri faciendum, instandum et requi-
rendum, et demum promitto habere ratum, et ce-
tera, et non revocare, et cetera.

Testes sunt Hieronymis Gali, notarius regia auc-
toritate, et Joannes Espona, negociator cives Bar-
cinone.

In quorum fidem et testimonium premissorum li-
cet manu aliena scriptorum ego, Bonaventura
Vila, auctoritate regia notarium publicum Bar-
cinone, hic me subscribo et meum quo utor in pu-
blicus claudendis instrumentis appono sig + num.

37/1r Jesús, Maria, Joseph.

Ena lo fet consultat per lo molt il·lustres senyors
deputats y ohydors del General de Cathalunya,
als assessors, advocat fiscal y doctors consulents
infrascrits, acerca de la citació feta per don Hia-
cinto de Vilanova del procurador fiscal en la
causa vertent en la Real Audiència, a relació del
noble don Fabrécio Pons de Castellví, entre don
don Joseph de Rocabertí, de una, y dit Vilano-
va, de altre, escrivà de la causa Domingo Cas-
tells. E axí mateix de altre citació feta a instància
de Joseph de Navel del dit procurador fiscal en
la causa vertent en la dita Real Audiència entre
dit Navel, de una, y Frederich Desvalls y Maria
Desvalls, germans, de altre, a relació del magní-
fich misser Francesch Llunes, scrivà de la causa
Climent Cortell. Y també per altre citació feta a
instància de Luýs Claresvalls, mercader, de la
causa vertent a relació del magnífich misser Ra-
phel Vilossa, entre dona Àngela Soler, de una, y
dona Emerenciana Monsuar, de altre, escrivà de
causa Joseph Païssa. Vistos los trellats de ditas
causas. Vistos diversos capítols de Cort. Attès
que las citacions del procurador fiscal del Gene-
ral són estadas fetas en ditas causas a fi y effecte
de què sia condempnat a la paga y satisfacció de
las quantitats respectivament per les parts ins-
tants demanadas en ditas causas.

Attès que per la disposició del capítol que co-
mensa «E als dits, etcètera», de las Corts 1376,
celebrades en Montsó, per lo senyor rey don
Pere, y altres, //37/1v // confirmats ab lo capítol
7 de las Corts celebrades en Montsó en lo any
1547, y las constitucions 1 y 3, títol «De offici
de deputats», està statuhit y ordenat que dits de-
putats tenen facultat y jurisdicció per a conèixer
de totas qüestions, duptes e contractes que es-
devingan, axí en las imposicions e generalitats
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com en tots altres béns, negocis, causes y afers
de dit General. Y, attès que las citacions sobredi-
tas tenen mira a ser condempnat lo procurador
fiscal a pagar, de las pecúnias procehiran dels
drets de la Generalitat, ab què se veu que esta(s)
citacions són sobre causas, béns, afers y negocis
de la Generalitat, que toca a la conexensa de ells
als senyors deputats y son consistori privative a
la Real Audiència.

Per ço, són de vot y parer que per las ditas cita-
cions del procurador fiscal fetas, a instància de
dits particulars en las ditas causas en la Real Au-
diència vertents y en la prosequució de aquellas
contra dit procurador fiscal, se ha contrafet y
contrafà a ditas constitucions y capítols, impe-
dints lo líbero exercici de la jurisdicció a dits se-
nyors deputats concedida, los quals dehuen exir
per obligació de son offici al reparo de aquella,
ab los medis que en la present casa han acostu-
mat.

Soler, assessor. Tristany, fisci Generalis advoca-
tus. Jofreu, assessor. Sabater, consulents. Graells,
consulens. Ripoll, consulens. Mas et Vidal, consu-
lens.

37/2r Excel·lentíssim senyor.

Losa diputats y ohydors del principat de Catha-
lunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, diuen
que, a instància de don Jacinto de Vilanova, fo-
ren citats los diputats y ohydors del trienni prò-
xim passat y Joan Pau de Loselles, sýndich del
General, a 12 de setembre 1658 en la causa que
aporta contra dit don Jacintob lo noble don Jo-
seph de Rocabertí, a relació del noble don Fa-
brício Pons de Castellví, actuari de la causa Do-
mingo Castells, demanant ser condempnats dits
deputats en haver de pagar-lic dos mília y 500d

lliures, sous, per rahó dee evicció en cas que don
Joseph de Rocabertí obtingués en la demanda,
que contra dit don Jacinto hagués fet. 

E, axí mateix, a instància de Joseph de Navel,
foren sitats dits deputats a 28 de nohembre
1657, a relació del magnífich misser Francesch
Llunes, demanant ser condempnats en // 37/2v
// haver de pagar 2100 lliures, sous, actuari de
la causa Climent Cortell. Y, finalment, a instàn-
cia de Luýs Claresvalls, mercaderf, són estats si-
tats dits deputats als 5 de nohembre 1659, a re-
lació del magnífich misser Raphael Vilossa, en la
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causa de dona Àngela Soler contra dona Eme-
renciana Monsuar, y altres, actuari de la causa
Joseph Paÿssa, ab las quals citacions se demana
que los deputats y lo procurador fiscala sian
condempnats en pagar, de les pecúnies que pro-
cehiran de la exacció dels drets de General y Bo-
lla, que és lo patrimoni de la Generalitat.

E, com ab la disposició del capítol de las Corts
del senyor rey don Pere, celebrades en Monçó,
any 1376, que comensa «E als dits», stiga dona-
da y concedida jurisdicció als deputats de poder
conèixer de totes qüestions, dubtes, contrastsb

qui esdevengan en las ditas imposicions //s.n. //e
generalitat, com en tots altres béns, negocis,
causes e affers del dit General, e aquelles qües-
tions, dubtes e contrastsc, declarar e determinar.
E axí mateix, ab la constitució primerad y tercera,
títol «De offici de diputats», està confirmada la
sua jurisdicció en les coses del General, y ab lo ca-
pítol 7 de las Corts del any 1547e està confirmat
lo dit capítol de dit senyor rey don Pere, que co-
mensa «E als dits», e altres capítols de la mateixa
Cort, ab què es disposa que no se’n pugan en-
tremètrer official algú sinó és los dits diputats, lo
qual capítol 7 és en lo llibre de capítols de Cort
vell del General, segons los quals capítols los di-
putats han de conèixer de las ditas causas per
rahó de las quals se és feta la demanda, y no pot lo
fisch del General ésser condempnat ha pagar de
las pecúniesf proceheixen dels drets del General,g
de hont se infereix que las ditas causas contra in-
terès del General han de tractar en son consisto-
ri, y que per ésser stats citats dits diputats a la
Real //s.n. //Audiència se ha contrafet y contrafà
a las ditas constitucions y capítols de Cort.

Per ço dits diputats ab esta embaixada, per medi
de son síndich, representan ditas contrafac-
cions, supplican sia vostra excel·lència servit or-
denar als dits nobles y magnífichs reladors res-
pective de las ditas causah aquellas qui las parts
remitan a dits diputats y a son consistori per lo
interès del General, en observança de las ditas
constitucions, quei ho rebran a particular mercè
de la mà de vostra excel·lència.

37/3r Procuraj per a renunciar lo offici de altre dels
taulers del General de la vila de Caldes de Mont-
buy, que vuy obté Joseph Cassanyas.

Honorabiles Josephus Cassanyas, negociatur ville
Calidarium de Montebovinum, diocesis Barcino-
ne, alter ex tabulariis sive receptoribus generali-
tatis dicte ville Calidarium. Gratis, et cetera,
constituit et ordinavit procuratores suos certos, et
cetera. Ita quod reverendus dominos Paulum Ar-
gelaguer, vicarium perpetuum ecclesie dicte ville
Calidarium de Montebovino, Paulum Oliver,
presbiterum et benefficiatum eiusdem ecclesie, et
licet absentes, et cetera, et Gabriellem Brunes, 
paratorem lane eiusdem ville Calidarium, et
quemlibet eorum insolidum ad videlicet pro dicto
constituente et eius nomine coram admodum
illustribus dominis deputatis et auditoribus com-
putorum dicti Generalis Cathalonie, qui nunc
sunt et pro tempore fuerint, semel et pluries com-
parendum et dictum officium tabularii jam dic-
te ville, in manu et posse dictorum dominorum
deputatorum et auditorum computorum, in fa-
vorem persone seu personarum eisdem procurato-
ribus constitutis seu cuilibet eorum insolidum be-
nevise seu benevisam, et per eos procuratores
constitutos seu eorum quemlibet nominande seu
designande seu nominamdarum et designanda-
rum semel el pluries, renuntiandum et eum seu
eos de dicto officio provideri juxta formam gene-
ralium constitutionum presentis principatus Ca-
thalonie, capitulorum et actuum Curiarum,
usum, practicam, stylum et observantiam dicti
Generali, et renuntiationem seu renuntiationes
hujusmodi admitti petendum, instandum et su-
plicandum, // 37/3v // et de his quecunque ins-
trumenta utilia et necessaria seu quomodo libet
opportuna faciendum et firmandum, et cetera, et
pro his quascunque suplicationes tam verbo quam
scriptis offerendum porrigendum et presentan-
dum, et demum, et cetera. Promisit habere ra-
tum et cetera, et non revocare, et cetera. Actum
est hoc Barcinone, die tertia mensis augusti, anno
a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quin-
quagesimo quarto.

Testes sunt Petrus Joannes Matavaca, notarius,
et Josephus Cortes, velerius civis Barcinone.

In quorum fidem ego, Hieronymus Gali, auctori-
tate regie notarius publicus civis Barcinone, hic
me subscribo, et meum quo utor appono sig + num.

39/2r Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors del General de Catha-
lunya als nobles y magnífichs doctors del Real
Consell, assessors y advocat fiscal del General
infrascrits, açerca si antes de fer-se la nominació
de nou doctors per los senyors deputats y oÿ-
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dors, per extràurer d’ells tres per assessors de las
causas de suplicació de las sentèncias y provi-
sions, segons la forma donada ab lo capítol 52
del nou redrés de las Corts del any 1599, deuen
las parts que se han de trobar presents a la no-
minació donar llista o memorial dels doctors te-
nen suspectes, per a què aquells no sian posats
en lo número dels nou, o si basta donar-los per
suspectes al temps que per los dits senyors de-
putats se fa la nominació d’ells.

Attès encara que, segons opinió de alguns doc-
tors en las parts en las quals es força de statut
se ha de declarar ab Consell de savi, se fasse la
nominació de aquell donada llista per las parts
dels suspectes y confidents. Ab tot, quid quid
sit de aquesta proposició, per quant, segons lo
styl inconcussament observat en la present casa
de la Deputació, la nominació dels suspectes
no és estada feta per las parts antes de fer la
nominació lo consistori, sinó que al temps los
senyors deputats anavan nomenant los nou
doctors, segons lo dit capítol 52, las parts al·le-
gavan los que tenian suspectes dels anomenats,
lo qual stil no se ha provat per part del procu-
rador fiscal que sia estat variat, y axí se haje de
estar a aquell, majorment quant no té respecte
a decisori, sinó a ordinació del procés, com en
lo nostre cas.

Per ço, són de parer que no tenen obligació les
parts de donar memorial o llista als senyors de-
putats dels doctors suspectes antes de fer los se-
nyors deputats y ohidors la nominació, segons
la forma de dit capítol 52, sinó que poden
aguardar a recusar los suspectes, axí com los se-
nyors deputats aniran anomenant los nou doc-
tors per a posar en sort y fer extracció de tres
dels assessors de la causa de supplicació.

Doctor Raphael Vilosa. Lo doctor don Falio de
Pons Castellvi. Lo doctor Joseph Aleny. Mas et Vi-
dal, asessor. Tristany, fisci Generalis advocatus.

39/3r B. Disapte, a 24 de janer 1660.

Senyor.

Losa deputats y ohydors del General de Catha-
lunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, diuhen
que vostra magestat, ab real carta dada en Ma-
drit als 8 de nohembre proppassat, fou servit
scríurer-los que venia bé vostra magestat en què,
ab sos assessors en son consistori, coneguessen
summariament dels impedimens que se offerian
en les persones enseculades en los officis de de-
putats y ohydors després de la extracció ab re-
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cors, emperò que·s tingués a la Reial Audiència
y ab qualitat que si en alguns casos apareixia, als
lloctinents y capitans generals de vostra mages-
tat y a la Audiència, que hi ha justa causa per
procehir en la forma que han fet en lo cas del
impediment de Francisco Onophre de Pedrolo,
ab manamens despatxats per Cancellaria, y ab
deliberació de la Audiència ho pugan fer y esti-
gan los deputats obligats a exequutar lo que or-
denaran.

2. De aquest real orde fan los deputats las degu-
das gràcias a vostra magestat, en permètrer que
per sos assessors conegan dels impediments en
las persones enseculades y extretes. Però en
quant al manar vostra magestat que sempre que
apareixerà haver-hi justa causa puga provehir-se
ab mandatos per los llochtinents generals y
Reial Audiència, com en lo cas de la extracció
de Pedrolo se ha fet, y que aquells sien obehits,
supplican a vostra magestat, ab lo degut respec-
te, //39/3v // y reverència y humil subjecció, sie
de son real servey manar remirar esta forma per
los prejudicis se consideran a les constitucions,
usos y styls de la Audiència, sperant de la clemèn-
cia de vostra magestat farà mercè de moderar
esta real disposició.

3. En la administracióa de la justícia de la Reial
Audiència, quan se tracta interès de tercer de-
duhible en juhí, may se proceheix ni se declara
per totas las tres salas juntas, per disposar-se ab
les constitucions haver-se de procehir per direc-
te, citat y ohyt lo interessat, segons lo usatje que
comensa «Alium namque», títol «De dret del
fisch», constitució 4, títol «De violència y resti-
tució de despullats», per lo qual effecte està dis-
tribuhida la Reial Audiència en tres salas, las dos
per a las causas civils y la altra per las causas cri-
minals, ab tal divisió que los doctors de las dos
salas civils no·s poden entremètrer de les causes
criminals, ni la sala criminal pot entremètrer-se
de las causas civils, segons la constitució 12, tí-
tol «De la elecció dels doctors de la Real Au-
diència». Offerint-se, donchs, algun fet criminal
en Cathalunya, se fa evocata causa o procés de
regalia, o lo fisch, ab denunciació, si és causa or-
dinària, en la règia cort, cometent-se la causa a
un magnífich jutge de la règia cort, que com a
relador proposa la causa, la aporta tot sol, fent-
ne paraula en la sala criminal, lo que se observa
també en las contravencions se fan contra // s.n.
// dels edictes per los lloctinents generals públi-
cament en lo ingrés de son govern, per lo que
contra los delinqüens se proceheix, ohydes ses
defensas, ab resolució del consell, y admetent-
se supplicació a una de las salasb civils de les pro-

[ 1660 ]

a. ambaixada intercalada entre els folis 38v i 39r del trienni
1659-1662.

a. administració interlineat damunt d’una paraula ratllada.
b. salas interlineat damunt d’una paraula ratllada.



visions y sentències criminals de sa naturaleza
suplicables, segons lo capítol 15 de les Corts de
1599.

4. E axí mateix, si lo fet és civil se ha de tractar la
causa en una de las dos salas civils, no en totas
dos, perquè reprenga la constitució 7, títol «De
la elecció dels doctors de la Real Audiència»,
que disposa que quiscuna causa se haja de trac-
tar en una de las dos salas, y sols passa a la altra
sala en cas de supplicació de interlocutòria, fac-
tus verbo, sinó és sobre excepció, impediment lo
ingrés de la causa o denunciat lo procés, que en
tal cas no pot exir de la sala; o de diffinitiva, se-
gons la constitució 15, títol «De supplicacions
de sentèncias», y sols se limita esta observança
quant los demés doctors del Real Consell de la
mateixa sala són suspectes o impedits, que ales-
hores passa a l’altra sala, y és tant temporal que,
si antes de decidir-se, sobrevenien en la sala a
hont fou introduhida doctors hàbils, ab que
sien dos, torna altra vegada a la sala primera, en
la qual fou evocada, com axí és estat observat en
differents casos, reffereix Font.decis.6.n.13 ab
los següents to.1.

5. Laa recusació que·s farà al extret // s.n. // en
deputat o ohydor ha de procehir de impedi-
ment y excepció que·s proposarà per lo procu-
rador fiscal del General, a qui toca haver-las de
proposar per rahó de son offici o altre interes-
sat, y en la declaració d’ella se tracta de son in-
terès en defensar la observança de les constitu-
cions y capítols de Cort, y disposició de dret ab
que se fundarà la excepció. Est article ha de ser
civil, perquè no tracta de punir ni castigar lo
extret, sinó de la habilitació o inhabilitació per
al offici, y axí se resolgué en lo 10 de febrer
1568, sobre lo fet de la inhabilitació al offici de
paher de la ciutat de Balaguer de la persona de
Steve Morató, extret, lo qual, havent recorre-
gut ab consell de la inhabilitació se dubtà en
quina Audiència se havia de tractar, si en la civil
o en la criminal, y se resolgué que en la Au-
diència civil, com ho reffereix ab altres exem-
ples Miquel Ferrer 3.p.observan.c.144, havents
donchs de tractar en la Audiència civil, de na-
cessitat ha de ésser per introducció de causa, o
perb la part interessada o de altre legítim actor
en una de las dos salas, o del canceller o del re-
gent la Real Cancellaria, però no en las dos jun-
tas, per obstar la constitució 7, títol «De elecció
dels doctors de la Real Audiència».

6. Los mandatos per la Cancellaria firmats de
mà del lloctinent general de vostra magestat
sobre matèria de justícia, y que toca interès de

part deduhible en juhí, no·s poden despedir,
per obstar la constitució primera, «Del offici
del canceller», // s.n. // en la qual lo senyor rey
don Martí ordenà, a petició de la Cort General,
que sa magestat o sos successors no signaran
de les hores en avant alguna carta ne scrit, lle-
tra o albarà de que·s seguís o procehís cone-
xensa o execució alguna dins lo principat de
Cathalunya, que concerne o toc, o tocar puxa,
interès de part de deduhible en juhí, imposant-
se decret irritant quant per oblició e encara per
certa sciència fos fet lo contrari, y encara que
estigués firmat de mà del canceller o del regent
la Real Cancellaria, no deixa de ésser contra la
disposició de la dita constitució primera, com
ho diu ab pocas paraulas Mieres, explicant la
colla.8.c.1.n.13.to.2.in antiqua, impres.fol.65.
Item ubi princeps litteras justicie signaverit et
etiam vicecancellarius vel regens Cancellariam
in eadem carta signaverit non valet quia vice-
cancellarius vel regens Cancellariamm no de-
bent approbare cartam justicie per principem
signatam ut hic dicitur; y ho expressa la consti-
tució, ubi ne sien obehidas per algun official, y
la constitució 2, del mateix títol, ja dóna la for-
ma com se ha de ministrar justícia per lo cance-
ller, vicecanceller, que és presens las parts o per
contumàcia absens, ab que·s declara haver de
precehir la citació de las parts per a ministrar-se
la justícia, donchs los mandatos per Cancellaria
despachats firmats sobre dret de deduhible en
juhí, encara que sian firmats de mà de llochti-
nent general de vostra magestat, ya del cance-
ller y regent, no poden obrar declaració de
dret ni causar perjudici a les pretencions de les
parts, per encontrar-se ab ditas constitucions, y
sols poden obrar una // s.n. // monició, però en
cas de recusació de la part, pretèn perjudici
no·s poden executar, per disposar-ho la consti-
tució, imposant penas, axí al official obehirà
com a la part que tal rescripte haurà imposat.

7. Lo mandato per Cancellaria despachat al fer-
ma del lloctinent general de vostra magestat, a
27 de juliol proppassat, y ab firma del reverent
canceller, sobre de la admició de Francesch
Onophre de Pedrolo al exhercici de ohydor mi-
litar, encontra ab las constitucions refferidas,
tant perquè essent interès civil fou despedit in-
seguint la deliberació de las tres salas concor-
rent en la resolució los doctors del Real Concell
criminal, que no poden entrevenir en causa civil
concorrent simultàneament las salas civils, las
quals no poden juntas declarar causas civils ni
pretencions deduhibles en juhí, sinó és quiscú
en sa sala, com també per ésser rescripte de jus-
tícia sobre fet y excepció deduhible en juhí fir-
mada per lo llocthinent general de vostra ma-
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gestat, y sinó se opposà de estes contrafaccions
fou perquè ni·s passà avant en la execució ni fou
obehit antes en lo consistori se passà avant, co-
mensant causa contra Pedrolo, estant lo d’ella
ab lletras subsidiàrias.

8. Essent estats extrets en lo dia de 22 de juliol
1539 en la sort de diputat militar Joan Olius, de
la vila de Terrassa, y en deputat real Miquel Sal-
gueda, se opposaren excepcions al poder exercir
lo càrrech, ço és, per los militars a Joan Olius ab
// s.n. // motiu que al temps fou enseculat no te-
nia la edad requisita per ésser enseculat; y per lo
sýndic de la ciutat de Barcelona a Miquel Saule-
da, per no ésser ciutadà honrrat, y quant ho fore
haver exercit officis vils, per los quals desmerei-
xia la qualitat de ser ciutadà. Esta causa se
aportà devant dels deputats, ab assessors, y per
denegació de justícia se reconegué al Consell
Real, que fou admès, y no fou tractada la causa
en lo Consell universalment, sinó que fou co-
mesa la causa de Steve Salaverdenya, altre dels
doctors de la Reial Audiència.a

9. Fa mercè vostra magestad, ab esta cartab de 8
de nohembre, en ordenar que semblants causes
se tracten en lo consistori dels deputats ab los
assessors, ab recors a la Audiència, lo que may
tindrà effecte si ab estos mandatos per Cancella-
ria pot lo llocthinent general, quant li apparei-
xerà, procehir, restant frustrada la jurisdicció
dels deputats, y sempre los reals decrets de vos-
tra magestat se han de entèndrer tingan lo de-
gut effecte y execució, y esperan los deputats de
la real clemència de vostra magestad no volrà //
39/6v // permètrer que las excepcions que·s op-
posaran als extrets, que inadvertidament seran
estades ommissas, y que per exa causa hauran
concorregut a la sort, aquestas absolutament re-
pel·lidas, sens ésser ohyts los opposans de sa jus-
tícia, y privar-los de son dret sens coneguda de
causa, per ésser sempre la real intenció de vostra
magestad que en tots rescriptes sien observadas
les generals constitucions.

10. Tot lo que, representant los deputats y ohy-
dors, supplican a vostra magestad, com a més
ben informat, sia de son real servey manar dis-
posar que en semblants casos no se procehesca
per lo llocthinent general de vostra magestad ab
la Reial Audiència, ab mandatos per Cancella-
ria, ans sien observades les generals constitu-
cions, que ho rebran a particular mercè de la
reial mà de vostra magestad.
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42/2r A.

Aa los venerables, nobles y amados nuestros los dip-
putados de la Generalidad de nuestro principado
de Cathaluña y condados de Rossellón y Cerda-
ña.

Haviendo entendido y consederado su magestad
lo que vuestra señoría le ha representado, sobre los
inconvenientes que podía ocasionar la observan-
cia de su real pragmática de las monedas en este
Principado, ha sido servido resolver, por su real
despacho, que con ésta remito a vuestra señoría,
para que le haga notorio, y se observe en todo lo
que su magestad ha sido servido mandar, que yo
tamvién he dado por mi parte las órdenes conve-
nientes. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, a 13 de febrero de 1660.

Yo, el marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cathaluña.

45/2r Molt il·lustres senyors.

Foub vostra senyoria servit, ab embaixada feta al
consistori dels deputats y ohydors, per medi de
Joseph de Navel y Hierònym Cornet, represen-
tant-los la conformitat que sempre havian tin-
gut los dos consistoris en asentar-se y cubrir-se
lo scrivà major y sýndich de la ciutat devant los
deputats, y de llevar los actes y scriptures los dos
scrivans majors simul stipulans y insolidum clau-
dens, per a què se donàs lloch a la presentació de
la nova scriptura se vol presentar per lo sýndich
de la ciutat. Al que respongueren los deputats
que ho fehian mirar també per a assegurar-se
del que en altres ocasions se era acostumat, y si
bé se han fet algunes diligències per trobar exem-
plars, fins vuy no·ls han trobat encara, però, de-
sijant tota conformitat y unió abc vostra senyo-
ria, nos han ordenat representàrem de sa part a
vostra senyoria fos servit manar nomenar algu-
nas persones per part de vostra senyoria, y los de-
putats nomenar a altres, los qualsd podran confe-
rir esta matèria y lo demés convenient, que sa
intenció no és més que asertar ha guardar la
unió los dos consistoris que entre si sempre han
tingut.
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46/1r Molt il·lustre senyor.

Loa Concell de Cent tingut y celebrat lo die de
air, precehint proposició en ella feta per lo molt
il·lustres senyor concellers, féu la deliberació se-
güent: que en orde a la matèria proposada, vistas
las diligèncias fetas per los senyors concellers ab
intervensió de la junta de la pragmàtica, inse-
guint la deliberació feta per lo present Concell als
desset del mes passat, y la resposta enviada per los
il·lustres senyors deputats, la qual està insertada
en la proposició, los senyors concellers se serves-
can nomenar dos persones del present Concell a
ses senyories ben vistes, las quals, juntament ab
las que dits senyors deputats seran servits nome-
nar, vejan y tracten per tot lo die de demà lo con-
tengut en la embaixada eo resposta per dits se-
nyors feta, y del que hauran tractat, en cars no se
ajuste dita matèria, se servescan les hores dites
dos persones reportar-ho en altre Concell lo die
de dimecres pròxim, lo qual die seran servits los
senyors concellers juntar per a què leshores se
puga deliberar lo fahedor.

A de mars 1660 fonch reportada la present em-
baixada a ses senyories, de part dels molt il·lus-
tres senyors consellers y savi Consell de Cent,
per medi de Joseph de Navel y Eril, ciutadà hon-
rrat de Barcelona, y de Hierònym Cornet, don-
zell, los quals, després de haver explicada la so-
bredita embaixada a ses senyories, digueren de
paraula, de part dels senyors consellers, comb los
senyors consellers y savi Consell de Cent havian
deliberat ferc demostracions públiques de grà-
cies a Déu, Nostre Senyor, y lluminaris per la
conclusió de las paus generals entre las dos co-
ronas de Espanya y França, yd casament de la se-
nyora infanta dona Maria Taresa ab lo christia-
níssim rey de França; y que las alimàries serian
lo diumenge, dilluns y dimars pròxims, y lo diu-
menge se faria offici solemne en la Seu, y en la
tarda professó general dee Te Deum laudamus,
com la del die del Corpus, y que supplicaven a
ses senyories fossen servits acompanyar las alimà-
rias fent-las lo mateix die, per a què fossen més
lustroses, en conformitat de la unió que sempre
las dos casas han tingut. Y los senyors //46/1v //
diputats digueren que ells ho mirarien, y que en
tot lo que porien procurarien en donar gust a la
ciutat.

46/2r Procuraf de Francisco Soldevila per a poder re-

nunciar lo offici de secretari y scrivà major del
General de Cathalunya.

A. Ego, Francischus Soldevila, notarius publicus
Barcinone, ac scriba major Generalis principatus
Cathalonie et commitatum Rossilionis et Ceritanie,
gratis, et cetera, constituo et ordino procuratores
meos certos, et cetera, ita quod, et cetera, vos, reveren-
dum dominum Joannem Argila, prebiterum, ar-
tium et medicine doctorem civem Barcinone his 
presentem, nobilem dominum domnum Joannem
Hieronimum Alemany, Barcinone populatum,
magnificos Dimam Vileta, medicine doctorem, Do-
minicum Soler, utriusque juris doctoris, Petrum de
Sanmarti y Crexell,mercatorem civis Barcinone, et
Josephum Soldevila, notarius publicus Barcinone,
licet absentes et quem libet vestrum insolidum ita-
quod principatus. Ad videlicet pro me et nomine
meo dictum emum officium scribe majoris Genera-
lis dicti principatus Cathalonie et commitatum 
Rosilionis et Ceritanie, cum omnibus juribus et per-
tinenciis illius universis, in manibus et posse admo-
dum illustrium dominorum deputatorum et audi-
torum computorum eiusdem Generalis Cathalonie,
in seu ad favorem persone vobis et cuilibet vestrum
insolidum benevise, et per vos et quemlibet vestrum
insolidum dictis dominis deputatis et auditoribus
computorum dicti Generalis, seu eorum concistorio
prestande, nominande et deputande pure, libere et
simpliciter et absque illa condicione reservacione seu
sentencie, resignandum, renunciandum et ceden-
dum, et dictas resignacionesm, renunciacionem et
cessionem recipi et admitti petendum, suplicandum
et obtinendum. Ita et taliter quod illem cuius favo-
rem dictum officium per vos et quemlibet vestram
insolidum resignatum et cessum fuerit de eodem of-
ficio juribusque et pertinenciis illius universis valide
provideatur et providere mandetur cum omni juri
plenitudine et efectu et inde instrumenta quecun-
que vobis et cuilibet vestrum insolidum benevisa 
faciendum et firmatum seu fieri faciendum, no ins-
tandum et requirendum et demum, et cetera, pro-
mitto habere ratum, et non revocare, et cetera, nec
non promito ac eciam sponte juro, et cetera, non re-
vocare huiusmodi mandatum ni side ordine et seu
concesu vestri dicti // 46/2v // benevisi doctoris Jo-
annis Argilam seu vestrorum heredam seu jusso-
rum. Actum est hoc Barcinone, die decima septi-
ma mensis septembris marcii anno a Nativitate
Dominini millesimo sexcentesimo quinquagesimo
nono.

Testes sunt Onofrius Avinyo, textor lini civis Bar-
cinoe, et Silvester Alemany, de familia dicti do-
mini doctoris Joannis Argila, Barcinone degens.

De premissis aliena manu scriptis fidem facio ego,
Joannes Paulus Bruniquer, auctoritate regia no-
tarium publicum Barcinone, hic me subscribens
manu propria.
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46/3r B. Aa 2 de mars 1660 fonch reportada la pre-
sent embaxada a sa excel·lència per medi del
doctor Pere Joan Atxer, y de don Batista Plane-
lla y Raphel Càrcer y Bals, ciutadà honrrat de
Barcelona.

Excel·lentíssim senyor.

Los deputats y ohydors del General de Cathalu-
nya diuhen que, als 17 de abril pròxim passat,
fou vostra excel·lència servit fer saber als depu-
tats del trienni antecedent lo quant importava al
servey de sa magestat, que Déu guarde, conser-
vació y deffensa de esta província, la continua-
ció del tèrcio de dos-cents hòmens ab què lo
General servia, y que fos per altres tres anys si
durava la guerra en aquest Principat; y, als 15 de
juliol proppassat, deliberaren nostres anteceso-
res que·s continuàs lo dit tèrcio format per lo
trienni següent, ab lo número de docents hò-
mens, ab los matexos officials y soldats que esta-
ven actualment servint en dit tèrcio, y que en
cas que la pau entre las dos coronas de Espanya
y França fos concluïda, encara que fos durant 
lo trienni següent, finesca y se extinguesca ipso
facto lo dit tèrcio, despedint-se los officials y
soldats.

E com, a 21 del passat, per orde de vostra ex-
cel·lència, sien stades publicades las paus gene-
rals entre las dos coronas, y axí sye vingut lo cas
de la extinció de dit tèrcio, y segons la qual deli-
beració a 15 de juliol feta, resta vuy finit y ex-
tinct dit tèrcio, y en virtut de aquella no·s pot
continuar, però los deputats y oÿdors no an ex-
cecutat la extinció referida, despedint los offi-
cials y soldats sens donar-ne part a vostra
excel·lència, ab la present // 46/3v // embaxada,
confiant que vostra excel·lència se donarà per
servit del servei que fins vuy lo consistori y lo
General ha fet.

46/4r C. Ab 3 del corrent mes de mars fonch reporta-
da la present embaxada als senyors consellers
per medi de don Joan Avinyó y misser Gismun-
do Boffill, ciutadà honrrat de Barcelona.

Molt il·lustre senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen que, per medi de un ciutadà y militar
se’ls ha fet a saber, de part de vostra senyoria, la
deliberació presa en lo savi Consell de Cent lo
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die de aÿr, de anomenar dos personas per a con-
ferir ab las que anomenarian los deputats, lo
contengut en la embaxada que lo die dea diven-
dres proppassat se féu a vostra senyoria de part
de aquest consistori, y que fos esta conferència
per tot lo die present, y, com la brevedat del
temps no done lloch a conferir-se las tres perso-
nes, una de cada estament, que segons lo styl de
aquesta casa se han de anomenar, se pugan jun-
tar vuy. Per ço los deputatsb diuen y representan
a vostra senyoria sia servit manar donar demà la
hora per a què pugan juntar-se y tractar de las
matèrias en la dita embaxada contenguda.

49/1r Penesc scribam majore domus Generalis presentis
civitatis Barcinone.

Molt il·lustre senyor.

La real pracmàtica feta sobre las monedas, depò-
sits y pagaments, dada en Sanct Llorens, a 29 de
octubre 1658, publicada en la present ciutat de
Barcelona a 4 de agost del any 1659 proppassat,
per ésser per modo de lley general y perpètua, y
altrament et contra la expressa disposició del ca-
pítol 11 de las Corts que selebrà lo senyor rey
don Fernando en Barcelona en lo any 1481, ref-
fenda en la constitució revocant 7, títol «Del
dret del fisch», y contra de altras constitucions,
capítols de Cort y drets de la pàtria.

E, com la dita real pracmàtica sie, per altra part,
prejudicial y danyosa a la present ciutat de Bar-
celona, y a moltas ciutats, vilas y llochs y parti-
culars del Principat y, per los medis de gràcia y
súplicas que per dita ciutat de Barcelona se han
interposats y presentades a sa magestat, Déu lo
guarde, no se ha pogut conseguir fins ara la re-
vocació que se sperava.

Per tant y altrament, lo síndich de la dita ciutat
de Barcelona, qui presenta còpia auctèntica de
son sindicat, supplica y insta a vostra senyoria y
en quant menester sie los interpel·la y requireix,
segons la constitució 11, títol «De observar cons-
titucions», y lo capítol 5 de las Corts del any
1599, que per la obligació de son offici sie servit
fer las diligèncias que·ls tocan en instar la revo-
cació de dita real pracmàtica ab los medis que
de dret li són lícits y permesos, oposant-se a la
dita contrafacció de ditas constitucions. Y que,
per observança del capítol 59 de las Corts del
any 1599 sie manat al scrivà major de la casa de
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la Deputació lleve acte, juntament ab lo scrivà
major de la casa de la ciutat de la oblata de la
present suplicació. Officio, et cetera.

Altissimus, et cetera.

Vidal y Roca, advocatus civitatis Barcinone. Pal-
marola, advocatus civitatis Barcinone. Mas y Vi-
dal, consulens. Roca y Julia, consulens.

Soler, assessor. Joffreu assessor.

49/2r Scripturaa donada als molt il·lustres senyors de-
putats del General de Cathalunya de part dels
molt il·lsutres senyors consellers de la ciutat de
Barcelona per son síndich y scrivà major.

Molt il·lustre senyor.

La real pragmàtica feta sobre las monedas, de-
pòsits y pagaments, dada en Sant Lorens, a 29
de octubre 1658, publicada en la present ciutat
de Barcelona a 4 de agost del any 1659 proppas-
sat, per ésser per modo de ley general y perpè-
tua, y altrament és contra la expressa disposició
del capítol 11 de las Corts que celebrà lo senyor
rey don Fernando en Barcelona en lo any 1481,
refferida en la constitució revocant 7, títol «Del
dret del fisch», y contra de altras constitucions,
capítols de Cort y drets de la pàtria.

E, com la dita real pragmàtica sie, per altra part,
prejudicial y danyosa a la present ciutat de Bar-
celona, y a moltas ciutats, vilas y llochs y parti-
culars del Principat y, per los medis de gràcia y
súplicas que per dita ciutat de Barcelona se han
interposats y presentades a sa magestat, Déu lo
guarde, no se ha pogut conseguir fins ara la re-
vocació que se esperava.

Per tant y altrament, lo sýndich de la dita ciutat
de Barcelona, qui presenta còpia auctèntica de
son syndicat, supplica y insta a vostra senyoria
//49/2v // y en quant menester sie los interpel·la
y requereix segons la constitució 11, títol «De
observar constitucions», y lo capítol 5 de las
Corts del any 1599, que per la obligació de son
offici sia servit fer las diligèncias que·ls tocan en
instar lab revocació de dita real pracmàtica ab los
medis que de dret li són lícits y permesos, opo-
sant-se a la dita contrafacció de ditas constitu-
cions, y que per observança del capítol 59 de las
Corts del any 1599 sie manat al scrivà major de
la casa de la Deputació lleve acte, juntament ab
lo scrivà major de la casa de la ciutat, de la obla-
ta de la present suplicació. Officio, et cetera.

Altissimus, et cetera.

Vidal y Roca, advocatus civitatis Barcinone. Pal-
marola, advocatus civitatis Barcinone. Mas y Vi-
dal, consulens. Roca y Julia, consulens.

Responent los deputats y ohydors del General de
Cathalunya a la scriptura per lo sýndich de la ciu-
tat presentada, a 13 del corrent, a quiscú de dits
deputats y ohydors, que comensa «Molt il·lustre
senyor» y acaba «Officio, et cetera», firmada dels
advocats de la ciutat y doctors consulens, ab la
qual los insta que, segons la constitució 11, títol
«De observar constitucions», y lo capítol 5 de las
Corts de // s.n. // 1599, fessen las diligèncias
que·ls toca en instar la revocació de la real
pragmàtica feta sobre la baixa de las monedas,
depòsits y pagaments, dada en Sant Lorens a 29
de octubre 1658, publicada en Barcelona a 4 de
agost 1659, oposant-se ab los medis de dret, lícits
y permesos, a la contrafacció de las constitucions,
que de la publicació y execució de ella se seguia.

Diuhen que, encontinent seguida dita publicació
en la present ciutat, consultaren aquella a sos asses-
sors y advocat fiscal del General, los quals, legida
attentament aquella, demanaren se anomenassen
consulens per a pendre la resolució més conve-
nient, los quals, nomenats a 18 del mes de agost
proppassat, donaren son vot, dient que dita real
pragmàtica encontrave ab las generals constitu-
cions del present Principat, usos y costums de
aquell. En execució del qual vot se féu embaixada a
sa excel·lència a 20 del mateix mes, per medi de tres
personas dels tres estaments, ab massas altas, com
és acostumat, narrant la contrafacció, y supplicant
fos servit revocar-la y reparar ditas contrafaccions, y
no permètrer que fos posada en execució.

La qual embaixada fou repetida ab lo mateix
modo a 25 // s.n. // de agost y primer de setem-
bre proppassat y, aguardant la resposta envià ha
cercar sa excel·lència, a 18 de setembre, a dits
deputats y ohydors, y los donà una carta de sa
magestat, que Déu guarde, dada en Madrid, a 6
de setembre, que conté haver tingut notícia de
las instàncias que dits deputats feian en la revo-
cació de dita pragmàtica, havia aparegut que
no·y havia en ella cosa que fos contra constitu-
cions, y que era bé que suspenguessen las instàn-
cias que contra de ella feien de qualsevol pre-
tenció per las primeras Corts, que era lo terme
de sa duració, las quals no·s podian dilatar molt.

Rebuda la qual carta, dits deputats y ohydors es-
crigueren a sa magestat a 27 de setembre, repre-
sentant-li las contrafaccions que procehian de la
publicació y execució de dita real pragmàtica,
enviant també un paper contenint los motius y
rahons ab que se fundava dita contrafacció, y en-
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carregaren ab moltas veras al agent solicitàs la re-
vocació de dita pragmàtica, y per totas las estafe-
tas se continuaren ditas instàncias, sobre lo que
dits deputats y ohydors reberen altra carta de sa
magestat, dada en Madrid a 24 de janer proppas-
sat, en què fou serit escríurer al consistori que,
havent rebut sa carta, y havent legit lo paper //s.n.
//enviat, havia aparegut que las causas que en sa
real carta expressava prevalian, y que no la·y ha-
via que obligàs ha innovar del resolt. No obstant
esta nova carta de sa magestat, dits deputats,
continuant novament las diligèncias per conse-
guir la revocació de dita pragmàtica.

Per lo que se ajuntan los assessors y advocat fiscal
y consulens, ab que·s veu quant diligens y attents
són estats y són dits deputats y ohydors en procu-
rar la dita revocació, y se offereixen promptes en
continuar ditas instàncias ab los medis acostu-
mats y sòlits en la casa. Y com la matèria és tan
grave y sa magestat, ab sa real carta de 24 de janer,
dóna rahons per las quals ha aparegut no innovàs
del resolt, estan dits assessors, advocat fiscal y
consulens juntant-se per a donar la satisfacció del
que a sa magestad se ha informat, y tindran a bé
que se’ls advertescan medis y rahons per lo sýn-
dich de la ciutat, per a què, ohydas aquellas se
puga obrar per lo consistori ab major acert, que és
lo desitg tenen dits deputats en acudir a las obli-
gacions de sos officis y observació de las constitu-
cions y beneffici del Principat y de la ciutat, requi-
rens vos notarium, et cetera.

E, als 20 de mars 1660 per Joan // s.n. // Pau de
Loselles, sýndich del General de Cathalunya,
constituhit personalment en la scrivania major de
la casa de la ciutat, juntament ab lo doctor Joan
Argila, scrivà major del General de Cathalunya,
donà y entregà a Pere Trellas, notari, scrivà major
de dita ciutat, trobat axí bé en dita scrivania, donà
y entregà al dit scrivà major la dalt dita scriptura,
que és resposta a la presentada als molt il·lustres
deputats y ohydors de comptes per part del sýn-
dich de la dita ciutat per dit Pere Trelles, a 13 del
present y corrent mes de mars, lo qual Joan Pere
de Lloselles en dit nom requerí a mi, dit scrivà ma-
jor del General, llevàs acte de la presentació de dita
resposta e o scriptura, com ne és estat llevat, en
què foren presents per testimonis Hierònym Galí,
notari, y Joan Guiu, notari públich de Barcelona.

52/1r A.

Certificha y fas fe yo, Bernat Lentiscla, notari
públich de Barcelona baix scrit, que ab acte re-
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but en mon poder, a trenta-hu de mars mil sis-
cens sexanta, Gabriel Móra, adroguer, ciutedà
de Barcelona, lo qual com a notari per error diu
està insiculat a un lloch de la bossa dita de aju-
dant segon de la scrivania major de la casa de la
Diputació, ha fet procura al magnífich senyor
Francesch Asprer, donzell, en drets doctor, pre-
sent, per a renunciar en mà y poder dels molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya, y en son molt il·lustre
concistori, lo dit lloch, en lo qual, com a notari y
no essent-ho està insiculat en la dita bossa, dita
de ajudant segon de dita casa de la Diputació, y
per açò fer los actes de renunciació necessaris, y
altres qualsevols necessaris per açò, y a dit senyor
son procurador ben vistos, com més llargament
en dita procura, en la que entrevingueren per
testimonis Jaume Flaquer, ma- // 52/1v // riner,
y Valentí Cirarenchs, cotoner, ciutedans de Bar-
celona, més llargament se conterà.

Ita, et cetera, Bernardus Lentiscla, notarius pu-
blicus Barcinone, manu propria.

52/2r B. A 31 de mars 1660.

Senyor.

Losa deputats y ohydors de comptes del Gene-
ral de Cathalunya y comtats de Rosselló y Ser-
danya, per als llochs vuy vaccants fins al dia pre-
sent de diputats y ohydors de comptes dels tres
estaments, proposan a vostra magestad los sub-
jectes contenguts en lo infrascrit memorial.

Deputat ecclesiàstich. Per lo lloch de deputat ec-
clesiàstich capitular de la sancta Iglésia de Gerona,
que vacca per mort del doctor Francesch Pejoan,
se proposan: lo doctor Narcís Cassart, mossèn
Salvador Verneda, canonges de dita iglésia de Ge-
rona.

Deputat militar noble. Per lo lloch de deputat
militar noble, que vacca per mort de don Mar-
tín Valero Franquesa, se proposan: don Joan de
Bardaxí y de Àger, don Jayme Llúria.

52/2v Deputat militar per la vegueria de Gerona. Per
lo lloch de deputat militar de la vegueria de Ge-
rona, que vacca per mort de mossèn Francesch
de Cruïlles, se proposan: mossèn Pons de Care-
many y Almar, mossèn Llorens Font.

Deputat real de Barcelona. Per lo lloch de de-
putat real de Barcelona, que vacca per mort de
misser Narcís Mir, se proposan: mossèn Miquel
Onophre Monfar, mossèn Joaquim Monfar.
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Per altre lloch de deputat real de Barcelona, que
vacca per mort de misser Pere Antoni Serra, se
proposan: lo doctor misser Ramon Ripoll, lo
doctor misser Joseph Torra.

Deputat real de Tortoza. Per lo lloch de depu-
tat real de Tortoza, que vacca per mort de
mossèn Jaume Bondia, // 52/3r // se proposan:
mossèn Joseph Lupico de Xixon, mossèn Joan
Alberto Avellà.

Ohydor militar per la vegueria de Barcelona. Per
lo lloch de ohydor militar de la vegueria de Bar-
celona, que vacca per mort de mossèn Onopre de
Alentorn, se proposan: mossèn Joachim Gual-
bes, mossèn Francisco Brossa y de Boxadós.

Per altre lloch de ohydor militar per la vegueria de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn Joseph
Payret, se proposan: mossèn Francisco Brossa y
de Boxadós, mossèn Joachim de Gualbes.

Ohydor militar per la vegueria de Urgell. Per lo
lloch de ohydor militar, que vacca per mort de
mossèn Ramon de Margalef y Botella, se propo-
san mossèn Raphael Moxó, lo doctor Francisco
de Moxó.

52/3v Ohydor real de Barcelona. Per lo lloch de ohy-
dor real de Barcelona, que vacca per mort de
mossèn Francisco Vila y Prat, se proposan: mes-
tre Jaume Huguet, mestre Jacinto Tort.

Per altre lloch de ohydor real de Barcelona, que
vacca per mort de Joseph Miralles, se proposan
mossèn Benet Rocafort y Sorts, mossèn Ignasi
Ximenis.

Per altre lloch que vaccava de ohydor real de
Barcelona, per munta a deputat real de Barcelo-
na, se proposan misser Miquel Joan Rossell,
mossèn Joseph Monfar y Callavet.

Dat en Barcelona, a XXXI de mars MDCLX.

Don Àngel Delpàs. Fra don Pau de Àger. Luýs
Lopico de Xixon. Lo doctor Joan Argila, scriva
maior Generalis Cathalonie.

52/4r C. Senyor.

Los deputats y ohydors de comptes del General
de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerda-
nya, per als llochs vuy vaccants fins lo die pre-
sent de las bolsas dels officis del General de Ca-
thalunya y casa de la Deputació, proposan a
vostra magestat los subjectes contenguts en lo
infrascrit memorial.

Bolsa de assessors y advocat fiscal.

Per lo lloch que vacca de assessor ecclesiàstich,
per mort del doctor Francisco Pejoan, se propo-
san: lo doctor Pere Joan Pons, canonge de Ley-
da; lo doctor Jaume Ferrer, lo doctor Pere
Poch.

Per lo lloch de assessor real, vacant per mort de
misser Narcís Mir, se proposan: lo doctor Pau
Benet Mas y Vidal, lo doctor Ramon Ripoll, lo
doctor Raphel Bacó.

52/4v Bossa de exactor.

Per lo lloch militar, que vacca per mort de
mossèn Francisco Cruÿlles, se proposan: mos-
sèn Francisco Onophre de Pedrolo, vuy ohydor
militar; mossèn Joseph de Olzina y Riusech,
mossèn Joan Carreres.

Per lo lloch real de exactor, que vacca per mort
de mossèn Joseph Miralles, se proposan: mos-
sèn Luýs Lupico de Xixon, vuy deputat real; Al-
berto Avellà, Joan Oller.

Bossa de scrivent de regent los comptes.

Per lo lloch militar, que vacca per mort de mos-
sèn Jacinto Montaner, se proposan: don Joan
de Bardaxí y de Àger, don Lorens de Bardaxí,
don Joan Despalau.

Per lo lloch real, que vacca per mort del doctor
Francisco Vila y Prat, se proposan: mestre Jacin-
to Gibert, //52/5r //mestre Pere Colom, mestre
Joseph Roca.

Per altre lloch real, que vacca per promoció del
doctor misser Joseph Monsalvo de real en eccle-
siàstich, religiós de Nostra Senyora de Montser-
rat, se proposan: mestre Miquel Delmuns, mes-
tre Jaume Moreta, mestre Pere Màrtyr y Font.

Per altre lloch de dita bossa, que vacca per haver
mudat de estat de real en militar mossèn Antoni
Generes, se proposan: mossèn Jaume Llobregat
y Amell, vuy ohydor real; lo doctor Joan Co-
mes, mossèn Joseph Monfar.

Bolsa de ajudant segon de la scrivania major.

Per lo lloch de ajudant segon de la scrivania ma-
jor, que vacca per haver renunciat en nostre
consistori Gabriel Móra, per no ésser notari ni
tenir la qualitat que disposa lo real decret de
vostra magestat, se proposan: Bernat Lentisclar,
notari públich de Barcelona, // 52/5v // Bona-
ventura Nequi, notari real, Raphel Arimany,
notari real.

Dat en Barcelona, a XXXI de mars MDCLX.
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Don Àngel Delpàs. Fra don Pau de Àger. Luýs
Lopico de Xixon. Don Joan Argila, scriva maior
Generalis Cathalonie.

55/1r Excel·lentíssim senyor.

Losa deputats del General de Cathalunya, diuen
que ab embaxada feta als 18 de janer proppas-
sat, per medi de son síndich, seb representà a
vostrac excel·lència la contracció que·s feia a las
constitucions y capítols de Cort ab las cittacions
del procurador fiscal del General en las causas
vertents en la Reial Audiència, ço és, la una a re-
lació del noble don Fabríçio Pons de Castellví, a
instància de don Jacinto de Vilanova; altra a re-
lació del magnífich misser Francesch Llunes, a
instància de Joseph de Nabel; y altre a relació
del magnífich misser Raphel Vilosa, a instància
de Lluís Claresvalls. Y continuant los deputats
lad instància per lo reparo de ditas contrafac-
cions, suplican a vostra excel·lència extrajudi-
cialment mane remètrer ditas causas a son con-
sistori, per tractar-se interès del fisch del
General, que·u rebran a particular mercè de la
mà de vostra excel·lència.

55/2r B.

Noe obstante que a la embajada que vuestra seño-
ría me embió sobre distinguir el terçio con que
vuestra señoría a servido a su magestad durante
la guerra, respondí de palabra lo que se me of-
freçió, buelbo a deçir aora que, aunque vuestra
señoría conçedió el serviçio del terçio durante la
guerra, y haver sobrevenido después la paz, y la
publicaçión della, que es conbeniente al servicio
de su magestad que el terçio no se reforme ni se
distinga, asta que la paz por esta frontera tenga
entero cumplimiento, pues sería de inconbeniente
para el servicio de su magestad, y para la misma
provinçia, el desarmarnos asta que las plazas es-
ten entregadas y hecha la división de los dominios
de ambas coronas, sobre lo qual se está tratando
en buena conformidad entre los comisarios del
rey, nuestro senyor, y del rey christianísimo, como
vuestra señoría lo tendrá entendido y supuesto,
que el acavar de haçer los ajustamientos y las en-
tregas puede durar poco tiempo, será muy del ser-
vicio de su magestad y bien deste Principado el
que continue el terçio con que sirve vuestra seño-
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ría a su magestad, asta la entrega de las plaças y
división de los dominios que se juzga que puede
durar todo el mes de mayo. Y esta ciudad, para lo
que toca al terçio con que sirve a su magestad, a
benido bien en esto sirbiendo // 55/2v // a su ma-
gestad nuebamente en lo referido, y así espero que
vuestra señoría hará lo mismo en la misma con-
formidad que asta aquí y se continuará el présta-
mo de la nueba ampra, como se ha hecho asta
aora, para que mejor pueda vuestra señoría con-
tinuar este serviçio, como lo espero del mucho çelo
con que en todo sirve vuestra señoría a su mages-
tad, la divina guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona a 13 de abril de 660.

El marqués de Olías y Mortara.

56r B.

Haviendoa visto lo que representa en quanto al
servicio de la continuazión del tercio, tengo repre-
sentado a su magestad todo lo que vuestra señoría
me dice en su papel, y aguardo su real resoluzión,
y dessearé que sea mui favorable, en conformidad
de lo que vuestra señoría me diçe, pero entretanto
combiene que el terçio se mantenga por las raço-
nes que tengo dicho a vuestra señoría en papel de
13 deste, no dudando que, atendiendo vuestra se-
ñoría al maior serviçio de su magestad, lo ejecu-
tará así. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, 15 de abril 1660.

El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cathaluña.

61/1r 28 de abril 1660.

Porb parte de Martín Fontanet, tablajero de la
Diputación en la ciudad de Tarragona, se ha
presentado memorial a su magestad, suplicando
que, en consideraçión de sus señorías, le hizo mer-
ced de dicho offiçio, el qual le renta tan poco que
se alla con extrema neçecidad, pidiendo se le dé
facultad para tranferirlo en persona de Joseph
Rabot, por lo que me manda su magestad que,
oyendo a vuestra señoría, le informe de lo que se
offreçiere en esta materia, y para que lo pueda
haçer, me dirá vuestra señoría todo lo que le pa-
reçiere conbeniente, para que yo pueda dar qüen-
ta a su magestad. La divina guarde a vuestra se-
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ñoría muchos años. Barcelona, a 31 de março
1660.

El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

61/2r B. A 28 de abril 1660.

Excel·lentíssim senyor.

Losa deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya, diuen que lo die de 12 del corrent se’ls
donà un paper de vostra excel·lència que conté
informen dits deputats del que se’ls oferirà en
rahó de la facultat que Martí Fontanet, tauler de
la Deputació local de Tarragona, suplica a sa
magestat, que Déu guarde, se li concedesca per
a transferir lo dit offici de tauler en la persona de
Joseph Rabot, per lo que referexen a vostra ex-
cel·lència que est offici de tauler del General de
Cathalunya no és dels officis comprats, sinó dels
officis que són de gràcia, durador tota la vida, y
en cas de vacància, preseint terna dels deputats y
oÿdors, se fa la provisió per sa magestat, y en lo
capítol 89 de las Corts del redrés del General de
1599 se statuex que los officials de estos officis
proveïts no pugan en algun temps desaxir-se ni
fer partit de dits officis, sinó que se ayen de aca-
bar y consumir ab sa vida, ni era lícit ni permès
de admetre las renunciacions de dits officis en
favor de altre persona particular, ans renunciant
axí los podian los deputats proveirb com si vagàs
per mort, volent que se entenga dits officis que
trahuen per enseculacions. Ab lo qual cap està
comprès lo cas de la facultatc suplicad Martí Fon-
taner en favor de Joseph Rabot, a la qual apar
obsta dit capítol. Ademése que, concedint-sef la
dita facultat ab lag que·s demane, obre camí a
que los deputats no tindran la proprosició a sa
magestat de semblants officis, perquè molts al-
tres, a imitació d’estos,h vol fer dit Fontaneti

fent en semblants renunciacions, preceint con-
venció entre las parts, que seria moltj danyosa al
General, y en contrafacció dels capítols de Cort
y en particular del segon, Corts 1533, ab que 
se disposà que perk la provisió dels officisl no·s

puga exigir per via directa ni indirecta pecúnia
alguna, y que lo official que serà provehit pa-
gant diner no // 61/2v // adquissesca dret algú
en ell, ans bé, sempre et in quant se provàs ha-
ver-ne pagat diner obliga lo capítol als deputatsa

a privar-lo del dit offici, y de repetir y cobrar tot
lo que hauria rebut per rahó de selari del offici,
y adjudicar-lo al General. Y axí mateix ab lo ca-
pítol 4 de las mateixas Corts, se donà la forma
del jurament queb prestan los officials del Gene-
ral quan són proveïts del offici que juran, que,
per rahó de las provisions dels tals officis, no han
pagat ni donat cosa alguna o fetas promesas de
donar o pagar algú o alguns dels deputats ni oÿ-
dors, ni a muller, fills o altres parents de aquells
ni a familiars llurs, ni a altres personas per medi
dels quals cregan o presuman que lo que ague-
sen pagat ho promès agués de redundar en tot o
en part en útil de algú dels dits deputats o oÿ-
dors. Y si bé esta disposició de capítol no puga
comprèndrer esta facultat,c demana dit Fonta-
net, per no tenir dits deputats y oÿdors proposi-
ció en la nominació de la persona, però col·lí-
gesse d’ell quant ha desijat la Cort General de
que los officials proveïts no donaren ni pagaren
quantitat alguna per rahó de sa provisió, perd te-
nir-se axí major satisfacció de integritat en lo
servey del offici, y estas facultatse se disposan en
favor de cada persona,f fan presumir alguna gra-
titut en favor del qui lag demana compresa en
dit capítol de Corth, tot lo que los deputats y
oÿdors diuen y representen a vostra excel·lència,
suplicant-li sia serviti representar-o a sa mages-
tat, per a pendre la resolució a mayor servey de
sa magestat, observant-sej de dits capítols de
Cort y benefici del General.

62/1r A.

Enk lo Consell de Cent de la present ciutat de
Barcelona, tingut i celebrat als vint-y-quatre del
mes de abril, any de la Nativitat de Nostre Se-
nyor Déu Jesuchrist, mil sis-cents sexanta, pre-
cehint proposició en aquell feta per los senyors
consellers en la forma acostumada, fonch feta la
deliberació y conclusió següent. Que, vistas las
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cartas enviades per mossèn Pedro de Montaner
y Solanell, embaxador de la present ciutat en la
cort de sa magestat del rey, nostre senyor, Déu
lo guarde, sots jornadas de deu y desset del cor-
rent, en lo present Consell llegidas, y ohit lo
contengut en ellas, juntament ab la deliberació
per los senyors consellers y junta de pracmàtica
lo die present a la matinada feta. Que per ço, en
orde a tota la matèria contenguda en la proposi-
ció, los senyors consellers, juntament ab inter-
venció de la junta de pracmàtica y magnífichs
advocats, tingan ple poder com lo present Con-
sell los dóna, de fer y obrar totas aquellas di-
ligèncias que aparexeran ésser convenients, y
per los medis que aparexeran éssera ben vistos,
posant aquelles en execució, ab refferiment al
present Consell si aparexerà ésser convenient,
com axí lo present Consell o delibera y ordena.

B.

Als vint-y-set del sobredit mes y any los senyors
consellers, lo segon y quart absents, ab vot y pa-
rer de la junta de pracmàtica, deliberan que los
senyors consellers sien servits, per medi de dos
cavallers, ab embaxada fahedora als senyors de-
putats, supplicar-los sien servits tenir a bé conti-
nuar sa senyoria ab esta casa las conferèncias per
medi de las matexas personas ja anomenades, o
altres a sa senyoria ben vistas, en raó de la prac-
màtica, representant-los que, per haver-se de
tractar lo sercar medi de gràcia, ha aparegut per
ara no necessitar-se de advocats, y que en cars, a
las personas seran anomenades per los dos con-
cistoris per a tenir ditas conferèncias, aparegués
ésser convenient lo cridar-i dits advocats, les ho-
res seran consultats per a tractar y aconsellar lo
convenient.

63/1r A. Excel·lentíssim senyor.

Abb tres ambaxadas fetas a XXIIII de janer y XI de
agost del any passat y de XII de janer delc corrent
any los diputats del General de Cathalunya han
representat a vostra excel·lència la contrafacció
que·s fa a les generals constitucions en obtenir
lo doctor Joseph Estornell, de nació valencià, lo
abadiat de la isglésia col·legiada de Cardona, y
fins vuy speran la resolució de vostra excel·lèn-
cia sobre de est fet, per lo que, continuant las
instàncias per la obligació de sos officis en virtut
de la constitució desena: «Que los estrangers no
puguen tenir benefficis ni officis ecclesiàstichs
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en Cathalunya». Tornan a supplicar a vostra ex-
cel·lència, per la observança de ditas constitu-
cions, y que sia de son servey ordenar que per lo
Concell Real Criminal, se procehesca y obre per
los mateixos modos y forma que en semblants
occasions se ha acostumat, que ho rebran a par-
ticular merçè y ho speran de la mà de vostra ex-
cel·lència.

63/2r A. Excel·lentíssim senyor.

Los deputats y ohydors de comptes del General
de Cathalunya, comforme lo capítol 8 de las
Corts del any 1599 del nou redrés, han y deuhen
als 15 del corrent mes de maig, fer extracció de
inseculadors, los quals per a cumplir tant precisa
obligació representan a vostra excel·lència mane
enviar-los la membrana dels subjectes proposats
a sa magestat, que Déu guarde, per obviar y di-
vertir lo termini stabilit per ditas Corts, del que
rebran particular favor de vostra excel·lència.

64/1r A.

A 29 de maig 1660. Testimonis d’Erasma de
Lana y Fontanet y Jaume Cases, velluter.

Aba la present certifich y fas que lo die present y
baix scrit, Antoni Nin, mercader, obtenint lo
offici de procurador fiscal del General, ha fet
procura en poder meu al doctor misser Gis-
mundo Boffill, ciutadà honrrat de Barcelona,
per a què en son nom puga renundciar lo dit of-
fici de procurador fiscal en lo consistori dels
molt il·lustres senyors deputats, y nombrar per-
sona al dit Boffill ben vista, per obtenir aquel ab
los salaris, emoluments y parrogatives al dit offi-
ci pertanyens y spectans, y supplicar als il·lustres
senyors deputats admetan dita renudciació y
nominació de persona si et in quantum, et cete-
ra. Com més llargament ab dit acte se procura
està contengut, en fe de les quals cosas firmo la
present de mà pròpria, vui a 18 de maig 1660.

De premissis fidem facio ego, Didacus Martinez,
utriusque juris doctoris, auctoritate regia nota-
rius civis Barcinone.

64/2r A.

Siendob yo hijo desse Principado y quién más pre-
sente tiene esta obligación, con las heredadas de la
cassa de mis padres, no pudiera sin nota del afec-
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to que a vuestras señorías tengo, faltar a la de dar
qüenta a vuestras señorías de mi promoçión al ca-
pelo, que se hizo en el consistorio de 5 del mes pas-
sado. Y con esta ocassión me ofrezco de nuevo al
servicio de vuestras señorías, con toda voluntad y
vivos deseos de emplear quanto esta dignidad
exalta en la execuçión de continuados órdenes de
vuestras señorías, a que asistiré siempre con las ve-
ras de mi afecto y reconoçimiento. Guarde Dios a
vuestras señorías en toda feliçidad, con los au-
mentos que deseo. Madrid, 18 de mayo 1660.

El cardenal Aragón.

65r Excel·lentíssim senyor.

Losa deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen, que per los arrendataris del dret del
General, se’ls ha fet a saber que los moros y paÿ-
sans o mariners de las galeras de Gènova que vuy
estan en lo port de la present ciutat, venen yb pú-
blicament tenen exposades venals, sobre de las
molas y en la platja fora del portal de Mar, moltas
mercadarias forestera, y en particular tota mane-
ra de telas blancas y cruas, y moltas mercadarias
que deuenc dret de General de cinquanta per
cent, qued no·s paga, és estada tan gran venda
que lo dret de las mercadarias han venut importa
cerca de mil escuts, lo qual dret han dexat de co-
brar dits arrendataris, y si bé se podria procehir
per dits deputats, en execució dels capítols de
Cort en fer aprehenció de ditas mercadarias y ro-
base, majorment estan posades a la platja, valent-
se per dit affecte de la assistència dels officials
real, los quals la han de prestar. Però los ha apara-
gut que lo remey se conseguiria millor represen-
tant a vostra excel·lència lo frau se fa en dita ven-
da, que, si bé en algunas ocasions se ha venut per
los moros y mariners en la platja, però és estat de
mitjes y altres cosasf que·s fabrican dins las mate-
xas galeras per los forçats o moros de ellas, peròg

no de altres mercadarias que vuy venen.

Per lo que, representant a vostra excel·lència lo
sobredit, suplican sia de son servey manar que
los moros y mariners de las galeras no tregan,
venals en terra, mercadarias fabricades fora reg-
ne, que a més que tot serà en observança dels
capítols de Cort, los deputats ho rebran a parti-
cular mercè de la mà de vostra excel·lència.

66/1r A.

Proposicióa dels subjectes que los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del Ge-
neral de Cathalunya fan al excel·lentíssim se-
nyor marquès de Olías y Mortara, locthinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
per lo ínterim del offici de guarda ordinària del
portal del Àngel de la present ciutat de Barcelo-
na, que vacca per mort de Jaume Cases, últim
pocessor de dit offici, són los següents: Fran-
cesch Colom, Joseph Sayol, Joan Figueres, ne-
gociants, ciutadans de Barcelona.

Dat en Barcelona, a 30 de maig 1660.

Don Àngel del Paz. Fra don Pau de Àger. Lluýs
Llopico de Xixon. Doctor Joan Argila, civis ho-
noratus Barcinone, scriva majoris Generalis Ca-
thalonie.

66/2r A. Lo mateix die de 5.

Lo marquès de Olías, Mortara y Çarreal, locti-
nent y capità general.

Venerablesb, nobles, amats y fahels de la reial
magestat, los deputats y ohidors de comptes del
General de Cathalunya, en Barcelona residints,
y insaculadors que vuy se troban junts en la casa
de la Deputació. Havent tingut notícia que en
lo lloch de militar de la vegaria de Urgell, en lo
qual ve anomenant per sa magestat mossèn Ra-
fel Moxó, y en lo lloch també de militar de la
vegaria de Gerona, en lo qual ve anomenat
mossèn Francesch Avinyó, se’ls hera feta alguna
contradicció, per rahó de ser nobles y no poder,
per consegüent, ser insaculats com ha militars.
Nos ha aparegut que, essent la reial voluntat de
sa magestat que los dos sobredits resten insacu-
lats, aquesta havia de ser posada en execució, y
axí vos diem y manam que per esta vegada tant-
solament, y sens que·s puga tràurer en conse-
qüència, no obstant la sobredita objecció, res-
ten insaculats los sobredits mossèn Rafel Moxó
y mossèn Francesch Avinyó en los lochs en los
quals tenen anomenats, mentre stigan los de-
més calitats que conforme los capítols de Corts
són menester, que esta és la reial voluntat de sa
magestat y nostra. Dat en Barcelona a V de juny
de MDCLX.

El marqués de Olías y Mortara.

953

[ 1660 ]

a. ambaixada intercalada entre els folis 64v i 65r del trienni
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Vidit de Boxados, regens. Antonius Reart.

Registrata. In Diversorum Locumtenencie, sexto,
folio LCXXVIIII

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohi-
dores de qüentas del General de Cathaluña y a los
insaculadores pongan en execución la orden arri-
ba mencionada.

66/3r B.

Memoriala dels subjectes que a sa magestat, que
Déu guarde, proposan los deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya per lo offici
de guarda ordinària del portal del Àngel de la
present ciutat de Barcelona, que vacca per mort
de Jaume Cases, últim pocessor de dit offici,
són los següents: Antoni Bertran, negociant,
nebot del oÿdor ecclesiàstich; Miquel Llima,
negociant; Joseph Sayolb, flassader.

Don Àngel del Paz. Fra don Pau de Àger.

Dat en Barcelona a IIII de juny de MDCLX.

66/4r C. 5 de juny 1660.

Excel·lentíssim senyor.

Losc deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuen que, per los insiculadors
de la insiculació que actualment se està fent en
la casa de la Deputasió dels llochs vaccants de
deputats y oÿdors, és estat inhabilitat mossèn
Rafel Moxó, qui venia nomenatd per sa mages-
tat, que Déu guarde, en lo lloch de oÿdor mili-
tar de la vegaria de Urgell, per mort de misser
Ramon Margalef y Botella, per no haver provat
dit mossèn Moxó tenir domicili en dita vegaria,
com vaurà ab la inhabilitació, còpia de la qual se
lliura a vostra excel·lència. Y, havent-se fet di-
ligènsias per los deputats y oÿdors de comptes
per a trobar subjectes per a ser inseculats en dit
lloch, sols se ha trobat mossèn Guillem de Josa
en la dita vegaria de Urgell domiciliat, no po-
dent per deffecte de subjectes fer proposició de
altre, y axí proposan a vostra excel·lència en dit
lloch mossèn Guillem de Josa, en la vegaria de
Agramunt y Urgell domiciliat.
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67/1r Lo marquès de Olías, Mortara y Çarreal, locti-
nent y capità general.

Noblesa, amats y fahels de la reial magestat, los
insaculadors que vuy se troban junts en la casa de
la Diputació del General de Cathalunya en esta
ciutat. Havent-me representat lo consistori dels
deputats, per medi de son sýndich, que no se és
trobat hàbil, per faltar-li domicili, mossèn Ra-
phel Moxó, que venia anomenat per sa magestat
en un lloch de ohydor militar de la vegaria de Ur-
gell, he resolt en son lloch anomenar a mossèn
Guillem de Josa, dispensant també per esta vega-
da tant solament, en cas sia menester, en lo de
entrar com ha militar, mentres tinga las altras ca-
litats que per los capítols de Cort són menester,
que axí proceheix de la reial voluntat de sa ma-
gestat y nostra. Dat en Barcelona, a V de juny de
MDCLX.

El marqués de Olías y Mortara.

Vidit de Boxados, regens. Antonius Reart.

Registrata. In Diversorum Locumtenencie, sexto,
folio CXXVIIII.

Vuestra excelencia manda a los insaculadores de
la casa de la Diputación insaculen a mosén Gui-
llem de Josa en lugar de mosén Rafel Moxó por
falta de domicilio del lugar venía nombrado.

67/2r A. Dimecres, a 9 de juny 1990.

Jhesús, Maria

Enb lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors del General del prinçi-
pat de Catalunya als infrascrits, assessors de dit
General, en y sobra si sa senyoria pot fer gràçia
del frau y pena dels fraus apresos del General y
Bolla, són de vot y parer, ab intervenció del in-
frascrit advocat fiscal del General, que pot sa se-
nyoria conçedir y fer la gràçia, inseguint lo dis-
posat en lo capítol 85 de las Corts 1431, y
conforme axí també està en consuetutc, stil y
observança.

Soler, assessor. Joffreu, assessor. Tristany, fisci Ge-
neralis advocatus.

69/1r A. A 15 de juny 1660.
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Penesa scribam majorem et secretarium domus et
Concilii presentis civitatis Barcinoe.

Ignorar no poden vostres mercès, senyors doc-
tors Domingo Soler, Joan Jofreu, assessors del
General de Cathalunya, y Aleix Tristany, advo-
cat fiscal del dit General, com per part de la ciu-
tat de Barcelona, per medi de son sýndich lo die
de ahir, que comptàvem a catorse del corrent
mes de juny, los fou lliurada y entregada una
supplicació o scriptura per a presentar als molt
il·lustres senyors deputats, a effecte que vostres
mercès fossen servits habilitar-la, lo que han re-
cusat fer, dient que fossen borradas aquellas pa-
raulas de dita súpplica, que diuen d’esta manera
«axí a la present ciutat com a las demés ciutats,
vilas, llochs y particulars del principat de Catha-
lunya», y aquellas altras en lo fi de dita scriptura
ibi «altrament declara que en son cas y lloch ne
farà la quexa que de dret li serà permesa».

E com las ditas paraulas, tant las unas com las al-
tras, no contingan cosa alguna per la qual hajan
de ser borradas, ans bé las primeras són las ma-
texas que vostres mercès habilitaren en altra
scriptura presentada a dits senyors deputats, als
13 de mars del corrent any, y són paraulas nar-
rativas que·s diuen, referint que la real pragmà-
tica, publicada als 4 de agost 1659, és prejudi-
cial axí a la present ciutat com a les demés
ciutats, vilas, llochs y particulars del Principat,
lo que regonegueren los senyors deputats en la
resposta que feren a la dita scriptura, en confor-
mitat del vot de vostres mercès y demés consu-
lents, y axí no és just que·s borren, y las últimas
són del tot necessàrias per poder dita ciutat con-
seguir lo fi que desija, y són molt ordinàrias y de
stil en semblants scripturas.

Per tant y altrament, lo dit sýndich, que presen-
ta còpia de son poder, fent occular ostensió y
presentació de la dita supplicació, requereix y
interpel·la a vostres mercès que la habiliten, al-
trament protesta que la presentarà sensb habili-
tacióc, protestant-los a vostres mercès de tots
danys y despeses, y de tot lo demés lícit y permès
protestar. Requirens notarius, et cetera.

69/2r C. A 15 de juny 1660.

Molt il·lustre senyor.

Notorid és a vostra senyoria que lo síndich de la
ciutat de Barcelona, als 13 de març del corrent

any 1660, instà y en quant menester fou reque-
rí a vostres senyories que, per los medis lícits y
permesosa per generals constitucions de Catha-
lunya, se opposàs a la contrafacció de ditas consti-
tucions, per haver-se publicada als 4 de agost
1659 una pragmàtica, dada en Sant Llorens a
29 de octubre 1658, sobre los depòsits, paga-
ments y variació de monedes. Y si bé per part de
vostra senyoria fou resposta ab una scriptura,
narrant algunes diligènsias fetes sobre la instàn-
cia de la revocació de dita real pragmàtica, y que
procuravan juntar los magnífichs assessors del
General, advocat fiscal y doctors consulens per a
donar satisfacció a las rahons que en contrari se
havian donat, informant a sa magestat, Déu
guarde. Ab tot, fins vuy no se són fetes ni apare-
xen altres diligènsias, ans bé, sempre se han tro-
bats impediments per a què no tinguessen effecte
les conferènsias entre las persones anomenades
per part de vostra senyoria y de dita ciutat, y
dels magnífichs assessors, advocat fiscal de vos-
tra senyoria ab los advocats de dita ciutat, y lo
dany que resulta de dita real pragmàtica sie im-
minent, axí a la present ciutat com a las demés
ciutats, vilas y llochs y particulars del principat
de Cathalunya.

Per tant y altrament, lo síndich de la dita ciutat
de Barcelona, que presenta còpia auctèntica de
dit sindicat altre vegada, insta y suplica, y en
quant menester sia interpel·la y requerex a vos-
tra senyoria continue en instar la revocació de la
dita real pragmàtica ab los medis que de dret li
són lícits y permesos. Altrament declara que en
son cars y lloch ne farà la queixa que de dret li
serà permesa, y que per observança del capítol
59 de les Corts del any 1599 sie levat acte de la
oblata de la present súplica, et cetera.

Altissimus.

Vidal y Roca, advocatus civitatis. Palmarola,
advocatus civitatis. Mas et Vidal, consulens.

69/3r A. A 17 de juny 1660.

Responentb los doctors Domingo Soler, Joan
Jofreu, assessors, y Aleix Tristany, advocat fiscal
del General, una scriptura a ells presentada per lo
sýndich de la ciutat, que comensa «Ignorar no
poden», y acaba «Requirens notarius», diuen que
ells, quant lliuraren al sýndich de la ciutat la su-
plicació que se’ls donà per habilitar, la qual vol
presentar als molt il·lustres senyors deputats y
ohydors, no la donaren ab resolució de que se
aborrassen las paraulas insertadas en la scriptura
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que se’ls és presentada, sinó que, per modo de
reparo, digueren al sýndich que aquelles paraules
tenian algun reparo, y que podia representar-ho
als senyors consellers se deixassen de posar ma-
jorment la protesta que es fa als senyors deputats,
de que en son cas y lloch farà la queixa contra ses
senyories, pareixent a dits assessors y advocat fis-
cal, que essent una scriptura que venia de orde de
//69/3v //la ciutat a un consistori com lo dels se-
nyors deputats, se podia mudar la paraula queixa
ab altre més suau, lo que crehian, considerant la
correspondència que entre las dos casas sempre y
ha hagut, y axí per via de reparo tant solament
havian dita a dit sýndich ho representàs als se-
nyors consellers. Però no ha pres resolució en la
habilitació sempre que se insistesca en voler-la
presentar com se està. Per lo que diuen, que sem-
pre que lo sýndich de la ciutat los tornarà la ma-
teixa suplicació, que se’ls dóna per habilitar-la,
pendran y donaran la resolució, segons los usos y
costums que en semblants casos se han observat
per lo consistori dels molt il·lustres senyors de-
putats, requirint an al notari no done còpia de
dita scriptura sens inserta de la present resposta,
y que sia notificada al scrivà major de la ciutat.

La qual scriptura, que és la resposta feta per los
dits magnífichs assessors y advocat fiscal del Ge-
neral a la scriptura aa ells presentada a instància
del sýndich de la ciutatb per lo scrivà //s.n. //ma-
jor de dita ciutat, la qual scriptura està continuada
en lo present dietari, sots jornada de 15 del cor-
rent, la qual resposta fonchc donada y presentada
per lo scrivà major de dita ciutat, trobat personal-
ment en la scrivania major de dita casa de la ciu-
tatd, a instància de Jaume Cases, velluter, ciutadà
de Barcelona, com a procurador de dits assessor y
advocat fiscal del General, com de la procura
consta, en poder de Hierònym Galí, notari, ciu-
tadà de Barcelona, a 17 de dit mes de juny, en què
foren presents a la resposta y presentació de dita
scriptura Francisco Salavert, notari, y Joan Guiu,
notari, de Barcelona, de quibus, et cetera.

70/1r A. A 18 de juny 1660.

Die decima quinta mensis junii, anno a Nativi-
tate Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo
Barcinone.

Egoe, Christophorus Corominas, presbyter, utrius-
que juris doctoris, archidiaconus Ceritanie et ca-
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nonicus sancte Urgellensis Ecclesie, et obtinens of-
ficium de cardenser dels draps de la bolla de la
present ciutat de Barcelona. Gratis, et cetera,
constituo et ordino procuratorem meum certum,
et cetera, itaquod, et cetera, vos Raymundum
Cortada, sartorem Barcinone civem, ibidem pre-
sentem, et cetera, ad videlicet pro me et nomine
meo dictum officium de caradenser, cum omnibus
juriis et pertinenciis illius universis, in manibus
et posse admodum illustrium dominum deputa-
torum Generali Cathalonie, in favorem persone
vobis benevise et per vos dictis dominis deputatis
presentande, nominande et designande pure, li-
bere et simpliciter, // 70/1v // ac absque ulla con-
dicione vel alius modo et forma vobis benevisis, re-
signandum, renundiciandum et cedendum et
dictam resignacionem, renunciacionem et cessio-
nem recipi et admiti petendum, suplicandum et
obtinedum. Ita et taliter quod ipse in cujus favo-
rem dictum officium per vos resignatum, renun-
ciatum et cessum fuerit de eodem officio juribus
et pertinenciis illius valide provideatur et provi-
deri mandatur, cum omni juris plenitudine et
efectu et inde instrumenta quecumque vobis be-
nevisa faciendum et firmandum seu fieri facien-
dum, et demum ac generaliter, et cetera, promito
predicta habere ratta, et cetera, et non revocare,
et cetera, sub obligacione bonorum meorum.

Testes sunt Hyacinthus Ferrer, et Raphael Fer-
ran, scriptores Barcinone, ambo de gentes.

De premissis licte calamo alieno scriptis facio ego,
Raymundus Vilana Perlas, regia auctoritate no-
tarius publicus Barcinone, hic propria me subcri-
bens manu.

70/2r C. A 18 del corrent.

Responenta los deputats y oÿdors del General
de Cathalunya a lab suplicació que se’ls és dona-
da per lo síndich de la çiutat, que comença
«Molt il·lustre senyor», y acaba «Altissimus, et
cetera», ab firma dels magnífichs advocats de la
present ciutat, yc advocats consulents, diuan que
estan molt desvellats en fer instànçia devant sa
magestat, que Déu guarde, en la revocació de la
pragmàtica publicada a 4 de agost pròxim pas-
sat, sobra la baxa de la moneda,d ab los medis
que en aquella casa se ha acostumat y ha desijat
que·s tinguessan conferènçias entra las personas
nomenadas per part de la ciutat y los magnífichs
advocats d’ella, ab las personas nomenadas per
dits deputats y los assessors y advocat fiscal del
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General, y després de haver-las solissitades, scu-
sant-se per part de la çiutat, no volent que·i en-
trevinguessen dits advocats y assessors. Al úl-
tim,a en la semmana proppassada, acordada la
conferènçia, asistiren en la casa de la Deputació
lo magnífich Emanuel Guiamet, y los assessors y
advocat fiscal del General, a ont vingueren los
magnífichs Joseph de Navel y Galseran Duzai,
ab los magnífichs advocats d’esta casa de la çiu-
tat, los quals estigueran promptes per a tenir la
conferènçia y parlar de la matèria de la dita
pragmàtica, y si no se’n tractà fou per no asistir-
i las personas ecclesiàstica y militar nomenadesb

per part dels deputats, que per descuit se dexa-
ren de convidar. Però lo endemà dematí envia-
ren dits deputats a Dionís Magarola, çiuteda
honrrat als senyors conçellers, donant-los rahó
dels sentiment que tenian en lo descuit hi havia
hagut, en no prevenir las personas ecclesiàstica y
militar per a la justa, supplicant als senyors
conçellers fossan servits en donar lloch se tin-
gués altra vegada per a las tres // 70/3v // horas
de la tarda, que procurarian que tots los que ha-
vian de entrevenir hi fossen presentsc. Al que los
senyors conçellers no tornaren resposta, de ont
se veu que dits deputats no hand imaginat ni
çercats impediments, perquè no tenguessan ef-
fecte les conferènçias, antes bé, és estada la çiu-
tat la que no las ha volgudas, pux al descuit de
no convidar havian donat los deputatse satisfac-
ció compatent. Y diuan que per sa part obranf y
obraran, y faran las instànçias continuadas con-
forme tenen acostumat, segons usos y stils del
General, requirint alg scrivà major lleve acte
d’esta presentació, y done còpia d’ella al scrivà
major de la çiutat, per a què no·sh done còpia
autèntica de la una sens l’altra.

70/3r D. Penes scribam majorem et secretarius domus
et Consilii civitati Barcinone.

Molt il·lustre senyor.

Notorii és a vostra senyoria que lo síndich de la
ciutat de Barcelona, als 13 de mars del corrent
any 1660, instà y en quant manester fos, reque-
rí a vostra senyoria que per los medis lícits y per-
mesos per generals constitucions de Catalunya,
se opposàs a la contrafacció de ditas constitu-
cions, per haver-se publicada als 4 de agost
1659 una pragmàtica, dada en Sant Llorens als

29 de setembre 1658, sobre los depòsits, paga-
ments y variacions de monedes. Y, si bé per part
de vostra senyoria fou respost ab una scriptura,
narrant algunes diligènsias fetas sobre la instàn-
cia de la revocació de la dita real pragmàtica, y
que procuravan juntar los magnífichs assessorsa

del General, advocat fiscal y doctors consulens,
per a donar satisfacció a las rahons que en con-
trari se havian donat, informant a sa magestat,
Déu lo guarde.

Ab tot, fins vuy no se han fetes ni aparexen al-
tres diligènsias, ans bé, sempre se han trobats
impediments per a què no tinguessen affecte las
conferènsias entre las personas nomenades per
part de vostra senyoria y de la ciutat, y dels mag-
nífichs assessors y advocat fiscal de vostra senyo-
ria ab los advocats de dita ciutat. Y lo dany que
resulta de dita real pragmàtica sie imminent axí
a la present ciutat com a las demésb ciutats, viles,
llochs y particulars del principat de Cathalunya.

Per tant y altrament, lo síndich de la dita ciutat
de Barcelona qui presenta còpia auctèntica de
son sindicat, altra vegada supplica y insta y en
quant menester sia interpel·la y requerex a vos-
tra senyoria, continue en instar la revocació de
dita real pragmàtica, ab los medis que de dret
los sien lícits y permesos, altrament declara que
en son cars y lloch ne farà la queixa // 70/3v //
que de dret li serà permesa, y que per observan-
sa del capítol 59 de las Corts del any 1599 sie
llevat acte de la oblata de la present supplicació.
Offici, et cetera.

Altissimus et cetera.

Vidal y Roca, advocatus civitatis. Palmerola, ad-
vocatus civitatis. Mas y Vidal, consulens. Roca et
Julia, consulens.

70/4r A 8 de juny 1660.

Memorialc dels subjectes que a sa magestat, que
Déu guarde, proposan los deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya, per lo offi-
ci de tauler del General de la vila de Puigcerdà,
que vacca per mort de Jaume Anglada, notari,
últim pocessor de dit offici, són los següents:
Joan Colom, negociant de la vila de Puigcerdà;
Joan Martí, pagès de la plana de Cerdanya; An-
tich Capdevila, negociant, natural de dita plana
de Cerdanya.

Dat en Barcelona, a XVIII de juny de MDCLX.
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Don Àngel del Paz. Don Pau de Àger. Lluýs
Llopico de Xixon.

70/5r D. 18 Juny 1660.

Excel·lentíssim senyor.

Losa deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya, diuen que, ab embaxada feta per medi de
son síndich, reportada lo dia de deset del cor-
rent, representant a vostra excel·lència la violèn-
cia y oppròvio que havia fet lo capità de lab gale-
ra genovesa nomenada Santa Maria, en apèndrer
dins del moll o platja de la present ciutat alguns
jóvens cathalans, castellans y francesos, fent-los
posar grillons en los peus, fent-los servir a las
galeras, suplicant a vostra excel·lència manàs
donar-los libertat. Vuy han tingut notícia que lo
capità de la altre galera genovesa ha fet també lo
mateix, y que entre una y altre són onçe los qui
són pressos. Y com dits proceïments sian contra
la libertat que gosan los naturals y habitans en
aquest Principat, y ya vostra excel·lència en al-
tres ocasions ha fet mercè en manar libertar al-
tres que foren presos per capitans genovesos, y
se diga estan las galeras de partida, per lo que se
necessita de prompta remey, per so, dits depu-
tats, vehent la necessitat tan urgent, de nou su-
plican a vostra excel·lència sia de son servey fer-
los mercè en manar als capitans de estas dos
galeras genovesas donen llibertat encontinent
als onçec y altres que hauran apresos en lo moll y
platja de la present ciutat, que ho rebran a parti-
cular mercè de la mà de vostra excel·lència.

71/1r A. 19 de juny 1660.

End conformidad de las dos embajadas que vues-
tra señoría me a embiado sobre que en las dos ga-
leras de Génova que estavan en este puerto, los ca-
pitanes dellas havían detenido asta onze hombres
de todas naçiones, y puéstolos con grillos y al remo.
Y haviendo dado orden para que esta gente se he-
chase en tierra, en conformidad de las órdenes
que ellos tienen de su magestad, para no hazer
buenas boyas españoles, me responden que los que
an hecho son tres solamente, y que sólo uno es //
71/1v // catalán y el otro francés de naçión, y el
otro de la frontera de Rosellón con Francia, que
este se reputa también por francés, y que no tienen
otro hombre ninguno. Y supuesto que vuestra se-
ñoría dice que son onze, no dudo que pues me a
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enbido dos embajadas sobre esto, abrá justificado
la causa de ser esto assí, y para que yo pueda obrar
contra estos capitanes me embiará vuestra seño-
ría memoria de todos los nombres y señas destos
hombres y de que naçión son, para que con eso se
pueda caminar con la justificaçión que conbiene,
y assí lo espero de vuestra señoría en lo que preten-
de para sacar esta gente de guerra siendo vasallos
de su magestad, en que no pueden tener los capi-
tanes de galera acción para defenderlos. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelo-
na, a 18 de junio de 1660.

El marqués de Olías y Mortara.

71/2r B. Disapte, a 9 de juny 1660.

Excel·lentíssim senyor.

Losa deputats y ohydors del General de Catha-
lunya diuen que estiman molt a vostra excel·lèn-
cia la mercè que·ls fa ab lo paper que és estat ser-
vit enviar-los, en rahó de la apprehensió que los
capitans de las galeras genovesas han fet de per-
sones libres, detenint-las en las galeras per fer-las
bonas voyas. Y tornan a representar a vostra ex-
cel·lència dient que los habitants en aquest Prin-
cipat gosan, encara que no sian cathalans, de las
mateixas libertats, privilegis y perrogativas que
gosan los naturals, per ésser las gràcias y lliber-
tats concedidas al Principat, que comprenen
qualsevol que està en ell, y axí lo appèndrer y te-
nir en galera los capitans per a fer bonas voyas no
pot fer-se encara que no sian vassalls de sa ma-
gestat, que Déu guarde, sols sia dins Cathalu-
nya, y axí no se és poguda fer la detenció per los
capitans, no sols de cathalà que vuy està detin-
gut en la galera yb aprés ara peròc ni tampoch del
francès de nació ni del rossellonès. Y als //71/2v
// deputats se’ls digué, per personas de crèdit,
que eran onse, però no·s pot ben averiguar ab
certesa, perquè com los capitans los tenen a la
galera y no donen lloch a que entre allí algú per
averiguar la veritat, és difficultosa la prova. A
més de que en lo any passat, quant eran assí las
galerasd apprenguerene a Joseph Barba, cathalà,
natural del lloch de Vallfogona, vassall de fra
don Pau de Àger, vuy deputat ecclesiàstich, y
està detingut per bona voya en la galera nome-
nada Patrona de Serra, que és vuy en lo port
d’esta ciutat. Per ço, dits deputats suplican a
vostra excel·lència sia de son servey manar liber-
tar no sols al cathalà que han pres ara y a dit Bar-
ba, però encara al francès y rossellonès que con-
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fessa lo capità haver presos, y mane vostra ex-
cel·lència que un ajudant, juntament ab lo
sýndich del General, regonegan ditas galeras per
a vèurer los demés appresos, ab què speran que
vostra excel·lència los farà tota mercè, com ho
tenen experimentat del zel de vostra excel·lèn-
cia, en observança de las generals constitucions.

73/1r A.

Nominacióa dels subjectes que los molt il·lustres
senyors deputats del General de Cathalunya fan
al excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, loctinent y capità general del sa mages-
tat, que Déu guarde, en los principat de Catha-
lunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, per lo
ínterim del offici de deputat local de la ciutat de
Gerona y sa col·lecta, per lo trienni que comen-
sarà a córrer lo primer de agost pròxim vinent,
són los següents: mossèn Ignasi Prats, donsell;
mossèn Francesch Burguès, ciutadà honrat de
Gerona; mossèn Joseph Font, mercader.

Dat en Barcelona a XXVI de juliol de MDCLVIIII.

Don Joan de Grimau. Joseph Hierònim Besora.
Miquel Texidor.

Franciscus Soldevila, notarius et scriva maior
Generalis Cathalonie.

73/2r Ab. A 23 de juliol 1660.

Excel·lentíssim senyor.

Losc deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya dihuen que, per los officials de la Capitania
General, se à fet aprensió de les veles y timó de la
barca del patró Joan Jaume, vinguda de Marce-
lla, per aver descarregat robas y mercaderies en
la vila de Blanes antes de descarregar en lo port
d’esta ciutat y donar manifest a la Capitania Ge-
neral de les robas y mercaderies que aportava,
fundant-se en unes crides per vostra excel·lència
manades publicar al primer ded maig del any
1658, en lo temps que estava viva la guerra entre
la magestad del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, y del christianíssim, y estave prohibit lo
comers entre las dos coronas, lo qual à cessat per
lo tractat per les paus generals, en lo tractat de
les quals està particulament provehit, donat y
concedit lo líbero comers, en virtut del qual an

cessat totas las prohibicions que antes eran,a ha
de ésser observat lo líbero comers que en Catha-
lunya se serva y està establert y concedit per les
constitucions primera, y altres del títol «De co-
mers y seguretat de camins», en virtut de les
quals és lícitb ha qualsevol cathalà y ha qualsevol
patró anar y tornar per mar y per terra ha qualse-
vol lloch o port o vila voldrà aplegar ab mercade-
rias y sens mercaderias, sens contradicció ni en-
patxament del senyor rey, ni de sos officials.

Y, per hont les dites crides, que contenen pre-
cepte de no poder-se descarregar mercaderias
sinó en lo portal de Barcelona, són contra las
generals constitucions, y axí fou declarat en lo
Real Consell als 6 de febrer 1510, perquè avent,
per lo senyor reyc don Fernando, un edicte, dat
en Valladolid, als 16 de setembre 1509, que
prohibia carregar-se y descarregar-se mercade-
ries en lo port de Salou y altres parts marítimes
sinó en lo port y llochs en lo edicte designats, se
resolgué end lo Real Consell que la dita real pro-
visió, per obstar las generals constitucions, no se
avia de exequutar, y per consegüent resta privat
que la aprensió de dites veles feta és nul·lament
feta y contra constitucions.

Per ço los deputats, volent complir a las obliga-
cions de son offici, presentant a vostra excel·lèn-
ciae còpia de la certificació dels dits procehi-
ments que tenen feta per medi de son síndich,
ab esta enbaixada supplican sie vostra excel·lèn-
cia servit manar revocar dits procehiments fets
per los officials de la Capitania General, y resti-
tuir //73/2v // al dit patró Joan Jaume les veles y
timó tenen pres, per a què puga líbrement nave-
gar, com se prometen del zel tenen experimen-
tat en vostra excel·lència, en la observança de les
generals constitucions y ho rebran a particular
mercè.

74/r A. A 7 de juliol 1660.

Jhesús, Maria.

Enf lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors del General de Catha-
lunya als magnífichs doctors del Reial Consell,
assessors y advocat fiscal infrascrits, acerca del
modo deuen procehir en la demanda se fa en
son consistori al procurador fiscal de dèbits y
també de pensions de censals que demanan per-
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sonas que tenen vuy sa habitació y casa en los
comptats de Rosselló y Conflent, terras vuy del
christianíssim rey de França, en las quals no co-
bran los senyors deputats y oÿdors, en Barcelo-
na residints, los drets de entradas y exides, ni lo
dret de bolla, com cobraven en lo temps se fe-
ren y contractaren dits dèbits, y se obligaren y
hypothecaren los béns del General.

Attès si bé, per lo procurador fiscal del General
se pretenga que en lo temps que se hypotheca-
ren los béns del General per los deputats, en
Barcelona residints, universalment, tant en lo
present Principat com en los comptats de Ros-
selló y Serdanya, y lo que proceia de aquells
arribava a distribuir-se per los deputats en esta
ciutat residents, fermant-se un patrimoni fiscal
del General; havent-se separat y dividit, se són
formats dos patrimonis, lo un en los comptats
de Rosselló y Conflent, y lo altre en lo Principat
y comptat de Serdanya, en lo qual cas los acrea-
dors que antes de la separació cobravan sos
drets y pensions de censals del patrimoni que
distribuian los deputats en Barcelona residint,
ara, per ocasió de la dita separació del Principat,
deuen cobrar los crèdits y pensions del patrimo-
ni del General que·s cobra en lo Principat, y los
del Rosselló y Conflent del patrimoni fiscal dels
dits drets del General que allí se col·lectan, que,
encara que universalment en lo temps de la hy-
potheca tots igualment foren obligats, però la
equitat no permet en què cobren tot son crèdit
del patrimoni del General del Principat, y que
resten lo de Rosselló y Conflent immune, líbero
de estas pagas y obligacions, depauperant est
patrimoni y enriquint-se lo de aquells comptats,
mayorment no podent-se fer per los deputats
del Principat alguna repitició del que pagarian
als acreadors de Rosselló y Conflent, y per con-
següent los senyors deputats en Barcelona resi-
dints no deurian pagar ni satisfer als acreadors
de Rosselló y Conflent sos crèdits.

Però, per quant en lo capítol 7 dels acordats per
los molt il·lustres senyors comissaris de sa mages-
tat cathòlica del rey nostre senyor, que Déu
guarde, y christianíssima, dats en Figueras //74v
//a 28 de abril proppassat, se diu que cobren los
qui han seguit lo partit de sa magestat christianís-
sima las pensions de censals de la Deputació en la
mateixa conformitat i igualtat que las cobran los
qui viuen y habitan en Cathalunya, segons la for-
ma de la visita de la Deputació donada.

En lo qual capítol apar se presuposa obligació
en los senyors deputats, en Barcelona residints,
de haver de pagar als qui han seguit lo partit de
Fransa las pensions dels censals del patrimoni
fiscal del General col·lectat en lo Principat, però
no se ha declarat en raó de la obligació que tam-
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bé resta en los drets del General que·s col·lectan
en los comptats de Rosselló y Conflent, y de la
separació que·s pretén, de ont se veu que neces-
sita esta matèria de declarar sa magestat de qui
és lo principal interès en què lo General del
Principat y sos vassalls no resten més carregats
del que de dret poden estar obligats. Per ço, són
de parer que deuen los senyors deputats propo-
sar a sa magestat aquest edicte y aguardar sa
reial resolució, a mayor servey de sa magestad y
benefici del General.

Doctor Luis Ferrer. Doctor Joan Baptista Pastor.
Soler, assessor. Joffreu, assessor. Tristany, fisci Ge-
neralis advocatus.

83/1r B. Reportada per lo doctor Aleix Tristany, a 9
de setembre 1660.

Molt il·lustre senyor.

Losa deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen que antes que per lo sereníssim se-
nyor don Juan de Áustria, fill y lloctinent gene-
ral de sa magestatb en aquest Principat, se manàs
que no·s gastàs diner algú del diner proceiria del
dret de guerra, se acostumava aquell de deposar
en la taula de Barcelona, dit y escrit al magnífich
clavari a compte de la Generalitat, per paga de
las pensions dels censals manllevats, lo modo
del pagament era que·s firmava àpocha en la
casa de la Deputació y en la casa de la ciudad en
poder dels notaris respective regints los cap-
breus, portadas després estas àpocas a la casa de
la Deputació se continuassen en un llibre los pa-
gaments, i·s buydaven en altre llibre, lo qual fir-
mava lo magnífich clavari, y aquest firmat, se
aportava a la taula, a ont se feia lo pagament. 

Est modo se era alterat per ocasió que, pres per-
mísc de sa excel·lència, se erad donada llicència
als deputats y oÿdors de poder gastar de aquest
diner en la paga del tèrçio, ab què lo General ha
servit estos anys, lo que vuy cessa, y axí la co-
brança dels diners que deuen los arrendataris y
receptors de dret de guerra ha de ser com de an-
tes, deposant-se lo diner en la taula, dit y escrit
al clavari, ab lo sobredit modo.e

Però han sabut los deputats que lof magnífich
clavari ha admès molts ordes de sa excel·lència,
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y pagadas algunas quantitats de dit diner que te-
nia en son compte en la taula, sens venir cautela
dels deputats, ni estar notat en los llibres de la
Deputació los pagaments que·s feian, fent-nea

disposició sens escriptura alguna de la casa de la
Deputació, lo que pot ser molt danyós per oca-
sió de que, no estant notats en los llibres de allí
los pagaments, y no anant uniformes las notas
dels capbreus dels // 83/1v // uns al altres, fore
fàcil cosa cobrar losb acreadors una mateixa
quantitat dos vegades.

Y, desijant los deputatsc tota conformitat y unió
ab vostra senyoria, supplicand al magnífich clava-
ri quee del diner entraràf del dret de guerra en son
nom en compte de la Generalitat, no fes paga-
ment algú que no sia ab la forma referidag, anant
ab sèdula del regent los comptes del General,
perquè sia de sa mà firmada, y si acàs may tenia al-
guns ordes de sa excel·lència a ell dirigits per pa-
gar alguna cantitat que, reportat als deputats, fa-
ran lo pagament ab lo modo referit, offerint los
deputats que en las deliberacions que faran de
pagar del diner del dret de guerra per ordes, o de
sa magestat o de sa excel·lència, insertaran lo
orde en la mateixa deliberació, per a què al mag-
nífich clavari conste de que·s paga inseguint lo
orde de sa magestat, oh de sa excel·lència, que axí
o esperan de vostra senyoria y ho rebran a parti-
cular mercè.

83/2r C. A dimars 17 de setembre 1660. A dietari.

Eni aquest die ses senyories se són conferits en lo
aposento o stància de la casa del General a hont
fa sa residència Joseph Rol, receptor dels fraus,
per vèurer si dit tenia receptorj tenia en fraus, lo
qual s’és trobat personalment en dit aposento, y
ha ubert los armaris, y sols se ha trobat entrat de
nou sis sombreros negres forasters comuns, que
són estats trobats de la casa de Rafel Faget, bo-
tiguer de teles, per los arreus apresos de dita bo-
tiga per los arrendataris del dret dels sombreros
de la present ciutat y sak col·lecta.

83/3r Reportada per lo sýndich del General a 7 de se-
tembre.

Excel·lentísim senyor.

Losa deputats y ohydors del General de Catha-
lunya diuhen per segona vegada que estos dies
atràs representaren a vostra excel·lència com los
capitans de las galeras de Gènova havian fet ap-
prehenció per fer bonas voyas de alguns particu-
lars en aquesta ciutat, y, entre altres, a Francesch
Nadal Estave, aprenent de espaser, habitant en
esta ciutat, lo qual és estat relaxat per mercè feta
per vostra excel·lència. Y, tenint notícia los de-
putats eren altres los presos, procuraren en sa-
ber ab dit Esteve, lo qual digué y certifficà que
també havian pres a dos, los quals se diuhen Pe-
tit Juan y l’altre se diu Pedro, com apar del que
ha dit Esteve, y que també ne fa tràurer un altre
que estave condempnat en galera per deu anys,
y ha devuit que·i és dinsb, Gaspar Cantó, y és ca-
thalà, fou condempnat en la ciutat de Tarrago-
na en lo any 1642. Per ço suplican a vostra ex-
cel·lència sia de son reial servey manar extràurer
y posar en libertat // 83/3v // als demunt dits,
que ho rebran ha particular mercè de la mà de
vostra excel·lència.

E lo dit sýndich ha feta relació que, per estar
ocupat sa excel·lència envià lo secretari, al qual
entregà y donà lo dit paper, y donat y legit per
dit secretari, digué a dit sýndich que ell lo dona-
ria a sa excel·lència, y que·s faria lo que es poria
fer.

E més, ac 9 de setembre, ha feta relació lo dit
sýndich que, havent solicitada la demunt dita
suplicació, li ha fet de resposta el secretari de sa
excel·lència que havia manat als capitans de la
galera que·ls treguessen.

A 11 de dit és tornat dit sýndich per vèurer si
eran fora losd dits, y li feren de resposta que no·s
trobaven, y féu de resposta dit sýndich al dit se-
cretari se havian escondits, y al cap de tres dias
se’n hanaren las galeras.

84/1r A. La present resposta és estada reportada a ses
senyories per lo sýndic de la ciutat de Barcelona,
a 13 de setembre 1660.

Molt il·lustre senyor.

Lose consellers de la ciutat de Barcelona, respo-
nent a la enbaxada que per part de vostra senyo-
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ria los fou donada aserca dels pagaments dels
censals dits de la nova manlleuta, diuen que
convenen y tindran a bé que los pagaments de
dits censals en los casos se permetran, se fassan
en la forma y manera que·s acostumava, y offe-
rexen ordenar als officials de la casa de la ciutat
que continuen axí com se observava, per a què
no puga resultar dany algú al General. Y, quant
als ordes que lo magnífich clavari té de sa ex-
cel·lència, seguirà loa mateix estil, per lo que su-
plican a vostra senyoria sia servit manar als re-
ceptors y altres a qui tocha, que fassan depòsit
del diner col·lectat, que ho tindran a mercè par-
ticular.

84/2r Dissapte, a 11 de setembre 1660. Reportàb don
Sebastià Duran y don Joseph Rossell, del hàbit
de Sant Joan.

Ac petició de la ciutat de Barcelona, se ha instat
per la cort de sa magestat un decret real de què,
en cas aparegan necessàrias las asistèncias mili-
tars en lo present Principt para sa guarda y con-
servació no aige de restar las tropas naturals,
sinó que cia forastera la guarnició, lo qual de-
cret, segons se té entès, fou obtingut ab molt si-
nistras informacions, y ab motius que encara co-
lorats, tenen solament respecte a interesos privats,
y és en notable perjudici, no sols de la milícia
catalana en general, per lo que toca en la repu-
tació de tota la nació, en quant té alguns visos y
reçabis de desconfiança, però en particular dels
cavallers y officials catalans que, seguint las ar-
mas, servixen a sa magestat en ditas tropas, los
quals se troban notablement desalentats, per no
poder, subsistint dit real decret, continuar lo
servey, sinó és en províncias estranyas dexadas
de casa y pàtria, ab pocas o ningunas esperanças
de remís, del qual apar no poder-lo pas tenir
present aquest gènero de desastimació a di-
ligèncias de dita ciutat acquirida.

Y altrament encontra ab // 84/2v // las constitu-
cions de Catalunya, segons las quals tots oficials
de puesto, tant de guerra com de estat, han de
ser naturals de aquesta província, y axí resulta
de la constitució 8, títol «Que tots los officials»,
del volum 1. Per lo que dits cavallers y officials,
en nom de tota la milícia catalana, representant
esta contrafacció a vostra senyoria, qui és prò-
pria la atenció de que patesca detriment la na-
ció, tant en general com en particular, major-
ment en odi de ditas constitucions, suplican sia
de son servey enterposar sa auctoritat y son
medi encontinent ab sa excel·lència, perquè té
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notícia que ja los órdens estan en las mans a
punt de distribuir-se, y consegüentment ab sa
magestat y sos ministres majors, per a què se
suspenga la execució de dit decret, aplicant los
medis posibles per a la consecució de aquest in-
tent, que ho rebran a singular mercè de la mà de
vostra senyoria y és de justícia.

84/3r A. Aportada per don Pedro Copons, thesorer, y
Francesch Amigant, canonges de la santa Iglésia
de Barcelona, disapte, a XI de setembre 1660.

Molt il·lustres senyors.

Loa Capítol de la santa Iglésia de Barcelona diu
que, havent arribat a sa notícia una pública veu
corre per tota la ciutat de Barcelona, que per
part de la dita ciutat se ha supplicat a sa mages-
tat, Déu lo guarde, fos servit de exclòurer a tots
los naturals d’esta província que han servit y ser-
vexen en sos reals exèrcits de tots los puestos y
honras militars podran esperar de sa real clemèn-
cia, en los que se han de destribuir en esta pro-
víncia com en la frontera y ante muralla de tota
Espanya, que ha adquirit per mercè.

Novedat que, per estranya, té al Capítol ab lo
sentiment y pena de deu conciderar. Lo primer
per parèxer-li que la ciutat en lloch de ser inte-
ressada com a mare verdadera, y solicitar los
augments, convenièncias y lucre de sos fills,
sens rahó se fassa madrastra, procurant-los tant
lo contrari, com se veu de esta petició, essent
previst que lo món, quant o entenga judique no
són capassos de la seguretat requereixen estas
ocupacions aquells de qui desconfia lo que ma-
jor obligació té de amparar-los. Y també que a
ningun natural li restarà aliento per a intentar
merèxer ab sas obras si las que fins vuy, sent es-
tadas en particular y comú tant gloriosas mere-
xen aquest premi, y, lo pijor de tot, ab nota de
desestimació, per coho- // 84/3v // nestar la fra-
sis. Ni a vostra senyoria, com a cap d’esta noble
província per ninguna rahó, en lo que ha patit y
servit per spay de nou anys, podrà comparèxer a
vista de una ignomínia alcansada, no sabem per
què causa, a petició de la ciutat.

A més de que a la ciutat no li toca, en los officis
y puestos de cuydado del comú del Principat, si
sols de la política y bon govern de tot lo que
comprenen sas murallas, sens esténdrer-se ni
ampliar-se, a més que en esta ocasió pareix vol
assumir assí la auctoritat que per tants centenars
de anys, y ab tant aplàuso ha que té, y ab tant
cert exercici aqueix il·lustre concistori.
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Estas y altres rahons venen a produhir-se y seguir-
se de semblants conseqüèncias no ignorades de
vostra senyoria. Y lo no haver arribat a notícia ni
alguna demostració feta per vostra senyoria, pro-
curant, com és rahó y obligació de son puesto,
tornar per la honra de tot lo Principat y de sos na-
turals, procurant los a uns y altres sa major esti-
mació y convenièncias. Y essent tant propri de la
obligació y profeció del Capítol procurar la pau y
quietut dels provincials y ciutadans y sa major
prosperitat y augment, a aparegut com o havem
posat en execució, interposant-nos ab plegàries y
vives instàncies al excel·lentíssim senyor.

84/4r Resposta a la embaxada feta per lo molt il·lustre
Capítol de la Seu de Barcelona.

Molt il·lustre senyor.

Dea part de vostra senyoria és estada reportada
una embaxada al consistori dels deputats y oÿ-
dors, per medi dels senyors don Pedro Copons,
thesorer yb lo doctor Francisco de Amigant, ca-
nongesc d’esta cathredal, en la qual se’ls diu que
per part de la ciutat se havia suplicat a sa magestat,
Déu lo guarde, fos servit de exclòurer als naturals
de aquesta província que han servit y serveixen en
los reals exèrcits de tots los puestos y honras mili-
tars podien esperar de sa real clemència, en los
que se han de distribuhir en esta província.

Y, que, aparexent a vostra senyoria ésser esta ac-
ció en prejudici de la província y sos naturals, se
era interposat ab pregàries y vivas instàncias ab
lo excel·lentíssim senyor marquès de Olías y
Mortara, lloctinentd y capità general de sa ma-
gestat, per a què fos servit suplicar a sa magestat
manàs suspèndrer la execució d’est decret, re-
presentant-lo a dits deputats per a què fossen
servits fer los mateixos officis com a consistori
que està sempre attent a mirar y procurare las
honras y benefficis dels provincials.

Los deputats han desijat y desijan sempre cum-
plir // 84/4v // a las obligacions que els toca per
rahó de sos officis y utilitat dels cathalans, però
per poder obrar en la matèria conté la embaxada
hagueren gustat que, junt ab ella, vostra senyo-
ria fos estat servit lliurar-los còpia del memorial
que diu se ha donat per part de la ciutat a sa ma-
gestat, y juntament del real decret, perquè sem-
pre acostuma ésser molt certifficat del que diu y
representa, y perf estar-ho en esta ocasió, han

scrit a son agent procuràs haver la còpia, axí del
memorial com del real decret, y lo remetés ab la
major diligència possible, la qual, obtinguda,
los senyors deputats miraran lo fet y deliberaran
lo que apparexerà més convenient al major ser-
vey de sa magestat y beneffici dels provincials,
sens que sia necessari advertèncias de querelas
en visita, perquè entenen que axí en est fet com
en los demés que se occorren en aquella casa
procuran sempre ab tot zela acudir al servey de
sa magestat, cumplir ab las obligacions // s.n. //
de son càrrechb, observar lasc disposicions del
capítols de Cort y mirar per lo beneffici de la
Generalitat y dels naturals de aquest Principat.

84/5r Moltd il·lustres senyors los canonges de la santa
Iglésia de Barcelona.

Marquèse de Olías y Mortara, virrey y capità gene-
ral de aquest Principat. Per a què sia servit suppli-
car a sa magestad y valer-se de la intercessió del ex-
cel·lentíssim senyor don Luis de Aro y demés
senyors ministres que sia conveniència, sia servit,
no sols manar suspèndrer la execució de decret
tant prejudicial per aquest Principat y naturals, ans
bé, honrar-los com o esperan de sa real benignitat
y grandesa, ab estos y altres puestos condignes a
sos mèrits. Y a vostra senyoria supplica ab tot effec-
te sie servit fer los mateixos officis, prenent molt
per son compte y ab lo fervor que sap en matèrias
de tant pes y calitat, de què eternament restarà re-
gonegut lo Capítol, encara que sia aquesta acció
tant de la obligació de vostra senyoria.

Ab advertensa de que, no fent-ho, protestam
haver-la·y de demanar a vostra senyoria en la vi-
sita, o qualsevol altre tribunal a hont convinga,
ab tots los danys se poden seguir en la tardansa
o omissió, constant-li al Capítol o serà qualsevol
instant de temps se perdrà, per quant se troban
ja dins d’esta ciutat los ordes necessaris per a
esta execució, etcètera.

85/1r A. Reportada per lo doctor Aleix Tristany, ad-
vocat fiscal, a 18 de setembre 1660.

Excel·lentíssim senyor.

Losf deputats i oïdors del General de Catalunya
diuen que, trobant-se en poder de la Deputació
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lo lloc de Avinyó, que era de don Josef de Roca-
bertí, en lo principi de las alteracions de aquest
Principat, per los proceïments que en lo temps
de la guerra se eran fets, los deputats i oïdors
que ho foren en lo trienni de 1644 veneren, a 2
de maig 1647, a don Hiacinto de Vilanova lo
lloc i terme de Avinyó per preu de 8000 lliures,
sous, barceloneses, ab obligacions, en cas de
evicció, dels béns de la Generalitat, continuant-
se en lo matex acte de la venda com aquest lloc
era de don Josef de Rocabertí, y que se era
apropriat a la Deputació per gastos de la guerra,
i lo preu que·sa girà per dit don Hiacinto als dits
deputats se girà també a compte de guerra, i en
gastos de guerra fonc també distribuït per ells.

Féu demanda don Joseph de Rocabertí a don
Hiacinto de Vilanova en la Real Audiència, a re-
lació del noble don Fabrício Pons de Castellví,
demanant fos condemnat en restituir-li los fruits
que havia rebutsb en lo temps que havia posseït
lo lloc de Avinyó, i en la matexa causa don Hia-
cinto de Vilanova ha demanat que fosen con-
demnats los deputats en haver de refer-li, per
rahó de la evicció, tot lo que don Josef de Roca-
bertí li demanave, y en haver-li de restituir les
8000 lliures, sous, que del preu havia pagat, jun-
tament a relació de dit noble don Fabricio Pons i
de Castellví.c

I és estat condemnat don Hiacinto de Vilanova
en haver de pagar a don Josef de Rocabertí 2500
lliures, sous, per lo valor dels fruits per ell rebuts,
i també són estats condemnats los deputats i oï-
dors i lo sýndic del General en haver de refer,
donar i pagar, de pecúnias de la Generalitat, a
don Hiacinto //85/1v // de Vilanovad 8525 lliu-
res, 10 sous. De la qual sentència és estat pro-
vehit lo decret de exequció a 7 del corrent mes
de setembre, i se tem que per part de dit don
Hiacinto de Vilanova se voldran tràurer exequ-
torials i, en virtut d’ells, anar a cobrar los drets, i
satisfer-se en dita quantitat.

Los deputats i oïdors que vui són, entenen no
estar obligats a pagar a don Hiacinto de Vilano-
va de les pecúnias que vui se col·lectan dels
drets de la Generalitat, ço és, de les entrades i
exides, i de les bolles, i que los deputats i oïdors
del trienni 1644e no pogueren obligar per rahó
de evicció estos drets, per estar limitada la sua
facultat e administració a capítols de Cort. I, se-
gons disposició del capítol segon del nou redrés
de les Corts de 1599, no poden los deputats
gastar les pecúnias del General sinó és en defen-
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sa de les constitucions i de las generalitats, drets
i llibertats de la terra, ia en altres causes allí ex-
pressades, lo que està repetit en lo capítol 34 inb

fine, del redrés de 1599. D’esta disposició, es-
sent dret municipal e imprès, és ben notòria i
certa, i no se ha de crèurer voler sa magestat que
dels drets imposats per sa magestat i la Cort Ge-
neral se paguen estas quantitats a don Hiacinto
de Vilanova, qui al temps que comprà ja sabia lo
poder dels deputats, i que lo que comprave no
era de la Deputació, sinó que comprava cosa
agena, la causa ab que lo diner se havia de con-
vertir.

Los dinersc que proceexen de la exacció dels
drets de la Generalitat se distribuexen en paga
dels salaris dels oficials reals i de la casa de la De-
putació, en paga de les pencions dels censals le-
gítimament creats en Corts Generals, manlle-
vats en virtut de facultat concedida per los
senyors reis de Aragó i Cort General, los preus
dels quals censals se són convertits en paga dels
serveis que la Cort General ha fet en diversos
temps a dits senyors reys de Aragó, de immortal
memòria, i per quant les rendes de la Generali-
tat se han diminuït, ja per ocasió de la guerra, i
també per ser-se separat lo comptat de Rosselló
i Conflent, se deuen les pencions dels censals
des de lo any 1648 fins vui, que a rahó de sin-
quantad mil lliures per any, importan sis-centase

mil lliures. I si don Hiacinto de Vilanova exequ-
ta- // s.n. // ve la sentència se seguiria ésser de
millor condició son pretès crèdit tant dúbio, i
que patex les dificultats que les pencions dels
censals legítimament creats, los preus dels quals
s’és convertit en servei dels senyors reis, lo que
vostra excel·lència no deu permètrer.

Mayorment que lo dit don Hiacinto pot cobrar
son pretès crèdit de les rendes de la Generalitat
que·s cobren en Rosselló i Conflent, a hont los
ministres francesos donen per ben fetes i aproven
los fets dels deputats de aquell temps, però no de
les rendes de la Generalitat, les quals sa magestat,
que Déu guarde, per sa gran clemència és estat
servit confirmar en favor del Principat.

Per ço, dits deputats, fent sabidor a vostra ex-
cel·lència de tot aquest fet, suplican sia de son
servei fer-los mercè en manar al noble relador
no firme dits exequtorials, ni·s fase exequció al-
guna per aquest dèbit contra de la Generalitat,
que ho rebran a singular mercè.
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85/2r Reportada per lo sýndich del General a sa ex-
cel·lència, a 18 de setembre 1660.

Excel·lentíssim senyor.

Losa deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya dihuen que vostra excel·lència fou servit fer-
los saber com sa magestad, que Déu guarde, per
a pèndrer resolució y fer mercè dels offici de
guarda del portal del Àngel d’esta ciutat, prete-
nent Maria Gracià, viuda de Joseph Gracià, qui
lo obtenia, era vendible y dels officis dihuen de
justícia y no de gràcia, manà sa magestad fossen
ohits sobre lo que tenien que dir en esta matè-
ria, per lo que refereixen a vostra excel·lència.

Joseph Gracià, al temps que vivia obtenia lo of-
fici de guarda del General del portal del Àngel
d’esta ciutat, que era offici vendible y de son pa-
trimoni, del qual podia disposar en vida, renun-
ciant-lo en favor de altra persona, per si o per
son procurador, segons la forma donada en lo
capítol 89 del nou redrés deb 1599. Morí Jo-
seph Gracià en lo any 1651 dins la present ciu-
tat, en ocasió que los deputats, per causa del
contagi en esta ciutat, avian transferit son con-
sistori en la vila de Tarrassa, a hont estavan resi-
dint. Y com no avia disposat dit Gracià en vida
de dit offici, fou provehit lo ínterim per loc sere-
níssim senyor don Joan de Àustria en persona
de Jaume Casas, en favor del qual fou provehit
en proprietat per sa magestat.

Maria Gracià introduí causa en consistori dels
deputats, pretenentd que encara que fos mort
Joseph Gracià sens disposar de dit offici, però
que aquelle no estava comprès en la disposició
del capítol 89 del nou redrésf 1599, per quant
lo dit Gracià per rahó de son offici tenia obliga-
ció de fer residència en lo portal del Àngel d’es-
ta ciutat, y que lo cas fortuït de la pesta no li pot
impedir la disposició del offici, mayorment
que·s mort encontrat dit Gracià, estant encès en
//83/2v // esta ciutat lo contagi no tenia lloch lo
commers,g per hont no podia fer la disposició
de aquell.

Y per part de Jaume Casas, possessor del offici,
se responia que se avia de imputar a culpa de dit
Gracià en subjectar-se al perill de pèrdrer lo offi-
ci volent víurer y habitar en una ciutat contagio-
sa, podent anar-se’n d’ella y subrrogar altra per-

sona en son lloch, altrament podia anar-se’n,a
subrrogar altra persona en esta ciutat, y que la
disposició de aqueix capítol se és observada en
cas de morts repentinas de officials i improvisas
per ells, per mort dels quals los officis antichs se
eran fets de gràcia, per no aver-ne disposat en
vida. Estas y altras rahons foren deduhidas en lo
procés que en lo consistori dels deputats devant
dels assessors se aportava, y estant per a decla-
rar-se en ella fou demanada comunicació per lo
advocat de dit Gracià, y en son poder lo procés
s’és perdut y per les parts no s’és tornat a fer.

Açò és lo que los deputats poden informar a
vostra excel·lència en est respecte, per a què sa
magestad puga pèndrer la resolució que appare-
xerà més convenir a sa magestad y al benefici de
la Generalitat.

86/1r A 22 de setembre 1660, reportada per lo doctor
Aleix Tristany, advocat fiscal del General de Ca-
thalunya.

Excel·lentíssim senyor.

Losb deputats y ohydors del General de Chata-
lunya diuen que, trobant-se en poder de la De-
putació lo lloc Avinyó, que era de don Josef de
Rocabertí, en lo principi de las alteracions de
aquest Principat, per los proceïments que en lo
temps de la guerra se eran fets, los deputats i
ohidors que ho foren en lo trienni de mil sis-
cents quaranta-quatre veneren, a dos de maig
mil sis-cents quaranta-set, a don Hiacinto de
Vilanova lo lloc i terme de Avinyó per preu de
vuit mília lliures barceloneses, ab obligacions,
en cas de evicció dels béns, de la Generalitat,
continuant-se en lo matex acte de la venda com
aquest lloc era de don Josef de Rocabertí, y que
se era apropriat a la Deputació per gastos de la
guerra, i lo preu que·s girà per dit don Hiacinto
als dits deputats se girà també a compte de
guerra, i en gastos de guerra fonc també distri-
buït per ells.

Féu demanda don Joseph de Rocabertí a don
Hiacinto de Vilanova en la Real Audiència a re-
lació del noble don Fabrício Pons // 86/1v // de
Castellví, demanant fos condemnat en restituir-
li los fruits que havia rebuts en lo temps que ha-
via posseït lo lloc de Avinyó, i en la matexa cau-
sa don Hiacinto de Vilanova ha demanat que
fosen condemnats los deputats en haver de re-
fer-li, per rahó de la evicció, tot lo que don Jo-
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sef de Rocabertí li demanave, y en haver-li de
restituir les vuit mília lliures, que del preu havia
pagat, juntament a relació de dit noble don Fa-
brício Pons i de Castellví.

I és estat condemnat don Hiacinto de Vilanova
en haver de pagar a don Josef de Rocabertí dos
mil y sinch-centas lliures, sous, per lo valor dels
fruits per ell rebuts, i també són estats condem-
nats los deputats i oïdors i lo sýndic del General
en haver de refer, donar i pagar, de pecúnias de
la Generalitat, a don Hiacinto de Vilanova vuit
mil sinc-centes vint-y-sinch lliures, deu sous.
De la qual sentència és estat provehit lo decret
de execució a 18 del corrent mes de setembre, i
se tem que per part de dit don Hiacinto de Vila-
nova se voldran tràurer exequtorials i, en virtut
d’ells, anar a cobrar los drets, y satisfer-se en
dita quantitat.

Los deputats y ohydors que vui són, entenen //
86/2r // no estar obligats a pagar a don Hiacinto
de Vilanova de les pecúnias que vui se col·lectan
dels drets de la Generalitat, ço és, de les entrades
i exides, i de les bolles, i que los deputats i ohy-
dors del trienni mil sis-cents quaranta-quatre no
pogueren obligar per rahó de evicció estos drets,
per estar limitada la sua facultat e administració a
capítols de Cort. I, segons disposició del capítol
segon del nou redrés de les Corts de 1599, no
poden los deputats gastar les pecúnias del Gene-
ral sinó és en defensa de les constitucions i de las
generalitats, drets i llibertats de la terra, i en al-
tres causes allí expressades, lo que està repetit en
lo capítol 34 in fine, del redrés de 1599. D’esta
disposició, essent dret municipal e imprès, és
ben notòria i certa, i no se ha de crèurer voler sa
magestat que dels drets imposats per sa mages-
tat i la Cort General se paguen estas quantitats a
don Hiacinto de Vilanova, qui al temps que
comprà ja sabia lo poder dels deputats, i que lo
que comprave no era de la Deputació, sinó que
comprava cosa agena, la causa ab que lo diner se
havia de convertir.

86/2v Los dinersa que proceexen de la exacció dels
drets de la Generalitat se distribuexen en paga
dels salaris dels oficials reals i de la casa de la De-
putació, en paga de les pencions dels censals le-
gítimament creats en Corts Generals, manllevats
en virtut de facultat concedida per los senyors
reis de Aragó i Cort general, los preus dels quals
censals se són convertits en paga dels serveis que
la Cort General ha fet en diversos temps a dits
senyors reys de Aragó de immortal memòria, i
per quant les rendes de la Generalitat se ha di-
minuït, ja per ocasió de la guerra, i també per
ser-se separat lo comptat de Rosselló i Conflent,
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se deuen les pencions dels censals des de lo any
mil sis-cents quaranta-vuit fins vui, que a rahó
de sinquantaa mil lliures per any, importan sis-
centasb mil lliures. I si don Hiacinto de Vilanova
exequtave la sentència se seguiria ésser de millor
condició son pretès crèdit tant dúbio, i que pa-
tex les dificultats que les pencions dels censals
legítimament creats, los preus dels quals s’és
convertit en servei dels senyors reis, lo que vos-
tra excel·lència no deu permètrer.

s.n.r Los deputats y oÿdors estan impedints de pagar
quantitat alguna de pencions de sensals creats
sobre lo dret de guerra, per orde del sereníssim
senyor don Joan de Àustria y de vostra ex-
cel·lència, de manera que sa magestat per ara no
permet la paga dels sensals creats per los depu-
tats per rahó de la guerrac. Esta matexa rahó
procehex en la paga de la quantitat demana don
Hiacinto de Vilanova, perquè si per estos reals
ordes no·s pagan los sensals manllevats per la
guerra, quant menos se han de pagar dels drets
de la Generalitat los dèbits contractats per affers
de la guerra, y si se pagava est dèbit a don Jacin-
to de Vilanova del diner procehex del dret ordi-
nari del General y Bolla, voldrian també los
acreadors censalistes de dret de guerra, qui tam-
bé tenen obligats generalment los drets de la
Generalitat, fer lo matex, perquè ab esta forma
se habilitaria la facultat als deputats que·u foren
en los triennis durant las alteracions, de poder
obligar estos drets de la Generalitat dels dèbits y
censals de guerra, y concorra la matexa rahó en
un fet que al altre.

s.n.v Per ço, dits deputats, fent sabidor a vostra ex-
cel·lència de tot aquest fet, suplican sia de son
servei fer-los merçè en manar al noble relador
no firme dits executorials, ni·s fase execució al-
guna per aquest dèbit contra de la Generalitat,
que ho rebran a singular merçè.

88r A. Se ha de posar en dietari, en jornada de 9 de
octubre 1660.

Senyor.

Losd deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen que, trobant-se los deputats y oÿdors
del trienni 1644 en possessió del lloch de Avi-
nyó, que antes del any 1641 era de don Joseph
de Rocabertí, y en aquell any se’l apropiaren al
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General losa deputats que aleshores eran, vene-
ren dit lloch a dos de maig 1647 a don Hyacin-
to de Vilanova, per preu de vuyt mil lliures, lo
qual fou girat a compte de la guerra, y obligaren
los deputats, per rahó de evicció, tots los drets
de la Generalitat, tant los antics com també los
novament imposats en lo any 1640, ab clàusulas
generals de evicció stylades.

Reduhida la ciutat de Barcelona y Principat a la
deguda obediència de vostra magestat en lo any
1652, don Joseph de Rocabertí recobrà lo lloch
de Avinyó, y la possessió que antes tenia, restant
privat d’ella don Hyacinto. Y, volent don Jo-
seph ésser satisfet en los fruyts que havia rebut
don Hyacinto, en virtut de la compra feta per
los deputats, comensà causa en la Reial Audièn-
cia, a relació del noble don Fabrício Pons de
Castellví, demanant fos condempnat don Hya-
cinto a la restitució dels fruyts, a la qual causas
don Hyacinto cità als deputats y ohidors y al
sýndich del General, demanant fossen condem-
nats per rahó de la evicció a la restitució del
preu y a tot lo demés que per rahó de la evicció
restaven obligats, y fou proferida sentència als
25 de maig del corrent any 1660, ab la qual don
Hyacinto fou condemnat a pagar y restituhir a
don Joseph de Rocabertí dos mil y cinc-centes
lliures per los fruyts, y condemnats també los
deputats y oÿdorsb y lo sýndich del General, en
pagar a don Hyacinto de Vilanova vuyt mil
cinc-centesc vint-y-cinc lliuresd per lo preu rebut
y tots los gastos y demés que de naturaleza de la
evicció venian a dèurer, y en totes les despeses.
D’esta sentència fou provehit lo decret de exe-
cució a 18 de setembre passat, y presentada
scriptura als deputats per la evicció, cominant
aquella en los arrendaments dels drets de la Ge-
neralitat, axí de les entrades y exidas com també
dels drets de las bollas.e

Los deputats y oÿdors, vehent est estat de esta
pretensió, representaren ab un memorial al
marquès de Olías y Mortara, lloctinentf y capità
general de sa magestat, sa justícia, y las rahons
que tenian, tant del servey de vostra magestat
com benefici de la Generalitat, per a què fos ser-
vit no permètrer se executàs esta sentència //88v
// en los drets vuy se col·lectan. Remetés est
memorial al conceller, y després de haver-se
tractat ab lo Realg Consell en sa sala, se respon-
gué que lo que·s deya en lo paper se deduís ju-
dicialment. Y, no obstant que esta causa, com a

fiscal del General, se havia de tractar quant al in-
terès de la repitisió del preu pretesa per don
Hyacinto de Vilanovaa en la casa de la Deputa-
ció, puix los privilegis fiscals per los predeces-
sors de vostra magestat en consistori dels depu-
tats communicats, no sols comprenen la
exacció, però encara la defensa del exigit,b que
altrament lo privilegic no tindria lo effecte que
en las concessions se considerà. Ab tot, lo
sýndich las deduhí judicialment, per llevar
totesd competènciese, y per prestar lof degut ob-
sequi a vostra magestat, considerada la qualitat
de la pretensió y la causa perquè·s demanave, y
de nou las representan los deputats y ohidors a
vostra magestat.

La Cort General donà forma ab los capítols en
diversas Corts stablerts al modo de la adminis-
tracióg de les rendes y drets de la Generalitat, y
en quinas causas lo procehit dels drets se havia
de distribuir, y en particular ab lo capítol 2 del
redrés de les Corts de 1599, ordenant que los
deputats no pugan gastar las pecúnias de la Ge-
neralitat sinó és per defensió de les generalitats,
drets y libertats de la terra, y per casos de alegria
de vinguda de sa magestat al Principat, corona-
ció, noces, demonstració de dol, per compres y
obres necessàries, y no per altres casos;h y se
confirmà ab lo capítol 34 dei les matexes coses,
en lo fi de aquell; ningú dels quals casos procehí
en la venda del lloch de Avinyó, y recepció del
preu per los deputats qui veneren, la qual prohi-
bició llevà als deputats que ho foren en lo trien-
ni 1644,j la facultat de poder obligark los béns
del General y sos drets.l

En lo acte de la compra féu don Hyacinto de
Vilanova del lloch de Avinyó, expressament se li
diu per los venedors que no era propri del Ge-
neral ni son patrimoni, sinó de don Joseph de
Rocabertí, ab que ja al temps comprà lo lloch ja
sabia era cosa agena de la Deputació, que venia,
per hont cessa la evicció contra lo General ym

restitució del preu, majorment per no haver-hi
clàusula special que se prometés la evicció en cas
que don Joseph de Rocabertí lo recobràs.
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s.n. Dietari a 9 de setembre 1660.

Las Corts Generals legítimament congregades
per los senyors reys de Aragó, de immortal
memòria, per acudir als serveys que a sas mages-
tats fehia, carregà y manllevà molts censals,
obligant a la paga de les pensions los drets que
se cobrarian y, són en tant gran número, que
importan quiscun any mésa de sinquanta mil
lliures. Y, com, per ocasió de la guerra y ocupa-
ció del francès de molta part de Cathalunya se
hajan diminuïdes les entrades del General, y ara
haje cessat la cobrança del dret en Rosselló y
Conflent, no se pot acudir a la paga de les pen-
sions puntualment, axí que se deuen des del any
1648, que importan sis-centes mil lliures, per la
paga de les quals se ha donat formab en las visi-
tas del General que los deputats no poguessen
pagar sinó per anysc, servant entre los crehedors
ygualtat, y esta se prometé també tenir ab los
crehedors vuy estan en Rosselló en lo capítol 7
dels capitulats en Figueres, als 28 de abril prop-
passat. També se pagan de les rendes de la Ge-
neralitat los salaris dels concellerd, regent la Real
Cancellaria, doctors del Real Consell y altres of-
ficials reals, y de la casa de la Deputació, que im-
portan cercae de quoranta mil lliures. Ab què se
veuen las causas en què se convertexen las pecú-
nias de la Generalitat. Si don Hyacinto de Vila-
nova cobrave son pretès crèdit de vuyt milf y
cinc-centes lliures tot de present, y executave sa
sentència se seguiriag una perturbació gran al
orde se té en los pagaments del General, seria
proferit en la paga als acrehedors censalistas le-
gítimament creats, los preus dels qualsh se han
empleat en servey del predecessors de vostra
magestad, y dels salaris dels officials, fent-sei dif-
ficultosa sa cobrança, essent son crèdit tant dú-
bio y de la qualitat que se ha referit.

Crearen-se, per los deputats y oÿdors que ho fo-
ren en lo any 1640 y trienni 1644, tres-centes
mil lliures de censal, per paga dels quals y sa se-
guretat no sols obligaren losj deputats eren las
horas los drets quek // s.n. // novament se impo-
sarenl, però encara tots los béns y drets de la
Generalitat a la obligació general.m Y, per orde
de vostra magestat y los lloctinens generals vuy
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estas pensions no·s pagan del nou dret imposat.
Però sia don Hyacinto de Vilanova tenia obli-
gats los drets antics del General a la evicció pro-
mesa per los deputats del trienni 1644, y resta-
veb lac facultat dels deputats habilitada per
obligar los drets vuy se exigexen del General
restaria també confirmadad la facultat en los de-
putats del triennie 1638 y 1641 en poder obli-
gar als censals de la nova ampra los drets de la
Generalitat vuy se cobran, y podrian losf crehe-
dors dirigir las exaccions executivas contra los
drets antics del General, lo que seria en detri-
ment dels salaris y pencions dels censals creats
en Cort general, y de exa manera cobrarian los
crehedors censalistas de la nova ampra dels drets
vells ses pensions, que del dret nou dit de guer-
ra no poden cobrar sens orde de vostra mages-
tat og son lloctinent general.

Per çoh los deputats suplican a vostra magestad
sie de son real servey manar que aquest pretès
crèdit de don Hyacinto de Vilanova no sie pagat
dels drets del General vuy se col·lectan y admi-
nistran per los deputats,i que ho rebran a parti-
cular mercè de la real mà dej vostra magesta.

89/1r Memorialk dels subjectes que a sa magestat, que
Déu guarde, proposan los deputats y ohydors
de comptes del General de Cathalunya per lo
offici de receptor de dit General de la ciutat de
Gerona, que vacca per mort de Miquel Cerdà,
últim posessor de dit offici, són los següents:
primo, don Thomàs Malla y Ribas; don Jaume
Francolí; Jaume Narcís Camps, de la dita ciutat
de Gerona.

Dat en Barcelona, a 22 de octubre 1660.

89/2r Proposició dels subjectes que los molt il·lustres
senyors deputats y ohydors del General de Ca-
thalunya fan al excel·lentíssim senyor marquès
de Olías y Mortara, lloctinent y capità general
en lo present principat de Cathalunya, per lo ín-
terim del offici de receptor de dit General de la
ciutat de Gerona, que vacca per mort de Miquel
Cerdà, últim possessor de dit offici, són los se-
güents: primo, don Thomàs Malla y Ribas; don
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Jaume Francolí; Jaume Narcís Camps, de la dita
ciutat de Gerona.

Dat en Barcelona, a 22 de octubre 1660.

Don Àngel del Paz. Fra don Pau de Àger. Luýs
Lopico de Xixon.

Don Joannes Argila, civis honoratus Barcinone,
scriva maior Generali Cathalonie.

92r Diea nona mensis aprillis anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo quinquagesimo
quarto Barcinone.

Ego, Joannes Franciscus Ferrer, mercator civis
Barcinone, obtinens officium auditoris regentis
computorum domus Generalis presentis Cathalo-
nie principatus, gratis, et cetera, constituo et or-
dino procuratores meos certos, et cetera, itaquod,
et cetera, vos, dominam Mariangelam Ferrer et
Pages, uxorem meam, nobilem dompnam Isabe-
llem de Paguera, viduam magnifici Simonis
Camprena, utriusque juris doctoris, et Alexium
Massaguer, mercatorem, cives Barcinone, licet
absentes, et cetera, et quemlibet vestrum insoli-
dum, itaquod, primitus occupatis condicio, et ce-
tera, ad videlicet pro me et nomine meo dictum
officium auditoris regentis computorum domus
Deputacionis Generalis presentis Cathalonie
principatus, cum omnibus juribus, salariis, lu-
criis et emolumentis eiusdem in favorem persone
vobis et cuislibet vestrum benevise, in manibus et
posse admodum illustrium dominorum deputa-
torum Generalis Cathalonie, renunciandum et
cedendum et pro his, et cetera, coram dictis ad-
modum illustribus dominis deputatis Generalis
Cathalonie et in eorum consistorio comparen-
dum et interessendum, et quascumque suplica-
ciones, tam verbo qaum in scriptis ad efectum 
admissionis dicte renunciacionis dicti officii
dandum, offerendum et presentandum, et eas de-
cretari et provideri petendum eosque humiliter
suplicandum quatenus dictam // 92v // renun-
ciacionem admittant et omnia alia que in pre-
dictis et sirca predicta necessaria fuerunt et opor-
tuna faciendum, et demum, et cetera, promitto
rattum, et cetera.

Testes sunt reverendus Paulus Company, presbi-
ter in ecclesie parrochiali Sancti Petri Puella-
rum, presentis civitatis Barcinone beneficiatus, et
magnificus Franciscus Gimbert, medecine doctor
cives Barcinone.

In quorum calamo proprio scriptorum fidem,
ego, Josephus Boleda, apostolica et regia auctori-
tatibus notarius publicus Barcinone, hic me subs-
cribo et meum solitum appono sig + num.

95/1r Reportada per lo abat fra don Gispert Amat, don
Francisco Sala, y Joan Batista Monfar y Sorts, di-
jous a 9 de dezembre 1660. A.

Excel·lentíssim senyor.

Losa deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya, diuen que, per mà de vostra excel·lència,
han rebut una carta de sa magestat, que Déu
guarde, de 26 de novembre proppassat, ab la
qual sa magestat nos fa mercè de tenir a bé de
exceptuar al present Principat y a sos naturals de
haver de pagar lo dret de maridatge per ajuda
dels gastos del casament de la sereníssimab se-
nyora dona Maria Theresa de Àustria, sa filla, ab
lo rey christianíssim de França, de la qual mercè
de sa magestat fem particulars gràcias a vostra
excel·lència, pus per son medi y informe ha sa-
but sa magestat lo quant estos sos fidelíssims
vassalls desijan acudir y cumplir en lo que sa
possibilitat los dóna lloch, al mayor servey de sa
magestat, y no menos se prometan de la gran-
desa de vostra excel·lència, y del que tenen ex-
perimentat que, en què enc avant se offerirà en
beneffici de aquest Principat y sos naturals, los
empararà y ajudarà per alcansar majors mercèsd

de sa magestat, estant sempre los deputats molt
promptes en lo que serà servite manar-los vostra
excel·lència.

95/2r Procura de misser Martínez per ha
renunciar lo offici de la Deputació.
B.

Dief veneris vigesima quarta mensis marcii anno
a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quin-
quagesimo primo Barcinone.

Ego, Didacus Martinez, utriusque juris doctor
Barcinone populatus, coadjutor primus scribanie
majoris domus Deputacionis Generalis Cathalo-
nie, gratis, et cetera, constituo et ordino vos, do-
minam Angelam Martinez et de Folcras, consor-
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tem meam et magnificum Narcisum Mir, utrius-
que juris doctoris Barcinone populatum, licet ab-
sentes, et cetera, et utrumque vestrum insolidum,
procuratores meors certos, et cetera. Itaquod, et
cetera, ad videlicet, pro me et nomine meo, coram
admodum illustribus dominis deputatis et audi-
toribus computorum dicti Generalis Cathalonie,
qui nunc sunt et pro tempore fuerint, semel et
pluries comparendum et dictum meum officium
coadjutoris primi scribanie majoris dicte domus,
in manu et posse dictorum dominorum deputato-
rum et auditorum, in favorem persone seu perso-
narum vobis, dictis procuratoribus meis constitu-
tis seu utriusque vestrum insolidum, bene vise seu
benevisarum et per vos utrumque // 95/2v // ves-
trum nominande seu designande aut nominanda-
rum seu designandarum semel et pluries renun-
ciandum et eam seu eas de dicti officio provideri
juxta formam generalium constitucionum presen-
tis principatus Cathalonie, capitulorum et actuum
Curiarum, usum, practicam, stylum et observan-
ciam dicti Generalis, et renunciacionem seu re-
nunciaciones hujusmodi<n> admitti petendum,
instandum et supplicandum, et de his quecunque
instrumenta utilia et necessaria seu quomodoli-
bet opportuna faciendum e firmandum, et cete-
ra, et pro his quascunque supplicaciones tam ver-
bo quam in scriptis offerendum, porrigendum et
presentandum, et cum posse substituendi, et cete-
ra, et demum, et cetera, promitto habere rattum,
et cetera, et non revocare, et cetera.

Testes sunt reverendus Petrus Guardiola, presbi-
ter Barcinone residens, et Joannes Yvanyes, nota-
rius causidicus civis Barcinone.

In quorum fidem ego, Josephus Quatracasas et
Sala, notarius publicus Barcinone, hic meum ap-
pono sig + num.

96/1r Pragmàtica.

A. Die XIIII decembris 1660.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors del General de Catha-
lunya, assessors, advocat fiscal y doctors consu-
lents infrascrits, açerca de las diligèncias que
deuran fer ses senyories per la opposició de la
contrafacciób a les generals constitucions que
procehex de la publicació de la real pragmàtica
de les monedes feta per sa magestat, Déu guar-
de, manada publicar en Barcelona, a 4 de agost
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1659, supposadas las moltas que extrajudicial-
ment fins avuy se són fetas, o, si no avent-se
conseguit ab estos medis la revocació de dita
pragmàtica deuen ses senyories procehir a di-
ligèncias judicials. Vista la dita real pragmàtica,
publicada a 4 d agost 1659. Vist lo vot fet per
los assessors, advocat fiscal y doctors aplicats
donat als senyors deputats a 18 de agost 1658,
lo qual se resolgué que la dita real pragmàtica
encontrava ab la constitució «Revocant» 7, títol
«De dret del fisch», y ab la constitució 1, títol
«De usatjes, constitucions, etcètera».

Vista la embaxada feta per part de ses senyories
a 20 del matex mes de agost al excel·lentíssim
senyor marquès de Olías y Mortara, lloctinent,
etcètera, suplicant a sa excel·lència fos servit ma-
nar [...] ditas contrafaccions, y no permetés que
dita real pragmàtica sie posada en execució. Vis-
ta altra embaxada feta a sa excel·lència, del ma-
tex tenor que la antecedent, en lo die de 25 de
agost del matex any.

Vista altra embaxada del matex tenor feta a sa
excel·lència al primer de setembre de dit any
1659. Vista una carta de sa magestat, dada en
Madrid a 6 de setembre del matex any, en què
diu sa magestat que la pragmàtica no contenia
cosa que fos contra las constitucions, y que los
accidents del temps, la causa publicada, lo avien
obligat a resòldrer los punts que contenia en be-
nefici dels natals de aquest Princpat, com a de-
pendents y accessoris dels edictes de les mone-
des, y que axí suspengan los deputats las
instàncias que contra ella fan, dexant qualsevol
pretenció per las primeras Corts. Vista la carta
feta per los senyors deputats a sa magestat en
rahó de la pragmàtica en 27 del matex mes de
setembre, continuada en registre. Vist lo paper
que se envià junt ab dita carta, continuat en die-
tari, en jornada de dit dia de 27 de setembre, en
lo qual se continuan y representan las contra- //
96/1v // faccions que procehexen de la publica-
ció de dita real pragmàtica. Vista altra carta de sa
magestat, dada en Madrid, a 24 de janer 1660,
continuada en lo dietari a 13 de febrer, en la
qual sa magestat scriu que, vistas per una part
molt políticament las rahons y fonaments que
representaven en rahó de la pragmàtica, y per al-
tra part lo que importava remediar per medi del
disposat los grans danys y plets que se suscitaren
respecte de la baxa de les monedes y forma de sa-
tisfer-se los dèbits y depòsits fets antes y després
de ella, com sie que no·s contravinga a ninguna
de las constitucions, sinó que lo fi és estat decla-
rar la forma y intel·ligència dels edictes que·s fe-
ren, per a obviar plets que se havian suscitat per
causa de ells, y que assò era per temps llimitat, y
que an fet pragmàticas los senyors reys de Aragó
quant à convingut, y que per esta pragmàtica an
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proceit diverses instàncies y súplicas de moltas
universitats que avian recorregut a sa magestat
per remey del dany que patien, avie aparegut
que prevalien estes causas, y que no les hi avia
que obligar a innovar del resolt. Vista altra carta
scrita per los senyors deputats a sa magestat en
10 de abril proppassat, en registre continuada,
tornant altra vegada a representar a sa magestat
y ab altre memorial imprès que se remeté, las
contrafaccions de dita real pragmàtica. Vista laa

carta de sa magestat, dada en 4 de agost, ab que
sa magestat diu no aver trobat contrafacció ab
ella, lo que antes ab dit paper se avia representat,
ni aver-hi motiu just ni causa alguna per a no in-
novar de lo disposat en ella.

Vist un paper fet per lo doctor Francesc Ferrer,
degà y canonge de la Seu de Barcelona, Alexan-
dre de Aguilar y misser Miquel Joan Magarola,
elets nomenats per los senyors deputats del
trienni 1623, en execució de resolució presa en
braços, continuat en dietari en jornada de 15 de
abril 1625, referint-se en ell com desde lo any
1655 no·s trobava sinó en dos casos agués com-
paregut lo sýndic del General judicialment en la
Reial Audiència, en fets de contra- // 96/2r //
faccions, sinó sols extrajudicialment se era op-
posat, donant suplicacions, requestas y scriptu-
ras, expressant la paraula extrajudicialment per-
què no·s pogués duptar ni pretèndrer que sa
pretensió fos judicial.

Vist lo vot fet en braços a 7 de abril 1625, en
què se digué que lo sýndic del General fos part
en la Audiència judicialment, en rahó de la con-
trafacció de la pragmàtica dels pedrenyals publi-
cada a 9 de agots 1612. Vist un vot fet per los as-
sessors y advocat fiscal del General y que doctors
graves aplicats, a 2 de maig 1625, y ponderats las
exemplars en ell referits del que succeí a 25 de
agost 1593, y 5 de novembre 1596, y altres en
dit vot mencionats, conclohent en son vot que
per constitucions de Cathalunya ni altrament no
tenien obligació los senyors deputats per si ni
per son sýndic comparèxer judicialment en la
Reial Audiència per lo reparo de dita contrafac-
ció, sinó que satisfeyan a sa obligació procurant
lo remey extrajudicialment, continuant los pro-
cehiments en la forma que en dit negoci fins
aleshores se era observat sempre en la casa de la
Deputació, de opposar-se extrajudicialment y no
judicialment a semblants contrafaccions de
constitucions, majorment que en lo cas occor-
rent de la pragmàtica dels pedrenyals militavan
moltas causas y rahons de consideració, per les
quals no avien de comparèxer judicialment.

Vist altre vot donat als senyors deputats als 10 de

maig 1634, acerca de la contrafacció de la
pragmàtica dada en Madrid a 11 de abril 1630,
sobre de la jurisdicció de la Ballia General y de-
claració dels feus, en lo qual fou resolt que, per
quant ab les embaxades fetes al lloctinent de sa
magestat no era estat possible obtenir lo reparo
de ditas contrafaccions, ans bé, que cada dia va
rebent lo Principat prejudicis per observança de
la pragmàtica, tenint altre remey donat per les
constitucions, no és just se dexen de intentar, y
en particular lo remey de la firma del dubte, lo
qual en dit cas se podie practicar sens que si sabés
consi- //96/2v //derar inconvenient o causa spe-
cial, perquè no·s degués intentar, y se tenia gran
confiança que per aquest medi, avent de córrer
per lo Concell Real, se conseguiria la justícia que
per ço en aquest cas particular convenia, que dits
senyors deputats procehissen segons la forma de
la constitució «Poch valdria», y altres aplicables,
axí com en les constitucions està disposat, en exe-
cució del qual vot, com se conté en dietari en dit
die de 10 de maig, resolgueren los senyors depu-
tats que·s posàs en execució, però no se trobà
que·s firmàs dit dubte per lo sýndic del General
judicialment, ni que se presentassen les scriptures
que en lo vot se deja que se presentassen, antes bé,
aquell se firmà per lo balle general y assesors de
dita Ballia, per ocasió de unas requestas,a segons
la forma de dita constitució, se’ls presentaren per
procuradors de algunas personas militars; y als 3
de febrer 1639 fou declarat dit dupte segons la
forma de la constitució «Poch valdria» contra la
contrafacció presentada en la present casa.

Vist tot lo demés que se avia de vèurer, són de
vot y parer que per ara los senyors deputats y
oÿdors continuen les instàncies ab sa magestat
extrajudicialment per alcançar la revocació de
dita pragmàtica, valent-se dels medis extrajudi-
cials convenients que millor aparexeran a ses se-
nyories, sens valer-se dels judicials.

Soler, assessor. Tristany, fisci Generalis advocatus.
Joffreu, assessor. Sabater, consulens. Valencia, con-
sulens. Grymosachs. Ripoll, consulens. Bru et de
Olzina, consulens. Ruffach, consulens. Costa, con-
sulens.

97/1r A. A 25 de dezembre.

Senyor.

Losb deputats y ohydors del General de Catha-
lunya diuen que vostra magestat ha fet mercè a
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Joseph Hieroni Thomàs del offici de receptor
de la taula y Deputació local de la col·lecta de
Tarragona, vacant per renunciació feta per lo
procurador de Francesch Vidiella y Roger, pro-
prietari de dit offici, en mà del vicecanceller del
Consell Supremo de Aragó, en lo dia de vint-y-
sis de octubre proppassat, lo qual privilegi és es-
tat presentat en son consistori per part del dit
Joseph Hierònym Thomàs, per a què los depu-
tats y ohydors lo posasen en execució. Los
quals, representan a vostra magestat los reparos
tenen en la execució del real privilegi, sperant
de la real clemència de vostra magestat, attesas
aquellas, manarà no se passe avant en execució
de dit privilegi.

Lo offici de receptor de la Deputació local de la
col·lecta de Tarragona no és dels officis com-
prats, sinó dels officis //97/1v //diuen de gràcia,
durador tota la vida, y de ellos lo official no·n
pot disposar, y en cas de vacància és estat servit
vostra magestat fer mercè als deputats que pro-
posassen terna a vostra magestat si era major lo
salari de trenta lliures; y, en lo capítol vuitanta-
nou del redrés del General de les Corts de mil
sinch-cents noranta-nou, se statuex que los offi-
cials provehits de estos officis no pugan en al-
gun temps desexir-se’n y fer partit de dits offi-
cis, sinó que se hajen de acabar y consumir ab sa
vida, prohibint als deputats la admissió de las re-
nunciacions en dits officis en favor de altra per-
sona particular, ans renunciant, axí los deputats
podien provehir aquells com si vacassen per
mort, volent que se entenga dits officis en dit
cas de vacació per mort, ser de la mateixa mane-
ra com los officis que·s trahuen per insecula-
cions. En la disposició de aquest capítol està
comprès lo cas de renunciació feta per dit Fran-
cesch Vidiella en favor de dit Thomàs, a demés
que havent fet mercè vostra magestat als depu-
tats de poder proposar terna en las vacàncias
d’estos //s.n. //officis a vostra magestat, y adme-
tent-se la renunciació per dit Vidiella feta, se
obriria camí en què los deputats no tindrian la
proposició de subjectes per la vaccant de la qual
vostra magestat ha fet mercè als deputats.

També se representan a vostra magestat que
semblants renunciacions d’estos officis en favor
de altra persona particular may acostuma de fer
lo official proprietari, sinó és precehint alguna
conveniència entre las mateixas parts, lo que se-
ria contra disposició del capítol segon de redrés
de las Corts mil sinch-cents trenta-tres. Y si bé
esta disposició de capítol no puga compèndrer
las renunciacions se farian devant del vicecance-
ller de vostra magestat, però, infereix-se d’ell
quant ha desijat la Cort General de què los offi-
cials provehits no donassen ni pagassen quanti-
tats algunas per rahó de sa provisió, per tenir-se
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axí major satisfacció de la integritat en lo servey
del offici, y se esclou ab esta forma la gratitut
que·s presum en lo qui obté a favor del qui ha
renunciat.

Dit Francesch Vidiella resta devent del que té
rebut com a receptor dels diners del General la
quantitat de 985 lliures, 10 sous, 10 1/2. Com
veurà vostra magestat // s.n. // ab la fe fa lo scri-
vent racional d’esta casa, y ab lo capítol nou de
las Corts de mil sinch-cents quaranta-dos, del
dret del General està disposat que los officials
pecuniaris que·s trobaran ser debitors al Gene-
ral, ans de admètrer la renunciació dela offici a
de haver pagat tot lo que·s trobarà ésser deutor,
lo que també impedeix lo aver pogut fer dit Vi-
diella la renunciació de dit offici.

Totas las quals cosas representan a vostra ma-
gestat los deputats, suplicant sie de son servey,
com a més ben informat, manar suspèndrer la
execució de dit privilegi, admetent estas causas
que, ab lo humil respecte y reverència, propo-
san los deputats a vostra magestad, que ho re-
bran a singular gràcia y mercè de la mà de vostra
magestad.

Doctor Joannes Argila, civis honoratis Barcino-
ne, scriva major Generalis Cathalonie.

97/2r A. A 24 de desembre 1660.

Instrucciób per lo doctor Jaume Riusech, subr-
rogatc, sýndich del General, del que se ha de
obrar y fer en la ciutat de Gerona.

Primo, se ha de conferir ab lo senyor deputat lo-
cal, demanant-li la carta dels senyors deputats
que apart aporta.

Ítem, pendrà lo scrivà o notari de la Deputació
local de Gerona, y ab sa companya y testimonis
se conferirà devant de mossèn Agustí Savarés,
notari de dita ciutat, y li presentarà la scriptura
que apart aporta, y farà ostensió quant la pre-
sentarà de diner per pagar lo salari a dit Savarés;
y quant, passats dos dias del punt y hora que la
scriptura li serà presentada, procurarà que si dit
Savarés no ha respost, que lo notari de la Depu-
tació local lliure còpia auctèntica de la presenta-
ció de dita scriptura.

Ítem, que si acàs dit Savarés li donava còpia
auctèntica de la proposició feta en dita convoca-
ció, y del demés se demana T. Trobat, T. Ciura-
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na y Salvador Suardell, en dita requesta, ont li
donave requesta, a leshores, junt ab lo acte //
97/2v // de la presentació de ella, y de la resposta
que farà dit Savarés, o envie per propri als se-
nyors deputats, donant-los també notícia del
que veurà y se offerirà avisar.

Ítem, se informarà si los arrestos fets dels tres
sýndichs de la dita vegueria dins la ciutat de Ge-
rona, en casos particulars són estats fets per lo ve-
guer a solas, sens provisió de assessor, o de pa-
raula o en scrits, y si dit Savarés té los actes de dits
arrestos que li·n done còpia auctèntica, reque-
rint-lo en quant no·ls vulla donar ab altre scrip-
tura que minutarà, y si altre los té, tràurer-los.

Ítem, que no·s moga de la ciutat de Gerona fins
tinga altre orde dels deputats. Dat en Barcelo-
na, a XXIIII de dezembre MDCLX.

Fra don Pau de Àger.

Doctor Joannes Argila, civis honoratus Barcino-
ne, scriba major Generalis Cathalonie.

In registro comuni, 2, folio XXXIIII.

97/3r Attestora et in dubiam fidem facio ego, Raphael
Bonastra, presbiter, comensalis Sancte Anne,
auctoritatibus apostolica et regie notarius publi-
cus, adjutorque primus scribanie majoris Gene-
ralis Cathalonie, quod in capibrevio in quo des-
cribuntur nomina et cognomina illustrium
dominorum deputatorum et aliorum officialium
dicti Generalis Cathalonie, et in quo continuata
sunt et descripta salaria que a dictis deputatis et
officialibus respective racione dictorum suorum
officiorum percipiuntur a dicto Generali inter
alia in eodem capibrevio, sub foleo LXXXXVI
desorius [...] continuata sunt sequencia: «Rebarà
lo dit salari y obté vui lo sobredit offici de
sýndich del General de Cathalunya, Joan Pau de
Lloselles, donzell, provehit de dit offici per sa
magestat ab son real privilegi, dat en la vila de
Madrit, a 5 de juliol 1656, qui jurà en mà y po-
der dels molt il·lustres senyors deputats, a 25 de
juliol 1656, del que·n fa fe Domingo Soler,
doctor en drets y scrivà major del dit General de
Cathalunya.»

De premissis propria manu scriptis fidem facio
ego, dictus Raphael Bonastra, notarius et adju-
tor primus scribanie majoris supra memoratus,
hec propria scribens manu die vigesima quarta
desembris 1660, in [...] mandati die presenti ver-
bo mihi facti per admodum illustres dominos de-
putatos dicti Generalis.

97/4r C.

Certifficha y fas fe yo, lo devall scrit, com Joan
Pau de Lloselles, donsell, síndich del General de
Cathalunya, fonch provehit del offici de síndich
del General per los molt il·lustres senyors depu-
tats y oÿdors de comptes del dit General, a vint-
y-sinch de juliol mil sis-cents sinquanta-sis,
consta en lo llibre de Deliberacions, sots dita
jornada, usant de la facultat y potestat a ell atri-
buhida per dits molt il·lustres senyors deputats
y oÿdors de poder substituir en la dita provisió
en son favor feta, substitueix en dit nom al doc-
tor Jaume Riusech, per a presentar qualsevols
papers e o scripturas pertanyents a beneffici de
la Generalitat y del Principat, y de la presentació
de aquellas requerir a qualsevol notari ne leve
acte o actes. Dat en Barcelona, a XXIIII de de-
zembre MDCLX.

Lo doctor Joan Argila, ciutadà honrat de Barce-
lona, scrivà major de la Deputació del General
de Cathalunya.

97/5r D. Se a de assentar en dietari a 24 de dezembre
1660, divendres.

Losb senyors deputats y oÿdors del General de
Cathalunya han tingut notícia que per lo mag-
nífich Jaume Guitart, veguer de la present ciutat
de Gerona, se féu convocaçió als 11 del corrent
mes de dezembre 1660, en lo monestir de Sant
Francesch de la present ciutat, delsc síndichs de
la vegueria streta y ballia forana de Gerona, ab
assistència de vostra mercè, mosèn Augustí Sa-
varez, notari públich de la dita ciutat, en la qual
convocació se féu per dit Jaume Guitart propo-
sició de alguna cosa que·s demanava fessen dits
síndichs. Y, havent-se informat a dit concistori
dels senyors deputats que la proposició per dit
magnífich veguer feta tenia alguna opposició a
las generals constitucions, desijant saber la
matèria conté y certificar-sed ab la proposisió
del que se’ls ha referit, para poder sas senyorias
deliberar lo que deuan fer per a cumplir ab la
obligació de sos càrrechs. Per ço, lo doctore Jau-
me Riusech, subrogat síndich del General, feent
fe de son sindicatf, requereix a vostra mercè y
interpel·la dit mosèn Agustí Savarés que li don
còpia auctèntica de la proposisió feta en dita
convocasió per lo magnífich Jaume Guitart, ve-
guer, de las respostas fetas per los síndichs con-
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vocats, y del que aqueix dia de 11 de dezembre
o altre mes ende dit dia fou fet en la convocasió
dels síndichs de la vegueria streta y ballia forana
de Gerona, dela que vostra mercè ne llevà acte o
continuà com a notari y està en son poder, offe-
rint pagar lo just salari a vostra mercè, y fa per
est effecte ocular ostensió de aquell, protestant
en cas de recusasió de tot lo que de dret serà lí-
cit y permès. Requirens notarius, et cetera.

97/6r Alb doctor Jaume Riusech.

Lac occasió que·ns mogué per a enviar a vostra
mercè a qui fou lo no haver volgut Agustí Savar-
rés, qui entrevingué com a notari en la congre-
gació que·s féu dels sýndichs o jurats dels llochs
de la vegueria estreta y batllia forana de Gerona,
donar ni entregar còpia de las proposicions y
deliberacions que se havian presas, las quals ja
vostra mercè nos ha enviat. Y juntament també
havem rebut los actes dels arrestos que a 13 de
dezembre se feren en casas de alguns particulars
de eixa ciutat: de Salvador Suardell, Salvador
Ciurana y Narcís Trobat, sýndichs de aqueixa
vegueria, per lo veguer de aquella. Y, junta-
ment, las cancel·lacions fetas a 25 del mateix, y
també tres actes de arrests als mateixos fets lo
mateix dia de 25 de dezembre per tota exa ciu-
tat de Gerona. Y per quant, per a consultats los
assessors, advocat fiscal y doctors aplicats sobre
los arrestos per dit veguer fets no troban contra-
facció, per no ésser encara en lo cas de la consti-
tució 5, títol «De accusacions», ni fetas las di-
ligèncias per la part requisitas, comforme dita
constitució, se ha de observar ab que·s veu que
la estada de vostra mercè aquí no és a propòsit
per ara, perquè, quant al fet principal de la pre-
posició per lo veguer feta a la vegueria estreta y
batllia forana en dit fet per los sýndichs a nosal-
tres presentades, se està mirant lo que convindrà
fer, y podrà vostra mercè venir-se’n. Guarde Déu
a vostra mercè. Barcelona y janer VII de MDCLXI.

Fra don Pau de Àger.

Lo correu de despedex vuy dissapta a la una
hora, y ha rebuts vint reals a bon compta.

Los deputats del General de Cathalunya, en
Barcelona residints.

In registro comuni, 2, folio XXXV.
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99r A. Reportada per don Luýs Pons, don Carlos
Caldés y Raphel Grimosachs a 14 de janer 1661.

Excel·lentíssim senyor.

Losa deputats y ohydors del General de Catha-
lunya diuen que en los últims del mes de no-
hembre mes proppassat se donà petició en son
consistori per lo sýndich de la vila de Calella,
dels bescomtats de Cabrera y Bas, refferint en
ella lo manament que misser Isidre Culí, jutje
ordinari de dits bescomtats, havia fet en vint-y-
dos de dit mes, manant als jurats que, sots pena
de cent ducats, comparaguessen lo dia de vint-
y-quatre de dit mes devant d’ell, y se’ls digué
donasen quinse lliures cada mes per lo sustento
dels soldats que estan en presidi en las plasas del
Principat, que altrament seria forçós allotjar dits
soldats per las vilas y llochs de aquell. Y los de-
putats, per a pèndrer resolució en lo que se’ls
representava, aguardaren majors instàncias. Es-
tas vingueren lo dia de vint-y-tres y vint-y-qua-
tre de dezembre proppassat, en què compara-
guessen alguns sýndichs devant dits deputats ab
sas peticions, contenint la de la vila de Palafur-
gell, que, havent enviat a cercar lo noble don
Joan de Marimon, regent la Real Thezoreria,
los jurats de dita vila de Palafurgell, perquè acu-
dissen a la vila de la Bisbal, a hont se trobava,
acudiren dits //99v // jurats, y se’ls fou demanat
per lo noble don Joan de Marimon, prometes-
sen certa quantitat tots los mesos, volent que la
universitat de dita vila se obligàs ab acte a la so-
lució de aquella per spay de quatre anys. Y, ha-
vent dits jurats respost que no podian promè-
trer cosa sens consentiment del consell de dita
vila, lo qual, convocat, considerant quant exausta
estava, se resolgué que en ninguna manera se
fessen obligacions novas, offerint-se fer lo ser-
vey de sa magestat, que Déu guarde, sempre
que se offerissen ocasions de fer-lo, en lo tot lo
que porian, y del modo que totas las demés vilas
y llochs lo farian, y que no obstant dita offerta,
se han allotjats en dita vila de Palafurgell dos
companias de soldats de cavall dels capitans Jà-
como Antoni Gassaneo y la del capità Puig, ma-
nant també disposassen lloch per a acomodar
altres dos mes, y que se’ls bastragués pa per a los
soldats, y civada per los cavalls.

Y la petició donada per lo sýndich de la vegueria
estreta y batllia forana de Gerona, contenint la
convocació feta de ella per lo veguer de dita ciu-
tat, y com, per no haver deliberat lo servey, y a
onse de dezembre proppassat, estavan arrestats
tres sýndichs de la dita vegueria y batllia en la
ciutat de Gerona, y que Augustí Savarés, notari,
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no havia // s.n. // volgut donar còpia de las ditas
proposicions y deliberacions. També lo mateix
dia de vint-y-quatre de dezembre, lo sýndich de
la vila de Begur y lloch de Rexencós, donà notí-
cia als deputats que, per no haver volgut consen-
tir en lo dit servey, se li havian allotjat soldats en
ell, que era la companya de don Joan de Arèdia,
y que·s feihan donar pa per los soldats y civada
per los cavalls, amanasant que si no los donaven
a menjar los farian qualsevol dany y agravi.

També a 20 del mateix se donà petició per lo
sýndich de las vilas de Sant Martí y Santa Maria
de Areny, Sant Pol, Calella, Pineda, Sant Pere
de Pineda de Malgrat, Santa Sussana y de Tor-
dera, presentant-los la demanda que se’ls feiha.
Lo mateix dia 29 de desembre los obrers de la
vila y terme de Arbúcias també digueren, ab pe-
tició, la demanda que se’ls feia de quinse lliures
cada mes, per spay de quatre anys y, havent res-
post la dita universitat que veuria lo que·s deu-
ria fer, reberen una carta de Jaume Quitart, ve-
guer de Girona, de 23 de dit mateix mes, que
originalment lliuraren als deputats, que conté
que restave sentit dit noble don Joan de Mari-
mon de la carta scrita per dita vila, per no haver
presa la resolucióm y volia dit don Joan que ha-
nassen ha allotjar en dita vila de Arbúcias dos
companyas de cavalls o un tèrcio de infanteria.
També per lo sýndich de la vegueria de Besalú
se donà dit dia supplicació als deputats com per
lo noble don Joan de Marimon, se demanava //
s.n. // cert servey, durador per quatre anys, y que
certa cavalleria, en número de sexanta o setanta
cavalls, sens los bagatges, se allotjàs a discreció
en los llochs que recusarian fer dit servey.

Y considerant los deputats la obligació los cap
per la observança de las generals constitucions,
privilegis, exempcions y llibertats de dit Princi-
pat y habitants en aquell, per medi d’esta em-
baixada, fent sabidor a vostra excel·lènciaa de
ditas cosas, sperant que vostra excel·lència, com
a tant zelós de la observança de las generals
constitucions, manarà posar lo remey conve-
nient perquè no·s continuen semblants procehi-
ments, que ho rebran a particular mercè de la
mà de vostra excel·lència.

104 A. Dietari. 26 de febrer 1661. Los molt il·lus-
/1r tres senyors deputats del regne de Aragó.

Enb la ciudad de Barcelona, sábado, a los 26 días
del mes de febrero año de 1661, ante mí, el presen-

te notario y testigos baxo scritos, pareció presente
Jacinto Janer, pregonero, y Jusepe Blanch, uno de
los porteros del consistorio de los muy ilustres seño-
res deputados del General deste principado de
Cathaluña, de los quales el pregonero ha hecho re-
lación que ha pregonado por la ciudad lo que le
ha sido mandado por los muy ilustres señores de-
putados deste principado de Cathaluña; y Jusepe
Blanch, portero de su consistorio, ha hecho rela-
ción, este mismo día, que ha fixado, como fixó, en
los lugares públicos desta ciudad de Barcelona,
unos papeles impresos en una oxa de papel, cuyo
thenor era y es el siguiente:

«Oyd que os hazen a saber, de parte y por manda-
miento de los muy ilustres señores don Ignacio
Guilleuma, prior de Roda; el doctor Diego Geró-
nimo Gallán, maestre escuelas en la sancta, me-
tropolitana Iglésia de la Seo de Zaragoça; don Jo-
seph de Moncayo, marqués de Coscujuela y de
Fontobatillo; don Rafel de Abería; don Geróny-
mo Ximénez de Embún, //104/1v //ólim Virto de
Vera y Cerdán; y Joseph Sans, diputados del reyno
de Aragón.

Como, para la utilidad y bien universal de dicho
reyno, entienden hazer arrendamiento de los de-
rechos y rentas de las generalidades de él, a tiempo
y por tiempo de tres años continuos, con los pactos y
condiciones, y de la forma y manera que se contie-
ne en la capitulación que tiene hecha sobre dicho
arrendamiento, el qual entienden trancar en las
casas de la Deputación desta ciudat de Zaragoça,
en la sala real de aquella, a veinte y cinco días del
mes de abril primero viniente dela presente año.
Por tanto, dichos señores deputados, dizen, insi-
núan y notifican a qualesquier persona o perso-
nas que quisieren arrendar los derechos y rentas
de dichas generalidades, las quales rentas y dere-
chos se pregonarán y estarán venales, y entienden
trançar aquellos al más dante idoneamente y as-
segurante, conforme a dicha capitulación paresca
dicho día en dicho puesto. Porque venga a noticia
de todos, mandan hazer el presente pregón por los
lugares públicos y acostumbrados de la presente
ciudad de Zaragoça. Dada en la dicha ciudad a
12 días de mes de febrero del año mil seys cientos
sesenta y uno. Por mandamiento de dichos señores
deputados, Joseph Lorenço García, notario [...]
de la Deputaciónb, y que en exequución del cum-
plimiento de lo que // s.n. // se le havía mandado
en dicha razón, hazían y hazen la presente rela-
ción que ansí contiene toda verdad. De todo lo
qual doy fe yo, el dicho y bacho scrito notario que
passo assí, y que conosco los dichos Jacinto Janer,
pregonero, y el dicho Joseph Blanch, portero arriba
nombrado, siendo presentes por testigos llamados y
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rogados Hierónymo Galí, notario, y Francisco
Rol, ciudadanos de Barcelona.

104 En lo dietari a 26 de febrer 1661. B.
/2r

Oyd que os hazen a saber de parte y por manda-
miento de los muy ilustres señores don Ignacio
Guilleuma, prior de Rosa; el doctor Diego Ge-
rónymo Gallán, maestre escuelas, dignidad en la
santa metropolitana iglésia de la Seo de Zara-
goça; don Joseph de Moncayo, marqués de Cosco-
juela y de Fontobatillo; don Rafael de Abería,
don Gerónimo Ximénez de Embún, ólim Virto de
Vera y Cerdán, y Joseph Sans, diputados del reyno
de Aragón: como para utilidad y bien universal
de dicho reyno entienden hazer arrendamiento de
los derechos y rentas de las generalidades de él, a
tiempo y por tiempo de tres años continuos, con los
pactos y condiciones y de la forma y manera que se
contiene en la capitulación que tiene hecha sobre
dicho arrendamiento, el qual entienden trancar
en las casas de la Diputación de esta ciudad de
Zaragoça, en la sala real de aquella, a veynte y
cinco días del mes de abril primero viniente del el
presente año. Por tanto, dichos señores diputados
dizen, intiman y nottifican a qualesquiere perso-
na o personas que //104/2v // quisieren arrendar
los derechos y rentas de dichas generalidades, las
quales rentas y derechos se pregonarán y estarán
venales, y entienden trançar aquellos al más dan-
te idóneamente y assegurante, conforme a dicha
capitulación paresca dicho día en dicho puesto,
porque venga a noticia de todos, mandan hazer el
presente pregón por los lugares públicos y acostum-
brados de la presente ciudad de Zaragoça. Dada
en la dicha ciudad, a doze días del mes de febrero
del anyo de mil seyscientos sesenta y uno.

Por mandamiento de dichos señores diputados Jo-
seph Lorenzo García, notario [...] de la Diputación.

106 Papera enviat als senyors deputats per lo ex-
/1r cel·lentíssim senyor marquès de Mortara, per

medi del senyor doctor Velossa del Real Con-
sell, aserca del servey que·s demana de part de sa
magestat a les ciutats, vilas y llochs de Catalun-
ya, per sustento de la cavalleria que ha de estar
aquí per guarda de las fronteras. Enviat a 10 de
mars 1661.

Molt il·lustre senyor.

Encarab que vostra senyoria en lo temps que sa
excel·lència ha governat esta província ha tingut
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moltas ocasions de esperimentar la atenció ab
què ha procurat sempre lo major alívio d’ella,
però en ninguna més que quant, vehent que era
forçós haver de restar alguna gent de guerra per a
guarnició dels presidis, y per a asegurar las fron-
teras, y considerant que, trobant-se lo reial patri-
moni de sa magestat totalment exhaust, y ab lo
empenyo de haver de acudir a la conquista de
Portugal, de la qual ha de resultar la major quie-
tut en sa monarchia y particulament en esta pro-
víncia, no era possible pogués sa magestat acudir
ab la assistència que era menester per a lo susten-
to de la infanteria y cavalleria que restave, se val-
gué del medi de fer anar per totas las veguerias de
Cathalunya a don Juan de Marimon, del Consell
de sa magestat, y son thesorer en aquest Princi-
pat, per a què demanàs als llochs d’ell una as-
sistència o servei, durador tant solament per qua-
tre anys, per a què ab ell se pogués sustentar la
gent de guerra que restava en aquesta província,
aparexent a sa excel·lència que, per a evitar los
desordes que podian nàxera havent de restar esta
gent en Cathalunya, yb no tenint modo ab què
sustentar-se, era lo únich medi per a sa conserva-
ció, y lo menos sensible per a lo Principat. Y si bé
en los principis se representaren, per part de //
106/1v // vostra senyoria algunas quexas a sa ex-
cel·lència, originadas de alguns síndichs que in-
formaren a vostra senyoria molt different del què
passava, ab tot, los matexos han experimentat la
suavitat ab què en esta part se ha obrat per part de
don Juan de Marimon, pus és anat a Campro-
don, Besalú y altres parts de la montanya, y vuy se
troba en Vich sens cavalleria ni infanteria alguna,
y que lo posar-la en los llochs que la tenia no era
per càstich de no voler fer lo servei, sinó perquè
havent de estar en una part o altre, com és forçós,
valia més estigués en los llochs que no feyen lo
servey que no en aquells los quals acudian ab tan-
ta finesa al que per part de sa magestat se’ls de-
manava. Y, finalment, las matexas vilas han vin-
gut a entèndrer la poca part que·ls venia a caber a
cada hu, y quant suportable era aquesta càrrega,
pus en lo comptat de Ampúrias se ha fet lo compte
que no arriba a tocar a rahó de vuyt diners per casa
cada mes, y axí matex en los demés llochs.

Trobant-se la matèria de aquest servei ajustada
en la vegueria ampla y estreta de Gerona, Cam-
prodon, Besalú, Bas y altres parts, ha rebut sa
excel·lència un real despaig de sa magestat, que
me ha manat entregàs a vostra senyoria, ab lo
qual veurà vostra senyoria quant se dóna sa ma-
gestat per servit de tot lo que en esta part va
obrant, y quant de son real servei serà que vos-
tra senyoria per sa part lo procure a facilitar per
tots los medis possibles.
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Apar a sa excel·lència que hu dels medis més ef-
ficaces que per hara podria vostra senyoria usar,
seria // s.n. // escríurer cartas a totas las vilasa y
llochs, o a lo menos als que són cap de vegueria,
en la conformitat de que sa magestat se ha servit
escríurer a vostra senyoria alentant y persua-
dint-los per a què fassen lo servei que don Juan
de Marimon los demana, y en cas que aquest
medi no obràs los effectes que esperan, podria
vostra senyoria, alashores valer-se de altres que
li aparexarian més a propòsit. Troba’s ja exem-
plar en esta casa de la Deputació en semblant
cas, pus en temps que lo sereníssim senyor don
Juan de Áustria governava esta província, ha-
vent-se de fer llevas de gent per totas las univer-
sitats de Cathalunya, envià vostra senyoria a
costa de la Generalitat differents cavallers en
son nom, y escrigué a totas las universitats per a
què fessen lo servei, lo que puch assegurar a
vostra senyoria és que en la ocasió present no sé
que vostra senyoria puga acudir a cosa que sia
més del reial servei de sa magestat que la que·s
demana.

Sa excel·lència espera que, havent vostra senyo-
ria obrat sempre ab tanta atenció en tot lo que
mira al servei de sa magestat, continuarà vostra
senyoria en esta ocasió, y procuraràb ab totas ve-
ras tinga estac matèria lo bon succés que·s desit-
ja, majormement havent de resultar tant gran
benefisi de la província, afiansant per aquest
medi sa major quietut y sossiego, y essent servei
per temps tant limitat com lo de quatre anys.

106 Paper enviat per lo senyor marquès de Olías y
/2r Mortara per Anton Reart, a 11 de mars 1661.

Lo marquès de Olías, Mortara y Çarreal, locti-
nent y capità general.

Venerablesd, nobles, amats y fahels de la reial
magestat los diputats y ohidors de comptes del
General de Cathalunya y casa de la Diputació en
esta ciutat de Barcelona residints. Lo rey nostre
senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-
nos un reial despaig firmat de sa reial mà, y des-
pedit en deguda forma de la Reial Cancellaria
del Supremo Consell de Aragó, que és del tenor
següent:

«El rey. Ilustre marqués de Olías y Mortara, pri-
mo, de mi Consejo de Estado, mi lugartieniente y
capitán general. Los diputados y ohidores de qüen-
tas del General de esse Principado y condados que
eran el año passado mil seyscientos cinqüenta y

tres, me suplicaron fuesse servido permitirles el
continuar en la exacción y cobransa de los drechos
que los diputados, sus antecessores que eran el año
mil seyscientos y quarenta, impusieron sobre las se-
das, sombreros y naypes, movidas ya las alteracio-
nes, para la paga de las trescientas mil libras que
la Diputación tomó a censo de differentes particu-
lares, conbentos, iglesias y obras pías, en que salió
fiadora essa ciudad de Barcelona, cuya súplica
continuaron después los diputados que les sucedie-
ron, assí por medio del deán de Tortosa, don Ale-
xandro Ros, como por differentes cartas que me es-
crivieron.

Y, haviéndosse visto este negocio con particular
inspección, y lo que don Juan, mi hijo, siendo mi
lugatiniente y capitán general, me escrivió, y vos
también me havéys escrito en razón desto, ha pa-
recido que, haviendo sido nulla la imposición re-
ferida, por haver sido echa sin Cortes, ni consenti-
miento mío, y para los effectos que fueron contra
mi servicio, pudiera mandar que no se continua-
ra en esta exacción, todavía, attendiendo a que
destos effectos se puede acudir a los que abaxo se
dirá, que son en benefficio de la causa pública y
buena administración de la justicia, y también
de los censalistas.

He resuelto que, en conformidad de lo que estos
años passados se ha permitido a los diputados, que
se valiessen destos drechos por vía de empréstito
para la assistencia del tercio de gente con que me
han servido en la guerra, se prosiga en la exacción
y cobransa destos drechos, y corra, como hasta aquí
ha corrido, mientras yo no mandare otra cosa.
Con calidad de lo que procediere de dichos drechos
se acuda en primer lugar a la satisfación y paga
del salario, propinas y luminarias y casa de apo-
sento, y demás gajes y emolumentos de la plaza del
consejero de capa y espada en este mi Consejo Su-
premo de Aragón, de natural de esse Principado,
que, a suplicación del y por favorecerle yo, como a
los reynos de Aragón y Valencia, he tenido por
bien de concederle, que junto importa cada año lo
fixo della veynte y dos mil, ochocientos quarenta y
quatro reales de plata doble, y assí mismo ha de
pagarse en dicho lugar lo que succediere montar
más las propinas extraordinarias cada año, con-
forme constare por certificación al fin de cada
uno, de mi protonotario o del lugartiniente en su
officio, como en el privilegio de la merced que ten-
go echa de dicha plasa al noble, magnífico y ama-
do consejero don Miguel Çalbà de Vallgornera
está expressado.

Y después desta consignación, se ha de pagar en
dichos drechos el sueldo y ayuda de costa ordina-
ria y extraordinaria de mis lugartinientes y capi-
tanes generales en esse Principado y condados, y
del capitán, teniente y soldados de su guarda, que
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importa todo setenta y dos mil reales de plata do-
ble cada uno, porque, no haviendo, como no hay,
disposición para pagar los sueldos en la recepta de
la Baylía General de mi reyno de Valencia, //
106/2v // donde se pagavan antes, ni en otros ef-
fectos de esse Principado en que situarse, siendo la
primera cabeça para la administración de la jus-
ticia, es justo tenga fixa situación en el Principa-
do, para cuya cobranza se darán a su tiempo los
despachos necessarios, sin los quales no se han de
poder cobrar.

Y, attendiendo también al consuelo de los censa-
listas que hay sobre estos effectos, en todo aquello
que alcanzasen, después de cumplidas cada año
las dichas dos consignaciones, es mi voluntad que
lo que sobrare se distribuya en pagar a los dichos
censalistas las pensiones de sus censales a cada
uno, conforme lo que le tocare, a razón de la mi-
tad del principal que huviere dado en la ocasión
referida y no más, haziendo al fin de cada año
precisamente el repartimiento entre ellos igual-
mente de la parte que sobrare, pagados en primer
lugar el dicho salario y demás gajes de la plaza de
consejero de capa y espada, y el de mi lugartinien-
te y capitán general, capitán, teniente y soldados
de su guarda, en la cantidad y de la manera
arriba dicha.

Y para mayor seguridad de la administración y
cobransa destos drechos y paga de los effectos refe-
ridos, tengo por bien y es mi voluntad que corra
por mano de los diputados lo uno y lo otro, y en
esta conformidad os encargo y mando les publi-
quéys esta mi resolución, y dispongáys se execute,
significándoles los motivos que he tenido presentes
y me han obligado, usando de mi clemencia, ha-
zerles esta gracia, que resulta también en benefi-
cio de los naturales interessados en estos censales y
del buen govierno y administración de justicia de
esse Principado. Dada en Buen Retiro, a XXIIII
de febrero MDCLXI. Yo, el rey. Vidit don Christo-
phorus Crespi, vicecancellarius. Vidit don Petrus
Villacampa, regens. Vidit don Georgius Castell-
vi. Vidit marchio de Hariza. Vidit don Josephus
de Pueyo, regens. Vidit Exea, regens. Vidit don
Josephus Romeu, regens. Don Didacus de Sada,
secretarius.»

Y perquè és molt just que los reals órdens de sa
magestat sian ab tota puntualitat cumplits y exe-
cutats, vos diem y manam que, en execució del
sobredit, fassau que·s paguen en primer lloch al
noble conseller que vuy és y al que per temps
serà de capa y espasa per natural del present
Principat, los sobredits vint-y-dos mil vuyt-
cents quaranta-y-quatre reals de plata doble,
que, reduïts a dobles de or, a rahó de vint-y-vuyt
reals la dobla, que·s lo preu que té la plata doble,
fan la suma de vuyt-centas quinze doblas y vint-
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y-quatre reals de plata lo any, que, repartidas ab
quatre tersas, que és la forma ab la qual se acos-
tuma a pagar tots los salaris que paga la Diputa-
ció, venen a importar cada tres mesos dos-centas
tres doblas y trenta reals de plata. Y adamés de
assò pagareu, ab la matexa conformitat, lo que
montaran cada any las propinas, extraordinàrias,
// s.n. // ordinàrias, havent-vos primer entregat
per part de dit noble conseller la certificació del
protonotario o de son loctinent, advertint-vos
que al noble don Miquel Çalbà y de Vallgorne-
ra, qui és vuy lo conseller de capa y espasa en lo
Supremo de Aragó per Cathalunya, li haveu de
pagar lo sobredit salari des del dia que jurà y ohí
sentència de excomunicació per rahó de dita
plaza y offici. Y en la matexa forma pagareu al
loctinent y capità general del present Principat,
capità, tinent y soldats de sa guarda, los sobre-
dits setanta-dos mil reals de plata doble, que tal
és la reial voluntat de sa magestat y nostra. Dat
en Barcelona, a X de marz de MDCLXI.

El marqués de Olías y Mortara.

Vidit Sunyer, cancellarius. Antonius Reart.

Registrata. In Curie locumtenencie III, foleo
CCXIII.

Vuestra excelencia manda notificar a los diputa-
dos y ohidores de qüentas del General de Cathalu-
nya, la resolución ha tomado su magestad en qué
forma se ha de repartir el dinero procedido y que
procederá de la nueva ampra que se cobra del dre-
cho de guerra, y que se ponga en execución como su
magestad manda.

s.n. C.

Molt il·lustre senyor.

Aa notícia de Erasme de Lana y Fontanet, don-
sell, racional de la present casa, a previngut que
vostra senyoria ha admesa una subrrogació feta
per Bernat Ferrer y Viladomar del exercici de
scrivent ordinari del offici de racional, en perso-
na de Joan Trullés, botiguer de draps, en lloch y
per absència y impediment de Onofre Delfau,
qui exercia aquest. E, com dita subrogació sia
nu·la, per quant dit exercici de scrivent ordinari
és annexo al dit offici de racional, y a ell sols
toca las nominacions y subrogacions de les per-
sones an de exercir dit offici a la aprovació de
vostra excel·lència. E com dita subrogació no
age precehit la nominació de dit racional, per
ço, a vostra senyoria suplica sie de son servey
manar al scrivà mayor de la present casa lleva
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acte de la presentació de la present súpplica,
juntament manar sie cusida en lo dietari o llibre
de Deliberacions, perquè de aquella se’n puga
aver rahó en tot temps, que dit supplicant, a de-
més que·s de justícia, ho tindrà a singular mercè
de mà de vostra senyoria.

Altissimus, et cetera.

Erasme de Lana y Fontanet, notari, en causa prò-
pria.

Oblata, die VI octobris MDCLX, in consistorio, et ce-
tera. Et domini deputati instantibus dominis au-
ditoribus computorum commisserunt predicta
magnificis acessoribus qui videant et referant.

Doctor Joannes Argila, civis honoratus Barcino-
ne, scriva major Generalis Cathalonie.

Los assessors y advocat fiscal infrascrits són de
parer que la present supplicació sia insertada en
dietari.

Joffreu, assessor. Tristany, fisci Generalis advoca-
tus. Costa, assessor.

107 Jhesús, Maria. Als 18 de mars 1661. B.
/1r

Ena lo fet consultat per lo molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors del General de Cathalunya als
assessors, advocat fiscal y doctors consulents in-
frascrits, acerca si lo servey que·s demana per
part de sa magestat, que Déu guarde, a las uni-
versitats y llochs del present Principat, per socor-
ro dels soldats, tant de cavalleria com de peu,
que estan en ell per defensa dels presidis, encon-
tra ab las generals constitucions. Vista una real
carta dada en el Buen Retiro, a 17 de febrer del
corrent any. Vist lo que se havia de vèurer, attès
que sa magestat ab dita sa reial carta diu que las
necessitats de la monarchia han obligat al ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, lloctinent y capità general, ha valer-se del
medi de enviar lo noble regent la Reial Thesso-
reria per los llochs y veguerias a demanar un ser-
vey voluntari per lo sustento y conservació de la
cavalleria y infantaria que ha restat per la guarni-
ció y seguretat de las plaças, y ab dita sa reial
carta declara demanar servey voluntari y no
forçós, ordenant se advertís al dit noble thesso-
rer sobre estas diligènçias ab la mayor suavitat y
blandura possible, de la qual reial carta resulta
demanar-se voluntàriament lo dit servey, y voler
se obre sens alguna manera de compulsió. Per

ço, són de parer que ab la petició de dit servey,
ab lo modo diu sa magestat en sa carta, no·s
contrafà a las generals constitucions, drets y li-
bertats del Principat, y que poden los senyors
deputats recomanar la petició de dit voluntari
servey.

Soler, assessor. Tristany, fisci Generalis advoca-
tus. Joffreu, assessor. Sabater, consulens. Vidal y
Roca, consulens. Ripoll, consulens. Ferrer, consu-
lens.

110 A 31 de mars 1661. A.
/1r

Senyor.

Losa deputats y ohydors de comptes del Gene-
ral de Cathalunya y comtats de Rosselló y Ser-
danya per als llochs vuy vaccants fins al die pre-
sent de deputats y ohydors de comptes dels tres
estaments, proposan a vostra magestat los sub-
jectes contenguts en lo infrascrit memorial.

Deputat ecclesiàstich. Per lo lloch de deputat
ecclesiàstich capitular de la santa Iglésia de Ge-
rona, que vacca per mort del doctor y canonge
Joan Pi, se proposan lo doctor Raphel Balle,
mossèn Miquel Gironella.

Ohydor ecclesiàstich. Per lo lloch de ohydor ec-
clesiàstich capitular de la santa Iglésia de Barce-
lona, que vacca per mort de don Joseph Rovira
y Boldó, se proposan: lo doctor Pere Joan At-
xer, lo doctor Benet Atxer, canonges de dita santa
Iglésia.

110 Ohydor ecclesiàstich. Per lo lloch de ohydor ec-
/1v clesiàstich capitular de la santa Iglésia de Urgell,

que vacca per mort del doctor Jasinto Sansa, se
proposan: lo doctor Joseph Balle, lo doctor An-
dreu Badia, canonges de la santa Iglésia de Ur-
gell.

Deputat militar de la vegueria de Barcelona. Per
lo lloch de deputat militar de la vegueria de Bar-
celona, que vacca per mort de mossèn Joseph
Santís, se proposan: mossèn Anton Camporrells,
mossèn Francisco Vilana.

Deputat militar de la vegueria de Girona. Per lo
lloch de deputat militar de dita vegueria de Ge-
rona, que vacca per mort de mossèn Francesch
Cartellà y Malla, se proposan: mossèn Hierò-
nym de Çarovira, mossèn Diego Ferrer.
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110 Ohydor militar de la vegueria de Barcelona. Per
/2r lo lloch de ohydor militar de dita vegueria de

Barcelona, que vacca per mort de mossèn Joan
Xammar y Ferruz, se proposan: mossèn Joseph
Móxiga, mossèn Antoni Móxiga.

Ohydor militar de la vegueria de Barcelona. Per
altre lloch de ohydor militar de dita vegueria de
Barcelona, que vacca per mort de March Antoni
Carreras, se proposan: mossèn Joseph Terré y
Codina, mossèn Olaguer Minguella y Çiurana.

Ohydor militar de la vegueria de Lleyda. Per lo
lloch de ohydor militar de dita vegueria de Lley-
da, que vacca per mort de mossèn Antoni Guiu,
se proposan: mossèn Joan March de Pellisser,
mossèn Joseph de Sagarra.

Ohydor militar de dita vegueria de Girona, que
vacca per mort de mossèn Francesch Isidro Fer-
rer, se proposan: mossèn Francisco Xemmar de
Foxà, mossèn Thomàs Foxà y Xemmar.

110 Ohydor militar de la vegueria de Cervera. Per lo
/2v lloch de ohydor militar de dita vegueria de Cer-

vera, que vacca per mort de mossèn Luýs Roger
de Llúria, se proposan: mossèn Joan de Bardaxí
y Àger, mossèn Pere Joan Rialt.

Ohydor militar de la vegueria de Cervera. Per
altre lloch de ohydor militar de dita vegueria de
Cervera, que vacca per mort de mossèn Thomàs
Tristany y Ribera, se proposan: mossèn Fran-
cesch Moxó, mossèn Raphel Moxó.

Deputat real de Barcelonaa. Per lo lloch de de-
putat real de Barcelona, que vacca per mort de
mestre Miquel Vilanera, se proposan: mossèn
Joseph Barrera, misser Joseph Torres.

110 Deputat real de Lleyda. Per lo lloch de deputat
/3r real de Lleyda, que vacca per mort de mestre

Matheu Marconal, se proposan: misser Joseph
Bulferinez, mestre Pere Màrtyr Font.

Ohydor real de Barcelona. Per lo lloch de ohy-
dor real de Barselona, que vacca per mort de
misser Diego Martínez, se proposan: mestre Ja-
cinto Gibert, mestre Francisco Matas.

Per altre lloch de ohydor real de Barcelona, que
vacca per mort de mossèn Emanuel Guiamet, se
proposan: mossèn Pere Pau Font, misser Joseph
Torra.

Ohydor real de Barcelona. Per altre lloch de
ohydor real de Barcelona, que vacca per mort
de misser Pau Benet Mas y Vidal, se proposan:
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misser Francisco Comes y Torró, misser Joseph
Portas.

110 Ohydor real mercader de Barcelona. Per altre
/3v lloch de oydor real mercader de Barcelona, que

vacca per mort de mossèn Joan Baptista Saba-
ter, se proposan: mossèn Francisco Alòs, mos-
sèn Gaspar Garcia.

Deputat real de Gerona. Per lo lloch de deputat
real de Gerona, que vacca per mort de mestre
Joseph Duran, se proposan: mossèn Raphel
Çerdà, mossèn Pere Carreres.

Deputat real de Gerona. Per altre lloch de de-
putat real de dita ciutat de Gerona, que vacca
per mort de mossèn Joan Vives, se proposan:
mossèn Pere Carreres, mossèn Raphel Cerdà.

Deputat real de Gerona. Per altre lloch de de-
putat real de dita ciutat de Gerona, que vacca
per mort de mossèn Miquel Cerdà, se proposan
mossèn Galceran Masdeu, mossèn Raphel Mas-
deu.

s.n. Deputat real de Gerona. Per altre lloch de de-
putat real de dita ciutat de Gerona, que vacca
per mort de mossèn Joan Baptista Perpinyà, se
proposan misser Narcís Camps, misser Narcís
Casadevall.

Ohydor real de Gerona. Per lo lloch de ohydor
real de la ciutat de Gerona, que vacca per muta-
ció de estament de real en militar de mossèn
Joan Baptista Vedruna, se proposan: mossèn
Raphel Masdeu, mossèn Gabriel Masdeu.

Ohydor real de Gerona. Per altre lloch de ohy-
dor real de dita ciutat de Gerona, que vacca per
mort de mossèn Francesch Raphel de Belloch,
se proposan: mossèn Bernata Joan Vives, mos-
sèn Raphel Masdeu.

Ohydor real de Gerona. Per altre lloch de ohy-
dor real de dita ciutat de Gerona, que vacca per
mort de mossèn Francisco Prats, se proposan:
mossèn Gabriel Masdeu, mossèn Bernatb Joan
Vives.

s.n. Ohydor real de Gerona. Per altre lloch de ohy-
dor real mercader de dita ciutat de Gerona, que
vacca per mort de mossèn Jaume Camps, se
proposan: mossèn Pere Rosselló, mossèn Ra-
phel Monrràs.

Ohydor militar de la vegueria de Cervera, que
vacca per promoció de mossèn Anton de Cam-
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porrells, de ohydor a deputat militar de la ve-
gueria de Barcelona, se proposan: mossèn Luýs
de Camporells, mossèn Barthomeu Joseph Per-
pinyà.

Ohydor militar de la vegueria de Barcelona. Per
lo lloch de ohydor militar de la vegueria de Bar-
celona, que vacca per promoció de mossèn Hie-
rònym Çacoromina de ohydor a deputat militar
de la vegueria de Gerona, se proposan:a mossèn
Diego Ferrer, mossèn Barthomeu Puigvert.

Dat en Barcelona a XXXI de mars MDCLXI.

Don Àngel del Paz. Fra don Pau de Àger. Luýs
Lupico de Xixon.

110 A 31 de mars 1661. B.
/4r

Los deputats y ohydors de comptes del General
de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerda-
nya, per als llochs vaccants fins al die present de
las bolsas dels officis del General de Cathalunya
y casa de la Deputació, se proposan a vostra ma-
gestat los subjectes contenguts en lo infrascrit
memorial.

Bolsa dels assessors y advocat fiscal. Per lo lloch
militar de assessor que vacca per mort de misser
Joan Xemmar y Ferruz, se proposan:b lo doctor
misser Baptista Ramon de Monjo, lo doctor
misser Joseph Sagarra y Àger, lo doctor misser
Macià de Santjoan.

Per lo lloch de assessor real vacant, per mort del
doctor Pau Benet Mas y Vidal, se proposan: lo
doctor misser Ramon Ripoll, lo doctor misser
Joseph Torra, lo doctor misser Joan Baptista
Monfar.

Per lo lloch ecclesiàstich que vacca per mort del
doctor y canonge Jacinto Sansa, se proposan:
fra don Pau de Àger, deputat ecclesiàstich, fra
don Miquel de Caldés, fra don Galceran de Vi-
lallonga.

110 Bolsa de regent los comptes. Per altre lloch de
/5v regent los comptes militar, que vacca per mort

de mossèn Joan Xemmar y Ferruz, se proposan:
mossèn Joan de Bardaxí y de Àger, mossèn Joan
Llenas y Montany, mossèn Joseph Llenes y Mon-
tany.

Bolsa de exactor. Per lo lloch de exactor militar,
que vacca per mort de mossèn Joseph Sentís, se
proposan: mossèn Joan Carreras, mossèn Macià
de Santjoan, mossèn Francisco Serra.

Bolsa de receptor de la Bolla. Per lo lloch de re-
ceptor de la bolla ecclesiàstich, que vacca per
mort de mossèn Miquel Taverner, canonge de
la santa Iglésia de Barcelona, se proposan: lo
doctor Francesch Genís, ohydor ecclesiàstich; lo
doctor Pere Joan Pons, lo doctor Miquel Torres.

Bolsa de scrivent de regent los comptes. Per lo
lloch de scrivent de regent los comptes, que vac-
ca per mort del doctor Croses de Vich, se propo-
san: mossèn Luýs Lopico de Xixon, mossèn Al-
berto Avellà, mossèn Joseph Lopico de Xixon.

110 Bolsa de síndich. Per lo lloch de sýndich militar
/5r que vacca per mort de mossèn Thomàs Tristany

y Ribera, se proposan: mossèn Ugo de Santjoan
y Olzina, mossèn Emmanuel de Santjoan, mos-
sèn Joan Carreras.

Bolsa de ajudant segon de la scrivania major. Per
lo lloch de ajudant segon de la scrivania major,
que vacca per mort de Diego Vila, notari de Bar-
celona, se proposan: Pau Salinas, notari; Macià
Forcades, notari; Francesch Vidal, notari.

Bolsa de ajudant tercer de la scrivania major,
que vacca per mort de Sebastià Francisco Costa,
notari, se proposan: Miquel Serra, notari de
Barcelona; Bonaventura Vila, notari de Barcelo-
na; Bonaventura Torra, notari de Barcelona.

Bolsa de scrivent ordinari del racional, que vacca
per mort de Miquel Font, notari de Barcelona,
se proposan: // 110/5v // Raphel Joan Cellerès,
Vicens Gavarró, Francesch Llunell, notaris de
Barcelona.

Bolsa de scrivent ordinari del racional. Per lo
lloch de scrivent ordinari del racional, que vacca
per mort de Sebastià Francisco Costa, notari, se
proposan: Bonaventura Vila, notari; Joseph
Vila, notari; Ramon Vilana Perlas, notari de
Barcelona.

Dat en Barcelona, a XXXI de mars MDCLXI.

Don Àngel del Paz. Fra don Pau de Àger. Luýs
Lopico de Xixon.

112 C. Excel·lentíssim senyor.
/1r

Losa deputats y ohydors del General de Catha-
lunya diuen que vostra excel·lència és estat ser-
vit scríurer al consistori a 22 del corrent obehís
lo real orde de sa magestat, despatxat a 24 de fe-
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brer pròxim passat, acerca de la forma sa mages-
tat dóna a la distribució del diner procehidor
dels drets sobre las sedas, sombreros y cartas.
Los deputats han stat y stan sempre molt attents
al major servey de sa magestat, y en la execució
del real orde han procurat vèurer com podria
millor acertar son real servey, y per est effecte
representaren a vostra excel·lència los deputats
y ohydors ecclesiàstichs, de part del consistori,
fos servit de permètrer se tingués conferència ab
las personas nomenaria vostra excel·lènciaa las
queb se elegirien per lo consistori.

Y com vostra excel·lència respongués que lo
orde de sa magestat era precís, y que no la podia
admètrer sens son real orde, los dos consistoris
refferits digueren que scriurian a sa magestat
supplicant-li vostra excel·lència fos servit ajudar
a esta petició, com de fet escrigueren ab carta //
112/1v //de 9 del corrent, supplicant a sa mages-
tat fos servit fer mercè als deputats de donar
lloch se tingués esta conferència, y en eixa con-
formitat ordenaren al doctor Argila, secretari de
esta casa, ho representàs a vostra excel·lència, y
havent rebut lo paper de vostra excel·lència, de
22 del corrent, digueren al doctor Argila si ha-
via exequutat lo orde li havian donat, y digué
se’n era descuydat, del que féu lo consistori ad-
miració, y fundà queixa ab dit doctor Argila de
què vostra excel·lència no sabés se havia scrit.

Vostra excel·lència pot star cert que los deputats
desijan en totas cosas donar gust a vostra ex-
cel·lència y satisfacció de sas accions, y que en
esta de haver scrit a sa magestat pensaren haver
cumplit ab lo recaudo que havian donat al doc-
tor Argila, que, a no haver tingut eixa confiansa,
hagueren fet altra diligència per a assegurar a
vostra excel·lència de sa voluntat, supplicant a
vostra excel·lència sie servit fer-los mercè tenir-
ho a bé, y juntament intercedir ab sa magestat
per a què nos fassa mercè de donar lloch a la
conferència, prometent-se de las que tenen ex-
perimentadas de vostra excel·lència lograran ab
tant poderós medi lo que a sa magestat han sup-
plicat.

112 D. Excel·lentíssim senyor.
/2r

Losc deputats y oÿdors del general de Cathalu-
nya diuen que vostra excel·lència, ab son bitllet
dat a 22 de abril corrent, és estatd servit scríurer-
lose se obehesca lo real despatx de sa magestat,
que Déu guarde, en rahó de la causa que lo fis-
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cal del General aporta contra Domingo León y
sos hereus. Los deputats diuen que després de
haver rebut lo real despatx, quea fou als 22 de
mars passat, han respost a sa magestat ab carta
de 19b del mateix, representant a sa magestat los
prejudicis resultaven a las generals constitucions
de la exequució de dit real despatx, del que fins
ara no tenen resposta, suplicant a vostra
excel·lència sia de son servey fer-los mercè en
admètrer esta diligència que se ha feta per sa
part, que los deputats sempre procuran estarc

atens a lo major servey de sa magestat.

112 A. Paper del marquès de Mortara, de 22 de abril
/3r 1661.

End 10 de março deste año envié a vuestra señoría
un real despacho de su magestad de 24 de febrero
deste año, en el qual dava forma su magestad a la
distribuçión del dinero de los drechos que ynpusie-
ron los deputados del año de 1640 sobre las sedas,
sonbreros y naypes. Y como hasta aora no tenga
noticia de que vuestra señoría haya obedeçido la
real orden de su magestad, y no sea justa tan dila-
tada suspensión, me ha pareçido avisarlo a vuestra
señoría para que en toda manera se ejecute //
112/3v // como es raçón, y así vuestra señoría me
avisará de haverlo hecho. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Barcelona, a 22 de abril de
661.

El marqués de Olías y Mortara.

Deputados del General de Cataluña.

112 Paper del marquès de Mortara, de 22 de abril
/4r 1661.

B. El doctor Rafael Vilosa, del Consejo de su ma-
gestad en esta Real Audiençia, entregó a vuestra
señoría en mi nombre un real despacho, en el qual
su magestad se a servido de mandar que vuestra
señoría ordene que no se prosiga la causa que el
fiscal de la Generalidad ha yntentado contra Do-
mingo de Léon o sus herederos, y caso se haya pa-
gado algún dinero, se le restituya. Y su magestad
me tiene mandado en repetidos órdenes haga que
se ejecute en esta conformidad, y así vuestra seño-
ría me avisará de haverlo ejecutado para que yo
pueda dar esta //112/4v //notiçia a su magestad,
pues no es raçón que sus reales órdenes dejen de te-
ner con toda brevedad el devido cumplimiento.
Guarde Dios a vuestra señoría muchos años. Bar-
celona, a 22 de abril de 1661.
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El marqués de Olías y Mortara.

Deputados del General de Cataluña.

114 A. Dela marquès de Mortara, de 12 de maig
/1r 1661, dret de guerra.

Lab real orden de su magestad sobre la execuçión
de su real voluntad en la distribuçión de lo que
resulta del drecho ynpuesto sobre las sedas y naypes
es tan preçisa que no me da lugar a que deje pasar
correo alguno sin dar aviso a su magestad, o de
que se haya executado, o de la causa y motivo que
lo a ynpedido, y assí vuestra señoría hará en toda
manera que para todo el día de mañana se me dé
esta notiçia, para que su magestad pueda resolver
este negoçio, y en los demás que se offreçieren de su
real servicio, para que sus reales órdenes sean obe-
deçidas con aquella puntualidad que es justo.
Nuestro Señor guarde muchos años a vuestra se-
ñoría. Barcelona, a 12 de mayo de 1661.

El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

114 B. Dissapta, a 14 de maig 1661.
/3r

Excel·lentíssim senyor.

Losc deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen que air divendres reberen un paper de
vostra excel·lència, en què mana que per tot lo
die de avuy se done notícia a vostra excel·lència
si sed ha posat en execusió lo real orde de sa ma-
gestat, que Déu guarde, acerca de la distribució
dels que resulta del dret imposat sobre las sedas,
sonbreros y cartase, o de la causa y motiu que·u
ha impedit. En lo punt reberen los deputats y
oÿdorsf lo real orde, juntaren los assessors, ad-
vocat fiscal, los doctors consulents que ya esta-
ven aplicats y altres que de nou se han aplicat,
perg a conferir dit negoci. Lo desitix de acudir al
servey de sa magestat, y obeir a vostra excel·lèn-
cia és gran, però la gravedat de la matèria és tan-
ta que no ha donat lloch a pèndrer finsh resolu-
ció en ella, assegurant a vostra excel·lència que
no·s perdrà punt en continuar lo diligenciar se
prenga la resolució que aparexerà ser del mayor

servey de sa magestat, puix laa mira no és altre
sinó de acudir ab son real servey, y al benefici de
la província, esperant que vostra excel·lènciac

losd farà mercè de admètrer esta causae.

115 A. Paper del marquès de Mortara de 20 de maig
/1r 1661 per a la forma de la exequució del dret de

guerra.

Haviendof tenido vuestra señoría, en esta sema-
na, bastante tiempo para considerar el modo
como se a de executar lo que su magestad assido
servido ordenar en la distribuçión del dinero que
proçede del drecho de sedas, sonbreros y naypes, es-
pero para el sávado podrá avisar a su magestad
de que queda obedeçido, y assí me avisará vuestra
señoría la resoluçión antes del, precissa- // 115/1v
// mente para que yo pueda dar qüenta a su ma-
gestad. La divina guarde a vuestra señoría mu-
chos años, como deseo. Barcelona, a 20 de mayo
1661.

El marqués de Olías y Mortara.

115 A 21 de maig 1661 reportat a sa excel·lència,
/2r juntament ab una embaxada a ell feta.

Sacra, cesàrea i reial magestat.

Losg deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen que ha onse de mars proppassat de
1661, se’ls donà un mandato, despatxat per la
Cancelleria de Catalunya, dat en Barcelona a 10
del matex mes, ab incerta de la reial carta de
vostra magestat, dada en lo Buen Retiro a 24 de
febrer proph passat, dirigida al marquès de Olías
y Mortara, llochtinent general de vostra mages-
tat en lo dit Principat, ab la qual vostra magestat
mana que·s proçeguesca la exacció y cobranças
dels drets que foren imposats en lo any 1640 so-
bre sedas, sombreros y cartas, y que en conformi-
tat del que en los anys passats se havia permès
als deputats, de que continuasen la exacció, se
proseguís en ella y corregués com fins aquí ha-
via corregut, mentres vostra magesat no manava
altra cosa, ab qualitat que del que de dits drets
proceiria se acudís en primer lloch a la satisfac-
ció y paga del salari, propinas, gajes y emolu-
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ments de la plaça del conseller de capa y espada
natural de aquell Principat en lo Consell Supre-
mo de Aragó, y després en la paga del sou y aju-
da de costa ordinària y extraordinària del lloch-
tinent general de vostra magestat, soldats de sa
guarda y, del que restaria, se dis- //115/2v // tri-
buís en pagar als censalitas las pencions de sos
censals sobre dits drets carregats, conforme lo
que tocaria a cada hu, a rahó de la meytat del
principal y no més, com ab dits reial orde y car-
ta de sa magestat més llargament està conten-
gut.

Considerant los deputats y oÿdors la gravedat
de esta matèria, tant per lo que en si contenia
com també que tenia mira al esdevenidor, desi-
jant acertar al major servey de vostra magestat,
procuraren representar al marquès de Olías y
Mortara fos servit que, sobre lo contengut en la
reial carta y reial orde, volgués permètrer se tin-
gués conferència per a què, practicadas las
matèrias, se acudís millor al servey de vostra ma-
gestat, manifestant-se las dificultats en la execu-
ció se consideraven, però que, representades
aquellas a vostra magestat, se prengués la reso-
lució més convenient al major servey de vostra
magestat y observança de les constitucions. No
donant lloch lo marquès de Mortara a tenir-se
esta conferència, suplicaren los deputats a vos-
tra magestat, ab carta de 9 de abril proppassat,
fos servit fer-los merçè de que la conferència se
tingués, per a què, proposades las difficultats,
vés vostra magestat està lo ànimo dels deputats
molt prompte a obeir sos reials mandatos, y que
sols se repara en algunas rahons, de las quals, in-
format vostra magestat, esperan los farà //
115/3r // merçè de manar reveure la matèria al
major servey de vostra magestat.

Als 11 del corrent mes de maig se lliurà als de-
putats un nou reial orde, despatxat per la Can-
cellaria de Catalunya, dat a 10 del mateix, ab in-
certa de una reial carta de vostra magestat, dada
en Aranjués, a 29 de abril pròxim passat, en la
qual vostra magestat escriu al marquès de Mor-
tara, llochtinent general de vostra magestat,
que, avent considerat tot lo que havia precehit
fins ara, y las rahons que podian representar los
deputats, no parexia havia rahó per a què se di-
latàs la resolució del resolt, ni que per lo medi
que·s demanava per los deputats, se dexàs de
conseguir lo que se havia disposat. Y lo matex
scriu vostra magestat ab sa reial carta als depu-
tats, dada en Aranjués lo matex die de 29 de
abril.

Los deputats, ab totas veras y puntualitat, desi-
jan acudir al servey de vostra magestat per los
reparos y difficultats que tenan los obligan a re-
presentar a vostra magestat, ya que, per la con-
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ferència que suplicavan, no se són pogudas ex-
plicar. Declara sa magestat, ab sa reial carta de
24 de febrer que la imposició referida del dret
imposat en lo any 1640 sobre las sedas, sombre-
ros y cartas fos nul·la, per ésser estada feta sens
consentiment de vostra magestat ni Corts Gene-
rals, la qual nul·litat de imposició //115/3v // re-
gonexen los deputats, per disposar las generals
constitucions, y en particular la constitució 1 y
altres, títol «De vectigals», que nous vectigals
en Catalunya no sien imposats sinó és per la
Cort General legítimament congregada per vos-
tra magestat, senyors reys de Aragó, comptes de
Barcelona, de immortal memòria, essent donchs
esta imposició de dret nou nul·la, per lo deffecte
de la potestat dels qui la imposaven, tambá apar
resta nul·la la continuació de la exacció de
aquell, per ésser una nul·litat que influeix en la
conseqüència de la exacció, dada la nul·litat de
la imposició.

Esta nul·litat no se és poguda validar per la con-
tinuació de la exacció de aquell feta per los de-
putats fins lo die present, perquè segons dispo-
sició de les constitucions y en particular de la
constitució «Lo fruit de las lleys», y la constitu-
ció «Poch valdria», títol «De observar constitu-
cions», los actes fets contra las constitucions no
poder ésser validats, perquè sempre se conside-
ran ésser estat abusos de las constitucions. Tant
affectaren vostra magestat y sos predecessors la
observança de ditas constitucions, que no per-
meteren que per qualsevol ús en contrari se de-
rogàs a ellas, y per consegüent cessa també la ra-
tificació de la validitat de la imposició de est
dret, no han tingut los deputats la potestat que
té la Cort General legítimament congregada //
115/4r //per a imposar-lo ab lo consentiment de
vostra magestat. Y és ben cert que, per a què se
induesca ratificació plena de un fet nul·lo, aque-
llas mateixas solemnitats que són necessàrias en
la confecció del acte, an de concórrer també en
sa ratificaçió y continuació de aquell. Y, com los
deputats no pugan contravenir a las constitu-
cions, antes lo poder los donaren los senyors
reys de Aragó y la Cort General sols fou per ob-
servar las constitucions y de suplicar a vostra
magestat la observança de ellas, és ben cert que
per la continuació de la exacció no se ha pogut
validar la imposició, encara que ells ayen supli-
cat a vostra magestat y als lloctinents generals la
continuació y poder gastar de dit diners.

Aquest dret sobre sedas, sombreros y cartas fins
vuy se ha exigit comunament per los officials del
General de tots los naturals habitants y demés
particulars, tant ecclesiàstichs com seculars, de
la matexa manera que los drets imposats en
Cort General, y axí tant contra los ecclesiàstichs
com seculars que han fet frau al dit dret se ha
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procehit a la pena de comís, com si aguesen fal-
tat a pagar los drets antichs del General, los
quals drets antichs restan obligats los eclesiàs-
tichs haver de pagar, segons la bulla de la Sante-
dat de Clement 7, dada en Roma, a 17 de las
chalendas de maytig 1524, disposant Sa Sante-
dat que los ecclesiàstichs de qualsevol dignitat
que sian, encara que cardenalícia, archiepiscopal
y altres, ayen de // 115/4v // pagar los drets im-
posats y que se imposaran en las Corts Generals
convocadas per los senyor rey y braços de Ca-
thalunya, ço és, ecclesiàstich, militar y real. Y
com vostra magestat declara ya la nul·litat de la
dita imposició, per no ésser estada feta ab con-
sentiment de vostra magestat y la Cort General,
cessa la facultat de haver pogut en la imposició
feta en lo any 1640 de dit dret, compendre-s’i
los ecclesiàstichs, y axí vuy no·s podria exigir de
aquells sens particular lesió de la immunitat
eclesiàstica, y incurs en las censuras en las bullas
apostòlicas, y en particular de la bulla «In cena
Domini», en lo que se fa particular reparo per
los deputats. Y si bé fins vuy se és exhigit de tots
uniformament, sens reparar en estas prohicions
apostòlicas, però estava·s en aquella errònea
credulitat de alashoras, y viu cessa tota dubietat,
havent declarat vostra magestat la nul·litat de la
dita imposició, y conseqüentment no procehir
en ella la confirmació apostòlica de Clement
Setè, per deffecte de consentiment de vostra
magestat, y de convocació de Cort General.

Per lo que, los deputats y oÿdors del General de
Catalunya, als reals peus de vostra magestat, re-
presentan estas rahons, suplicant a vostra ma-
gestat sia de son reial servey fer-los merçè de
manar-las revèurer, esperant los deputats de la
clemència de vostra magestat manarà pèndrer la
resolució més convenient al reial servey de vos-
tra magestat y la observança de las generals
constitucions.

115 D. A 21 de maig 1661.
/5r

Excel·lentíssim senyor.

Losa deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen que, després de aver rebut la carta de
vostra sa magestat, que Déu guarde, de 29 de
abril proppassat, acerca de la distribució del di-
ner proceheix dels drets sobre sedas, sombreros
y cartas, han procurat que per los assessors, ad-
vocat fiscal y doctors consulents, se prengués la
resolució en lo que sa magestad ordenava ab la
brevedat possible. Y, després de aver studiada la
matèria, han resoltb se representassen a sa ma-

gestad algunas rahons de reparos ab memorial
còpia del qual se dóna a vostra excel·lència, su-
plicant a vostra excel·lència sie de son servey fer-
nos mercè,a consideradas aquellas, de assegurar
a sa magestad del desig y voluntat que tenen
losb deputats, ab prompte ànimo de obehir a sos
reals ordes, y acertar en lo servey de sa mages-
tad, com de vostra excel·lència se premetenc,
que ho rebran a singular mercè de la mà de vos-
tra excel·lència.

115 Vuy,d que contam a vint-y-sinc de febrer del
/6r any de 1662, en la vila de Scaló, marchesat de

Pallàs, bisbat de Urgell, y és com Joan Guillem
Pradines, balle de dita vila de Scaló, a instànsia
de Pere Joan Saball, tauler del General de dita
vila, dit balle a pres de jurament a dos proms de
dita vila, que són Bartomeu Rius y a Pere Ge-
nesta, de la posibilitat y béns de Joan Riba y de
Joan Vila, de Rialb, com a fermanses són de dit
Pere Joan Saball, tauler de dit General, y an ju-
rat los dos, dit Riu y Genesta, en què dit Joan
Riba tenie casa en dita vila, los dos orts, era, bí-
nia, camp y terres, prats y caballs, per a sobenir y
pagar dit Saball per restes de dita taula del Ge-
neral. Y com a fianses y per cer axí la veritat, jo,
Gerald Bardaxí, prevere y vicari, y notari ordina-
ri de dita vila, scrich la present de ma mia prò-
pria, y testimoni de Geralt Vila y de Joan Porta,
tots de dita vila de Scaló.

115 Sign + num mei Geraldi Bardaxi, presbiteri et
/6v vicari ville Scaloni, qui presens instrumentum

[...] clausi et signavi.

117 C.
/1r

Excel·lentíssim senyor.

Lose deputats y ohydors del General de Catha-
lunya diuen que vostra excel·lència és estat ser-
vit enviar-los, dijous pròxim passat, als dos del
corrent, una carta de sa magestat, que Déu
guarde, dada en Buen Retiro, a vint de maig
proppassat, ab la qual sa magestat, refferint-se a
la carta real scrita als 27 de febrer passat, los
mana executen lo que sa magestat ordenave,
que era que no·s passàs avant en la causa que
aporta lo fiscal del General contra los hereus de
Domingo León, y en cas se hagués pagat alguna
quantitat, se’ls restituhís. Y, fan los deputats sa-
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bidor a vostra excel·lència com en la sobredita
real carta respongueren los deputats ab carta de
29 de mars proppassat, còpia de la qual se lliura
a vostra excel·lència, y han sabut per son agent
havia aquella donada en sas reals mans. Y fins
ara sa magestat no és estat servit pèndrer la reso-
lució sobre lo que se suplicave y, estant aguar-
dant aquella, esperant de la real clemència de sa
magestat los farà mercè, y axí representan a vos-
tra excel·lència // 117/1v // lo sobredit, suppli-
cant a vostra excel·lència fassa mercè als depu-
tats en mediar y intercedir ab sa magestat, los
fassa la mercè conforme los deputats supplican,
lo que se prometen per las moltas mercès han
experimentat de mà de vostra excel·lència.

118r Salvadora Garcia, prevere. Procura per a renun-
ciar lo offici de ajudant primer del racional, que
obtenia Miquel Pallarès, lo qual s’és renunciat
en favor de Salvador Garcia, prevere, en Santa
Maria del Mar benefficiat, juntament ab lo abo-
no de sa excel·lència, a 17 de juny 1661.

A. Die dominica vigesima secunda mensis maii
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesi-
mo sexagesimo primo, Barcinone.

Egob, Michael Pallares, civis honoratus Barcino-
ne, uti obtinens officium coadjutoris racionalis
Generalis Cathalonie, dicto nomine gratis, et ce-
tera, constituo et ordino procuratores meos certos
et cetera, itaquod, et cetera, vos, dominum dom-
num Michaelem Pallares, utriusque juris et de
Regio Consilio doctorem, magnificum Josephum
Quintana, eciam civem honoratum Barcinone et
reverendum dominum Salvatorem Garcia,
presbyterum in ecclesia parrochiali Beate Marie
de Mari Barcinone beneficiatum, licet absentes,
et cetera, et vos Joannem Benedictum Pallares
eciam civem honoratum Barcinone, fratrem
meum presentem, et quemlibet vestrum insoli-
dum. Ad videlicet, pro me et nomine meo coram
admodum illustribus dominis deputatis et audi-
toribus computorum Generalis Cathalonie, qui
nunc sunt et pro tempore fuerint, semel et pluries
comparendum, et dictum meum officium coad-
jutoris racionalis in manibus et posse dictorum
dominorum deputatorum et auditorum compu-
torum, in favorem persone seu personarum vobis
dictis dominis procuratoribus //118v // meis cons-
titutis seu cuilibet vestrum insolidum benevise seu
benevisarum et per vos procuratores constitutos
seu vestrum quemlibet nominande seu designan-
de, seu nominandarum et designandarum, semel
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et pluries renunciandum et eam seu eas de dicto
officio provideri, juxta formam generalium cons-
titucionem presentis principatus Cathalonie, ca-
pitulorum et actuum Curiarum, usum, practi-
cam, stilum et observanciam dicti Generalis, et
renunciacionem seu renunciaciones hujusmodi
admitti petendum, instandum et suplicandum.
Et de his quecunque instrumenta utilia et neces-
saria seu quomodolibet opportuna faciendum et
firmandum et pro his quascunque suplicaciones
tam verbo quam scriptis offerendum porrigen-
dum et presentandum. Et demum, et cetera, pro-
mitti habere ratum, et cetera, et non revocare, et
cetera, actuum, et cetera.

Testes sunt Petrus Bregal, botigerius telarum, Jo-
sephus Gregorius Fuxio, agricola civitatis Cesa-
rauguste, Barcinone residens.

In quorum fidem ego, Hieronymus Gali, auctori-
tate regia notarius publicus civis Barcinone hic
me subscribo et meum quo utor appono sig + num.

119 B. A 20 de juny 1661.
/1r

Excel·lentíssim senyor.

Losa deputats y oïdors del principat de Cathalu-
nya diuen que Anton Reart, scrivà de mana-
ment, reportà en son consistori un recado de
vostra excel·lència lo die de 14 del corrent, que
conté que lo executor dels fraus del General ha
executat unb frau contra Pau Llenas, paraire, y
que vol execuutar las penas contra dit Llenas
que és official de la artilleria, y que axí tingues-
sen a bé los deputats no passar avant en la exe-
quució fins fos vist lo de justícia. Al que los de-
putats respongueren que fins ara no estavan
enterats del fet, y que se’n informaran, y procu-
rarian en tot se administràs justícia. Rebut
aquest recaudo de vostra excel·lència, los depu-
tats se han volgut informar dels procehiemnts se
havian fet devant lo defenedor, y han vist que,
avent-se fet aprençió de sinch partits de draps
propis de Pau Llenes, sens cera de bolla ni plom
algú, ni vestigi de aver-ni agut, ni estar conti-
nuats en manifest, fou citat dit Llenes devant lo
defenedor, per vèurer declarat lo frau de dits
sinch trossos de drap, y als 23 de maig se tingué
verbal citat y ohyt dit Llenes, y fou declarat per
dit defenador als 27 de dit mes de mayg ésser
dita roba cayguda en // 119/1r // frau, y con-
demnat lo dit Llenes en 50 lliures, sous, de
pena, a raó de 10 lliures, sous, per quiscun par-
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tit, segons lo disposat en lo capítol 23 de les or-
dinacions fetes per los deputats lo present trien-
ni, la qual sentència és estada passada en cosa
judicada, y als 11 del corrent foren preses pe-
nyores de casa de dit Llenas per 50 lliures, y jun-
tament també fou posat secrest als 7 del corrent
per orde del defenedor a 2 draps que Francesch
Casanovas, texidor de llana, tenia de dit Llenes,
per major seguretat de la pena.

Ab que han vist los deputats que los procehi-
ments fets per lo defenedor contra dit Llenes
són estats en cas lícit y permès, y que ha tingut
jurisdicció per a la declaració, condemnació y
execució contra dit Llenes, sens poder-lo eximir
lo dir ara, sens aver-o dit may devant lo defene-
dor, ésser artiller, perquè la jurisdicció en matè-
ria de fraus del General y exacció de drets és es-
tada atorgada als deputats y officials del General
per los senyors reysa de Aragó y Corts Generals
privative, ab tots los officials reals, eciam que
sien de guerra, y axò se és observa quant se han
presos fraus de capitans y altres officials de guer-
ra, se’n podrian referir molts exemplars, sols se
refereix esta a vostra excel·lència que, avent-se
pres en frau per los officials del General dos mi-
ralls grans que eran de don Andrés de Ávila, //
s.n. // príncep de Montexarcho, se tractà la causa
devant del defenedor, pretenent-se la deposició
al príncep de Montexarcho, com a reo, y als 13
de juny 1654 fou concedida la gràcia per los de-
putats al dit príncep, conforme los capítols de
Cort disposan.

E axí mateix, avent-se pres cent y tretse sombre-
ros y dos miralls guarnits de cristall en frau en lo
any mateix 1654, de don Antonio de Velasti-
gui, almirante general de la armada real dels va-
xells de Nàpols, se prosseguí la causa de frau de-
vant lo defenedor, y als 21 de juliol 1654 se
prengué la deposició a dit almirante, y se declarà
dit frau, y fou aquell venut. Ab que veu vostra
excel·lència que lo ésser artiller dit Llenes no·l fa
exempt de la jurisdicció dels deputats y officials
del General, en respecte de fraus y exacció de
drets.

Y axí los deputats, per obligació de sos officis,
no poden dexar de obrar conforme los capítols
de Corts disponen y manan, esperant que vostra
excel·lència tindrà a bé los procehiments fets, y
que faran per la bona exacció dels drets del Ge-
neral, etcètera.

119 A 18 de juny 1661.
/2r

Excel·lentíssim senyor.

Los deputats y oÿdors del Principat de Cathalu-
nya diuen que, als 15 del corrent, se’ls donà un
billet de vostra excel·lència de 13 del mateix, ab
que és servit vostra excel·lència fer saber als de-
putats com sa magestad, que Déu guarde, ab
son real despaix de 7 de maig passat, és estat
servit manar que, sens més dilació, se acudís per
los deputats a Romaa ha treure los despaixos de
la absolució generalb de tots los excessos come-
sos en lo present Principat durant la guerra, axí
per personas ecclesiàsticas com seculars, y una
benedicció general per tota la terra, per a què
los bisbes o Capítols sede vaccant la fes en sas
diòcesis, y axí lo consistori informàs a vostra ex-
cel·lència del que en tantc llarch temps havia
passat, per a poder-ne donar rahó vostra ex-
cel·lència a sa magestad. Y axí diuen que los de-
putats passats, encontinent que reberen la carta
de vostra excel·lència, dada en Toruella de
Mongrí, als 11 de octubre 1660,d en la qual fou
servit vostra excel·lència donar-los notícia d’es-
tase dos gràcias per Sa Sanctedat, concedidas a
petició de sa magestad, procuraren ab tota di-
ligència que son agent en Roma las fes trèurer y
despedir, del qual reberen lo despaix de la abso-
lució de les censures, y als 18 de agost 1657 se
scrigueren cartas al archabisbe y bisbes del pre-
sent Principat y al Capítol sede vaccant de Ur-
gell, enviant-los còpia aucthèntica de dit indult,
ab que quant ab est despaix de la absolució ya se
exequutà la gràcia de Sa Sanctedat per mercè y
petició de sa magestad alcançada.

Quant, emperò, a la benedicció def la terra, son
agent, qui era lo doctor Francesch Taverner, ca-
nonge de la Seu de Barcelonag, scrigué alsh de-
putats y oÿdors del trienni passat que lo secreta-
ri de breus // 119/2v // volia per cada diòcesi
breu particular de benedicció, no que ab un
breu soli se despaixàs la facultat de beneir tota la
terra, y que açò havia de costar molt, lo que fou
causa que los deputats passats no obtingueren
lo despaix de la benediccció de Sa Sanctedat.

Però lo deputats que vuy són, fent la estimació
deguda a las mercès que sa magestat fa al pre-
sent Principat, ab cartas de 24 y 29 de janer
proppassat scrigueren a Francesch Frígola y de
Llordat, agent del General en Roma, per a què
sol·licitàs lo despaix de la absolució de la terra, y
per a què fos en un breu sol se li envià còpia
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aucthèntica de consemblant breu de la absolu-
ció de la terra concedit la Sanctedat de Paulo
Quint, a denou de agost 1617, dirigit ab un
breu sol al archabisbe y bisbes del present Prin-
cipat, per a què cada hu en son diòcesis fes la
benedicció.

Y a 11 del corrent reberen resposta de dit Frígo-
la, dada en Roma a 21 de abril proppassat, ena

què scriu la mateixa difficultat que té lo secreta-
ri de breus, com ho veurà vostra excel·lència abb

la còpia dec un capítol de la carta de dit Frígola,
que·s lliura en mà de vostra excel·lència, ab la
qual veurà vostra excel·lència quant cuydadosos
estan los deputats de què se exequuten las grà-
cias a petició de sa magestad concedidas, y ab
tot cuydado offereixen a vostra excel·lència
continuar las instàncias ab son agent per a poder
obtenir lo breu de la absolució de la terra, per lo
que los deputats supplican a vostra excel·lència
sie servit fer-nos mercèd informar ab sa mages-
tad d’estes diligències fan los deputats, que ho
rebran a singular mercè.

Resposta. E dit síndich ha feta relació que ha
donat dit paper de embaixada a sa excel·lència.
E sa excel·lència ha fet de resposta que «lo
vería».

120 Magnífichse assessors y advocat, a 22 de juny
/1r 1661.

A 22 de juny 1661.

Molt il·lustre senyor.

Af notícia del procurador fiscal del General ha
previngut de com, en la visita passada del trien-
ni 1659, se haurian remesas certas querelas als
molt il·lustre consistori y magnífichs assessors
ordinaris de la casa, per a què sobre de ellas de-
claren lo que de justícia serà fahedor, com són
los processos y causas de números 112, 38, 19,
60, 120, 152, 169, 148, 24, 54, 52, 49, 48, 50,
124, 149, llimitant cert temps de la declaració,
com és un any, ab cominació de certa pena, lo
contrari fahent, en moltas causas d’ellas en pena
de dos terças, y entre altres la causa de Castell y
Sansa, ab càrrechs se don remey als fraus se fan
de bestiar entra y ix del present Principat per la
part de Lleyda y Balaguer, la qual pena és paga-
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dora per los magnífichsa assessors, advocat y
procuradors fiscals en duas terças per cada hu,
tant per Balaguer com per Lleyda.

E com, il·lustre senyor, dit temps prefigit per la
declaració de ditas causas estiga casi per extin-
guir y finir, faltant només de alguns sis o vuyt
dies, contadors del die de la entrega dels proces-
sos y llibre de Sentències de visita. Per tant, lo
procurador fiscal en dit nom representa a vostra
senyoria com està y ha estat prompta y aparellat
per a fer y aver fet las instàncias necessàrias per
ab la declaració de ditas causas, y en cas que ab
ditas penas cominadas se volguésc procehir con-
trad de ells en algun temps en la real exequució
d’ellas, protesta de tots los danys y gastos que li
poguessen succehir per rahó de la tardança y ne-
gligència, com ell per sa part age fet y fasse las
degudas diligèncias, supplicant a vostra senyoria
que la present supplicació se servesca manar se
continue en dietario, etcètera.

Altissimus, et cetera. Grymosachs.

Lo molt il·lustre consistori proveix sia incertada
la present súpplica en lo dietari corrent, y que
sia continuat per lo scrivà mayor en aquell, com
lo dit molt il·lustre concistori protesta als mag-
nífichs assessors y advocat fiscal de totas las pe-
nas per la visita aposades respectivament acerca
// 120/1v // de la declaració de las querelas per
ella remesas, attès que per moltas vegades és es-
tat advertit y solicitat als dits magnífichs asses-
sors y advocat fiscal per lo molt il·lustre consis-
tori declarassen y dicidissen aquellas si y
conforme trobarian ser de justícia, y proveïssen
dels remeys que ha ordenat dita visita se posas-
sen acerca de las entradas y dels bestiars que en-
tran fora regne per las taulas de Leyda, Balaguer
y altras frontarisses, ab que lo dit molt il·lustre
concistori cumplia per sa part ab sa obligació, y
per a què consta que per sa part no se ha deixat
de solicitare, com està dit, y que lo no efectuar-
se és per culpa y negligència de dits magnífichs
assessors y advocat fiscal, que se’ls sia notificada
la present suplicació ab la incertaf de esta resolu-
ció que mana lo moltg il·lustre concistori conti-
nuar en lo dietari en son descàrrech.

Presens supplicacio funt intimada magnifici
acessoribus et advocato fiscali cum notificacione
et protestacione dominorum deputatorum et au-
ditorum computorum. Presentibus pro testibus
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Bonaventura Closas et Hieronymo G., die X junii
MDCLXI et magnifici acessores et advocatus fisca-
lis responderunt que se aturavan lo temps de la
constitució per a respòndrer pro testibus eisdem
eodem die.

120 B.
/2r

Loa doctor Domingo Soler y Juan Joffreu, as-
sessors, y lo doctor Aleix Tristany, advocat fiscal
del General, responent a la scriptura que, per
part dels senyors deputats, se’ls notificà a 10 de
juny corrent, ab què se’ls notificà lo disposat ab
las sentèncias proferidas en lab visita pròxim pas-
sada, sobre las querelas que són estades remesas
per los senyors visitadors als senyors deputats,
diuen que fins a dit dia de 10 del corrent no se li
han notificat ditas sentèncias ni tenian perfeta
sciència de la disposició de ellas, però que per sa
part quiscú, per lo que·ls toca, procurarà a cum-
plir sa obligació, requirens, et cetera.

Resposta dels magnífichs acessors y advocat fis-
cal a la supplicació y requesta donada per lo
procurador fiscal als X de juny MDCLXI als se-
nyors deputats y resolució que sa senyoria pren-
gué en dit die, volent sie incertada en lo dietari,
la qual me han entregada a mi, lo doctor Joan
Argila, scrivà major del General de Cathalunya,
als XXII de juny, any sobredit. Presents per testi-
monis Hierony Galí, notari, y Francisco Rol,
clergue.

122 Rebutc a 2 de juliol 1661 en lo dietari fahent
/1r per los inseculats de Rosselló.

Lo marqués de Olías, Mortara y Çarreal, locti-
nent y capità general.

Venerable,d nobles, amats y fahels de la reial
magestat, los diputats y ohidors de comptes del
General de Cathalunya, en Barcelona residints.
Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat
servit enviar-nos un real despaig, firmat de sa
reial mà, y despedit en deguda forma de la Reial
Cancellaria del Supremo Consell de Aragó, en
el qual dóna forma y assiento al que·s deu guar-
dar y observar en quant a las personas y subjec-
tes han de restar insaculades en los llochs axí de
diputats y ohidors de comptes, com dels demés
officis de aquexa casa de las vegarias y llochs han
estat a la obediència del rey christianíssim de

Fransa, en virtut del tractat de la pau general,
que és del tenor següent:

«El rey. Ilustre marqués de Olías y Mortara, pri-
mo, de mi Consejo de Estado, mi lugartiniente y
capitán general. Con ocasión de quedar a la coro-
na de Francia la vegaría de Rosellón, tierra de
Conflent y algunos lugares de la Cerdaña, en
conformidad del tratado de la paz, se ha conside-
rado lo que convendría ordenar en quanto a los
lugares de diputados y ohidores y demás officios de
la casa de la Diputación y Generalidad desse
Principado tocante a aquella vegaría y los insa-
culados por ella. Y, visto lo que en carta de diez y
nueve de febrero representáys y se os offrece a vos y
a essa mi Real Audiencia en esta materia, y re-
suelto y tenido por conveniente que desde luego se
haya de extinguir el lugar de diputado ecclesiás-
tico del obispado de Elna, de tal manera que su
obispo, de oy en adelante, no haya de concurrir ni
ser admitido a la suerte, quando se haga la ex-
tracción de diputados. Y que assí mismo no se in-
saculen ni llenen los lugares que vaccaren de di-
putados y ohidores ecclesiásticos de el Cavildo de
dicha santa Iglesia de Elna, y los dea militares y
reales de la vegaría de Perpiñán y de las villas y
lugares de los condados de Rossellón y Conflent y
de los de la vegaría de Cerdaña que, en confirmi-
dad del tratado de la paz, han quedado a la coro-
na de Francia, para que después de la muerte de
los que oy se hallan insaculados en ellos, queden
todos extinctos y suprimidos, y que para los lugares
de diputados y ohidores ecclesiásticos religiosos no
puedan ser insaculados ni admitidos los abades,
priores, prebendados y demás que acostumbran
serlo por las abadías, prioratos, prebendas y demás
dignidades ecclesiásticas que obtuvieren en los
condados de Rossellón y Conflent y tierra de Cer-
daña que ha quedado a la corona de Francia,
que todos los que oy se hallan insaculados en dichos
lugares de diputados y ohidores ecclesiásticos, mi-
litares y reales, no puedan ser habilitados para las
extracciones de dichos officios de diputados y ohi-
dores lo(s) que habitaren y tuvieren su domicilio 
en dichas partes, fuera de mi dominio y obediencia.

Pero podrán ser habilitados y admitidos los que se
habrán quedado en lo restante dessa provincia,
sin haver transferido su // 122/1v // domicilio en
Rossellón y Conflent y tierra de Cerdaña que ha
quedado por Francia, como es mi voluntad, mien-
tras tuvieren los otros requisitos que piden los ca-
pítulos de Corte, y mientras vos y mis lugartinien-
tes generales que os succedieren en esse Principado
no ordenáredes otra cosa.

Porque es mi voluntad que, pareciéndoos ser con-
veniente a mi servicio que algunos de los que arri-
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ba de excluyen, assí ecclesiásticos como militares y
reales, que huvieren buelto a tener domicilio en
lugares de mi dominio deban habilitarse, se habi-
liten, o al contrario, pareciéndoos que algunos de
los que arriba quedan habilitados conviene a mi
servicio que no lo sean, en este caso podáyslos vos o
dichos mis lugatenientes generales mandar que
no se habiliten, y que para este effecto los diputa-
dos y ohidores, el año que fuere de extracción, o si
dentro del triennio le huviere, quando os entre-
guen la proposición de los que han de ser insacula-
dos, tengan obligación de daros o a los lugarte-
nientes generales míos, como dicho es, os succedieren
en esse Principado, una lista aparte de los que se
hallaren insaculados, assí ecclesiásticos como mi-
litares y reales, por el Cavildo de Elna, vegaría y
villa de Perpinyán respectivamente, para que po-
dáys resolver quales destos deven ser habilitados, y
que las palabras con las quales ha de ser inhabili-
tados sean solamente «Non potest» sin expressión
de otra cosa.

También es mi voluntad y declaro que todo lo so-
bredicho, con las condiciones arriba expressadas,
tenga lugar y se execute, no sólo en los officios de
diputados y ohidores, sinó también en los demás
de la casa de la Dipputación y Generalidad, en
los quales se hallan insaculados sugetos del dicho
Cavildo de Elna, vegaría y villa de Perpinyán, y
en los demás officios que se han de proveher por
nombramiento mío y de los diputados respectiva-
mente.

Encargo y mándoos que en esta conformidad ha-
gáys notoria esta mi resolución a los diputados y
ohidores de esse Principado, y déys las órdenes con-
venientes para que assí se cumpla y execute, ha-
ziendo que esta carta se registre en los libros de las
acordadas de essa mi Real Audiencia, y en los de
la Diputación, para que en todo tiempo haya de-
llo la noticia conveniente. Dada en Buen Retiro,
a XII de mayo MDCLXI. Yo, el rey. Vidit don
Christophorus Crespi, vicecancellarius. Vidit co-
mes de Robres, regens. Vidit don Petrus Villa-
campa, regens. Vidit don Georgius de Castellvi.
Vidit don Josephus de Pueyo, regens. Vidit Exea,
regens. Vidit don Josephus Romeu, regens. Don
Didacus de Sada, secretarius».

Y com sia molt just que lo que sa magestad
mana ab sos reals ordes sia cumplit y executat ab
tot effecte y puntualitat, vos diem y manam que
encontinent, sens mora ni dilació alguna, y sem-
pre y quant vinga lo cas, poseu en execució lo //
s.n. // que sa magestat mana a son prechalendat
y reial orde, fent que aquell reste registrat y
continuat en los llibres de la Generalitat, per a
què en tot temps conste de la resolució que sa
magestat ha pres sobre esta matèria, y haya las
notícias convenients, que axí importa y proce-
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heix de la real voluntat de sa magestat. Dat en
Barcelona, a XII de juny de MDCLXI.

El marqués de Olías y Mortara.

Vidit Sunyer, cancellarius. Antonius Reart.

Registrata. In Curie Locumtenencie, tercio, foleo
CCXLI.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohi-
dores de qüentas del General de Cathaluña pon-
gan en execución y se dispongan a lo que manda
su magestad en la orden que aquí va incertada.

122 A. Diumengea al primer de juliol 1661, repor-
/2r tada per los scrivà major del General a sa ex-

cel·lència.

Memorialb dels subjectes que losc deputats y oÿ-
dors de comptes proposan a vostra excel·lència
perd lo offici de deputat local del General de la
ciutat y col·lecta de Lleyda, per lo resíduo del
present y corrent trienni, que vacca per mort de
don Joseph Berart, ardiaca y canonge de la san-
ta Iglésia de Leyda, són los següents: don Mi-
quel de Àger, lo doctor Thomàs de Nogués, lo
doctor Jaume Ferrer.

Don Àngel del Paz. Fra don Pau de Àger. Lluýs
Llopico de Xixon.

Dat en Barcelona, al primer de juliol de MDCLXI.

122 B. Rebut a 5 de juliol 1661.
/3r

Sue magestad, Dios le guarde, me a mandado
embiar el despacho incluso para vuestra señoría,
el qual remito con este papel a vuestra señoría, es-
perando que pondrá vuestra señoría luego en eje-
cución lo que su magestad ordena, y yo quedo
aguardando el aviso de lo que vuestra señoría re-
solviere, para obrar en esta materia lo más que su
magestad me manda en ella, y me olgaré mucho
de que la resoluzión de vuestra señoría sea de cali-
dad, que yo no tenga necesidad de inovar cosa
ninguna, sino sólo en dar qüenta a su magestad
de que queda obedecido. Dios guarde a vuestra se-
ñoría muchos años, como // 122/3v // desseo. Bar-
celona, 4 de juliol de 1661.

El marqués de Olías y Mortara.

[ 1661 ]

a. diumenge interlineat damunt d’una paraula ratllada.
b. memorial intercalat entre els folis 122v i 123r del trienni
1659-1662.
c. a continuació unes paraules ratllades.
d. per lo interlineat damunt de del ratllat.
e. carta intercalada entre els folis 122v i 123r del trienni
1659-1662.



123 A 14 de juliol 1661.
/1r

Excel·lentíssim senyor.

Losa deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen que vostra excel·lència fou servit, als
sinch del corrent, enviar a son consistori una
real carta de sa magestat, que Déu guarde, dada
en Madrid, a vint-y-tres de juny proppassat, en
la qual sa magestat, després de haver rebut una
carta del consistori, de vint-y-hu de maig del
corrent any, y lo memorial en què se representa-
van los reparos que se avian offert en la execució
dels reals ordes, donats a vint-y-quatra de fe-
brer, y a vint-y-nou de abril de aquest matex
any, per a la continuació de la exacció y co-
brança dels drets de sedas, sombreros y cartas, y
sa aplicació, havent-se vist, diu sa real magestat,
que en respecte de trobar-se ab molts crèdits so-
bre la Deputació y Generalitat, desitjant que
no·s faltàs a la administració de la justícia y als
demés gastos en què se convertexen los drets,
era esta causa molt justa per a pèndrer resolució
referida, manant sa magestat que, sens dilació
alguna, fos executada com en la real carta més
llargament se conté.

Los deputats han fet mirar esta matèria ab molt
gran attenció als assessors, advocat fiscal y doc-
tors consulents, los quals, després de aver tingu-
das moltas conferèncias, disputat molt llarga-
ment lo negossi, y molt ponderada la real carta
de sa magestat, com se devia, no han pogut
pèndrer plena resolució sobre lo article princi-
pal, y no cessaran de estudiar-la per a cumplir ab
la obligació tenen.

Però, considerant que la resolució sobre de
aquest fet, per ser tan àrdua y grave, no·s pot
pèndrer ab // 123/1v // aquella promptitut que
vostra excel·lència, ab dos papers enviats al con-
sistori, a quatra y catorse del corrent, ordena,
desitjant mostrar-se affectuosos al servey de sa
magestat, y juntament cumplir ab la obligació
de sos càrrechs, suplican sia vostra excel·lència
servit permètrer y donar lloch per a què ab ma-
jor discució, com se requerex, se puga pèndrer
la resolució per los assessors y consulents.

123 Paperb del marquès de Mortara de 14 de juliol
/2r 1661 per la resolució del dret de guerra.

A 12 de juliol 1661.

Estosa días pasados vino a ablarme el dottor Tris-
tán de parte de vuestra señoría, diciéndome que
vuestra señoría estava mirando la resoluzión que
se havía de tomar en la real orden que embié a
vuestra señoría de su magestad, sobre la distribu-
zión del drecho de los sombreros, sedas y naipes, y
que procuraría vuestra señoría que su magestad
quedase servido, y que assí se me avisava dello
para que tubiese entendido que se travajava en el
negozio. Y, como asta aora ni se me a respondido
ni dado ejecuzión a lo que su magestad manda
dezisivamente, es preciso que aga vuestra señoría
nuevas instanzias para que tomen luego resolu-
zión en ovedezer la real orden de su magestad,
porque, de no tomarla en estos ocho días, será
fuerça que yo ejecute las que tengo de su mages-
tad, lo qual sentiré mucho que vuestra señoría dé
ocasión a que llegue al estado que llegará esta
materia si vuestra señoría no dispone que quede
ovedezido su magestad en lo que tiene resuelto,
con tan grande acuerdo de ministros tan grandes
como los que tiene en le Supremo Consejo de Ara-
gón, // 123/2v // haviendo tenido presente todo lo
que vuestra señoría tiene representado a su ma-
gestad sobre esto. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, 14 de julio 1661.

El marqués de Olías y Mortara.

124 A.
/1r

Lob il·lustre consistori de diputats y oïdors pro-
posan a la juntac dels magnífics assessors, advo-
cat fiscal y doctors consulents que, attès que són
moltas las juntas han tingut acerca de la resolu-
ció se ha de pendre en lo que sa magestat, que
Déu guarde, ordena en sas reials cartas sobre la
distribució del dret nou de sedas, sombreros y
cartas, y no obstant ditas juntas, veja lo il·lustre
consistori que en lo que toca a justícia no hajan
pres la deguda resolució, demana lo concistori
sian servits, ab tota resolució, digan en lo de jus-
tícia lo que los senyors diputats y oïdors dehuen
obrar.

Fonch donada al scrivà major a 18 de juliol
1661.

124 C. Juliol 1661.
/2r

Senyord.
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Losa deputats y ohidors del General de Catha-
lunya diuen que lo sýndich de algunesb universi-
tats del Camp de Tarragona, com són Reus,
Valls, Monbrió, Riudoms, Monroig, Vilabella,
Cambrils, Duasayguas, Riudecanyas, Alforja,
Borjas, Vallmoll, Botarell, Monster, Vilavert y la
Selva, als 28 de juny del corrent any, losc dona-
ren peticiód contenint los perjudicis los causave
la publicació de la reial pragmàtica, manada pu-
blicar de orde de vostra magestat sobre la baxa
de les monedas, als 4 de agost 1659, perquè se
troban carregades de diversos censals emprats
en lo tems de sisens, y corria lo valor de la do-
ble a un preu excessius, designante las quantitats
quef quiscuna universitat deviag de preu dels
censals, que juntas importan dos-centas vint-y-
dos mil y quatre lliures, y que si de estos preus
no fehia reducció del preu, hagut respecte al va-
lor corriah la dobla al tems del contracte, estaven
impossibilitadas de poder pagar, y los crehedors
instaven execucions per la paga de la íntegra
pensió, fent instànsiai en son consistori per a què
hisquessen judicialment perj lo sýndic del Gene-
ral, a la contrafacció se seguiak a les constitucions
de la publicació de dita real pragmàtica, repetint
estas instàncias ab altresl scriptures presentades
als primer de juliol y 18 de agost passat.m

Axí mateix, Francesch // 124/2v // Pagès y Sen-
just, yn Ramon Spuny y de Claramunt, ab scrip-
turas presentadas a 23 de juny passat loso instar
isquéssem a la contrafacció de dita real pargmà-
tica, reperint las instàncias ab altres scriptures
presentades als 6 de juliol passat. Lo sýndich del
bras militar als 11 de juliol, presentà una scrip-
tura als deputats, instant-los y requerint-los his-
quessen, per son síndich, judicialment, acerca
del reparo de la contrafacció de la dita pragmà-
tica, repetint esta instància ab altres scripturas
de 15 de juliol y 18 de agost proppassat. A 17
de agost proppassat lo síndich de las universitats
de la vila y comptat de Prades presentà altre
scriptura als deputats, contenint que ses univer-
sitats havian presos censals de sisens en summa
de centp sinquanta mil lliures, los acreadors de
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les quals instaven execucions de les pencions,
sens voler reducció alguna, instant als deputats
hisquessen per son síndich judicialment per a què
se suspengués la execució de la real pragmàtica,
repetint esta instància lo dit síndich del comptat
de Prades ab altre scriptura presentada als 18
del mateix mes de agost. Lo síndich de la vila
del Vendrell, als 22 de dit mes de agost, presen-
tà scriptura als deputats, contenint que aquella
universitat estava carregada de vinta mil lliures
de preub de censals manllevats de sisens, y perc

las pencions instaven los acreadors execucions,
instant també als deputats que per son síndich
procurassend judicialmente que dita real prag-
màtica fos sobresegudaf, com veurà vostra ma-
gestad ab la certificatòria que fa lo scrivà major,
que junt ab esta se presenta ha vostra mages-
tad.g

Y si estas pocas universitats experimenten tant
gran dany de la execució de la real pragmàtica,
que ha de ésser en lo restant de Cathalunya,
puix los acreadors, valent-se de la real disposi-
ció, procuran ab tot esfors cobrar sens reducció
alguna, no attenent a las calamitats passades y
esterilitats y sequedat presents, per lo que los
deputats, // s.n. // postrats als reals peus de vos-
tra magestad, y representant las rahons y motius
que altres vegades han representat a vostra ma-
gestad, humilment supplican sie vostra mages-
tad servit fer-nos mercè manar apiedar-se de les
dites universitats y particulars, y manar se sobre-
segue en la execució de dita real pragmàtica,
que de la realh clemència de vostra magestad se
prometen los deputats tindran los poblats alívio
y o rebran a singular mercè de la mà de vostra
magestad.

126 Embaxadai reportada al senyor marquès de Mor-
1r tara per los senyors canonge Pere Joan Atxés,

Joan Carreras y Gismundo Bofill, a 4 de agost
1661 per lo dret de guerra.

A. Excel·lentíssim senyor.

Dej part de vostra excel·lència és estat presentat
un orde, despatxat per la Real Cancellaria als 10
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de maig proppassat, ab firmas del molt reverent
lo doctor Bràulio Sunyer, cançeller, referendat
per Anton Reart, scrivà de registre, ab incerta
de una carta real, emanada de la magestad del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, y en forma
de Cancellaria de Concell Supremo de Aragó
despaixada, la data de la qual és en el Buen Reti-
ro, de 14 de febrer proppassat, la qual conté un
real mandato, ab lo qual se diu que, si bé sa ma-
gestat podria manar que lo dret imposat lo any
1640 sobre sedas, sombreros y cartas no fos
continuat, ab tot, attenent que de ell se pot acu-
dir als effectes devall scrits, per la total adminis-
tració de la justícia y bon govern de aquella, ha
determinat se continue ab calitat que, del que
procehirà de aquell se pague en primer lloch lo
salari, gajes, emoluments de la plaça del conce-
ller de capa y espasa del Consell Supremo de
Aragó natural d’esta província, y després lo sou
ordinari y extraordinari dels excel·lentíssims
llochtinents y capitans generals de sa magestat
en esta província, y del capità, tinent y soldats
de sa guarda. Y, attenent al consuelo de los sen-
salistas //126/1v // que tot lo que sobrarà de dit
dret sie distribuït e pagar las pencions dels cen-
sals, a raó de la meitat del que li tocarie y no
menys. Lo qual real mandato ha manat presen-
tar vostra excel·lència per a què los reals ordes és
molt just sien ab tota puntualitat cumplits y
executats, segons que en dit orde més llarga-
ment se conté.

Y axí mateix és estat presentat altre real orde de
part de vostra excel·lència, dels 10 de maig
proppassat, ab firma de dit molt reverent cance-
ller, ab incerta de una real carta, dada en Ma-
drid, als 29 de abril de aquest any, ab la qual,
avent vist sa magestat una carta dels deputats
del General de Cathalunya, y un memorial en
nom de aquells ha sa magestat donat, fou servit
ordenar y manar que se executàs dit orde, puix
no havia rahó perquè per medis de la conferèn-
cia que los deputats demanaven, se diferís la
execució de dit real mandato.

Los quals ordes, avent-se’ls dit que seria contra
generals constitucions, han consultat est fet ab
los assessors, advocat fiscal del General y doc-
tors consulens, los quals, conformes, han donat
son vot y parer en scrits, dient que los dits reals
ordes, per quant contenen imposició de un vec-
tigal, que fins vuy nou és estat, per ésser estat
nul·lament imposat sens Corts y lo real con- //
s.n. // sentiment de sa magestat, lo qual no han
pogut approbar y convalidar qualsevols fets de
sos predecessors, per obstar-los sempre las ma-
texas nul·litats, en quant ordenan y manan que
la exacció de dit dret se continue, encontra ab la
constitució 1, que comensa «Atorga», títol «De
vectigals», ab la qual lo senyor rey don Pere Se-

gon, en la Cort que selebrà en Barcelona lo any
1283, atorgà que, de lashoras en avant, ell ne
sos successors no constituïssen ne imposasen
gabellas de sal ni altres; ab la constitució 20, co-
mensant «Per quant», del mateix títol, ab la
qual se disposa que, per quant nous vectigals en
Cathalunya e comptats de Roselló y Serdanya
no poden ésser imposats, que al capità general
no li sia lícit directo o indirectament, per qual-
sevol motiu o potestat, exhigir ni fer exhigir al-
gun vectigal, donant facultat als deputats de
querelar-se en cas que lo contrari sia fet, ab la
qual constitució concorda lo capítol 9, que co-
mensa «Per quant», de las Corts tingudas en
Monsó lo any 1553, y que encontra ab lo capí-
tol 2, que comensa «Ítem», de las Corts selebra-
des en Monsó, en lo any 1547, ab lo qual està
disposat que, com per constitucions de Catha-
lunya, y encara per disposició de dret comú, sia
statuït que nous vectigals e gabellas sots qualse-
vol nom, títol o color no poden ésser exhigides
en lo present Principat, // s.n. // sian guardadas
las constitucions, y que drets nous no sian exhi-
gits.

E, com per dits deputats, per rahó de sos officis,
tingan obligació de instar lo reparo de ditas
constitucions y capítols de Cort, que per camí
algú no sian violadas.

Per so, nos han ordenat representàssem extraju-
dicialment a vostra excel·lència, per medi d’esta
embaxada, la dita contrafacció, y supplicàssem
de sa part, com ho fem, sia servit manar reparar
ditas contrafaccions, y no permètrer que dits re-
als ordes sian posats en execució, per observansa
de ditas constitucions, com ho esperan del sel
de vostra excel·lència, y dits deputats ne rebran
particular merçè.

126 Dela marquès de Mortara per lo tocant als
/2v drets de guerra, de 10 de maig 1661.

Lo marquès de Olías, Mortara y Çarreal, locti-
nent y capità general. B.

Venerableb, nobles, amats y fahels de la reial
magestat, los diputats y ohidors de comptes del
General de Cathalunya de la casa de la Diputa-
ció, en Barcelona residints. Lo rey, nostre se-
nyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos
un real despaig, firmat de sa reial mà, y despedit
en deguda forma de la Real Cancellaria del Su-
premo Consell de Aragó, que és del tenor se-
güent:

993

[ 1661 ]

a. anotació escrita al dors.
b. carta intercalada entre els folis 125v i 126r del trienni
1659-1661.



«El rey. Ilustre marqués de Olías y Mortara, pri-
mo, de mi Consejo de Estado, mi lugartiniente y
capitán general. Los diputados de la Generali-
dad de esse Principado, en carta de nueve deste,
me dan qüenta de la orden que despachastéys por
Cancellería, con inserta de la que os embié en
veynte y quatro de ebrero passado, sobre la aplica-
ción de los drechos de las sedas, sombreros y naypes,
y que, por offrecerles algunas difficultades en la
execución, os representaron tuviéssedes por bien
confiriessen sobre ellas personas que nombrássedes,
con las que ellos nombrarían, y que por haverles
respondido era precisa la execución de mi real or-
den, me supplican les haga merced dar lugar a
dicha conferencia, como más particularmente ve-
réys por la copia de su carta, de que me ha pareci-
do advertiros. Y que, haviendo considerado todo
lo que en esta materia ha precedido antes de aora,
y las razones que en ello pueden representar los di-
putados, y que la resolución que mandé tomar es
más en favor suyo que de difficultad alguna que
pueda offrecérseles, no parece haya razón para
que se dilate la execución de lo resuelto, ni que por
el medio que piden se dexe de conseguir lo que con
tanto acuerdo se ha dispuesto. Y assí me ha pare-
cido encargar y mandaros se lo déys a entender, y
que yo les escrivo en vuestra creencia la carta que
será con esta, y no dudo que, sabiendo esta resolu-
ción y las congruencias que se siguen della a la
provincia, quedarán assegurados de que es lo más
conveniente, y que assí se dispondrán luego a la
execución // 126/2v // en que tendréys la mano, y
me avisaréys de lo que se os offreciere. Dada en
Aranjuez, a XXIX de abril MDCLXI. Yo, el rey.
Don Christophorus Crespi, vicecancellarius. Vi-
dit don Georgeus de Castellvi. Vidit don Josephus
de Pueyo, regens. Vidit Exea, regens. Vidit don
Josephus Romeu, regens. Vidit don Didacus de
Sada, secretarius.»

Y perquè és molt just que los reals órdens de sa
magestat sian ab tota puntualitat cumplits y
executats, vos diem y manam que encontinent,
sens mora ni dilació alguna, poseu en execució y
us disposeu a executar y cumplir lo que sa ma-
gestat mana ab son reial orde alt mencionat,
que axí proceheix de sa reial voluntat. Dat en
Barcelona, a X de maig de MDCLXI.

El marqués de Olías y Mortara.

Vidit Sunyer, cancellarius. Antonius Reart.

Registrata in Curie Locumtenencie, tercio, foleo
CCXXI.

Vuestra excellencia manda a los diputados y ohi-
dores de qüentas del General de Cathaluña pon-
gan en execución y se dispongan a lo que manda
su magestad en la orden que aquí va incertada.
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128 A.
/1r

Excel·lentíssim senyor.

Dea part de vostra excel·lència és estat presentat
un orde, despatxat per la Real Cancellaria als 10
de maig proppassat, ab firmas del molt reverent
lo doctor Bràulio Sunyer, cançeller, referendat
per Anton Reart, scrivà de registre, ab incerta
de una carta real, emanada de la magestad del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, y en forma
de Cancellaria de Concell Supremo de Aragó
despaixada, la data de la qual és en el Buen Reti-
ro, de 14 de febrer proppassat, la qual conté un
real mandato, ab lo qual se diu que, si bé sa ma-
gestat podria manar que lo dret imposat lo any
1640 sobre sedas, sombreros y cartas no fos
continuat, ab tot, attenent que de ell se pot acu-
dir als effectes devall scrits, per la total adminis-
tració de la justícia y bon govern de aquella, ha
determinat se continue ab calitat que, del que
procehirà de aquell se pague en primer lloch lo
salari, gajes, emoluments de la plaça del conce-
ller de capa y espasa del Consell Supremo de
Aragó natural d’esta província, y després lo sou
ordinari y extraordinari dels excel·lentíssims
llochtinents y capitans general de sa magestat en
esta província, y del capità, // 128/1v // tinent y
soldats de sa guarda. Y, attenent al consuelo
dels censalistes que tot lo que sobrarà de dit
dret sie distribuït e pagar las pencions dels cen-
sals, a raó de la meitat del que li tocarie y no
menys. Lo qual real mandato ha manat presen-
tar vostra excel·lència per a què los reals ordes és
molt just sien ab tota puntualitat cumpluïts y
executats, segons que en dit orde més llarga-
ment se conté.

Y axí mateix és estat presentat altre real orde de
part de vostra excel·lència, dels 10 de maig
proppassat, ab firma de dit molt reverent cance-
ller, ab incerta de una real carta, dada en Ma-
drid, als 29 de abril de aquest any, ab la qual,
avent vist sa magestat una carta dels deputats
del General de Cathalunya, y un memorial en
nom de aquells ha sa magestat donat, fou servit
ordenar y manar que se executàs dit orde, puix
no havia rahó perquè per medis de la conferèn-
cia que los deputats demanaven, se diferís la
execució de dit real mandato.

Los quals ordes, avent-se’ls dit que seria contra
generals constitucions, han consultat est fet ab
los assessors, advocat fiscal del General y doc-
tors consulens, los quals, conformes, han donat

[ 1661 ]

a. ambaixada intercalada entre els folis 127v i 128r del
trienni 1659-1662.



son vot y parer en scrits, dient que los dits reals
ordes, per quant contenen imposició de un vec-
tigal, que fins vuy nou és estat, per ésser estat
nul·lament imposat sens Corts y lo reial concen-
timent de sa magestat, lo qual no han pogut //
s.n. // approbar y convalidar qualsevols fets de
sos predecessors, per obstar-los sempre las ma-
texas nul·litats, en quant ordenan y manan que
la exacció de dit dret se continue, encontra ab la
constitució 1, que comensa «Atorga», títol «De
vectigals», ab la qual lo senyor rey don Pere Se-
gon, en la Cort que selebrà en Barcelona lo any
1283, atorgà que de lashoras en avant ell ne sos
successors no constituïssen ne imposasen gabe-
llas de sal ni altres; ab la constitució 20, comen-
sant «Per quant», del mateix títol, ab la qual se
disposa que, per quant nous vectigals en Catha-
lunya e comptats de Roselló y Serdanya no po-
den ésser imposats, que al capità general no li
sia lícit directo o indirectament, per qualsevol
motiu o potestat, exhigir ni fer exhigir algun
vectigal, donant facultat als deputats de quere-
lar-se en cas que lo contrari sia fet, ab la qual
constitució concorda lo capítol 9, que comensa
«Per quant», de las Corts tingudas en Monsó lo
any 1553, y que encontra ab lo capítol 2, que
comensa «Ítem», de las Corts selebrades en
Monsó, en lo any 1547, ab lo qual està disposat
que, com per constitucions de Cathalunya, y
encara per disposició de dret comú, sia statuït
que nous vectigals e gabellas sots qualsevol
nom, títol o color no poden ésser exhigides en
lo present Principat, sian guardadas las consti-
tucions, y que drets nous no sian exhigits.

E, com per dits deputats, per rahó de sos officis,
tingan obligació de instar lo reparo de ditas
constitucions y capítols de Cort, que per camí
algú no sian violadas.

Per so, nos han ordenat representàssem extraju-
dicial- // s.n. // ment a vostra excel·lència, per
medi d’esta embaxada, la dita contrafacció, y
supplicassem de sa part, com ho fem, sia servit
manar reparar ditas contrafaccions, y no permè-
trer que dits reals ordes sian posats en execució,
per observansa de ditas constitucions, com ho
esperan del sel de vostra excel·lència y dits de-
putats ne rebran particular merçè.

s.n. A. 12 de agost 1661. Dietari.

Molt il·lustre senyor.

Losa doctors infrascrits fan fe a vostra senyoria
que lo senyor Pere Màrtir Ferrer, notari de Bar-
celona, està malalt en lo llit dotse dies ha de fe-

bre contínua, ab perill de la vida, y ha menester
molts dies per a cobrar salut y convalèxer, y axí·s
ho firmam, vuy, a 11 de agost de 1661.

Lo doctor Joan Pau March y Jalpí. Lo doctor
Joan Rocafort y Sorts.

129 Reportat per lo síndich del General. Dietari. B.
/1r

Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors del General de Cathalunya proposan a sa
magestat, que Déu guarde, per lo offici de guar-
da ordinària del General de la ciutat de Gerona,
que vacca per mort de Joan Costa, últim pocessor
de dit offici, són las següents: Pere Roca, pas-
samaner; Benet Ferrer, calsater; Miquel Vehí,
polvorer, ciutadans de Gerona.

Àngel del Paz. Don Pau de Àger. Lluýs Llopico
de Xixon.

Dat en Barcelona a XXII de agost de MDCLXI.

129 Reportat per lo síndich del General. Dietari. A.
/2r

Memorial dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors del General de Cathalunya proposan a sa
magestat, que Déu guarde, per lo offici de guar-
da ordinària del General de la ciutat de Gerona,
que vacca per mort de Joan Costa, últim poces-
sor de dit offici, són las següents: Pere Roca,
passamaner; Benet Ferrer, calsater; Miquel
Vehí, polvorer, ciutadans de Gerona.

Àngel del Paz. Don Pau de Àger. Lluýs Llopico
de Xixon.

Dat en Barcelona a XXII de agost de MDCLXI.

130r Vot dels assessors y avocat fiscal
entregat a 27 de agost 1661.
A. Jhesús, Maria.

Enb lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors del General de Catha-
lunya als assessors y advocat fiscal de dit General
infrascrits, acerca de que deuen fer ses senyories
en rahó de las instàncias que lo síndich del
il·lustre bras militar, síndich de diversas univer-
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sitat y alguns particulars fan en son consistori,
per a què iscan a la contrafacció de les generals
constitucions se fa per la publicació y execució
de la real pragmàtica manada publicar als 4 de
agost 1659 sobre la baixa de les monedas.

Vistas las scripturas a ses senyories presentades,
axí per lo síndich del il·lustre bras militar com
per los síndichs de la Comuna del Camp de Tar-
ragona, universitats del comptat de Prades, de
la vila del Vendrella, y de alguns particulars. Vis-
tos los vots fets en rahó de esta matèria, y en
particular lo vot fet a 14 de desembre de 1660.
Vist lo que se havia de vèurer, y considerades les
rahons se dehuen considerar, són de parer que
deuen los senyors deputats y oÿdors representar
ab carta y memorial extrajudicialment a sa ma-
gestad, que Déu guarde, las instàncias nova-
ment se fan per dits síndichs y particulars en son
consistori, per a què hiscan a la contrafacció re-
ferida, com a molt perjudicial ha las constitu-
cions, y que suppliquen a sa magestad sie servit
fer mercè al Principat manar-le revocar y sus-
pendre lo effecte d’ella, com de la real clemèn-
cia de sa magestad se espera.

Soler, assessor. Tristany, fisci Generalis advoca-
tus. Joffreu, assessor.

131 A.
/1r

Jhesús, Maria.

Enb lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors del General de Catha-
lunya als assessors, advocat fiscal y doctors con-
sulents infrascrits, acerca si lo que sa magestad
mana y ordena en sos reals ordes y cartas sobre
la continuació, exacció, distribució del dret nou
de sedas, sombreros y cartas encontra ab las ge-
nerals constitucions de Cathalunya y capítols de
Cort.

Vist, en primer lloch, lo orde despachat per
Cancellaria als 10 de mars 1661 del excel·lentís-
sim senyor marquès de Mortara, ab inclusió de
una carta de sa magestad, que Déu guarde, y
dada en el Buen Retiro, als 24 de febrer de
1661, la qual en effecte conté que sa magestad
podia manar que no·s continuàs la exacció de
dit dret, per ésser imposat sens Corts, y son real
consentiment ab tot ha resolt que aquell se con-
tinue, a fi y effecte de que del resultat de aquell
se pagàs lo salari y gajes del regent de capa y es-
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pasa del Consell Supremo de Aragó natural del
Principat, y lo sou del excel·lentíssim lloctinent
y capità general en la present província, y del ca-
pità, tinent y soldats de la guarda, y lo resíduo
fos dividit entre los acreadós censalitas, a rahó
de la meitat de la pensió y no més, y que se exe-
cute ab dita forma. Vista la embaxada que per
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del
General feta aa... al excel·lentíssim senyor llocti-
nent y capità general, y la resposta per sa
excel·lència feta.

Vista una carta dels molt il·lustres senyors depu-
tats, de 9 de abril 1661, y un memorial en son
nom presentat a sa magestat, ab lo qual se re-
presentavan alguns reparos que·s trobavan en
possar en execució lo sobredit real orde, y axí
que fos servit donar lloch a que lo excel·lentís-
sim marquès de Mortara anomenàs personas
per a conferir-se las matèrias. Vista la resposta
per sa magestat feta, ab sa reial carta de 19 del
mateix. Vist altre orde per lo excel·lentíssim se-
nyor marquès de Mortara, ab inserta de una
reial carta de 10 de maig proppassat, ab la qual
diu que no apar que haje rahó perquè se dilate
per medi de conferènçia la execució del que se
havia resolt. Vista altre reial carta de sa mages-
tat, dada en Madrit als 23 de juny 1661, ab la
qual ordena y mana que sens dilaçió ni tardansa
alguna sian posats dits ordes en execució. Vista
al embaxada reportada als 17 de octubre 1652
per las nou personas dels tres staments anome-
nades en Manresa per los deputats qui alasoras
eran, als 12 de dit mes, al sereníssim senyor don
Juan de Áustria.

Vista la resposta per sa alteza a dita embaxada
feta. Vista altre embaxada a dit sereníssim senyor
enviada per lo molt il·lustre consistori, als 27 de
febrer 1653. Vista la instrucció y orde donat per
lo molt il·lustre consistori a don Alexandre Ros,
als 28 de mars 1653, contenint lo que havia de
suplicar a sa magestat. Vist lo perdó general y la
confirmació dels privilegis, constitucions, usos,
costums que sa magestat, per sa reial clemència,
és estat servit concedir al Principat, dat en Ma-
drid, als 19 de janer 1654. Vista axí mateix una
carta o orde enviat per lo sereníssim senyor don
Juan al il·lustre consistori als 15 de octubre
1654, ab lo qual ordenà que no·s gastàs //131/1v
// del diner que ha resultat, ni del que entrava
per lo dit dret de guerra fins que tinguesen altre
orde. Vista finalment la deliberació dels braços,
sots jornada de 21 de octubre 1640, ab la qual se
imposà lo dret nou del qual se tracta.

Vist tot lo que se havia de vèurer. Attès que per
moltas constitucions de Cathalunya y capítols
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de Cort, y assenyaladament per la constitució 1
y 20, títol «De vectigals», y capítol 2 de las
Corts 1547 està disposat que en lo present prin-
cipat de Cathalunya nous vectigals no poden ser
imposats ne exigits directa o indirectament per
ninguna causa ho rahó, sinó és que sian impo-
sats en Corts Generals per sa magestat ab con-
sentiment dels tres staments, lo que sa mages-
tat, per sa reial clemència, fou servit confirmar
de nou ab son reial privilegi, dat en Madrit als
19 de janer 1654, despachat per la Reial Cance-
llaria ab la acostumada forma, y ara últimament
ab sa reial carta, dada en el Buen Retiro, als 27
de febrer 1661, és estat servit considerar.

Attès axí mateix que los reals ordes de sa mages-
tat, dats ab reals despachos de 24 de febrer, 29
de abril y 23 de juny de aquest any, ab los quals
diu ésser lo dret imposat lo any 1640 sobre se-
das, sombreros y cartas nul·lament imposat, per
defecte de son reial consentiment y Corts, y que
la nul·litat de aquell han regoneguda los depu-
tats y oÿdors, suplicant algunas vegades a sa ma-
gestat y al sereníssim senyor don Juan de Áus-
tria, fosen servits permètrer que dit dret se
continuàs, y no gastant de aquell sinó ab ordes
del dit sereníssim senyor don Juan y del
excel·lentíssim senyor marquès de Mortara, es-
tos anys lloctinents de sa magestat en lo present
Principat, contenen en effecte que dit dret sia
continuat y aplicat a las pagas del salari y gajes
del noble regent de capa y espasa del Consell
Supremo de Aragó natural del present Princi-
pat, y per lo sou del excel·lentíssim lloctinent y
capità general de sa magestat en ella, y del ca-
pità, tinent y soldats de sa guarda, y lo resíduos
fos dividit entre los acreadors censalistas, a rahó
de la meitat de la pensió y no més; y axí bé dits
ordes, en quant se mana la continuació de dit
dret, contenen imposició de nou vectigal, puix
no poden ésser approbació, confirmació, o ra-
thificació del dret nul·lo, perquè se requirian
per aquellas las mateixas solemnitats y requisits
que per imposar-lo legítimament de principi
eran menester, és a saber, la reial presència y
consentiment de sa magestat en Cort General.

Y, attèsa eran en lo trienni passat de 1650 repe-
tidas vegades suplicaren a sa magestat permetès
lo continuar-se la exacció de dit dret, y que tots
los deputats qui fins vuy són estats després del
orde, que als 13 de octubre 1654, los donà lo
sereníssim senyor don Juan de que no gastasen
lo cobrat, ni del que aniria entrant de dit dret de
guerra fins tinguesen altre orde, ha regonegut
ésser de sa magestat lo que resultava de aquell,
distribuint-o sols segons lo tenor dels ordes de

dits sereníssim y excel·lentíssim senyors llocti-
nents de sa magestat.

Ab tot, attès que no basta, segons lo tenor de
ditas constitucions y capítols de Cort, per impo-
sar nous vectigals en Cathalunya // s.n. // lo de-
manar-o los molt il·lustres senyors deputats
sens Cort General ni segons aquellas poden per
sos fets perjudicar en cosa alguna a la Generali-
tat ni a las immunitats del Principat, ni menos lo
haver dits il·lustres senyors deputats regonegut
ésser lo que reddituava dit dret de sa magestat,
distribuint-o ab decrets, pot recàurer sinó sols
acerca del exigit de dit dret nul·lament imposat,
emperò no causar la continuació de aquell, y en
tot cas perquè dit mandato o carta de sa altesa,
de 13 de octubre 1654, fou nou mesos després
de tenir la província, de la clemens mà de sa ma-
gestat, confirmadas totas las constitucions y ca-
pítols de Cort, y axí en temps que restava dit de-
cret ab las matexas nul·litats que de principi li
obstavan.

Per ço y altrament, són de vot y parer que los
sobredits reials mandatos y ordes, en quant
contenen que lo dret se aplique en los effectes
que dits reials ordes contenguts no encontran
ab las generals constitucions de Cathalunya ni
capítols de Cort quant al exigit. Quant, em-
però, a la continuació de dit dret, que encon-
tran ab las constitucions y capítols de Cort, y axí
los molt il·lustres senyors deputats, per los me-
dis acostumats conforme las constitucions y ca-
pítols de Cort, usos y estils de la cassa, deuen
procurar lo reparo de dita contrafacció.

Soler, assessor. Joseph Ferrer, fisci Generalis advo-
catus, Joffreu, assessor. Figuerola, consulens. Ri-
poll, consulens. Bru et d’Olzina, consulens. Cal-
dero, consulens. Sabater, consulens. Devalda,
consulens. Grymosachs, consulens.

131 Aa 3 de setembre 1661. Dos gràcias, absolu-
/2r ció general.

B. A.

Elb rey. Don Luis de Guzmán Ponze de León, de
mi Consejo de Guerra, y mi embaxador en
Roma, siendo el duque de Terranova mi embaxa-
dor, obtuvo, a instancia mía, de Su Santidad, el
año de 656, dos graçias para el principado de Ca-
thaluña, la una fue absoluçión general de todos
los exçessos y delictos cometidos durante la guerra
por qualesquier personas, assí ecclesiásticas como
seglares, exceptuando la violaçión de conventos de
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monjas, y poner manos en sacerdotes; y la otra
una bendiçión general para toda la tierra, de
que se avisó luego al marqués de Olías y Mortara,
mi lugarteniente y capitán general en aquel
Principado, para que se lo dixesse a los dipputa-
dos, y por su parte se acudiesse por estos despachos,
y subministrassen los gastos dellos.

Agora he entendido del marqués y de los dipputa-
dos que el breve de la absolución general se despa-
chó y se les remitió su agente en el año 657, y se
puso en execuçión por los prelados de aquel
Prinçipado, cada uno respectivamente en su dió-
cesis, lo qual havría de costarles mucho, y aunque
últimamente, por enero deste año, escrivieron a
su agente embiándole copia de otro semejante bre-
ve, que la Santidad de Paulo Quinto concedió en
19 de agosto de 1617, dirigido al arçobispo de Ta-
rragona y obispos de aquel Prinçipado, para que
cada uno en su diócesis hiziesse dicha bendiçión,
les ha respondido el agente que todavía el secreta-
rio de breves difficulta el despachar esta gracia en
uno solo. De que ha pareçido advertiros y encar-
gar y mandaros passéys officios con los ministros
de Su Santidad, para que aora se dé este breve en
la forma que el año de 17, que es en el mismo caso,
sin innovar la forma, pues no es justo gravar al
Principado en estos drechos, y procuraréys sea con
toda brevedad, que a los dipputados he mandado
advertir esto para que escrivan a su agente acuda
a vos sobre ello, y me avisaréys de lo que en la
matèria se hiziere. Dada en Madrid, aa... de
agosto MDCLXI.

Yo, el rey.

Don Didacus de Sada, secretarius.

Al embaxador en Roma.

131 Ab 3 de setembre 1661. Gracias de Su Santidad.
/3r

B.

Haviendo representado a su magestad lo que
vuestra señoría me dijo sobre el reparo que a hecho
el secretario de breves de Su Santidad, en dar el
de la absoluçión general que se ynsta por parte de
vuestra señoría, sino con breve particular para
cada obispado deste Principado y no en general,
como vuestra señoría pretende, ha sido servido
mandar escrivir al enbajador de Roma para que
pase offiçios con los ministros de Su Santidad,
para que se dé este breve como lo concedió Su San-
tidad de Paulo Quinto a esta misma provinçia en
el año de 1617, remitiéndome las cartas para el
enbajador, las quales entrego con éste a vuestra se-
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ñoría para que las pueda encaminar a su agente
en Roma, y juntamente la copia de lo que contie-
ne, para que la vea y pueda partiçiparla el agen-
te. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Barcelona a 31 de agosto de 1661.

Yo, el marqués de Olías y MOrtara.

Señores diputados del General de Cataluña.

133 Renunciació.
/1r

A. Portal Nou. 13 de setembre.

Die duodecima mensis septembris anno a Nativi-
tate Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo
primo, Barcinone.

Egoa, Andreas Rius, sutor, civis Barcinone, ad
presens consiliarius in ordine sexto presentis civi-
tatis Barcinone, custos ordinarius Generalis Ca-
thalonie in portali Novo eiusdem civitatis. Gra-
tis, et cetera, constituo et ordino procuratorem
meum certum, et cetera, ita quod, et cetera, vos,
magnificum Franciscum Puigjaner, domicellum
Barcinone domiciliatum, presentem ad videlicet,
pro me et nomine meo comparendum coram ad-
modum illustribus dominis deputatis et auditori-
bus computorum dicti Generalis Cathalonie, dic-
tumque meum officium custodis ordinarii dicti
Generalis, unacum omnibus salariis, lucris et
emolumentis, juribus et pertinenciis illius renun-
ciandum, resignadum et cedendum in manibus
et posse dictorum admodum illustrium domino-
rum deputatorum et auditorum computorum
dicti Generalis seu in eorum consistorio, in favo-
rem scilicet persone vobis benevise et per vos nomi-
nande et dictas renunciacionem, resig- // 133v //
nacionem et cessionem recipi et admitti perso-
namque seu personas pro inde ut prefetur nomi-
nandum seu nominandas de officio predicto,
cum omnibus juribus et pertinenciis illius provi-
deri, cum juris plenitudine, juxta formam Gene-
ralium constitucionum Cathalonie, capitulorum
et actuum Curiarum, usum, practicam et stylum
dicti Generalis, petendum, suplicandum et obti-
nendum, requirendum quoque protestandum et
monendum, et cetera, et pro premissis quascun-
que suplicaciones et si opus fuerit requisiciones
tam verbo quam in scriptis dandum, offerendum
et presentandum, et eas providere et exequi fa-
ciendum et instandum, et de et super instrumenta
quecunque ad presentata necessaria et opportuna
cum clausulis assuetis faciendum et firmandum
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seu fieri faciendum et consentiendum, et demum,
et cetera, promitto habere rattum, et cetera, et
non revocare, et cetera. Actum, et cetera.

Testes sunt Michael Vilallonga, flassaderius,
Anthonius Carol, sartor, cives Barcinone.

In quorum fidem ego, Hieronymus Gali, auctori-
tate regia notarius publicus civis Barcinone hic
me subscribo et meum quo utor appono sig + num.

134r En dietari a 15 de setembre 1661.

Pora parte de Joan Gabriel, ziudadano de Torto-
sa, se a representado a su magestad que, havién-
dole servido en todas ocasiones que se an offrecido
en aquella ziudad, donde perdió su hazienda
quando la ocuparon los franceses y haviendo, des-
pués de la reduçión deste Prinçipado, sorteado en
el offiçio real, fue servido su magestad haçerle
merçed del officio de escriviente extraordinario
de la escrivanía mayor de la Diputaçión, y por su
falta de salud, que oy también padeçe, le permi-
tieron los diputados del trienio siguiente que le
sirviesse por sostituto, y porque los presentes quie-
ren obligarle a que le vaya a servir personalmen-
te, lo qual diçe le sería notorio daño de su salud, y
en gran menoscavo de su hazienda, por lo que le
costaría el mudar su domiçilio a esta ziudad,
siendo también como es tenue el salario deste offi-
cio, suplica a su magestad le haga merced de
conçederle lizencia para que le pueda servir por
sostituto; //134v // y su magestad, antes de tomar
resoluçión, a sido servido mandarme que ynforme
oyendo a vuestra señoría lo que se offreçiere en
esta pretensión, para que de todo pueda dar
qüenta a su magestad, la divina guarde a vues-
tra señoría muchos años. Barcelona, a 15 de se-
tiembre 1661.

El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

135r A. Resposta donada al marquès de Mortara, a
24 de setembre 1661.

Excel·lentíssim senyor.

Losb deputats y ohidors del General de Cathalu-
nya, diuen que vostra excel·lènciac és estat servit

scríurer-losa com, per part de Juan Gabriel, ciu-
tadà de Tortosa, se suplicave a sa magestad, que
Déu guarde, fos servit fer-li de mercè deb conce-
dir-li licència en què pogués servir lo exercici de
scrivent extraordinari de la scrivania mayor de la
Deputació, que vuy exerceix per substitut, per
ésser lo salari mòdic y tenir poca salud per ser-
vir-lo personalment, y haver de causar-li gran
dany a son patrimoni en la mutació de sa casa a
esta ciutat. Ordenant vostra excel·lència que los
deputats informassen a vostra excel·lència lo
quec se offerís en rahó d’esta pretensió, per lo
que representan a vostra excel·lència.

La persona que fa lo exercici de scrivent extraordi-
nari de la scrivania mayor ha de ésser una persona
molt perita y intel·ligent en la art de notaria, per ço
que sa occupació consisteix en assistir a la scrivania
mayor, portar regulats los llibres de Borradós de
las Deliberacions fa lo consistori y del dietari, y
scríurer las cartas, scripturas y papers se offereixen
al consistori, assistint al scrivà mayor per a tot lo
que se offeresca scríurer en dita scrivania mayor,
ab què·s veu com, essent-se elegida per sa mages-
tad, la persona de Joan Gabriel y sa indústria no
pot esta supplir-se per substitut. La qual nomina-
ció del substitut per llarch temps estava als depu-
tats prohibida per capítols de Cort, en particular
per lo capítol 22 de les Corts del nou redrés de
1599, y si Joan Gabriel ha servit per substitut lo
trienni passat y aquest és estat per impediment de
malaltia, que ha representat. Y, experimentant los
deputats dels perjudicis tant grans se seguian al
General de servir-se los officis per substitut, han
determinat vingués a servir personalment aquell
per mayor benefici de dit General.

Per ço, supplican a vostra excel·lència sie servit
fer-los mercè en manar representar a sa mages-
tad estas rahons, per a què sa magestad, infor-
mat, fasse mercè als deputats sie dit capítol de
Cort observat, que lo rebrà (a) singular (mer-
cè), de la mà de vostra excel·lència.

136 Flota.
/1r

A. Billet de sa excel·lència de la flota, enviat a
ses senyories per sa excel·lència.

End este istante acavo de rezevir las cartas de la
estafeta de Madrid, y me avisan como llegaron a
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salvamento y con toda felicidad los galeones y las
dos flotas a La Coruña, que vienen muy interesa-
dos y mui ricos. Y por ser este un tan gran suzeso
no quiero dejar de participárselo a vuestra seño-
ría, por lo que sé se olgará dello, y de todos los que
tubiere la monarquía. Dios guarde a vuestra se-
ñoría muchos años. Barcelona, 3 de octubre 1661.

El marqués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cathaluña.

136 B.
/2r

Die decima trigesima mensis marcii anno a Na-
tivitate Domini millesimo sexcentesimo sexagesi-
mo Barcinone.

Honorablea et discretus Petrus Martyr Ferrer, no-
tarius publicus Barcinone, dressanerius Generalis
Cathalonie. Gratis, et cetera, constituit et ordina-
vit procuratores suos certos, et cetera, itaquod, et ce-
tera, magnificum Ludovicum Ferrer, utriusque
juris doctorem et de Regio Consilio doctorem, fra-
trem suum, dominam Mariam Ferrer, uxorem
domini magnifici Ludovici Ferrer, cognatam
suam, Josephum Melich, civem honoratum Barci-
none, presentes Joannem Alos, medicine doctorem,
cognatum suum, et Bartholomeum Plea, nota-
rium publicum Barcinone, absentes, et cetera. Et
quem libet eorum insolidum ad videlicet pro dicto
constituente et eius nomine coram admodum
illustribus dominis deputatis et auditoribus com-
putorum Generalis Cathalonie, qui nunc sunt et
pro tempore fuerint, semel et pluries comparen-
dum, et dictum eius officium dressanerii jam dic-
ti Generalis in manu et posse dictorum domino-
rum deputatorum et auditoribus computorum,
in favorem persone seu personarum eisdem //
136/2v // dominis procuratoribus constitutis seu
cuilibet eorum insolidum benevise seu benevisa-
rum, et per eos procuratores constitutos seu eorum
quem libet nominande seu designande, seu nomi-
nandarum et designandarum, semel et pluries,
renunciandum et eam seu eas de dicto officio pro-
videri juxta formam generalium constitucionum
presentis principatus Cathalonie, capitulorum et
actuum Curiarum, usum, practicam, stilum et
observanciam dicti Generalis, et renunciacionem
seu renunciaciones hujusmodi admitti petendum,
instandum et suplicandum, et de his quecunque
instrumenta utilia et necessaria seu quomodolibet
opportuna faciendum et firmandum, et pro his
quascunque suplicaciones tam verbo quam scrip-
tis offerendum, porrigendum et presentandum, et
demum, et cetera, promisit habere rattum, et cete-
ra, et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.
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Testes sunt doctor Josephus Fontana, notarius pu-
blicus Barcinone, et Josephus Marti, scriptor Bar-
cinone.

In quorum fidem ego, Hieronymus Gali, aucto-
ritate regia notarius publicus civis Barcinone,
hic me subcribo et meum quo utor appono sig +
num.

137 A.
/1r

Molt il·lustre senyor.

Joana Pau Taffaner, arrendatari del dret nou dit
de guerra, diu y representa a vostra senyoria
com, a instància del procurador fiscal de la règia
cort y per orde del magnífich y noble regent la
Real Thesoreria, és estat exequutat en persona y
béns per no aver obehit al manament que, de
part del dit noble thesorer, li han fet per a què li
pagàs lo preu de dit arrendament, conforme
consta de la certifficatòria que·s presenta. E com
lo dit Taffaner e o sas fermansas en dit arrenda-
ment ja aguessen fet entèndrer a vostra senyoria
lo dit mandato per a què y posàs remey, y fins
vuy no se à trobat, y no sen just que dit Taffaner
aja de patir en una presó ni las fermansas, per
tant y altrament, lo dit Taffaner e o sas ferman-
sas, donant notícia a vostra senyoria de dit fet,
suplican sia servit remediar-lo, altrament paga-
ran al dit noble regent la Real Thesoreria per
evitar lo rigor de dita exequució. Y, per a què
conste de sas diligènsias, suplican que sia llevat
acte de la oblata d’esta suplicació, y continuada
en dietari per observansa dels capítols de Cort.
Offisio, et cetera.

Altissimus, et cetera.

Vidal y Roca.

Oblata die XII octobris MDCLXI, in consistorio et
ceterab.

137 Suplicacióc del arrendament del dret
/2r de guerra donada per Pau Tafaner.

A. Ab la present certifich y fas fe jo, Joan Forés y
Montagut, per las autoritats apostòlica y real
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notari públich de número del col·legi de notaris
reals de la present ciutat, loctinent de scrivà de
ració de la casa y cort de sa magestat en lo pre-
sent Principat, com vuy, que contam als onse de
octubre de mil sis-cents sexanta-y-hu, a instàn-
cia del magnífich Rafel Vila, ciutadà honrrat de
Barcelona y procurador fiscal patrimonial, en
virtut de provisió feta paraula en lo Real Consell
per lo magnífich Joseph Rull, doctor de la Real
Audiència, se ha decernida exequució en la per-
sona y béns de Joan Pau Tafaner, arrendador
del dret de General de guerra, altrament dit de
la nova ampra, per la quantitat per ell deguda
fins lo die present, y sos béns enventariats y sa
persona amansiyada en los càrcers reals de la
present ciutat, com més llargament consta en lo
procés de dita execució ajustat en mon poder, al
qual me referesch, en fe del qual fas la present
certificatòria scrita de mà pròpria, die y any so-
bredit.

Premissis propria manu scriptis fidem facio Joan-
nes Fores et Montagut, notarius et scriba racionis
predictis, hec propria scribens manu.

137 Suplicacióa presentada a ses se-
/3r nyories per Francesch Arch,

sombrerer, juntament ab lo
manament a ell presentat per part
del lloctinent General del present
Principat.

B.

Molt il·lustre senyor.

Per part del excel·lentíssim senyor llochtinent
general en lo present Principat se ha fet mana-
ment, a 22 de juliol del any corrent de 1661, lo
qual se intima a Francesch Archs, sombrarer de
la present ciutat, arrendador del dret nou de
guerra, vulgarment dit de la nova ampra, que és
de la col·lecta forànea de tota Cathalunya, ex-
ceptat de la ciutat de Vich y sa vegueria, ab lo
qual se li mana, que ab pena de mil florins de or
als cofres reals aplicadors de béns propris exhi-
gidors, pague y entregue totas las pagas de dit
arrendament y no pagades y totas las que de
aquí al devant cauran al noble regent la Real
Thesoraria, com con(s)te de dit manament e o
còpia de aquell que se adhibeix ut ecce.

E, com fins ara, dit Francesch Archs, arrendador
y col·lector de dita col·lecta, hagués dilatat lo
obtemparar a dit manament, representant a vos-
tra senyoria y suplicant si donàs remey, ara no-
vament se ha feta exequució rigurosa, a instàn-
cia del procurador fiscal de la règia cort, contra
los béns y persona de dit Francesch Archs y sas
fianças, inventeriant sos béns y estiga presa la
persona de Antoni Recorda, ferrer de la present
ciutat, en las presons reals, ab què és forsós a dit
arrendador y fiansas obtemperar a ditas provi-
sions y pagar las tersas degudas de dits arrenda-
ments, lo que notifique a vostra senyoria per a
què en tot temps conste de aquestas diligèncias,
suplicant a vostra senyoria mane al ascrivà major
del General que lleve acte de la oblata de la pre-
sent suplicació en // 137/3v // observansa dels
capítols de Cort, o a la persona a qui toca ho
continue en lo dietari. Y axí mateix suplica a
vostra senyoria mane al scrivà major del Gene-
ral, o a altre official a qui toca, que satisfet de
son salari, entregue còpia auctèntica de las àpo-
cas y pagaments fets per los suplicant o sas fian-
sas de dit dret, per a què ho puga fer ostenció de
aquellas. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera,
pro Graells, Girona.

Oblata die XII mensis octobris MDCLXI. In consis-
torio, et cetera. Joannes Argila, scriba major Ge-
neralis Catalonie. //

Fa per lo arrendament de la bolla dels sombre-
ros de las foranes de Catalunya. A 12 de octubre
de 1661.

137 C.
/4r

Lo marquès de Olías, Mortara y Sarreal, lochti-
nent y capità general.a

Amats y fels de la real magestat los administra-
dors ho col·lectors del dret nou de guerra, vul-
garment dit de la nova ampra, en lo acte de la
presentació nomenadors, sa magestat, Déu lo
guarde, ha resolt que los effectes prosseïts y
prosseïdors del dret de guerra, dit vulgarment
de la nova ampra, entren per ara y de aquí al
devant, fins altre orde, en poder del regent sa
Real Tesorreria, per so vos diem y manam, en
pena de mil florins de or als reals cofrens de sa
majestat aplicadors y de quiscú dels contrafa-
ents, ipso facto, sens altre avís, de béns propris
exhigidors, que de aquí al devant totas las pa-
gues que cauran del arandament de dit dret,
ho altrement, seran ja caigudes y no efectiva-
ment pagades, y així mateix tot lo que de dit
dret de aquí al devant exigireu o entregeu al
noble don Juan de Marimon, reijent la Real
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Tesorreria del present Principat, que tal és la
real voluntat de sa majestast y nostre. Dat en
Barcelona, als 22 de juliol de MDCLXI. El mar-
quès de Olías y Mortara.

Vidit Sunyer, cansellarius. Vidit don Felix de
Marymon, regens Tesaureriam. Antonius Reart.

Locus sigilli. Ut resepta in Curia Locumtenentia
IIII, foleo XVIII.

Vuestra excelencia manda a los administradores
y collectores del drecho nuevo de guerra, vullgar-
mente dicho de la nueva ampra, pongan luego en
execución la orden arriba contenida, como y con-
forme en ella se contiene.

137 Suplicacióa presentada a ses
/5r senyories per Tb ... Capella,

sombrarer, ciutadà de Barcelona,
juntament ab lo manament a ell
presentat per part del loctinent
general del prasent Principat.

D. Molt il·lustre senyor.

Als 22 de juliol 1661 fonch fet manament per
lo excel·lentíssim lloctinent general als arrenda-
dors del dret de guerra, dit vulgarment de la
nova ampra, y particularment a Joan Capella,
sombrarer, arrendador del dret dels sombreros
de la col·lecta de Barcelona, que ab pena de mil
escuts de or als cofres reals aplicadors, ipso fac-
to, de béns propris exigidoras, pagassen lo dit
dret per sas tersas al noble regent la Real Treso-
raria, com consta de aquell e o còpia autèntica,
ut ecce inseratur. Y com no obstant lo sobredit
és estat representat a vostra senyoria moltas ve-
gadas, per dits arrendadors, ha instància del
procurador fiscal de la règia cort, en forsa del
acte de arrendament, se ha feta execució rigu-
rosa y se són capturades las personas del dit
Joan Capella, Joan Martra y Augustí Lleonart,
sombrarers de la present ciutat, principal y fer-
mansas de dit arrendament, los quals vuy estan
presos en las presons reals de la present ciutat.
Per so, Simeon Guori, Llorens Parent, tant en
nom propri per serc fermansas com també dels
dits presos, representan ditas cosas a vostra se-
nyoria per a què tinga notícia que són compe-
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llitsa en forsa de dita execució de pagar las
quantitats degudes per dits arrendadors, suppli-
cant sie vostra senyoria servit en observansa
dels capítols de Cort manar al scribà major del
General, o altre qui toca, llevar acte de la pre-
sent oblata y manar-la continuar-la en dietari
per a què en tot temps conste del sobredit. Of-
ficio, et cetera. Altissimus, et cetera, pro Graells,
Girona.

Oblata die XII octobris MDCLXI. In consistori, et
cetera. Doctor Joannes Argila, scriba major Ge-
neralis Catalonie. //

Fa per lo arrendament de la bolla dels sombre-
ros de la ciutat de Barcelona y sa col·lecta. A 12
de octubre de 1661.

137 F.
/6r

Lo marquès de Olías, Mortara y Sarreal, lochti-
nent y capità general.

Amats y faels de la real magestat los administra-
dors o col·lectors del dret nou de guerra, vul-
garment dit de la nova ampra, en lo acte de la
presentació nomenadors, sa magestat, Déu lo
guarde, ha resolt que los effectes procehits y
procehidors del dret de guerra, dit vulgarment
de la nova ampra, entren per ara y de aquí al de-
vant, fins altre orde, en poder del regent sa Real
Thesoreria, per ço vos diem y manam, en pena
de mil escuts de or als reals cofrens de sa majes-
tat aplicadors y de quiscú dels contrafahents,
ipso facto, sens altre avís, de béns propris exhigi-
dors, que de aquí al devant totas las pagas que
cauran del arrandament de dit dret, o altre-
ment, seran ja caygudes y no efectivament paga-
des, y axí mateix tot lo que de dit dret de aquí al
devant exhigiran o entreguen al noble don Joan
de Marymon, regent la Real Thesoreria del pre-
sent Principat, que tal és la real voluntat de sa
magestast y nostra. Dada en Barcelona, als XXII
de juliol de MDCLXI. El marquès de Olías y Mor-
tara.

Vidit Sunyer, cancellarius. Vidit don Felix de
Marymon, regens Thesaurariam. Antonius Re-
art.

Locus sigilli. Registrata in Curia Locumtenen-
cia IIII, foleo XVIII.

Vuestra excelencia manda a los administradores
o collectores del drecho nuevo de guerra, vulgar-
mente dicho de la nueva ampra, pongan luego en
execución la orden arriba contenida, como y con-
forme en ella se contiene.
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138 Supplicacióa del arrendatari del
/1r dret o augment de les rendes de la

Bolla de Barcelona y sa col·lecta. A
17 de octubre 1661.
A.

Molt il·lustre senyor.

Francesch Baxadell, passamaner, ciutadà de
Barcelona, diu representa a vostra senyoria com
ab un manament per Cancelleria despatxat als
22 de juliol 1661, de part de sab excelencia, li
hanc manat que a pena de mil lliuras pagàs al no-
ble y magnífich regent la Real Thesoreria totas
las pagas caigudas y que cauran del arrendament
del dret nou de guerra, per lo arrendament de
sedas de Barcelona y sa col·lecta que té fet lo dit
Boxadell, com apar de dit manament, còpia del
qual se presenta a vostra senyoria. E com des-
prés de dit manament lo dit Boxadell sia estat
executat y capturat en persona per lo que devia
de dit arrendament, com apar de la certifficatò-
ria que·s presenta, per tant suplica a vostra se-
nyoria sia servit donar remey a ditas cosas, altra-
ment li seria forsós pagar per evitar lo rigor de la
execució y librar-se de la presó, y per a què
conste d’esta diligència suplica a vostra senyoria
sia servit manar tocar la oblata de la suplicació y
continuar-la en dietari. Officio, et cetera. Altissi-
mus, et cetera, Vidal y Roca.

Oblata die XVII octobris MDCLXI. In consistorio, et
cetera. Doctor Joannes Argila, scriba major Ge-
neralis Catalonie.

138 B.
/2r

Lo marquès de Olías, Mortara y Çarreal, locti-
nent y capità general.

Amats y fahels de la real magestat los adminis-
tradors o col·lectors del dret nou de guerra, vul-
garment dit de la nova ampra, en lo acte de la
presentació nomenadors sa magestat, Déu lo
guarde, ha resolt que los effectes prosehits y
procehidors del dret de guerra, dit vulgarment
de la nova ampra, entre per ara y de aquí al de-
vant, fins altre orde, en poder del regent la Real
Thesoreria, per ço vos diem y manam, en pena
de mil escuts de or als reals cofrens de sa mages-

tat applicadors y de quiscú dels contrafahents,
ipso facto, sens altrea de béns propris exhigidors,
que de aquí al devant totas las pagas que cauran
del arrendament de dit dret, o altrement, seran
ja caygudas y no effectivament pagadas, y axí
mateix tot lo que de dit dret de aquí al devant
exigireu o entregueu al noble don Joan de Ma-
rimon, regent la Real Thezoreria del present
Principat, que tal és la real voluntat de sa ma-
gestast y nostra. Dada en Barcelona, als vint-y-
dos de juliol de mil sis-cents sexanta-hu. El
marquès de Olías y Mortara.

Vidit Sunyer, cancellarius. Vidit don Felix de
Marimon, regens Thezaurariam. Anthonius Re-
art.

Locus sigilli. Registrata in Curia Locumtenencia
quarto, foleo XVIII.

Vuestra excelencia manda a los administradores
o collectores del drecho nuevo de guerra, vulgar-
mente dicho de la nueva ampra, pongan luego en
execución la orden arriba mencionada, como y
conforme en ella se contiene.

139 Procurab de Hipòlit Mestra al
/5r doctor Joan Palmerola per a

renunciar lo offici de coadjutor de
racional.
D.

Die vigesima sexta mensis septembris anno a Na-
tivitate Domini millesimo sexcentesimo quinqua-
gesimo octavo. Barcelona.

Ego, Hypolitus Mestra, mercator, civis Barcino-
na, coadjutor sive ajudant comunis rationalis et
regentis computa domus Deputationis presentis
civitatis Barcinone, dicto nomine, gratis, et cete-
ra, constituo et ordino procuratores meos certos, et
cetera, ita quod, et cetera, vos, dominem Eleono-
rem Mestra, uxorem meam, magistrum Phermi-
num Poal, medicina doctorem, Joannem Palma-
rola, utriusque jurium doctorem, et honorabilem
Narsisum Feliu, mercatorem, cives Barcinone, li-
cet absentes, et cetera, et quemlibet vestrum inso-
lidum, et cetera, ad videlicet, pro me et nomine
meo, dicto nomine dictum meum officium coad-
jutoris comunis rationalis et regentis computa
domus Deputationis civitatis Barcinone, cum
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omnibus juribus et pertinentiis suis universis, in
manibus et posse dominorum deputatorum eius-
dem Generalis Cathalonie ad favorem persone
vobis et quilibet vestrum benevise et per vos et seu
quemlibet vestrum dictis dominis deputatis pre-
sentande, nominande et designande, pure, libere
et simpliciter, et absque //139/5v // ulla conditio-
ne, reservatione seu retentione resignandum, re-
nuntiandum et cedendum et dictas resignatio-
nem, renuntiationem et cessionem recipi et admiti
petendum, supplicandum et obtinendum. Ita et
taliter quod ille in cuius favorem dictum offi-
cium per vos resignatum, renuntiatum et cessum
fuerit de eodem officio juribus et pertinentii illius
universis valide provideatur et providere mande-
tur, cum omni jure plenitudine et effectu, et inde
instrumenta quecumque vobis et quilibet vestrum
benevisa faciendum seu fieri faciendum et fir-
mandum et cum posse ad predicta omnia substi-
tuendi, et cetera. Et demum, et cetera. Promitto
habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cete-
ra, necnon promitto habere rattum, et cetera.

Testes sunt Petrus Joannes Julia, sartor, civis, et
Paulus Pi, scriptor, Barcinone habitantes.

Premissis alieno calamo scriptis fidem facio ego,
Franciscus Llunell, apostolica et regia auctorita-
tibus notarius publicus Barcinone, hec propria
scribens manu.

139 Reportada per lo síndic del General a 25 de oc-
/1r tubre de 1662. A.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen que vostra excel·lència fou servit, ab
son billet de 15 del corrent rebut a 19, scríurer-
los demanant que los deputats manassen a Joan
Guinart que pagàs més de quatre mil lliuras es-
tan en son poder del que ha rebut del dret de la
nova ampra, que no és entrat en càrrech de la
Deputació, y juntament se enviassen los comp-
tes del rebut de aquest dret des del dia que con-
cedí vostra excel·lència llicència als deputats
perquè lo cobrassen per via de emprèstich fins al
dia entrà en mà del noble regent la Real Theso-
reria, en exequció dels reals órdens. Los depu-
tats y oÿdors estan molt attens al servey de sa
magestat, que Déu guarde, y obehir als órdens
de vostra excel·lència. Y quant al que deu Joan
Guinart diuen que si bé de compte del tèrcio
resta alguna partida de diner en poder de Joan
Guinart, com a pagador del tèrcio, del que li ha-
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vian girat los deputats, però després se han fet
librança a dit Guinart per a què pagàs al mestre
de camp y officials altres del tèrcio algunes
quantitats, a la paga de les quals estava lo fisch
del General condemnat en haver de pagar ab
sentència feta per los assessors de la casa. Y per
assegurar a vostra excel·lència de est fet havian
donat orde se fes lo compte de tot lo que se ha-
via girat a Joan Guinart lo corrent trienni, y són
compte de dèbit y crèdit, y també lo que havian
girata los deputats ab ordes de vostra ex-
cel·lència, per ésser est compte més breu, y des-
prés se donarà a vostra excel·lència lo compte
del que se ha cobrat en virtut de emprèstich, //
139/1v // sperant que vostra excel·lència farà
merçè de aguardar als deputats alguns dias per a
què puguen fer estas diligèncias y donar còpia
de tot a vostra excel·lència. Y vostra excel·lència
se donarà per servit de estas diligènsias que los
deputats fan en resposta del que ab dit billet
mana vostra excel·lència.

139 Suplicaciób presentada per lo
/2r arrendatari de la bolla del dret de

las cartas, juntament ab lo
manament a ell presentat per part
de sa excel·lència.

B.

Lo marquès de Olías, Mortara y Çarreal, locti-
nent y capità general.

Amats y fahels de la real magestat los adminis-
tradors o col·lectors del dret nou de guerra, vul-
garment dit la nova ampra, en lo acte de la pre-
sentació nomenadors, sa magestat, Déu lo
guarde, ha resolt que los hefectes prosehits y
prosehidors del dret de guerra, dit vulgarment
la nova ampra, entre per ara y de aquí al devant,
fins altre orde, en poder del regent sa Real The-
soreria, per ço vos diem y manam, en pena de
mil escuts de or als reals cofrens de sa magestat
aplicadors y de quiscú dels contrafahents, ipso
facto, sens altre avís, de béns propris exhigidors,
que de aquí al devant totas las pagues que cau-
ran del arrandament de dit dret, o altrament, se-
ran ja caigudes y no effectivament pagades, y
ayxí mateyx tot lo que de dit dret de aquí al de-
vant exhigireu o entregareu al noble don Joan
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de Marimon, regent la Real Thesoreria del pre-
sent Principat, que tal és la real voluntat de sa
magestat y nostra. Dada en Barcelona, als vint-
y-dos de juliol de mil sis-sens xexanta-y-hu. El
marquès de Olías y Mortara.

Vidit Sunyer, cancellarius. Vidit don Felix de
Marimon, regens Thezaurariam. Antonius Re-
art.

Locus sigilli. Registrata in Curia Locumtenencia
quarto, foleo XVIII.

Vuestra excelencia manda a los administradores
o collectores del drecho nuevo de guerra, vulgar-
mente dicho de la nueva ampra, pongan luego en
execución la orden arriba mensionada, como y
comforme en ella se contiene.

139 A.
/3r

Molt il·lustre senyor.

Per part del excel·lentíssim senyor loctinent ge-
neral en lo present Principat se à fet manament
als 22 de juliol del any corrent de 1661, lo qual
se intima a Francesch Llàtser, marser de la pre-
sent ciutat, arrendatari del dret de la bolla de les
cartes, tant de la present ciutat de Barselona, sa
col·lecta y tota Catalunya, del dret nou de guer-
ra, vulgarment dit la nova ampra, ab lo qual se li
mane que ab pena de mil escuts de or al reals
cofrens de sa magestat aplicadors, de béns pro-
pris exhigidors, pague y entregue totes les pa-
gues de dit arrendament y no pagades y totas las
que de aquí al devant cauran al noble regent la
Real Tresoreria, com conste de dit manament e
o còpia de aquell que se exibeix ut ecce. E com
fins ara dit Francesc Llàtser, arrendatari da-
muntdit, agués dilatat lo obtemperar a dit ma-
nament, representant a vostra senyoria y supli-
cant si donàs remey, ara, novament, se à feta
exequció rigurosa, a instància del procurador
fiscal patrimonial de la règia cort, contra los
béns y persona del dit Francesc Llàtser, inventa-
riant sos béns, y la persona del dit Llàtser estiga
presa en las càrçers reals de la present ciutat, ab
què és forsós a dit arendatari y sas fiansas ob-
temperar a dites provisions y pagar las tersas de-
gudes a dit arrendament, lo que notifique a vos-
tra senyoria per a què en tot temps conste de
aquexas diligèncias, suplicant a vostra senyoria
mane al scrivà mayor del General que llevi acte
de la oblata de la present suplicació en obser-
vansa dels capítols de Cort, ho a la persona a qui
toca ho continue en lo dietari, y ayxí mateix su-
plica a vostra senyoria mane al scribà mayor del
General, ho a altre official a qui toque, que sa-
tisfet ab son salari, entregue còpia autèntica de
las àpochas y pagaments fets per dit Llàtser y sas

fiansas de dit dret, per a què ho pugue fer os-
tençió de aquelles. Officio, et cetera. Altissimus,
et cetera, Montrras.

Oblata XXI octobris MDCLXI. In consistorio, et ce-
tera.

139 C.
/4r

Ab la present certifich y fas fehe jo, Joan Forés y
Montagut, per las auctoritats apostòlica y real
notari públich y del número y col·legi de notaris
reals de la present ciutat, lloctinent de scrivà de
ració de la casa y cort de sa magestat en lo pre-
sent Principat, com vuy, dia present, en virtut
de provisió feta per lo magnífic Joseph Rull,
doctor de la Real Audiència, a instància del pro-
curador fiscal patrimonial, és estada feta exe-
quució en la persona y béns de Francesch Llàt-
ser, marcer, arrendador del dret de guera,
vulgarment dit de las cartas, tant de la taula de
Barcelona com de tota Catalunya, y la persona
de aquell ha mancipada en los càrcers reals de la
present ciutat, en fehe del qual fas la present
certificatòria scrita de mà agena y firmada de mà
pròpria. Dada en Barcelona, als denou del mes
de octubre del any de la Nativitat del Senyor de
mil sis-cents sexanta-hu.

Premissis aliena manu scriptis fidem facit Joan-
nes Fores et Montagut, notarius et scriba rationis
predictus, qui hec aliena manu scribere feci et
clausi. //

A 21 de octubre 1661.

139 B.
/6r

Sobrea el offiçio de guardia de la puerta del Àngel
desta ciudad, suponiendo ser de los offiçios de
graçia, que vaca por muerte de Jayme Cases, se
me dio por parte dese consistorio la terna en 4 de
junio pasado y yo la puse en manos de su mages-
tad, y a este mismo tiempo, por parte de Maria
Graçià, se a representado a su magestad que este
offiçio no es de los de graçia sino de los vendibles
que llaman de justicia, y por consiguiente propio
suyo, según la conçesión que su magestad fue ser-
vido haçer destos offiçios a los que heran dueños
dellos, y así pareçe que tocaría la provisión //
139/6v // de la dicha graçia. Y antes de tomar re-
soluçión su magestad sobre esto, me manda que
oyga a vuestra señoría lo que sobre este punto se le
offreçe, para que entendido, lo pueda representar
a su magestad. Dios guarde a vuestra señoría
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muchos años. Barcelona, a 20 de jullio 1660. El
marqués de Olías y Mortara. //

Lo senyor marquès de Mortara demana que·l
informen aserca del offici de guarda del portal
del Àngel, que vaca per mort de Jaume Casas.

139 Cartaa del agent, de 20 de janer
/7r 1663.

Illustrísimo señor.

En la de vuestra señoría de XX del corriente que
recibo oy, veo como halla menos la carta que su
magestad ha mandado escrivir a vuestra señoría
en orden a la renunciación que hizo Onofre Ca-
brera del officio de notario. Y lo que quedo dezir
a vuestra señoría es que, aunque esta carta se ha
de despachar de officio, la solicito y siento infinito
haya dilación en hazerla. Pero no ha estado bueno
el official que ha de ejecutar este despacho y assí no
se ha podido embiar y me pareze será sin falta el
sávado que viene.

Los señores visitadores no han embiado aún sus
nombramientos con que no se me offreze otra cossa
de que dar aviso a vuestra señoría, que guarde
Dios largos años en su mayor felizidad. Madrid,
a 27 de henero 1663.

Illustríssimo señor, beso las manos de vuestra seño-
ría, Juan Francisco Pujol.

140 Respostab reportada per lo síndich
/1r de la present casa als XXVI de

octubre MDCLXII.

B

Excel·lentíssim senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen que vostra excel·lència, ab son billet
de deset del corrent entregat a denou del ma-
tex, és estat servit scríurer-los que Jaume Gras y
Lluýs Magrinyà han representat a sa magestat,
que Déu guarde, que en son consistori se trac-
taria de desensecular-los dels llochs en què esta-
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van enseculats en la casa de la Deputació, y que
sa magestat manàs no fossan perturbats en la
possessió se trobavan de estos llochs puix eran
estats admesos a la sort, y semblans conexamens
de causas després de ésser enseculats tocavan a
sa magestat, manant vostra excel·lència del que
sobre esta matèria hi havia, per lo que los depu-
tats representan a vostra excel·lència que la en-
seculació en los llochs de deputats y oÿdors del
General de Cathalunya està distribuïda entre los
tres estaments, eclesiàstich, militar y real, ma-
nant los capítols de Cort que los que han de
ocupar los llochs tingan certas qualitats, sens las
quals no poden ésser enseculats. La enseculació
dels militars està distribuïda, exceptats los no-
bles que ocupan trenta llochs en la sort de de-
putat militar, en vegarias, y axí és hàbil qualse-
vol militar per ésser enseculat per lo lloch de la
vegaria dins la qual tindrà son domicili, tenint-
se per domicili lo possehir dins la vegaria casas,
proprietats, jurisdiccions y delmes, com a cosas
an<n>tessas a béns sitis dins dita vegaria. Però
en llochs reals és different, perquè com la ense-
culació dels llochs //140/1v // reals se fa per ciu-
tats, vilas y llochsa és necessari que los que han
de ésser enseculats tingan son domicili en la ciu-
tat, vila y lloch per lo qual volan ésser ensecu-
lats, segons la disposició del capítol LXII del nou
redrés de las Corts MDXXXIII, en los capítols vells
del General dient ésser cosa injusta que aquells
que no suportan los càrrechs de las universitats,
ne senten los honors y profits y no basta tingan
lo domicili en la vegaria dins la qual, en la ciutat
o vila.

En la visita pròxim passada del trienni MDCLVI
feren querela lo procurador fiscal de la visita y lo
síndich de la ciutat de Lleyda contra los depu-
tats del trienni antecedent, per aver enseculat en
un lloch de oÿdor real per la ciutat de Lleyda a
Jaume Gras y Luýs Magrinyà sens ésser domici-
liats dins la dita ciutat de Lleyda, demanant fos-
sen desenseculats. Y ab las sentèncias de visita
sobre estas querelas fetas se absolgueren los de-
putats y se remeté la causa quant a la validitat de
la enseculació al consistori dels deputats, ma-
nant als assessors que dins un any la declarassen
y al advocat fiscal y procurador fiscal instassen la
declaració d’elles, sots pena de una tersa de sos
salaris, ab què en virtut de dita remició de causa
a son consistori són estadas proceguidas citats
dits Gras y Magrinyà, y tenen vuy los assessors
los processos per proferir las sentèncias comfor-
me aparexerà ser de justícia.

Sa magestat, si bé se haje reservat la enseculació
dels llochs vacats de deputats y oÿdors y demés
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officis ab prohibició expressa que ningú puga
ésser scrit en lo llibre dels Enseculats, ni admès a
la sort sinó és nomenat per sa magestat, ab tot,
com la intenció de sa magestat és sempre de què
se observen las constitucions y capítols de Cort,
és servit de // permètrer que las personas que sa
magestat nomena en los llochs vagans de depu-
tat y oÿdor sien, antes de ésser scritas, habilita-
des, si tenan las qualitats requisitas per capítols
de Cort, y esta habilitació se fa en lo acte de sa
enseculació. Però, com en aquell acte se miran
las qualitats instantàneament y no poden allí
ben averiguar-se, deprés allí, en lo judici de la
visita del General, se revehuen ab inspecció par-
ticular y remeten-se al consistori dels deputats
las querelas ne podan conèxer. Y se ha de crèu-
rer que si sa magestat permet que la Novena de
la habilitació conega de las qualitats dels que
han de ésser enseculats a deputats y oÿdors y te-
nen jurisdicció vui com antes la tenian, que
també matex sa magestat ha permès continuen
los deputats en la conexensa judicial de la quali-
tat dels enseculats de la manera que de antes; y
axí fou servit sa magestat, ab la carta real dada
als VIII de nohembre MDCLVIIII, scríurer al de-
putats que en son consistori pugan conèxer de
las excepcions se opposaran als extrets en depu-
tats y oÿdors, ab recors al Real Consell, y sem-
pre se és obcervat des de la reserva de sa mages-
tat y se han portat causas en lo consistori dels
deputats contra enseculats sens tenir las quali-
tats requisitas, segons capítols de Cort, fent
instànsia lo procurador fiscal. Totas las quals co-
sas representan los deputats a vostra excel·lència
en resposta del que vostra excel·lència és estat
servit scríurer-los, y suplican sie servit vostra ex-
cel·lència manar-los representar a sa magestat,
en resposta de sa real carta, que ho rebran a sin-
gular merçè de mà de vostra excel·lència.

143 Dela marquès de Mortara, de 11
/1r de novembre, en què dóna avís de

la mort de un príncep y naxament
de altre.
A.

Aunque Nuestro Señor a sido servido llevarse a
nuestro príncipe día de Todos Santos, es tan gran-
de su misericordia que se a servido de que la rei-
na, nuestra señora, pariese otro príncipe mui lin-
do, domingo 6 deste, de que doi a vuestra señoría
la norabuena con mucho gusto, y este aviso porque

dé muchas grazias a Nuestro Señor y celebrar
una tan gran nueva que devemos todos estar con-
tentíssimos. Dios guarde a vuestra señoría mu-
chos años. Barcelona, 11 noviembre 1661. El mar-
qués de Olías y Mortara.

Señores diputados del General de Cataluña.

146 A 12 de desembre 1661, se ha de cusir en dieta-
/1r ri. A.

Molta il·lustres senyors.

Instant lo procurador fiscal patrimonial del rey,
nostre senyor, se ha fet y presentat un mana-
ment a Joan Prats, obtenint lo ofici de craden-
cer dels salaris dels nobles y magnífichs doctors
de la Real Audiència, que, sots pena de càrcerb,
per tot lo dia de dissapte proppassat, que com-
tàvam a 26 del corrent mes de noembre, forme
y fasse lo compte de las pòlissas dels salaris de-
posats per los dits magnífichs y nobles doctors
de dita Real Audiència en la forma ordinària, y
fasse tot allò que sia de son ofici, y pose en dit
compte no sols las pòlissas ordinàrias però enca-
ra totas aquellas extraordinàrias quec li són esta-
das entregadas, en las quals los magnífichs y no-
bles reladors an decretat al peu de aquellas dient
«dividantur quia instantia est perempta». Y
com en raó d’estas pòlissas lo dit Prats aja tingut
y tinga fundat dubte si se an de admetre o no y
posar en dit compte, tant per no ésser decreta-
das per algú dels senyors presidens, canceller o
regent, y no constar tampoch de las fens de nin-
gun notari, y en tot cas ésser contra las generals
constitucions de Catalunya, signanter contra lo
disposatd en las constitucions 21 y 22, del títol
«De salaris de sentèncias, etcètera», y no obs-
tant que ha molts dias que dit Prats ha esperat y
representat a vostra senyoria lo dit dubte, fins
ara no si aja pres resolució y li stà precís, per a
evadir la dita pena, aver de obeir a dit mana-
ment.

Per tant y altrament, per a què en tot cas conste
de las diligènsias de dit Prats y per a què del dit
fet no·n puga ser carregat en visita, ni altrament,
fente ostenció del dit manament prout ecce, su-
plica sia vostra senyoria servit, en observansa
dels capítols de Cort, admètrer-li la present su-
plicació y manar al escrivà major [...] la oblata
de aquella, protestant de tot lo lícit y permès de
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dret ab laa reverència y salvatat deguda. Oficio,
et cetera, que licet, et cetera. Altissimus, et cetera,
Joan Pons, en causa pròpria.

Oblata die XXVIII novembris MDCLXI. In consisto-
rio, et cetera. //146/1v // Et domini deputati, in-
tervenientibus dominis auditores computorum,
commiserunt pro dicta magnificis assessoribus
quib supplicatac videant et relationem faciant in
scriptis. Doctor Joannes Argila, scriba major Ge-
neralis Catalonie.

B. Dissapta a 3 de desembre 1661 me han en-
tregat aquest vot.

Los assessors, ab intervensió del advocat fiscal
del General, infrascrits, inseguint la commissió a
ells feta per los molt il·lustres senyors deputats de
fer relació en scrits acerca de la suplicació donada
al molt il·lustre consistori per part de Joan Prats,
credencer dels salaris dels nobles y magnífichs
doctors del Real Consell, a 28 de novembre del
corrent any 1661. Vist lo dupte firmat per dit
Joan Prats als 27 de dit mes y any. Vista la dita su-
plicació contenint que al dit Prats, com a creden-
ser predit, a instància del procurador fiscal patri-
monial del rey, nostre senyor, se li ha fet y
presentat manament que, sots pena de càrcer,
per tot lo dia de dissapte proppassat, que comp-
tàvam a 26 del mes de novembre, forme y fasse lo
compte de las pòlissas dels salaris deposats als
dits magnífichs y nobles doctors de dita Real Au-
diència en la forma ordinària, y fasse tot allò que
serà de son offici, y posse en dit compte no sols
las pòlissas ordinàrias però encara totas aquellas
extraordinàrias que li són estades entregades, en
las quals dits nobles y magnífichs doctors han de-
cretat al peu de aquellas dient «dividatur quia
instantia est perempta», com més llargament en
dita supplicació se conté. Vist axí mateix dit ma-
nament a dit Prats presentat instant dit procura-
dor fiscal patrimonial. Attès que per dits nobles y
magnífichs doctors del Real Consell Civil està
declarat que «dividatur salarium quia instantia
est perempta» com consta al peu de las pòlissas
extraordinàrias, que ab las ordinàrias se han en-
tregat al dit Prats, que són cent y catorce y fan la
quantitat de 886 lliures, 8 sous, 10. Attès axí ma-
teix que per dit Prats, en la terça que comensà a
27 de juliol y finí a 26 de octubre del any 1658,
se firmà dupte per haver-se-li entregat denou pò-
lissas, la quantitat de las quals era deposada antes
que·s formàs lo compte nou de la taula de la pre-
sent ciutat, al qual per los assessors, advocat fiscal
del General y doctors aplicats, ab vot en lasd deli-
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beracions del trienni antecedent de 1656, sots
jornada de 21 de novembre 1658 continuat, se
satisfeu resolent que sens perjudici algú, pro
tunch, y que no·s pogués tràurer en conseqüèn-
cia, podia vostra senyoria ordenar se pagassen los
salaris axí mateix de las pòlissas extraordinàrias
com de las ordinàrias, encara que deposats antes
de formar lo compte nou de la taula de la present
ciutat. Per so, són de parer que per ara, sens per-
judici dels drets y pretensions ala procurador fis-
cal competens en rahó del sobredit y que no sia
fet prejudici a ningú de aquelles, ni·s puga tràu-
rer en conseqüència, poden los senyors deputats
y oÿdors deliberar //146/2r // pagar lo dit albarà
dels guanyables, comprenent-i sols ditas cent y
catorse pòlissas, pagant-se la una y altre quantitat
del que importan de compte nou dels salaris, y
que lo credenser fasse notas en sos llibres de com
las 886 lliures, 8 sous, 10, en ditas 114 pòlissas
compressas, són de salaris deposats antes que·s
formàs lo comte nou de salaris en la taula de la
present ciutat, y que los senyors deputats y oÿ-
dors sian servits, antes de acabar-se o conclòurer
la terça corrent, manar examinar dit negoci per
lo que en altres terças venideras se podria offerir.

Soler, assessor. Tristany, fisci Generalis advoca-
tus. Joffreu, assessor.

148 Votb de doctors assessors y
/1r consulens, a 27 de desembre

1661.

Entregat a 27 de desembre 1661. A.

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya als assessors, advocat fiscal de dit
General y doctors aplicats consulents, acerca se
deuen los senyors deputats y oÿdors procehir,
vuy, que és lo últim dia dels deu que morí lo
quòndam senyor Luís Lopico de Xixon, depu-
tat real, a la extracció de altre deputat real, se-
gons la disposició de las Corts de Santa Anna,
any 1493, per evitar la pena en dits capítols con-
tenguda. Vist lo tenor de dit capítol. Vist lo que
se havia de vèurer.

Attès que dins estos deu dias que han descorre-
gut després de la mort del dit senyor deputat
real, los senyors deputats han feta la extracció
de enseculadors, y feta la enseculació y també
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feta la habilitació, segons forma del nou redrés
de les Corts 1599, que fou finida als 20 del cor-
rent, y als 21 envià sa excel·lència un orde, des-
patxat per Cancellaria, contenint que se li en-
viassen los noms dels inhabilitats y les causas de
la inhabilitasió, la qual nòmina fou enviada lo
mateix dia de 21 del corrent, supplicant los se-
nyors deputats a sa excel·lència fos servit tenir
aquellas per justas y donar lloch a fer la extrac-
ció lo dia de 22, últim dels deu, que és lo dia
present, y sa excel·lència, ab altre decret lo dia
present despedit, mana que Joseph Font y Llo-
rens, altre dels inhàbils, correga sort y que la ex-
cepsió de inhabilitació a sa persona oposada no
tenia lloch, pretenent lo procurador fiscal lo
contrari, y que si dit Font concorria se contrafa-
ria a la disposició del capítol 36, Corts 1599, ab
què·s veu que encara no està finit lo judici de la
habilitació, sens lo qual no podan los senyors
deputats procehir a la extracció de deputat real,
y essent est article tant grave no se pot sobre
d’ell pèndrer la resolució tant prompte que per
tot lo present dia se puga determinar, y axí no se
pert per ses senyories si no se fa la extracció sinó
per aquesta causa que dóna just impediment a la
dita extracció.

Per ço, són de parer que no podan // 148/1v //
ses senyories fer lo dia de vuy la dita extracció de
deputat real, y que lo just impediment ha sobre-
vingut los excusa de tota pena en dit capítol
contenguda.

Soler, assessor. Devalda, consulens. Grymosachs,
consulens. Joffreu, assessor. Ripoll, consulens.
Caldero, consulens.

150r A.

Diea sexta mensis januarii anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo secun-
do. Minorise.

Magnificus Franciscus Vicens, medicine doctor,
civis Minorise, olim tabularius Generalis collecte
et civitatis Minorise, dicto nomine, gratis, et cete-
ra, constituit et ordinavit procuratorem suum
certum, et cetera, ita quod, et cetera, dominum
Joannem Paulum Bruniquer, notarium publi-
cum Barcinone, licet absentem, et cetera, ad quo
dicto domino constituente et eius nomine dictum
officium tabularii Generalis sive receptoris collec-
te et civitatis Minorise in manibus et posse admo-
dum illustrium dominorum deputatorum Gene-
ralis presentis principatus Catalonie, aut alterius

cuiusvis persone, inde potestatem habentis seu ha-
bituris, cum omnibus juribus et pertinentiis suis,
pure, libere et simpliciter, renuntiandum, ceden-
dum et resignandum, et dictas renuntiationem,
cessionem et resignationem recipi et admitti, su-
plicandum et obtinendum et pro premissis //150v
// suplicationes quascunque verbo vel in scriptis
dandum, offerendum et presentandum, et ipsas
provideri, decretari sive subsignari petendum,
suplicandum et obtinendum, et instrumenta
quecumque de super necessaria faciendum et fieri
faciendum, petendum, instanduma, requiren-
dum et habendum. Et demum, et cetera, ipse
enim, et cetera, promisit habere ratum, et cetera,
non revocare, et cetera.

Testes sunt illustris dominus Jacobus Llistach, vi-
carius Minorise et Bagiarum, et Fructuosus Cu-
curella, negociator, civis Minorise.

In quorum fidem et testimonium premissorum
manu propria scriptorum ego, Benedictus Font,
auctoritate regia ac pro insigni civitate Minorise
notarius publicus Minorise, hic me subscribo et
meum solitum appono sig+num.

151r Procurab feta per lo reverent Jaume
Malgosa a Ramon Cortada, sastre,
de Barcelona. 1660.

A.

Die trigesima mensis juny anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo sexagesimo. Barci-
none.

Ego, Jacobus Malgosa, presbyter, Barcinone de-
gens, uti obtinens officium de cardencer dels
draps de la bolla de la present ciutat de Barcelo-
na, gratis, et cetera, constituo et ordino procura-
torem meum certum, et cetera, ita quod, et cete-
ra, vos, honorabilem Raymundum Cortada,
sartorem, Barcinone civem, presentem, ad videli-
cet, pro me et nomine meo dictum officium de
cardenser, cum omnibus juribus et pertinentiis
illius universis, in manibus et posse admodum
illustrium dominorum deputatorum Generalis
Cathalonie in favorem persone vobis benevise et
per vos dictis dominis deputatis presentande, no-
minande et designande, pure, libere et simplici-
ter, ac absque ulla condicione aut alias modo et
forma vobis benevisis, resignandum, renuntian-
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dum et cedendum, et dictam resignationem, re-
nuntiationem et cessionem recipi et admiti peten-
dum, suplicandum et obtinendum. Ita et taliter
quod ille in cuius favorem dictum officium per
vos renuntiatum, resignatum et cessum fuerit, //
151v // de eodem officio juribus et pertinentiis
illius valide provideatur et provideri mandetur,
cum omni juris plenitudine et effectum, et inde
instrumenta quacumque vobis benevisa facien-
dum et firmandum, seu fieri faciendum. Et de-
mum ac generaliter, et cetera, promito nedum
praedicta habere rata, et cetera. Verum etiam
promito ac etiam sponte juro non revocare, et ce-
tera, huiusmodi mandatum nisi de ordine et 
consensu ac voluntate vestris sub bonorum meo-
rum omnium obligatione, et cetera. Actum, et ce-
tera.

Testes sunt Hyacinthus Ferrer et Raphael Ferran,
scriptores, ambo Barcinone degentes.

In premissorum fidem ego, Raymundus Vilana
Perlas, regia auctoritate notarius publicus Barci-
none, hic me subscribo et meum solitum artis no-
taria appono sig+num. Probatum.

s.n.r A. Dietari.

Divendres,a a 22 del mes de mars 1662, en exe-
cució del que se era deliberat a 13 de dit mes de
fer una festa com la de sant Jordi en la Deputa-
ció, en onor y glòria de Maria Santíssima y de sa
Immaculada Concepció, en virtut del decret de
Sa Sanctedat, molt recomanada per carta de la
magestat del rey, nostre senyor, que Déu guar-
de, manaran parar molt bé la capella gran y la
xica y adornar tota la casa de ricas colgaduras, y
a la tarda foren posats per ditas capellas, claustro
y aposientos molts llums, ab molts salamons, y
altrament distribuint per la casa molta música
de menestrils, trompetas y tabals, y per moltas
istàncias coblas de música de corda, il·luminant
tota la casa de llanternas, graellas y atxas, de la
manera que pertanya a tant gran festa.

A la tarda, a les quatre horas, arribà en la Depu-
tació lo senyor ohidor real Jaume Llobregat y
Amell, oïdor de comptas, al qual los magnífichs
assessors, advocat fiscal y altres officials que es-
tavan aguardant anaren a rèbrer al cap de la es-
cala y acompanyaren a la capella gran, feren ora-
ció y se assentaren a la part de la epístola, en
banchs encolxonats de vellut carmesí. Després
arribà lo senyor oïdor militar Francesc Onofre
de Pedrolo, acompanyat de molts cavallers. Y
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axí matex lo anà a rèbrer dit senyor oïdor real y
sobredits assessors, advocat fiscal y officials,
acompanyant-lo fins al lloch referit. Y feta ora-
ció, se assentaren. Poch després arribà lo senyor
oïdor ecclesiàstich, acompanyat de molts cava-
llers y també los sobredits senyors oïdors militar
y real, y ab lo matex acompanyament lo anaren
a rèbrer al cap de la escala y acompanyaren al so-
bredit lloch. Y feta oració se assentaren. Y axí
matex arribaren los senyors diputats real, militar
y ecclesiàstich, cada hu de per si molt acompa-
nyats, tots de personas ecclesiàsticas y cavallers,
y ab de la matexa manera foren rebuts al cap de
la escala per tots los consistorials que·s trobavan
a la capella y assessors y advocat fiscal y officials.

Poch després arribà lo protector del bras militar
don Feliciano Saiol, acompanyat de alguns ca-
vallers, y lo senyor oïdor militar y real lo anaren
a rèbrer al cap de la escala y acompanyaren a la
capella; y al mitx de la dita capella se saludaran y
los senyors oïdors se’n anaren a son aciento y lo
senyor portector a la part del evangeli, en altre
banch, també de velluta encolxonat.

s.n.v. Molt prest arribaren tots los senyors consellers y
tots junts, los senyors deputats y oïdors, los ana-
ren a rèbrer ab massas altas, acompanyats dels
sobredits, y acompanyaran a la capella, feren
oració, saludaren y se assentaran, donant lo pri-
mer lloch devés lo altar als senyors consellers, ab
aquest orde, que lo senyor diputat ecclesiàstich,
posat en mitx dels banchs, se posà al senyor
conseller en cap a mà dreta y los demés senyors
consellers devés lo altar, per son ordre, y axí ma-
tex los senyors deputats y oïdors de comptas a la
mà esquerra, ab lo matex orde.

Y poch després arribà lo senyor bisbe y féu ora-
ció y se assentà un poquet y se revestí ab capa
pluvial y donà principi a les matinas per «Domi-
ne labra apertes», continuaren-se molt solemnes
y a la fi digué lo dit senyor bisbe la «Novena llis-
só», digueren després laudes y al vers, per visce-
ra, se’n anà ab sos assistents a la capelleta de
Sant Jordi, insensà, y en lo entretant que tarda-
va entretingué lo orga, y quant entrava conti-
nuaren «Lumen ad revelationem gentium», et-
cètera. Després digué la oració, y acabadas
matinas y laudes se despedí lo senyor bisbe y los
senyors deputats, oïdors de comptas, assessors,
advocat fiscal y officials lo acompanyaren per la
casa, y se’n anà despedint-se ab molts cumpli-
ments al cap de la escala dels senyors deputats y
demés que·l acompanyaren. Continuaren-se
després las alimàrias y concurs en dita casa fins
que fou molt tart.
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Lo endamà, ab los sobredits acompanyaments,
tornà ajuntar-se lo il·lustre consistori, protector
del bras, consellers, y lo senyor bisbe digué lo
offici de pontifical, ab la solemnitat referida.
Predicà lo parea ... Font, de la companya de Je-
sús, ab molta satisfació. Y acabat lo offici se des-
pediren tots de la matexa manera, y los senyors
deputats se’n anaren al consistoriet y allí se des-
pediren uns de altres. Y a la tarda se cantaren
completas també solemnas, encara que no ab
assistència de los senyors consistorials.

161r Procurasb per renunciar lo offici de
receptor del General en la taula de
la present ciutat de Barcelona.

A

Die septima mensis julii anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo quinquagesimo oc-
tavo. Barcinone.

Ego, Franciscus Soler, sartor, civis Barcinone,
preceptor jurium Generalis presentis Cathalonie
principatus, gratis, et cetera, constituo et ordino
procuratricem meam certan, et cetera, ita quod,
et cetera, dominam Margaritam Farell, viduam
relictam honorabilis Petri Farell, quondam, ar-
genterii, civis Barcinone, et olim receptoris dicti
Generalis, presentem, ad videlicet, per me et no-
mine meo dictum meum officium receptoris dicti
Generalis Cathaloniae, cum omnibus juribus et
pertinentiis suis universis, in manibus et posse do-
minorum deputatorum eiusdem Generalis Ca-
thaloniae, ad favorem persone vobis benevise, et
per vos, dictis dominis deputatis, presentande, no-
minande et designande, pure, libere et absque
ulla conditione, reservacione seu retentione resig-
nandum, renuntiandum et cedendum, et dictas
resignacionem, renunciacionem et cessionem re-
cipi et admiti petendum, supplicandum et obti-
nendum. Ita et taliter quod ille in cuius favorem
dictum officium per vos resignatum, renuncia-
tum et cessum fuerit, de eodem officio juriusque
et pertinentiis illius universis // 161v // valide
provideatur et provideri mandetur, com omni
juri, plenitudine et effectu, et inde instrumenta
quecumque vobis benevisa faciendum seu fieri fa-
ciendum et firmandum et cum posse ad predicta
omnia substituendis, et cetera. Et demum, et cete-
ra. Promitto habere rattum, et cetera. Et non re-
vocare, et cetera. Necnon promitto ac etiam spon-

te juro non revocare huiusmodi mandatum nisi
de ordine et hec consensu vestri dicte Farell. Ac-
tum, et cetera.

Testes sunt honorabiles Isidorus Nogues, magister
scolae, et Jacobus Gali, juvens, chrirurgus, cives
Barcinone.

Premissis alieno calamo scriptis fidem facio ego,
Franciscus Llunell, apostolica et regia auctorita-
tibus notarius publicus Barcinone, hec propria
scribens manu.

B

Die decima quinta mensis julii anno a Nativita-
te Domini millesimo sexcentesimo quinquagesi-
mo octavo.

Domina Margarita Farell, vidua relicta hono-
rabilis Petri Farell, quondam, argenterii, civis
Barcinone, // et olim receptoris jurium Generalis
presentis principatus Cathalonie, procuratrix
cum facultate substituendi ad infra legitime
constituta et ordinata ab honorabili Francisco
Soler, sartore, cive dicte civitatis, receptore dicto-
rum jurium dicti Generalis, prout de dicta pro-
curatione, in qua de dicta facultate substituendi
plena fit mentio, constat instrumento recepto pe-
nes dominus Franciscus Llunell, notarius, suis
certificatoriis litteris fidem fecit dicto nomine,
volens uti dicta facultate substituendi sibi ut pre-
dicitur attributa et concessa in et cum dicto et
prechalendato procurationis instrumento, ideo
gratis, et cetera, substituit et ordinavit procura-
tores suos seu verius dicti principalis sue certo-
rum, et cetera, ita quod, et cetera, honorabilium
Narcisum Feliu, mercatorem, cives Barcinone,
generum suum, et dictum discretum Franciscum
Llunell, notarium publicum Barcinone, et alte-
rium eorum insolidum, licet absentes, et cetera,
ita quod, et cetera, ad videlicet, //pro dicto Fran-
cisco Soler, uti receptore dicti Generalis, dictum
suum officium receptoris dicti Generalis Catha-
lonie, cum omnibus suis juribus et pertinentiis
universis, in manibus et posse dominorum depu-
tatorum eiusdem Generalis Cathalonie ad favo-
rem persone dictis procuratoribus substitutis et
alteri eorum benevise et per ipsorum et alterum
eorum dictis dominis deputatis presentande, no-
minande et designande, pure, libere, et absque
ulla conditione, reservatione seu retentione, re-
signandum, renuntiandum et cedendum, et dic-
tas resignationem, renuntiationem et cessionem
recepi et admitti petendum, supplicandum et ob-
tinendum. Ita et taliter quod ille in cuius favo-
rem dictum officium per dictos procuratores subs-
titutos seu alterium eorum resignatum,
renuntiatum et cessum fuerit, de eodem officio
juribusque et pertinentiis illius universis vallide
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provideatur et provideri mandetur, cum omni
juris plenitudine et effectu, et inde instrumenta
quecunque dictis procuratoribus substitutis et al-
teri eorum benevisa faciendum seu fieri facien-
dum et firmandum. In quorum, et cetera.

Testes sunt Raymundus Caver, sutor, Joannes
Possa, textor lini, cives, et Paulus Pi, scriptor,
Barcinone, qui, et cetera.

Premissis licet aliena manu scriptis fidem facio
ego, Petrus Martyr Lunell, regia auctoritate no-
tarius publicus Barcinone, hec propria subscri-
bens manu. Probatum.

163 Reportada per lo síndich del General al senyor
/1r governador a 4 de maig 1662. A.

Molta il·lustre senyor.

De part de vostra senyoria se’ns ha presentat un
paper en lo qual nos ordena digam com essent
vingut nomenat per sa magestat Nicholau Roig
en lo lloch de oÿdor real, que vaccava per mort
de Jaume Camps, mercader de la ciutat de Ge-
rona, no fou insiculat dit Roig. Lo que podem
dir y assegurar a vostra senyoria és que aquest
consistori, inseguint lo real orde de sa magestat,
que Déu guarde, lo anomenà una y altra vega-
da, y per medi del promovedor fou reportat als
insiculadors ab la forma acostumada en tots los
demés que foren insiculats. Però que las rahons
per las quals no·l insecularen no las sap est con-
sistori perquè ni los insiculadors las donan ni los
deputats las poden inquirir, y axí se dexà lo dit
lloch aquell any sens insicular.

163 Senyors diputats del General de Catalunya a 2
/2r de maig 1662. B.

Perb part de Nicolau Royg, de Gerona, se me à
donat un memorial en què diu que, venint no-
menat per sa magestad, Déu lo guarde, en lo
lloch que vagave per mort de Jaume Cams,
mercader de la ciutat de Gerona, se féu reparo
que lo dit Royg era notari però estave insiculat
en la bossa de ciutadans de mà migana, vulgar-
ment dita de mercaders, y los insiculadors que
foren alasoras dubtaren si era mercader, //
163/2v // deyxaren de insicular-ho; y lo dit
Royg, sent mercader, acudí a sa magestad, lo
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qual fonch servit manar al senyor marquès de
Mortara fes que en la insiculació tingués son de-
gut efecta; y que sa excel·lència demana a vostra
senyoria, en virtut del orde de sa magestad, dir
las raons tingué vostra senyoria per a què lo dit
Royg no sie insiculat en lo lloch vingués nome-
nat, y vostra senyoria no à donades fins ara dites
reons. Yo suplico a vostra senyoria sie servit do-
nar-me dites raons per a què las puga enviar a sa
magestad y no·s falte en lo que sa magestad
mana. // s.n.r. // Guarde Déu a vostra senyoria
molts hayns. Barcelona y abril, 30 de 1662.
Don Gabriel de Lupià.

163 Procuraa de Pere Joan Melianta,
/3r receptor del General de la ciutat

de Lleyda, a Phelip Fàbregas,
negociant, per a renunciar dit
offici.

C.

Die quarta mensis maii anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentessimo sexagessimo secun-
do. Ilerdae.

Ego, Petrus Joannes Melianta, civis honoratus
Barcinone, Ilerde Presidens, dominus pocessor et
obtinens officium receptoris Generalitatis civita-
tis et collecta Ilerde, citra revocationem, et cetera,
gratis, et cetera, constituo et ordino procuratores
meos certos et speciales et ad infrascripta etiam
generales, ita tamen quod spetialitas Generalita-
ti ipsi minime derogat nec e contra illustrium et
admodum reverendum dominum Thomam Ar-
ques, presbiterum, decretis doctorem, assessorem
Bajulia Generalis Catalonie, et Philippum Fa-
bregues, causidicum, Barcinone residentis, licet
absentes, et cetera, et alterum eorum insolidum,
ita quod primitus occupantis conditio potior non
exhistat sed id quod per unum eorum inceptum
fuerit per alium mediari valent prossequi et fini-
ri ducique totaliter ad effectum, ad videlicet, pro
me et nomine meo, dictum meum officium recep-
toris seu collectoris Generalitatis dicte civitatis et
collecte Illerde et totum jus mihi in illo competens,
in manibus et posse admodum illustrium domi-
norum deputatorum dicte Generalitatis et in eo-
rum admodum illustri concistorio, in favorem
tamen illustris domini Josephi de Melianta, le-
gum doctoris, domicelli, Ilerde domiciliati, et
non alis aliter nec alio modo, cedendum, renun-
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tiandum, resignandum et deponendum, dictum-
que officium cum salariis, emolumentis, juribus,
prarrogativis et preheminentiis ad illud perti-
nentibus et spectantibus, juxta formam capitulo-
rum et actuum Curiarum, practicam, stillum et
observantiam jam dicte Generalitatis et domus
Deputationis, illius eisdem dominis deputatis
dicto Josepho de Melianta transferi seu concedi ac
provideri suplicandum, et dictam provissionem
seu renuntiationem dicti officii admitti et fieri
humiliter petendum, suplicandum et obtinen-
dum, et de premessis quacunque instrumenta
utilia et necessaria seu quomodolibet oportuna
fieri atque // confici faciendum, instandum et
requirendum et ad predicta omnia substituen-
dum. Et demum, et cetera. Promitto habere rat-
tum, et cetera. Et non revocare sub bonorum meo-
rum omnium obligatione et hipotheca. Actum, et
cetera. Firmo, et cetera.

Testes sunt Franciscus Ferrer, funicularius, et Jo-
sephus Ferrer, agricola, Ilerda habitatores.

In quorum fidem ego, Joannes Casanoves, aucto-
ritate regia notarius publicus de collegio notario-
rum publicorum civitatis Ilerde, hec me subscribo
et meum appono sig+num.

163 Cartaa de sa magestat de propri
/4r ús.

B.

Senyors diputats del General de Cataluña.

Sa magestad, Déu la guarde, és estat servit ma-
nar-me, en son real despachix de 30 de mars pa-
sat, que avent de pasar per esta ciutat molt prest
lo senyor duch de Sermoneta que va a la cort,
procure no se tinga de detenir en lo despachix
de sa recàmara y roba y de sa família, no pagant
dret algú sinó que vostra senyoria se servesca fer
manar donar-li propi ús, com més llargament
veurà vostra senyoria per //163/4v // la carta in-
clusa de sa magestad que poso en mà de vostra
senyoria, que se servirà, vostra senyoria, ordenar
lo promta despachix de dites robes, arribat así sa
excel·lència, per a què no tinga de deternir-se y
se acude a lo que sa magestad és servit manar.
Guarde Déu a vostra senyoria molts hains. Bar-
celona y mayg, primer de 1662. Don Gabriel de
Lupià.

163 Aa los venerables noble y amados nuestros los di-
/5r putados de la Generalidad de nuestro Principa-

do.

El rey.

Dipputados. De orden mía viene a esta corte de
los estados de Milán el príncipe de Sermoneta, y
porque ha de entrar y sacar por esse Principado la
ropa y alajas que trahe para el servicio de su per-
sona y familia, y holgare que no se le pidan dere-
chos sino que se haga toda la comodidad y buen
pasaje que se pudiere en el breve despacho, de
modo que tenga toda satisfación, os encargo que,
en conformidad de lo que de mi parte os dixere el
portantvozes de mi general governador en esse
Principado, proveáys y déys orden que assí se haga,
dándolas por de proprio usso y servicio, en que le
reciviré de vosotros. Dada en Madrid, a XXX de
marzo de MDCLXII. Yo, el rey.

Vidit don Christoforus Crespi, vicecancellarius.
Don Hieronymus Villanueva, protonotarius. Vi-
dit comes de Robres, regens. Vidit Georgius de
Castellvi. Vidit Exea, regens. Vidit don Josephus
Romeu, regens. Vidit don Petrus Villacampa, re-
gens. Vidit don Josephus de Pueyo, regens. Vidit
don Michael de Çalba. //

De 30 de abril 1662, per propri ús de la roba
del príncep de Sermoneta.

164 Ab los venerables noble y amados nuestros los dip-
/1r putados de la Generalidad de nuestro principado

de Cataluña y condados de Rossellón y Cerdaña.

El rey.

Dipputados. Haviendo entendido por vuestra
carta de 25 de deciembre passado el reparo que se
os havía offreçido en la merçed que hize a Joseph
Gerónymo Thomás del offiçio de receptor del Ge-
neral de la collecta de Tarragona, por renunçia-
ción de Francisco Vidiella y Roger, y que también
es deudor, el dicho Vidiella, a esse concistorio del
tiempo que administró dicho offiçio, en cantidad
de nue(ve)çientas ochenta y cinco libras, diez
sueldos y diez dineros, y que conforme lo dispuesto
en el capítulo nueve de las Cortes del año 1542,
del drecho del General, no puede ser admitida la
renunciaçión que los officales pecuniarios hiçie-
ren de sus offiçios que primero no hayan pagado lo
que debieren. Ha parezido deçiros que mi real vo-
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luntad es y será que en éste y en los demás casos se
observe la constituçión, y que no por esta graçia es
mi intençión que sea admitido al exerçicio de di-
cho offiçio Gerónymo Thomás que primero no
haya pagado y satisfecho el dicho Vidiella lo que
deviere a la Dipputaçión del tiempo que lo admi-
nistró, y haviéndosse cumplido con esto no hay
causa porque dexe de darse la possessión al dicho
Thomás, y assí lo executaréys. Dada en Buenrreti-
ro, a XXII de febrero MDCLXI. Yo, el rey.

Vidit don Christoforus Crespi, vicecancellarius.
Don Didacus de Sada, secretarius. Vidit comes de
Robres, regens. Vidit marchio de Hariza. Vidit
Exea, regens. Vidit don Petrus Villacampa, re-
gens. Vidit don Josephus de Pueyo, regens. Vidit
don Josephus Romeu, regens.

164 A 11 de maig 1662. B. Reportada per lo
/2r sýndich de la present casa al molt il·lustre se-

nyor governador.

Moltail·lustre senyor.

De part de sa excel·lència és estat presentat un
orde, despatxat per la Real Cancellaria als deu
de maig mil sis-cents sexanta-hu, ab firmas del
molt reverent Bràulio Sunyer, canceller, reffe-
rendat per Anton Reart, scrivà de registre, ab
inserta de una carta real emanada de la magestat
del rey, nostre senyor, que Déu guarde, en for-
ma de Cancellaria del Consell Supremo de Ara-
gó despatxada, la data de la qual és en Buenrre-
tiro, de vint-y-quatre de febrer proppassat, la
qual conté un real mandato, ab lo qual se diu
que si bé sa magestat podria manar que lo dret
imposat lo any mil sis-cents quaranta sobre se-
das, sombreros y cartas no fos continuat, ab tot,
attenent que de aquell se pot acudir als effectes
devall scrits per la total administració de la justí-
cia y bon govern deb aquella, ha determinat se
continue ab calitat que del que procehira de
aquell se pague en primer lloch lo salari, gajes y
emoluments de la plassa de conseller de capa y
espasa del Consell Supremo de Aragó, natural
d’esta província, y després lo sou ordinari y ex-
traordinari dels excel·lentíssims lloctinents y ca-
pitans generals de sa magestat en esta provincia
y del capità, tinent y soldats de sa guarda. Y at-
tenent al consuelo de los sensalistas que tot lo
que sobrarà de dit dret sia distribuhit en pagar
las pencions dels sensals, a raó de la mitat del
que los // 164/2v // tocaria y no menys, lo qual
real mandato ha manat presentar sa excel·lència
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per a què los real ordes és molt just sian ab tota
puntualitat cumplits y executats, segons que en
dit orde més llargament se conté.

Y axí mateix, és estat presentat altre real manda-
to de part de sa excel·lència, dels deu de maig
proppassat, ab firma de dit molt reverent canse-
ller, ab inserta de una real carta, dada en Madrit
als vint-y-nou de abril del mateix any, ab la
qual, havent vist sa magestat una carta dels de-
putats del General de Cathalunya y un memo-
rial en nom de aquells a sa magestat donat, fou
servit ordenar y manar que se executàs dit orde,
puix no·i havia rahó perquè per medis de la con-
ferència que los deputats demanan se differís la
execució de dit real mandato, los quals órdens,
havent-se’ls dit que serian contra generals cons-
titucions, han consultat est fet ab los assessors,
advocat fiscal del General, doctors consulents,
los quals, conformes, han donat vot y parer en
scrits dient que los dits reals órdens, per quant
contenen imposició de nou vectigal que fins vuy
no·u és estat per ésser estat nul·lament imposat
sens Corts y lo real consentiment de sa mages-
tat, lo qual no han pogut approbar y convalidar
qualsevols fets de sos predecessors per obstar-
los sempre las mateixas nul·litats, en quant or-
denan y manan que la exacció de dits drets se
continue encontra ab la constitució primera que
comensa «Atorga», títol «De vectigals», ab la
qual lo senyor rey don Pere Segon, en la Cort
que·s celebrà en Barcelona, lo any // 164/3r //
1283, atorgà que de lashoras en avant ell, ne sos
successors, no constituhissen, ne imposassen,
gabellas de sal, ne altres. Ab la constitució 20,
comensant «Per quant», del mateix títol, ab la
qual se disposa que per quant nous vectigals en
Cathalunya e comtats de Rosselló y Sardanya no
poden ésser imposats que al capità general no li
sia lícit directa o indirectament per qualsevol
motiu o potestat exigir, ni fer exigir, algun vec-
tigal, donant facultat als deputats de querelar-se
en cas que lo contrari sia fet, ab la qual constitu-
ció concorda lo capítol 5 que comensa «Per
quant», de las Corts tingudas en Monsó, lo any
1553, y que encontra ab lo capítol segon que
comensa «Ítem» de las Corts celebrades en lo
any 1547, ab lo qual està disposat que «Com
per constitucions de Cathalunya», y encara per
disposició de dret comú sia statuhit que nous
vectigals e gabellas, sots qualsevol nom, títol o
color, no poden ésser exigides en lo present
Principat, sian guardades les constitucions y
que drets nous no sien exigits.

E, com dits deputats, per rahó de sos officis, tin-
gan obligació de instar lo reparo de ditas consti-
tucions y capítols de Corts que per camí algú
sian violadas, per ço, nos ordenaren repre-
sentàssem extrajudicialment a sa excel·lència,
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per medi de esta embaixada, la dita contrafac-
ció, y supplicàssem de sa part, com ho férem,
fos servit manar reparar ditas contrafaccions y
no permètrer que dits reals órdens fossen posats
en execució, per observansa de ditas constitu-
cions, com ho speràvem del zel de sa excel·lèn-
cia y dits deputats ne //164/3v // rebran particu-
lar mercè.

E més avant, a vuit de agost, representàrem a sa
excel·lència, per medi d’esta segona embaixada,
la sobredita contrafacció ya suplicàrem no per-
metèsb que dits reals órdens sian posats en exe-
cució, per observansa de ditas constitucions,
com ho speràvem del zel de sa excel·lència; a la
qual respongué que ho tenia ja dit altra vegada y
demés ho miraria.

E com fins lo die present, sa excel·lència no de-
terminàs cosa del reparo de la sobredita contra-
facció per observança de les constitucions y los
diputats resten en les matexes obligacions de
procurar que, per camí algú, no sien violadas,
per ço, supplican a vostra senyoria, per esta ter-
cera enbaxada, sie servit manar reparar ditas
contrafaccions y no permètrer que dits reals ór-
dens sien posats en exequució, per observança
de ditas constitucions, com ho esperan de vos-
tra senyoria y dits deputats ho rebran per singu-
lar mercè.

164 8 de abril 1662. A.
/3r

Informatioc recepta vigore deliberationis factis
per admodum illustres dominos deputatos et au-
ditores computorum, die 10 mensis februarii
1662, ad instantiam Erasme de Lana et Fonta-
net, rationalis domus Deputationis et Generalis
Catalonied.

In scrivania majori Generalis Catalonie.

164 Die octava mensis aprilis anno a Nativitate Do-
/4r mini millesimo sexcentesimo sexagesimo secundo.

Onoffrius Icart, botigerius telarum, civis Barci-
none, testis citatus, et cetera, juravit, et cetera,
dicere veritatem, et cetera.

Et interrogatus ipse testis que diga si sab a quin
preu van lo parell dels guants de olor de Roma,
fins, de home, y axí mateix lo parell dels guants

dits de tarongeta y levats, y axí mateix los
guants de olor de Roma per dona.

Et dixit que lo que sap y pot dir ell testimoni del
que és estat interrogat, que lo parell dels guants
de olor de Roma, tant de home com de dona,
valen al estat present lo parell quinse sous, mo-
neda corrent, lo que dix saber ell testimoni que
en temps atràs que las doblas valien sinquanta-
hu y sinquanta-dos reals, de moneda corrent, ne
ha venuts molts parells de aqueixa sort a vuyt
reals lo parell, y com vuy la roba no té tanta esti-
mació, dient-ho dels guants que narra dit inter-
rogatori, valen dits quinse sous quiscun parell, y
axí mateix los guants // 164/4v // de tarongeta y
levats valen tretse sous lo parell, y açò dix saber
per haver-ne venuts molts parells y en moltas
occasions havent hagut major preu dels tretse
sous. Y açò és la veritat per lo jurament que té
prestat.

Fuit sibi lectum et perseveravit.

Generaliter autem, et cetera.

Dicto die.

Franciscus Pinyana, botigerius telarum, civis
Barcinone, testis citatus, et cetera, juravit, et ce-
tera, dicere veritatem, et cetera.

Et interrogatus ipse testis que diga si sab a quin
preu van lo parell dels guants de olor de Roma,
fins, de home, y axí mateix lo parell dels guants
de tarongeta y levats, y axí ma- // teix los guants
de olor de Roma per dona.

Et dixit lo que pot dir ell testimoni sobre dit in-
terrogatori és que las dos sorts de guants de
olor de Roma, tant de home com de dona, va-
len quinse sous lo parell, y la altra sort dits de ta-
rongeta y levats, valen quiscun parell tretse
sous, lo que dix saber ell testimoni per haver-ne
venuts en differents occasions y haver-ne hagut
major preu dels sobre dits preus. Y açò és la ve-
ritat per lo jurament que té prestat.

Fuit sibi lectum et perseveravit.

Generaliter autem, et cetera.

166 A.
/1r

Molta il·lustre senyor.
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Havent los deputats y oïdors de comptas del
General del present prinsipat de Cathalunya re-
but una carta de la magestat del rey, nostre se-
nyor, que Déu guarde, dada en Madrit als 24
del mes de febrer del any 1661, ab la qual nos
ordena y mana que del diner procehit dels
arrendaments del dret nou imposat sobre se-
das, sombreros y cartas paguem als excel·lentís-
sims senyors lloctinents generals de sa magestat
que seran en lo present Prinsipat y al conseller
de capa y espasa, que és y serà del sacro y su-
premo Consell de Aragó, y del restant a cada
acreador censalista, dels que restan de aquellas
tres-centas mília lliuras que·s manllevàran a
censal en lo any 1640, la mitat de llur pensió,
ab la forma en dita real carta llargament ex-
pressada, aparexent que dit real orde podia te-
nir alguns notables reparos, manàrem ajuntar
los assessors y advocat fiscal del General y
aplicàrem altres consulents; los quals confor-
mes resolgueran que per les moltas difficultats
trobaven en la matèria se demanàs conferència
en la forma acostumada. En exequució de la
qual resolució se féu enbaxada a sa excel·lència,
supplicant-li fos servit, per sa part, anomenar
personas per a què ab les anomenadoras per
part del General conferissen la matèria de dita
real carta. Y havent sa excel·lència respost que
acudíssem a sa magestat, offerint per sa part
scríurer la petició y súplica li havíam feta, deli-
beràrem scríurer a sa magestat supplicant-lo fos
servit fer-nos mercè manar se donàs lloch a la
dita conferència per vèurer si·s podrian allanar
dits reparos y difficultats. Fou servit sa mages-
tat, ab altra real carta dada ena Aranjués a 29
del mes de abril de dit any y altra dada en Ma-
drit a 23 de juny, respòndrer-nos que la con-
ferència demanada no podia tenir lloch, orde-
nant-nos de nou // 166/1v // que obeíssem a
sos reals órdens.

Y axí, attesa la dita resposta, manàrem se juntas-
sen dits assessors, advocat fiscal y advocats apli-
cats per a què vessen si dits reals órdens encon-
traven ab generals constitucions de Cathalunya,
usatjes y altres drets de la pàtria, los quals, ab son
vot fet a 2 de setembre proppassat, conforma-
ment, resolgueran que los dits reals órdens en
quant disposaven se continuàs la exacció del so-
bredit dret encontraven ab generals constitu-
cions de Cathalunya y per consegüent devian
exir al reparo de la dita contrafacció, com en ef-
fecte férem donar dos enbaxadas a sa excel·lència
en la forma acostumada, a la última de les quals
sa excel·lència respongué, per medi del secretari
de la Real Cancellaria, ab un paper que·ns re-
portà.
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Y estant lo negoci en estat de fer la resposta,
donant satisfació al dit paper y donar la última
enbaxada, sobrevingué altra real carta de sa
magestat, dada en Madrit a 27 de agost de dit
any 1661, la qual diu que havent entès per car-
ta de sa excel·lència les instàncias feian sobre lo
reparo de la dita contrafacció, no obstant que
sos reals órdens no encontran ab constitució
alguna, que sa real intensió y voluntat fou re-
servar-se, com en effecte declara haver-se reser-
vat en sa mente y ànimo, lo sobredit dret en la
confirmació General de privilegis y constitu-
cions que fou servit per sa real clemència fer a
est Prinsipat, y que ab exa conformitat, després
de la dita confirmació, disposà del procehit del
dit dret per diversos decrets de sos lloctinents.
Per lo que altra vegada manàrem juntar dits as-
sessors, advocat fiscal y doctors aplicats per a
què vehessen si tenia lloch la dita declaració y
si ella encontrava ab generals constitucions,
usatjes y privilegis de Cathalunya; los quals,
després de haver ab moltas juntas discorregut
la matèria, arribant a votar sobre dita proposi-
ció, se trobaren en paritat resolent los sis qui
són lo doctor Jaume Figuerola, lo doctor Joan
Sabater, lo doctor Joseph Bru y Olsina, consu-
lents, lo doctor Domingo Soler, lo doctor Joan
Jofreu y lo doctor Alex Tristany, assessors y ad-
vocat fiscal del General, que dita declaració no
encontra ab constitució, usatje, ni privilegi
algú del Prinsipat, y los restants sis qui són lo
doctor don Victoriano de Valdà, lo doctor Ra-
mon Ripoll, lo doctor Miquel Grimosachs, lo
doctor Francesch Vidal y Roca, lo doctor Mi-
quel Calderó y lo doctor Joseph Ferrer, tots
consulents, // que la dita declaració encontra
ab constitucions, usatjes y privilegis del Prinsi-
pat.

Y havent considerat los diputats y oïdors de
comptas la gravedat de la matèria, la diversitat
de dits vots y la difficultat de aplicar més con-
sulents, ja per haver-ni aplicats nou, ja per tro-
bar-ne molts de impedits dels que residexen en
la present ciutat, desijant acertar en cosa que és
de tanta conseqüència a tot lo Prinsipat, han
deliberat, antes de ordenar se pose en scrits y
en execució un dels dits vots, convocar a vos-
tra senyoria supplicant-li sie servit aconsellar-
nos si seguirem lo vot que diu ésser contrafac-
ció o lo que diu no ésser contrafacció, o que és
lo que devem fer y obrar per major servey de
Déu, del rey, nostre senyor, y benefici del Prin-
sipat.

La proposició se és legida a la Devuitena.
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166 Vota dels assessors y advocat fiscal
entregat a 26 de maig 1662.
B.

Il·lustre senyor.

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors del General de Cathalunya als
assessors y advocat fiscal, infrascrits, acerca si
poden o deuen ses senyories procehir a fer las
diligèncias judicials en virtut de la constitució
«Poch valdria», títol «De observar constitu-
cions», per ocasió de la continuació de la exac-
ció del nou dret dit de las sedas y o de guerra, y
que en nom y per compte de sa magestat exi-
gueix lo noble don Joan de Marymon, regent la
Real Thesoreria en lo present Principat.

Attès, si bé ab vot donat a ses senyories per dits
assessors y advocat fiscal y doctors consulents,
als 2 de setembre proppassat de 1661, se resol-
gués que la continuació de la exacció del dret de
guerra manada fer per sa magestat, que Déu
guarde, encontrava a las generals constitucions,
capítols y actes de Cort, y que axí los senyors
deputats devian procurar lo reparo de dita con-
trafacció, conforme constitucions, usos y estils
de la casa és acostumat. Però, per quant des-
prés, als 12 del mateix mes de setembre, rebe-
ren los senyors deputats carta de sa magestat,
dada en Madrid als 27 de agost de 1661, ab què
sa magestat diu y declara que sa real intensió
quant concedí de nou les constitucions y privi-
legis foub reservar-se, com se reserva, aquestos
drets y que en esta conformitat ha usat d’ells
com ha cosa pròpria, distribuhint lo procehit
per medi de sos llochstinents generals en les co-
sas que se han offert. Ab què, després de rebuda
esta carta, mudà la matèria de different estat,
puix ja no estava lo dubte si obstave a les consti-
tucions a la // 166/2v // continuació sinó si sa
magestat, salva sa real clemència, havia pogut
fer dita declaració desprésc de la confirmació de
les dites constitucions; sobre lo qual dubte nou
procehit de la real carta de 27 de agost se tin-
gueren moltas conferèncias per los assessors y
advocat fiscal y doctors consulents, los quals,
després de disputat lo dubte, foren divisos en
sos parers, perquè sis foren de parer no era con-
trafacció la declaració feta per sa magestat, y fo-
ren de aqueix parer los assessors y advocat fiscal
infrascrits, y los altres sis foren de contrari parer,
que encontrave ab les generals constitucions. Y
axí no tenen los senyors deputats vot de contra-

facció a les constitucions en la real declaració ab
dita carta feta, ya per consegüent cessa vuy la
execució de la contrafacció declarada als 2 de
setembre de 1661, ni en virtut de dit vot se pot
passar havant en fer les diligèncias per los se-
nyors deputats contengudas en lo dit vot, ni fer
les embaxades en virtut de aquell al molt il·lus-
tre senyor governador procehint vice-règia.

Per ço, dits assessors y advocat fiscal, infrascrits,
són de parer que no tenint vot los senyors depu-
tats de contrafacció a les constitucions en la real
declaració y carta de 27 de agost, no poden pro-
cehir en fer les embaxades y exir ab la forma que
diuen les constitucions per lo vot fet als 2 delb
mateix mes de setembre 1661.

Soler, assessor. Tristany, fisci Generalis advoca-
tus. Joffreu, assessor.

167 A.
/1r

Diec vigesima sexta mensis maii anno a Nativi-
tate Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo
secundo. Barchinone.

Honorabilis Josephus Ferrer, mercator, civis Ge-
runde, uti obtinens officium albarannerii Gene-
rali Cathalonie dicte civitatis Gerunde, gratis, et
cetera, constituit et ordinavit procuratorem
suum certum, et cetera, ita quod, et cetera, hono-
rabilem Joannem Trulles, botiguerium panno-
rum, civem Barcinone, presentem, ad videlicet,
pro dicto constituenti et eius nomine officium
predictum albarannerii, cum omnibus juribus et
pertinentiis suis universis semel et pluries, in ma-
nibus et posse admodum illustrium dominorum
deputatorum et auditorum computorum dicti
Generalis Cathalonie renuntiandum et ceden-
dumd, et inde renuntiationes quascunque cum
clausulis et cauthelis, utilibus et necessariis ac in-
similibus instrumentis fieri et apponi solitis et
consuetis ac dicto procuratori constituto benevisis,
faciendum et firmandum, et suplicationes quas-
cunque dictis admodum illustribus dominis de-
putatis et aliis quibus expediat et opus sit dan-
dum et presentandum, seu dari et presentari
faciendum et eas et contenta in eisdem debite exe-
cutioni demandari faciendum //167/1v // et ins-
tandum, et inde intrumenta quecunque necessa-
ria et opportuna faciendam et firmandam et
cum posse ad omnia substituendi. Et demum, et
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cetera. Promitit predicta habere rattum, et cete-
ra. Et non revocare, et cetera. Ita approbat in-
frascriptus notarius manu propria.

Testes sunt honorabilis Jacobus Narcissus Camps,
mercator, civis Gerunde, et Josephus Campillo,
faber lignarius, cives Barcinone.

Premissis aliena manu scriptis fidem facit Jacobus
Sayos, regia auctoritate notarius publicus Barci-
none, hec manu propria scribens. Probatum.

167 A 31 de maig 1662. A.
/2r

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y ohydors de comptes del Gene-
ral de Cathalunya als assessors y advocat fiscal
de dit General, infrascrits, acerca si poden ses
senyories proposar a sa magestast, que Déu
guarde, en lo lloch volant de deputat ecclesiàs-
tich que occupa Joseph Coli y Cardona, canon-
ge de Elna.

Attès que segons las disposicions dels capítols y
actes de Cort, usos y stils de la present casa en
la(s) inseculacions de deputats ecclesiàstich, a
més dels llochs dels reverendíssims bisbes acos-
tumats ser enseculats, llochs de religiosos y
llochs dels Capítols de Cathalunya, y ha tres
llochs volans que són comuns als Capítols, y lo
modo de la insaculació és que vaccant un de es-
tos llochs se posan en rodolí los Capítols que no
occupan los altres dos llochs, y se proposan ca-
pitulars del Capítol extret, del que resulta que
los llochs volants ecclesiàstichs no són particu-
larment de algun Capítol de las iglésias cathra-
dals, sinó comú a tots los Capítols, ab què tots
tenen dret en estar insaculats en aquell, si bé ha
de aguardar-se la mort o incapasitat del que està
insaculat. Y consta que en un dels dits llochs vo-
lants està inseculat vuy lo doctor Joseph Coli y
Cardona, canonge de Elna y residint en la vila
de Perpinyà, y axí està ocupat per lo Capítol
d’Elna, que per lo tractat de la pau és restat en
lab obediència de França, ab què restan impe- //
167/2v // dits los demés Capítols de Cathalunya,
excepto los de Lleyda y Urgell, canonges de las
quals estan enseculats en los altres dos llochs
volants, de poder ser enseculats en dit lloch. Y
se ha de crèurer de sa magestat que no voldrà
permètrer que aquest lloch volant, que pot ser
occupat y en ell poden ésser enseculats canon-
ges de altres Capítols de Cathalunya, reste ense-
culat par lo Capítol de Elna.
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Per ço, dits assessors y advocat fiscal són de parer
que poden los senyors deputats y ohydors fer las
extracions ab la forma acostumada dels sinch Ca-
pítols de Cathalunya, restan sens occupar llochs
volants que són los de Tarragona, Barcelona,
Tortosa, Gerona y Vich, y nomenar y proposar
subjectes capitulars del Capítol serà extret, spe-
rant de la real clemència de sa magestat se servirà
approbar esta nominació y manarà sia desensicu-
lat dit doctor Joseph Coli y Cardona de dit lloch
volant de deputat ecclesiàstich y en son lloch en-
secular un capitular del Capítol serà extret.

Soler, assessor. Tristany, fisci Generalis advocatus.
Joffreu, assessor.

167 B.
/3r

Certifich y fas fe com los molt il·lustres senyors
deputats y ohidors de comptes del General de
Cathalunya, inseguint lo vot fet per los magní-
fichs assessors y advocat fiscal del dit General
acerca si porian proposar a sa magestat, que
Déu guarde, lo lloch volant de deputat eclesiàs-
tich que ocupa Joseph Coli y Cardona, canonge
de Elnaa, los quals assessors y advocat fiscal fo-
ren de parer que podian dits deputats y ohidors
fer extracció ab la forma acostumada dels sinch
Capítols de Cathalunya sens ocupar llochs vo-
lants, que són los de Tarragona, Barcelona,
Tortosa, Gerona y Vich, yb nomenar y proposar
subjectes capitulars del Capítol serà extret.

Y inseguint dit vot, dits deputats y ohydors fe-
ren extraccióc y fonch extret per dit lloch volant
lo Capítol de Gerona, y fonch proposat a dita sa
magestat, que Déu guarde, lo doctor Amadeo
Ferrer, canonge de Gerona, lo doctor Francisco
Domènech,d com largament en lo dit vot està
contengut, lo qual és del tenor.e

169 Rebut a 6 de juny 1662. A.
/1r

Enf lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors del General de Catha-
lunya als assessors y advocat fiscal, infrascrits,
acercag si vaga lo offici de receptor de la Bolla de
la Deputació local de Tortosa que antes tenia
Làtzer Talarn de la mateixa ciutat.

[ 1662 ]
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e. a continuació ratllat següent.
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1662.
g. a continuació ratllat del.



Atès que dels actes del procés y dels testimonis
ministrats en la causa que aportà Joseph Ber-
tran, de la ciutat de Tortosa, contra lo procura-
dor fiscal del General consta que en la Diputació
local de Tortosa hi·à dos officials destinats per la
exacció de la Bolla, la un credenser, l’altre recep-
tor, y que lo receptor de la Bolla tenia dit Làtzer
Talarn, lo qual offici ha vacat per la premoció del
offici de dit Talarn que·s l’offici dels ploms. Per
ço són de parer que poden ses senyorias procehir
en fer la proposició de subjectes conforme los
reals ordes per la vacància de dit offici.

Soler, assessor. Tristany, fisci Generalis advocatus.
Joffreu, assessor.

169 B.
/2r

Memoriala dels subjectes proposats a sa mages-
tat, que Déu guarde, per los deputats y ohydors
de comptes del General de Cathalunya per
rahób del offici de receptor de la Bolla de Torto-
sa, que vacca per obtenir Llàtzar Talarn, recep-
tor que era, lo offici dels ploms del General de
Cathalunya, són los següents: Joseph Duran y
de Orient, Augustí Duran y Simeon Capsir, ciu-
tadans de dita ciutat de Tortosa.

Datat en Barcelona, a V de juny MDCLXII. Doctor
Joannes Argila, scriba major Generalis Cathalo-
nie.

169 C.
/3r

Memorialc dels subjectes proposats al senyor
governador del present principat de Cathalunya
per rahó del ínterim del offici de receptor de la
Bolla de Tortosa, que vacca per obtenir Llàtzar
Talarn, receptor que era, lo offici dels ploms del
General de Cathalunya, són los següents: Jo-
seph Duran y de Orient, Augustí Duran y Sime-
on Capsir, ciutadans de dita ciutat de Tortosa.

Doctor Joannes Argila, scriba major Generalis
Cathalonie.

170 Primera. Fou reportat lo present exemplar per
/1r lo sýndich del General al senyor governador ab

enbaxada, diumenja, a 18 de juny 1662, lo qual
se cus en dietari ab la súpplica de Joan Batista
Cànovas, germà de Thomàs Casanovas. A.

Molta il·lustre senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen que en les presons d’esta çiutat se tro-
be detingut Thomàs Cànoves, altrament dit Ca-
sesnoves, natural del reyne de Mallorca, a
relació del noble don Miquel Pallarès, jutge de
la règia cort, y han entès los diputats que per lo
il·lustríssim virrey de Mallorca y son Reial Con-
sell se suplicaria a vostra senyoria extragués de
aquest Principat y de dites presons al dit Càno-
ves, dit Casasnoves, y remetre-lo y entregar sa
persona capturada al dit virrey y Consell de Ma-
llorca, per a conèxer y proseguir a la punició, se-
gons se tem, de sa persona, per alguns delictes
dels quals està impedit en dit regne de Mallorca.
Y si bé los deputats esperen que vostra senyoria
farà reparo en fer dita extracció y remissió per
obstar las generals constitucions, en particular
la constitució tretzena, título «De jurisdicció de
tots jutges», però ab tot dits deputats, per cum-
plir a la obligació de son càrrech, han volgut an-
tes, per medi de son síndich, representar a vos-
tra senyoria lo perjudici tan gran se seguiria a les
dites constitucions si se donava lloch a la extrac-
ció y remissió demanada, y quant dificultós fore
després lo reparo d’ellas y restitució del pres a
les dites presons. Y esta prohibició de remissió
la aprobà sa magestad com conste als 22 desem-
bre 1592, perquè havent-se feta extracció de
aquest regne de la persona de Guillem Fla-
mench, regaliat per orde de sa magestad, y ha-
vent feta instància los deputats per la restitució
de dit Flamench a las presons de esta ciutat de
hont ere estat extret, lo excel·lentíssim senyor
duch de Maqueda, ab acta rebut als 22 de de-
sembre 1592, com a lloctinent y capità general
que era de sa magestad, ab acta públich en po-
der de scrivà de manament, revocà la dita ex-
tracció y declarà que sa magestad, per observan-
sa de les constitucions, havia restituhit a les
presons de la present ciutat la persona de dit
Guillem, com veurà vostra senyoria ab la còpia
que se li entreguerà.

Per ço, los diputats humilment // 170v // supli-
quen a vostra senyoria sie de son servey fer
mercè al Prinçipat en no fer la remissió instada
de la persona de dit Thomàs Cànoves, altra-
ment dit Casesnovas, ni altrament donar lloch a
què sie extret de les presons reals de esta çiutat y
portat pres en Mallorca, que del zel de vostra
senyoria se prometen sempre la observança de
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les generals constitucions y ho rebran a particu-
lar mercè.

Per aquesta embaxada fa la constitució 5, títol
«De accusations», in primo voluminis, de la qual
se féu mensió en una altre embaxada presentada
a sa excel·lència a 13 de dezembre 1595, en die-
tari del trienni 1593.

172r Relacióa de Carreres y Hierony
Alias.
Disapte, a 8 de juliol 1662.

En aquest die, constituhits personalment en lo
consistori de ses senyories Joan Carreres, don-
zell, ajudant del racional y en dit nom compro-
vador de las entradas y exidas del General, y
Hierony Alias, chirurgià, receptor de las avarias,
han feta relació que ells se són conferits per dos
vegadas en la casa del don Joan de Marymon,
regent la Real Thesoreria de Cathalunya, a ef-
fecte de comprovar las terças de octubre, no-
hembre y dezembre del any 1661 y la de janer,
febrer y mars de 1662 de las avarias que lo Ge-
neral acostuma de rèbrer de las remissions que
lo excel·lentíssim senyor fa dels delinqüents. Y,
essent-se conferits ab dit senyor thesorer, losb

digué que no podia donar lloch en comprovar
ditas terças per no tenir regulat lo llibre de las
Remissions, no obstant los digué que·i havia al-
guna cosa en ditas terças, y que per tota la set-
mana vinent entenia seria regulat y podrian ha-
nar ha comprovar ditas terças. La qual relació
manaren ses senyories fos continuada en dietari.

176 A.
/1r

Memorialc dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya
proposan a sa magestat, que Déu guarde, per al
offici de deputat local del General de la ciutat y
col·lecta de Gerona per lo trienni pròxim vinent
de mil sis-cents sexanta-dos, que vacca per aca-
bament del últim pocessor de aquell, són las se-
güents: Francisco Domènech, Matheu Martí,
Francisco del Munt, canonges de la santa Iglésia
de Gerona.

Datat en Barcelona, a XXX de juliol MDCLXII.

1020

176 B.
/2r

Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya
proposan a sa magestat, que Déu guarde, per lo
offici de deputat local del General de la ciutat y
col·lecta de Tarragona per lo trienni pròximb vi-
nent de mil sis-cents sexanta-y-dos, que vacca
per acabament del últim pocessor de aquell, són
los següents: don Joan de Om de Deu, don
Diego Vidal y Gras, Joseph Om de Deu.

Datat en Barcelona, a XXX de juliol de MDCLXII.

s.n.r Delc senyor bisbe de Solsona, de
28 de janer.
Molt il·lustres senyors.

Rebo la de vostra senyoria de 13 del corrent
junt ab lo breu apostòlich de la absolució, in-
dulgència plenària y benedicció de las personas
y terras d’esta ciutat y bisbat, que vostra senyo-
ria és estat servit impetrar de Sa Sanctidat, Déu
lo guarde, y en que veig lo bon zel, christiandat
y cuydado ha tingut vostra senyoria y per lo be-
nefici tan gran que·n ha de resultar, ne dono a
vostra senyoria molt repetidas gràcias. Y attès
que, havent-ho comunicat ab lo il·lustre Capí-
tol, quedam uniformes per la prompta execuc-
ció de dit breu, tindré en ell lo degut cuidado y
de donar-ne a vostra senyoria notícia quant se
haje feta, com lo tinch ab singular affecte de ser-
vir a vostra senyoria, que Nostre Senyor guarde
molts anys. Solsona, 28 de janer 1662.

Beso la mà de vostra senyoria son major servi-
dor, fra Francisco, bisba de Solsona.

Als il·lustres senyors diputats de Catalunya.

s.n.r Cartad del senyor bisbe de Lleyda,
de 22 de janer 1662.
Muy illustres señores.

[ 1662 ]
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Recivo la de vuestra señoría de 18 del corriente
con el breve incluso de Su Santidad y comissión
para absolver y bendecir las personas y tierras de
la diócesi, en conformidad de la pía instancia y
santo zelo de vuestra señoría, de que a todo el
Principado deve quedar mucha estimación, dan-
do a vuestra señoría las devidas gracias. Por mi
parte procuraré acudir a esta obligación con toda
puntualidad y brevedad, dando razón a vuestra
señoría con información jurídica de lo que se hu-
viere executado. Entre tanto quedo rogando a
Dios nos guarde a vuestra señoría en sus mayor
lustro y grandeza, como puede y devo desear. En
Lérida, a 28 de enero de 1662.

Muy illustres señores, beso las manos de su señoría
muy cierto servidor, el obispo de Lérida.

s.n.r Dela senyor bisbe de Vich, de 24
de janer 1662, aserca del breu
sobre la benedicció de la terra.

Muy illustres señores.

He recibido la carta de vuestras señorías junto
con el breve que a instancia de su Santedad a con-
cedido su magestad, en el qual se conoce el afecto y
devoción que vuestras señorías tienen y el cuidado
del bien de esta provincia de que ago las gracias a
vuestras señorías como hijo de ella y tan deseoso de
su aumento. Pondrelo en execución como devo y
aré que se hagan todas las diligencias posibles en
la frequencia de los sacramentos, para que su di-
vina magestad aplacado, nos dé los frutos de la
tierra para poderle agradar más. Vuestras seño-
rías saben quan a su disposición me tienen y así
no me ofresco de nuevo pues de antiguo soy humil-
de sarvidor de vuestras señorías. Dios guarde a
vuestras señorías como puede y yo deseo. Viqui y
henero, 24 de 1662.

Muy illustres señores, besa la mano de vuestras se-
ñorías su más afecto capellán y servidor, fra
Francisco, obispo de Vique.

s.n.r Muyb illustres señores.

Por medio del diputado local he recevido la carta
de vuestra señoría y junto con ella un breve de Su

Santidad, Dios nos le guarde. Y haviendo leído la
carta de vuestra señoría con el aprecio que siem-
pre haré de la merced y fabor que en ella recivo le-
yendo el tenor del breve, su narrativa y particu-
larmente los motibos que dice Su Santidad le
representó vuestra señoría para obtener esta gra-
cia, en todo hallo mucho en que reparar antes de
resolverme a ejecutarlo. He procurado ante de
responder a vuestra señoría informarme desta fi-
delísima y exemplar ciudad, si por orden suyo se
había echo esta súpplica y narrativa a vuestra se-
ñoría y propuesto a Su Santidad la extrema penu-
ria de frutos que de pocos años acá padecía esta
ciudad y generalmente las comunidades y mora-
dores deste obispado. Por donde discurriendo
christianamente se debía presumir que los pecados
de los mesmos incolas y moradores tenían la tierra
maldita y provocada la ira de Dios para casti-
garla con extrema necesidad, que así lo expresa el
breve. Hanme respondido los señores procuradores
que de ninguna suerte han intervenido en esto, y
quando para creerlo así no lo asegurará su autho-
ridad lo asegurará su grande christiandad, pues
es cierto que en repúblicas christianas el que ha de
tener el primero voto en materias espirituales y a
quien se ha de acudir en primero lugar es al pro-
prio prelado, a quien por todos derechos toca el
procurar el remedio de culpas tan graves y instar
con Su Santidad, representándole con toda ver-
dad la necesidad del remedio para que aplique los
últimos remedios y // thesoro de la yglesia quando
los ordinarios no alcanzan.

Quan falso aya sido el imforme que a vuestra se-
ñoría le hicieron para mover su santo zelo a ter-
ciar con Su Santidad para impetrar la gracia
que contiene el breve, consta con evidencia, por-
que decir que de algunos años a esta parte habien-
do sembrado y arado la tierra los naturales quedó
en ella raverca la semilla, dándose la tierra por
desentendida y obstinada contra el beneficio y
cultura del labrador, no había logrado el fruto,
experimentando desusados infortunios y inopina-
dos temporales, es invención, señores, la maliciosa
o puramente imaginada, pues en seis años que ha
que asisto en este obispado con título aunque in-
dignamente de su prelado ha estado tan lejos de
extrema esterilidad esta tierra y de mendigar los
granos y demás frutos para su sustento necesarios,
trayéndolos de otras partes, que en todo este tiem-
po por no tener precio ni venta los frutos han esta-
do detenidos en los silos y graneros expuestos a per-
derse dellos mucha parte.

En todos estos años tubieron aquí los provehedores
generales de las galeras sus agentes que compra-
ron y embarcaron muchos navíos de trigo, vino y
aceyte para la provisión de dichas galeras y otras
partes, y aun para esa insigne y siempre fidelísi-
ma ciudad han salido diferentes barcas con consi-
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derables partidas de vino y aceyte, y todo a precio
tan acomodado que no pasava de doce o trece rea-
les quando más. Y muchas cantidades se compra-
ron a menos.

Y finalment, en este último año de 1661, en que
los frutos han sido más moderados, vendió mi
mensa episcopal seiscientos caíces de trigo a esta
ciudad para la provisión común, a tres libras el
caíz. Todas estas, señores, son pruebas reales por
donde se conoce que la tierra deste obispado se
mostró agradecida a la cultura de los paysanos y
que gratificó sus trabajos, dándoles que vender a
más de lo que habían menester para sustentarse,
lo qual no arguye estar maldita por los pecados de
sus //naturales, sino bendita del Señor, por su in-
finita misericordia, y faborecida por fines supe-
riores y soberanos.

Y para que vuestra señoría se asegure de que en el
estado en que oy se halla este obispado en materia
de atención christiana al cumplimiento de sus
obligaciones y observancia de cosas divinas, y quan
temerario juicio fuera atribuir a desenfrena-
miento de sus costumbres y atrocidad de sus culpas
la esterilidad de frutos quando la padeciera la tie-
rra, me ha parecido para sacar a vuestra señoría y
a su santo zelo deste christiano cuidado hacer aquí
un breve resumen del estado en que se halla no sólo
esta ciudad en materia de culto divino sino todo lo
restante del obispado.

En esta ciudad está tan válido y entablado el fer-
bor de espiritu y aplicación a exercicios espiritua-
les que con santa emulación todos procuran ade-
lantarse en mortificaciones, penitencias y acciones
meritorias y exemplares. Oy ay en ella una congre-
gación que llaman de la Escuela de Christo cuyos
ejercicios santos son los que se saven; otra del Cor-
dón y Orden Tercera de San Francisco con dos vías
crucis, para que toda la gente pueda ganar las in-
dulgencias; otra de Esclavos de la Virgen, en que
está asentada la mayor parte del pueblo; otra de
gente plebea en la yglesia del Temple, a donde ay
juntas, pláticas espirituales, oración mental, re-
zar a choros el rosario, tomar la diciplina y otros
empleos y ocupaciones santos. Ay «laus perennis»
en rezar el rosario particularmente cada uno de
los ciudadanos, teniendo hora señalada de día y
noche para cumplir con esta santa deboción, de
suerte que ningún rato del día ni de la noche falte
quien está alabando a esta soberana señora.

En la yglesia cathedral se reza todos los domingos
y días festibos a choros el rosario, asistiendo todo el
ilustre Cavildo y grande parte de la ciudad y lo
mesmo se hace en otras iglesias della. Los monaste-
rios de religiosos y religiosas con haber sido siempre
muy observantes nunca se ha visto en ellos mayor
observancia y recogimiento que la que oy ay. Y lo
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que más es, señores, que con estar esta ciudad tan
sujeta a la violencia de los ayres y otras inclemen-
cias de los tiempos y vivir los señores prevendados
en casas tan distantes de la iglesia cathedral, sin
otro motibo más del de su buen espíritu y debo-
ción, se han resuelto espontaneamente de acudir a
decir maytines a la media noche a la iglesia ca-
thedral y lo executan con toda puntualidad, obra
tan heroyca que con dificultad se hallará en //
otras yglesias della exemplar.

En el común de la ciudad no ay por la bondad del
Senyor bandos, tratos ilícitos, ni cosa que notable-
mente escandalize. Aun bien no se sospecha algo
que disuene quando se procura atajar.

Este es el estado en que está esta ciudad y a su imita-
ción todo lo restante del obispado, en el qual todas
las yglesias que tienen algun número de beneficia-
dos sustentan música para la mayor solemnidad de
los oficios diurnos, y en muchas dellas, despues de ha-
berse rezado cada día el rosario a canto de órgano,
se canta la salve y lethanýa a Nuestra Señora. Y
para epylogarlo todo basta decir que en este obispa-
do está oy tan introducida esta deboción de rezar a
choros el rosario que, visitando yo el obispado, hasta
las mugeres pobres, que se sustentan de escardar los
trigos y beneficiar los lirios, me pidieron les conce-
diese los quarenta días de indulgencia todas las ve-
ces que ocupadas en estas tareas rezasen a choros el
rosario.

Vea vuestra señoría si son estas obras de maldición,
por donde, quando la tierra andubiera escasa en
darnos frutos, con todo cumplimiento pudiera atri-
buir ninguno bien imformado en cosas divinas que
era castigo originado de los naturales.

Esta información, señores, he remitido a Su Santi-
dad este año que se cumplió el quinquennio de vi-
sitar «Limina apostolorum», y de la obligación
que tenemos los prelados de darle quenta del esta-
do en que están en lo espiritual nuestros obispados,
supplicándole nos echase su bendición para que
este bien de que gozamos oy baya creciendo con lo-
gros espirituales, y así fuera retratarme y califi-
car mi relaçión por falsa si aprobara la que falsa-
mente se le ha echo para impetrar el breve, que ha
dado por medio de vuestra señoría en fabor deste
obispado, con que es fuerza que, señores, tenga por
bien que yo suspenda por agora la ejecución hasta
que Su Santidad, mejor imformado, me mande
lo que debo hacer, que lo haré con toda puntuali-
dad.

Remito a vuestra señoría la copia del breve au-
thorizada por no faltar a sus órdenes, a que desseo
ser en todos tiempos puntual. Guarde nuestro Se-
ñor a vuestra señoría con toda felicidad como yo
deseo. Tortosa, a 29 de henero de 1662.

[ 1662 ]
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[ 1662 ]Muy ilustres señores, beso la mano de vuestra seño-
ría su mayor servidor, fra Gregorio, obispo de
Tortosa.

s.n.r Dela senyor bisbe de Gerona, de 8
de febrer 1662.
Molt il·lustres senyors.

La carta de vostra senyoria y breu de Sa Sante-
dad, que vostra senyoria fou servit remetre-me,
me alcançà en la vila de Banyoles a ont estava
continuant la visita de esta diòcesi, y rebí singu-
lar consuelo axí per veure la atenció ben digna
de vostra senyoria al útil comú espiritual y tem-
poral de aquest Principat, com també per lo
consuelo que tindrà tot lo poble després de tan-
tas afliccions. Escriguí luego a vostra senyoria
ab lo degut agraýment a tanta solicitud y remetí

la carta a Gerona, y he tingut avís que encara
que la remeteren a Barcelona duptan que se
aurà perdut y axí fas aquest duplicat. Avisant
també a vostra senyoria com, inseguint lo que
fou servit ordenar-me, ya se imprimí lo breu y se
publicà en la ciutat de Gerona lo diumenge pas-
sat y en esta semana se fan las diligèncias que Sa
Santedad ordena, y lo diumenge se farà professó
general per tota la ciutat y al remate d’ella la be-
nedicció, y se han ya embiats cartells per las de-
més parts del bisbat. En tot lo que vostra senyo-
ria serà serbit ordenar-me assistiré ab puntual
obediència, y suplico a Nostre Senyor que a
vostra senyoria guarde y li done en son govern
las acertadas resolucions com aquest Principat
ha menester. S’Agaró y febrer, 8 de 1662.

Molt il·lustres senyors diputats, més afectat ser-
vidor de vostra senyoria que ses mans besa, Jo-
seph, bisbe de Gerona.

a. carta guardada en bossa posterior del volum N-61 del
trienni 1659-1662.- anotació escrita al dors.



1024

[ 1662 ] Apèndix 3

da la matèria, corregué la sort de visitador y no
fou inhabilitat y, troban-se exemplar en lo mag-
nífic advocat fiscal, milità la manera y major
rahó //3v // en lo magnífic assessor.

Per ço són de vot y parers que dits magnífic as-
sessor y il·lustre advocat fiscal del General, de-
sobra anomenats, deuen ésser habilitats en la
dita sort de visitadors en la extracció fahedora
en lo dit die de 2 de agost del corrent any
1662.

Joffreu, assessor. Riera, consulens. Joseph Ferrer,
consulens. Valencia, consulens. Carbonell, consu-
lens.

4r Per lo offici de advocat fiscal al
doctor Joseph Ferrer.
A.

Loa doctor Joseph de Jalpí y Julià ha patit molts
dias un dolor arthítric en diferents parts de son
cos, complicada febre, dels quals affectes esti-
gué convalescent estos dias proppassats, a bé
que lo dia segon del present mes, a ocasió de al-
gun extraordinari exercici, novament carregà la
fluxió en lo peu dret, de tal manera que·l ha re-
duït a impossibilitat de exercici y moviment, y
per consegüent de la assistència al offici de ad-
vocat fiscal del General que obté. En fe de la ve-
ritat ho firmo a 4 de agost 1662.

Lo doctor Bernat Bòria.

3r Jhesúsa, Maria, Joseph.

A 2 de agost.

En lo fet consultat per lo molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General al as-
sessor y doctors consulens, asserca si los magní-
fich doctor Francesc Vidal y Roca y lo il·lustre
doctor Joseph de Jalpí y Julià, prior de Nostra
Senyora de Mejà, novament extrets en assessor
y advocat fiscal del General, per lo sexenni que
comensà a córrer lo primer de agost del corrent
any 1662, troban-se insiculats en la casa de De-
putació, los pot obstar per a la sort de visitadors
lo estant dits officis són hàbils per poder concó-
rrer en visitadors, en la extracció fahedora als 2
del corrent mes de agost del dit any 1662.

Vist lo capítol 1 del nou redrés del General de
las Corts del any 1599, en lo qual està la forma
que se ha de tenir y guardar en la extracció de
visitadors y visita del General. Vist axí matex lo
número 3 de dit capítol, y las paraulas que con-
té, que són del tenor següent: «entenent em-
però que los principals y partícips en deutas del
General y officials de aquell, qui hajan de ésser
visitats, no pugan ésser visitadors». Vist lo que
se havia de vèurer, attès que en dit capítol 1, nú-
mero 3 sols se disposa no pugan ésser visitadors
los officials del General qui hajan de ésser visi-
tats, y dits magnífic assessor y il·lustre advocat
fiscal, encara que officials del General, no han
de ésser visitatsb en dita visita del trieni passat de
1659, sinó en la que·s farà del trieni corrent de
1662. Attès axí matex que, per los testimonis
ministrats per part de dits magnífic assessor y
il·lustre advocat fiscal, consta que lo magnífic
doctor Joan Batiste Pastor, vuy del Consell de
sa magestat en la Reial Audiència del present
Principat, anomenat en advocat fiscal del Gene-
ral en lo any 1650, troban-se insiculat y disputa-

1. vot intercalat entre els folis 2v i 3r del trienni 1662-1665.
2. visitats interlineat damunt d’una paraula ratllada.

a. relació intercalada entre els folis 3v i 4r del trienni 1662-
1665.



5r Embaxada reportada per lo senyor
Francesch Puigjaner y lo senyor
Rafel Grimosachs al senyor don
Pedro de Aragón, a 10 de agost
1662.

A.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen que, advertit lo excel·lentíssim senyor
duc de Cardona de que la prestació feta de la
abadia de Cardona a favor del doctor Joseph
Stornell, natural de la ciutat de Sagorb, regne
de València, era contra las generals constitu-
cions, que prohibeixen presentar-se los beneffi-
cis de Cathalunya a alienígenas del present Prin-
cipat, procurà, en quant per sa part pogué, variar
la nominació, y presentà dita abadia al magnífich
doctor Thomàs Arqués, del real consell de la
Ballia General. Y, per quant esta nominació no·s
podia execuatr sinó vaccant la abadia, sa mages-
tat ab sa real carta, dada enb Madrit, a 5 de no-
vembre de 1659, manà a don Gaspar de Barca-
monte, son agent en la cúria romana, procuràs
que dit doctor Stornell fos provehit en alguna
dignitat en lo regne de València, per a què axí
tingués effecte la presentació del dit doctor Ar-
qués, del que féu sabidor a son consistori lo ex-
cel·lentíssim senyor duc de Cardona, com veurà
vostra excel·lència de la còpia de la real carta
que se lliurà en mà de vostra excel·lència, lo
qual real decret fins vuy no se és executat. Però
de la honra y mercè que fa vostra excel·lència a
est Principat, y com a fill d’ell, se promet lo con-
sistori que se lograrà lo effecte del real orde de
sa magestat.

Per ço, los deputats y oÿdors, per medi de esta
embaxada, suplican a vostra excel·lència sie de
son servey mediar y suplicar a sa provisió de la
abadia de Cardona a favor del doctor Arqués,
català, segons // 5v // la presentació del senyor
duc de Cardona y, juntament, també amparar y
afavorir als demés cathalans y que los beneficis
de Cathalunya sien provehits a cathalans y no a
alienígenas, supplicantc també a sa senyoria sie
de son servey de fer gràcia de confirmar la cons-
titució que axí ho disposa, que lo dit consistori
ho rebrà a particular mercè de la mà de vostra
excel·lència.

6/1r Saa magestat, Déu lo guarde, és servit manar-
me en son real despachix de quatre de juliol pas-
sat que, oïnt a vostra senyoria en lo que lo ca-
nonge Jaumer Marser de Lleyda li suplica en la
equivocasió de son nom, lo informe per a què
prenga la resolució que més convinga a son real
servey, com vostra senyoria serà servit vèurar ab
la còpia inclusa del real orde que va ab est, que
ab la relació de vostra senyoria respondré y in-
formaré a lo que sa magestat // 6/1v // és servit
manar-me. Gaurde Déu a vostra senyoria molts
hayns. Barcelona y agost 4 de 1662.

Don Gabriel de Lupià.

Senyors deputats del General de Cathalunya.

6/2r A. Don Gabriel de Lupià, portantveus de gene-
ral governador en Cathalunya.

Noble, amats y fahels de la real magestat, los de-
putats y ohidors de comptes del General de Ca-
thalunya, en Barcelona residints. Havem entès
que, després de haver-se feta la extracció de visi-
tadors dels officials del General y de aquexa casa,
en la qual, entre altres, sortejà per lo estament
militar mossèn Anton Ferran, duptau si li adme-
treu lo jurament o no, per tenir vuy lo offici de
correu mayor de aquest Principat, y essent axí
que dit offici lo té solament en ínterim o in com-
mendam fins a tant que sa magestat anomenarà
en la proprietat altra persona. Per so, usant de la
facultat real per sa magestat a nós concedida, vos
diem y manam que no fassau en quant a aquest
lloch extracció de altre subjecte, antes bé, adme-
treu lo jurament al dit mossèn Anton Ferran per
a què puga, ab los demés visitadors extrets, en-
trar en lo exercici de son offici en la conformitat
que està disposat per capítols de Cort y generals
constitucions de Cathalunya, que tal és la reial
voluntat de sa magestat y nostra. Dada en Barce-
lona, a VIIII de agost de MDCLXII.

Don Gabriel de Lupià.

Vidit de Casademunt olim de Boxados, regens
Cancellariam. Franciscus Leonart.

Registrata. In Curie Generalis Gobernatoris Ca-
thalonie, primo, folio XXXXXIIII.

Su illustríssima manda a los diputados y ohidores
de qüentas del General de Cathaluña admitan el
juramento a mosén Anton Ferran del officio que
ha sorteado de visitador.
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a. ambaixada intercalada entre els folis 4v i 5r del trienni
1662-1665.
b. en Madrit interlineat.
c. supplicant ... disposa interlineat al marge esquerre.

a. cartes intercalades entre els folis 5v i 6r del trienni 1662-
1665.



13/1r C.

Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya
proposan al molt il·lustre senyor portantveus de
general en lo de Cathalunya, anant vuy vice-rè-
gia per lo ínterim del offici de deputat local del
General de la vila de Puigcerdà, que vacca per
acabament del últim pocessor de aquell, són los
següents: Batista Quintana, cavaller; Gaspar
Mauri, burgès i notari; Chrestòphol Morer,
burgès; lo ardiaca don Jayme de Copons,
Thomàs de Capdevila, Francisco Amell.

De la scrivania major, als VII de setembre de
MDCLXII.

13/2r A.

Apuntamentsb del que apar que, per part dels
senyors deputats, se aurà de demanar per reparo
dels danys se poden occasionar al General de las
cridas fetas als 3 y a 4 de juliol 1662, de part de
la noble, reverent la Reial Tresoreria, asserca del
dret de la nova ampra.

Primo, lo senyor tresorer sia servit ordenar que
no·s fasa aprehensió ni detensió de cosas algu-
nas tocans al dret de la bolla, exceptadas aque-
llas que deuen a més de dit dret de bolla, dret de
la nova ampra, com són los taxits de seda y las
demés cosas declaradas per los àrbitres, sombre-
ros y cartas, perquè no apar rahó que lo fisch
real, no tenint-i interès algú, se entrameta a fer
ditas aprehensions.

Segon, que sia servit dit senyor tresorer disposar
que lleven de ditas cridas losc capítols 62, 63,
64, 65, 67, 73, 97, 99 y tots los demésd o las
clàusulas de aquelles en que·s parla de telas y
monedas, attès que de aquellas no·s cobra ni
may se ha cobrat lo dret sobradit de la nova am-
pra.

Tercer, que sia servit manar que lo capítol
21,30, 33,e 90 y altres molts que parlen de ma-
nifest de draps y de altres mercaderias y robas
no subjectas al dret de bolla de la nova ampra,
sian llevats de ditas cridas.

Quart, que sia servit dit senyor tresorer disposar
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que las robas y mercaderias, tant de què·s deu
dret de la nova ampra com del que no·s deu, y
tanta las que venen fora regna com las que·s fa-
brican dins aquell, se aporten primer en las casas
y aduanas del General, axí en Barcelona com
fora de ella en las taulas de lasb ciutats, vilas y
llochs del Principat, a affecta que·s despaxen y
paguen los drets del General, y que desprésc las
que deuran los drets //13/2v // de dita nova am-
pra sed hajan de despexar los col·lectors o arren-
dataris de dit dret, aportan-los ditas mercaderias
los matexos despatxans en las casas o aduanas
que per dit affecte tindran dits col·lectors o
arrendataris assenyaladas.

Aquesta pretensió y demanda, per part dels se-
nyors deputats, és molt justificada, com apar per
las següens rahons, la primera perquè lo dret de
general y bolla és més antich que lo dret de la
nova ampra.

La segona perquè és major dret, per so que se
cobra per lo General la meitat més que per lo
dret de nova ampra, lo qual és accessori del pri-
mer y apèndix de aquell.

La tercera perquè axí lo és observat sempre en
respecte dels altres drets, com són de ciutat,
lleuda, imperiatja, etcètera.

La quarta perquè de aquexa manera se scusarane

molts danys que se podrian seguir al General
per los fraus se podrian fer en las robas que arri-
barian en las casas o duanas dels col·lectors del
dit dret de la nova ampra, perquè los mercaders
y negocians podrian des de allí ocultar moltas
de las robas y mercaderias que no pagan dret de
la nova ampra, los quals fraus no·s podrian ave-
riguarf per losg despatxs del dit dret nou donats
en ditas duanas, pus en ell no seran continuades
ni deuen ser sinó las robas que pagaran dit dret
nou, però al contrari, aportant-se primer a des-
patxar en la casa del General, estan segurs los
arrendataris o col·lectors del dret de la nova am-
pra, perquè de tot lo que·s paga dret de nova
ampra se trobarà que·s paga dret de bolla o ge-
neral, y axí no·y pot haver occultasió.

s.n Lah cinquena perquè lo General exhigex los dits
drets de General y bolla per sos officials creats
per la Cort general, que prestan jurament, ouen

[ 1662 ]

a. memorial intercalat entre els folis 12v i 13r del trieni
1662-1665.
b. apuntaments intercalats entre els folis 12v i 13r del trienni
1662-1665.
c. los ... y interlineat al marge esquerre.
d. demés interlineat damunt d’una paraula ratllada.
e. 33, 90 interlineat.

a. a continuació una paraula ratllada.
b. de las interlineat damunt vilas ratllat.
c. a continuació una paraula ratllada.
d. se ... despexar interlineat damunt d’unes paraules ratlla-
des.
e. a continuació ratllat majors fraus.
f. a continuació una paraula ratllada.
g. a continuació una paraula ratllada.
h. a continuació una paraula ratllada.



sentència de excomunicació y estan subjectas a
visita, lo que no prosehex en los officials que
han posat los arrendataris o col·lectors del dit
dret de nova ampra.

Y, no obsta dir que lo dit dret de la nova ampra,
per la pretesa aplicasió al patrimoni real, se és fet
dret fiscal, y que gaudex de las prerrogativas y
preheminèncias fiscals, entra las quals és lo ésser
preferit lo fisc a qualsevol altre coaministrador
en la occupasió y administrasió de la cosa, sobra
la qual té o pretén tenir dret.a

Perquè se respon que los drets del general y bo-
lla són stablits en Corts Generals, y gaudexen de
las perrogativas fiscals, y quant a aquelles són es-
tats servits los senyors reys de Aragó abdicar-se
lo poder de conèxer de dits drets, ni impedir la
exacció d’ells, sinó que privativament se és ator-
gada la administració y exacció als deputats, y
axí no pot lo fisch real usar de privilegi adversus
aeque privilegiatum, ans bé, per la perrogativa
fiscal que té lo General, los ploms que posa en
los manifets y despaitxs tenen fee, y se’ls dóna
crèdit en tots los altres drets, com són dret de
ciutat, imperiatje y altres yb, quant als drets, és
tant privilegiat lo fisch del General que atrau
assí y a son tribunal lo fisch real, com en moltas
ocasions se és practicat y observat.

Menos obstaria dir que las robas y mercadarias
se aportan primer a la duana y barraca de la Ca-
pitania General antes que a la cassa del Gene-
ral, per la perrogativa fiscal, y que axí que pri-
mer se han de aportar a la cassa del dret de la
nova ampra que a la del General, perquè se res-
pon que lo aportar-se las robes y mercadarias
en la barraca de la Capitania General en primer
lloch noc és per la prerogativa fiscal de dita ca-
pitania, sinó sols perquè en dita barraca se mira
solsd si la mercaderia que entra és comersable
oe no, lo que, segons bo y recte orde ha de és-
ser conegutf primer,g ab que·s veu que la so-
bradita cognisió est prejudicial, y que per so
se’n ha de conèxer antes, lo que no milita, enh

lo que han de fer los col·lectors o arrendataris
del sobradit dret de la nova ampra, los quals
sols han de exhigir lo dret de las robas que
deuen lo de General, y dei algunas de las que
deuen dret de bolla.

A bé apar que per la sobradita rahó deuen ésser
aportadas las mercaderias que venen primer en
la casa del General, perquè sols deuen dret de
guerra las que·l deuen del General, y algunas de
las que deuen dret de bolla, per ésser dit dret
nou creximoni ya ajustament al dret vell, de
hont apar que primer se ha de vèurer si deuen
las tresb mercaderias dret de general y de bolla,
antes que·s puga tractar si deu dret de la nova
ampra, y axí que de la manera que per ésser lo
exersisi yc conexensa de la Capitania General
primer que lo exersissi dels officials del General,
se deuen aportar primer en dita barraca las mer-
caderias, axí matex se deurian aportar primer en
dita casa del General que en la casa o barraca del
col·lectors o arrendataris del dret de la nova am-
pra.

13/3r B.

Moltd il·lustre senyor. Los deputats y oÿdors de
comptas del General de Cathalunya, obeint al
orde per vostra senyoria donat als 28 de agost
del corrent any 1662, ab lo qual los ordena ad-
vertescan los que los aparega y tingan que dire

en respecta de un real despatx de sa magestat,
Déu lo guarde, dat en Madrit, als 17 def dit mes
de agost, còpia del qual fou servitg enviar-los,
contenint que, per part de Joan Pau Lloselles,
sýndic de la Deputació, se ha supplicat a sa ma-
gestat sie servit nomenar per a lo dit offici a Pere
Pau de Llosellas, son fill, en consideració dels
serveis que representan, y imposibilitat de ser-
vir-loh ab que·s troba.

Diuen y responen que enteneni no tenir lloch lo
que supplica dit Llosellas, a affecta de ésser ano-
menat per a dit offici Pere Pau de Loselles, son
fill, per obstar-i los privilegis y reals decrets per
sa magestat consedits a la Generalitat de Catha-
lunya. Mouen-los a dit sentir las rahons se-
güens: primerament perquè sa magestat, ab lo
reial privilegi, dat en Madrit als 19 del mes de
janer del any 1654, ab què fou servit, usant de
sa reial clemènsia y paternal amor, confirmar to-
tas las constitucions y usatjes, capítols de Cort,
privilegis y altres mercès consedidas per los se-
nyors reys predecessors a la Generalitat y parti-
cular dels Principat, y ab lo real decret, dat als
20 de fabrer 1657, ab que donà forma a las insi-
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a. a continuació una paraula ratllada.
b. y ... observat interlineat al marge esquerre.
c. no ... sols interlineat al marge esquerre.
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i. a continuació unes paraules ratllades.



culasions dels officis de gràcia y extracció de
aquelles, entre los quals és lo offici de sýndich,
expresament volgué y disposà que los capítols
de Cort fosen observats y guardats en quant no
fosen contraris a la disposició ab dit real decret
manada observar.

Y per lo capítol 5 de las Corts del any 1533 està
disposat que los officials del General no pugan
renunsiar en favor de persona // 13/3v // alguna
los officis, ni los deputats provehir-los en perso-
na per dits officials proposades, axía matex per
lo capítol 98 de las Corts del any 1599 està dis-
posat que los dits officials del General no pugan
desexir-se ni fer partit ni renunsiar dits officis en
favor de altra persona sinób que hajen de acabar
y consumir la vida als dits officis que obtindran,
sots pena de privasió del offici y restituir lo sala-
ri rebut, y axí apar que obstan dits capítols de
Cort y decrets reals al supplicat per dit Llosellas.

Segon, perquè sa magestat, en lo dit reial decret
de 20 de fabrer 1657, donant forma a las insicu-
lasions, vacasions y extraccions dels dits officis,
disposa que·s prosehesca a extracció, no sols en
cas de mort, però de perpètuo impedimentc

dins tres dies, de hont, havent sa magestat do-
natd certa forma y lley a la extracció de dit offici,
apar que aquella se ha de observar, guardar y no
altre.

Terserament, perquè axí per la disposició de di-
versos capítols de Cort, com per los decrets re-
als per sa magestat concedits aserca dels officis
de la Generalitat, apar que sa magestat y la Cort
han volgut exclòurer la perpetuació y disposició
dels officis del General, exceptats los officis ven-
dibles, ans bé, que per sort ye extracció concor-
regan las personas insiculadas en cas de vacasió.

Y, finalment, representan a vostra senyoria que
en la bosa del offici de sýndich se troban insicu-
ladas 36 personas approbades per sa magestat, y
axí benemèritas a son reial servey, als quals apar
se fa prejudici donant lloch al que per dit Llose-
lles se suplica. Per las quals y altras rahons los
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya supplican a vostra senyoria sia servit
representar a sa magestat no consente en lo sup-
plicat per dit Lloselles, fent nominasió del dit
offici en la persona de Pere Pau de Loselles, ans
bé tinga a bé se observen los dits capítols de
Cort y reals decrets.
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13/4r C.

Molt il·lustre senyor governador.

Los diputats y oÿdors de comptes del General
de Chatalunya, en orde al avís que, per billet de
vostra senyoria, dels 28 de agost, tingueren de
la real carta de sa magestat, quea Déu guarde,
escrita a vostra senyoria, dada en Buen Retiro, a
21 de juliol 1662, ab la qual se ordena y mana a
vostra senyoria no·s done orde de pagar al noble
don Jayme Mir, regent jubilat de la Reial Au-
diènciab, desc de que comensà la vice règia fins
que cessarà lo salari, que lo General acostuma
pagar, y sa magestat li reservà en la jubilació.

Dihuen y representan, responent a dits ordesd

que tenen viu sentiment de no podere pagar dit
salari durant la vice-règia al dit noble regent
Mir, qui per tants serveys y mèrits en los puestos
ha occupats és digne de qualssevol remunera-
ció, per obstar-los clarament las generals consti-
tucions de Chatalunya, per quant per la consti-
tució 1, títol «Dels salaris reben los officials
reals sobre lo General» està disposat que lo re-
gent, en absència del vicecanceller del present
Principat, presidesca en lo consell y tinga 500
lliures, sous, de salari, lo qual, per la constitució
8 del mateix títol, fou aumentat a 650 lliures,
sous. Aquest salari no·s paga per lo General de
Chatalunya al regent durant la vice-règia, així
com tampoch se paga al molt reverent senyor
canceller en virtut de la constitució 1, títol «De
la Audiència del governador vice-règia», per-
què, segons dita constitució, lo salari de regent
se paga al assessor del governador, lo qual en la
Audiència vice-règia presideix y entra en lo
lloch delf regent, y axí se és observat en lo any
1632 en lo noble don Miquel Sala, regent la
Reial Cancellaria, des de 2 fins a 19 de maig, y
en lo any 1636, queg fou anomenat assessor, y
en persona del doctor misserh Lluýs Ramon, qui
ere assessor del governador en lo any 1636, y en
altres casos, y actualment lo General paga lo sa-
lari de regent al noble don Joseph de Boxadors,
després que·s estat anomimat assessor per vostra
senyoria en esta vice-règia.

13/4v Y encara que lo molt reverent senyor canceller y
regent la Cancellaria en las Corts del any 1585
demanassen que·ls correguessen los salaris du-
rant la vice-règia, sols ho aconseguiren per al
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a. axí matex interlineat.
b. sinó ... obtindran interlineat al marge esquerre.
c. a continuació unes paraules ratllades.
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canceller y regent qui aleshoras eran, sens ex-
tèndrer-se als que per avant seran.

Així mateix, encara que en las Corts del any
1599, en lo capítol 89, fos demanat a sa mages-
tat y a la Cort que lo canceller y lo regent tin-
guessen lo mateix salari que tenen los altres
doctors de la Reial Audiència, tant en absència
de sa magestat y de son llochtinent general com
en presència, que fou tàcitament demanar los
salaris durant la vice-règia, ab tot lo dit capítol
no fou executat. Ans bé, en lo concert fet als 18
de mars 1603, entre lo excel·lentíssim llochti-
nent general y los diputats del General de Cha-
talunya, fou concordat que lo dit capítol 89, ab
quatre de altres, no fossen posats en execució,
com en effecte nunca se són posats dits capítols
en execució, com apar de dit concert, en lo vo-
lumen de les constitucions del any 1599, en la
fi, foli 66a.

Yb, encara que en la Reial Audiènciac lo General
paga lo salari al regent jubilat, etiamd que no
exercesca, és perquè lo General no paga altre sa-
lari al regent qui exerceix, perquè may se pagan
dos salaris de una mateixa plassa, y així, com
prosehint la vice-règia com està dit, lo salari de
regent se pague al assessor de vostra senyoria,
no deu tampoch pagar-see pagar dos salaris. Per
lo que, attesas las sobreditas y altres rahons, los
diputats y oÿdors de comptes del General de
Chatalunyaf, // s.n. // per las obligacions de son
offici, suplican a vostra senyoria sia servit inter-
posar-se y representar a sa magestat per a què sia
servit fer-los mercè de suspéndrer la exequusió
de dit orde.

13/5r D.

Molt il·lustre senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya, obeint al orde per vostra senyoria donat, als
28 de agost del corrent any 1662, ab lo qual los
ordena advertescan lo que los aparega y tingan
que dir en respecte de un reial despachix de sa
magestat, que Déu guarde, als 17 de ditg mes de
agost, del qual fou servit enviar-los còpia, con-
tenint que lo doctor Augustí Pinyana, elet per a
una de las plaças vacants de la Reial Audiència
del present Principat, ha renunciat en favor de
Joan Batista Pinyana, son fill, lo offici de recep-

tor de la bolla que avuy té, suplicant que de
aquell se li despache títol, diuen y responen que
entenen que lo dit doctor Agustí Pinyana no
pot resignar dit offici de receptor en favor de
son fill, ni pot despachar-se títol de aquell, per
obstar los privilegis y decrets concedits per sa
magestat a la Generalitat de Cathalunya.

Las rahons que·ls proven a sentir de aquexa ma-
nera són, primoa, perquè ab lo real privilegi que
sa magestat fou servit concedir a la Generalitat
de Cathalunya, dat en Madrit, als 19 de janer
1654, ab què per sa reial clemència y paternal
amor fou servit confirmar las constitucions,
usatjes y capítols de Cort; y ab lo reial decret de
20 de febrer 1657, ab què disposa la insiculació
dels officis de gràcia y extracció de aquells, entre
los quals és lo dit offici de receptor, expressa-
ment volgué sa magestat que los capítols de
Cortb fosen observats y guardats en quant no
foren contraris a la disposició ab dit real decret
manada observar, y per lo capítol 5, Corts
1533, està diposat que los officials del General
no poden renunciar en favor de persona alguna,
ni aquella pot ser proveïda de dit offici; y per lo
capítol 89, Corts 1599, axí mateix està disposat
que los officials del General no puguen desexir-
se ni fer partit, nic renunciard dits officis en favor
de altre persona, sots pena de privació del offici
y restituir lo salari rebute, y axí apar que obstan
dits capítols de Cort a dita renunciació.

Segon, perquè sa magestat en lo dit real decret
de 20 de febrer 1657f dóna forma a las insicula-
cions, vacasions y extraccions dels dits officis,
disposant que·s procesca a extracció, no sols en
cas de mort, però de perpètuo impediment, qual
és lo de official reial, com axí fou declarat perg sa
magestat en la extracció feta del magnífich doc-
tor Joseph Rull //13/5v //en lo offici de assessor
del General, y axí mateix disposa que se aye de
fer extracció dins tres dies després que lo offici
vacarà, y axí, havent sa magestat donat certa for-
ma y lley a la extracció de dits officis, apar que
aquella se ha de observar y guardarh y no altra.

Tercer, perquè axí per la disposició de molts ca-
pítols dei Cort, com per los decrets reials per sa
magestat concedits acerca dels officis de la Ge-
neralitat, apar quej sa magestat y la Cort han
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a. a continuació set línies ratllades.
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volgut excloure la perpetuació dels officis del
General, y que no poguesen, los que obtenian
aquells, disposar-ne, exceptat los officis vendi-
bles, ans bé, que per sort y extracció concorre-
guesen las personas insiculadas en cas de vaca-
sió.

Y, finalment, representen a vostra senyoria que
en la bosa del offici de receptor de la bolla se
troban insiculades 36 personas approbadas per
sa magestat, y axí ben amèritas a son reial ser-
vey, a las quals apar sea fa prejudici, impedint-se
la extracció ab lab renunciació que vol fer dit
Pinyana.

Per las quals y altres rahons los deputats y oÿ-
dors del General de Cathalunya suplican a vos-
tra senyoria sia servit representar a sa magestat
que sia servit no donar lloch a dita renúncia, ans
bé manar se observen dits capítols de Cort y de-
crets reials.

16r A. Donc Gabriel de Lupià, portantveus de gene-
ral gobernador de Cathalunya.

Noble y amats de la real magestat, los deputats
y ohidors de comptes del General de Cathalu-
nya, en Barcelona residints. Lo rey, nostre se-
nyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos
un reial orde, firmat de sa reial mà y despedit en
deguda forma de la Reial Cancellaria del Con-
sell Supremo de Aragó, que és del tenor se-
güent:

«El rey. Noble, magnífico y amado consejero. Ha-
viendo visto lo que a vos y a los ministros de essa mi
Real Audiencia ha parecido y me escrivísteys en
carta de 16 de junio passado, en respuesta de la
mía de 18 de abril, sobre lo que los diputados y
ohidores desse Principado que eran el triennio
passado, me suplicaron que de los officios de ase-
ssor y advogado fiscal y sus ayudantes, escrivano
mayor y sus dos ayudantes, y el procurador fiscal
de la visita de la Diputación, que asta agora han
acostumbrado hazer los visitadores, en conformi-
dad del capítulo primero de las Cortes del año
1599, se formen bolssas y se saquen de aquí ade-
lante dellas por suerte las personas que huvieren
de servir dichos officios, como en otros de los de
gracia está dispuesto, lo he tenido assí por bien, en
conformidad de la reserva que me hize en la con-
cessión de los privilegios y constituciones desse
Principado de poder disponer en esto como me pa-
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reciere más conveniente, y que sea en la forma si-
guiente.

Que, para los officios de asessor y advogado fiscal y
sus ayudantes, se forme una bolssa de letrados, en
que entren y se insaculen doze personas, las quales
hayan de tener o tengan las calidades que dispone
el dicho capítulo primero de las Cortes del año
1599, y que de ella se saquen los quatro ministros
referidos.

Que assí mismo se forme otra bolssa de notarios
que sean todos de pericia, en que entren y se insa-
culen otras doze personas, de la qual se saquen y
sorteen el escrivano mayor y dos ayudantes, y el
procurador fiscal.

Que la proposición de dichas personas la hagan los
diputados y ohidores, tres para cada lugar, de los
veynte y quatro referidos, y esto en la misma for-
ma que la hazen para las otras bolssas de los demás
officios de la casa de la Diputación, que dan por
insaculación, dando los diputados y ohidores las
proposiciones a mi lugartiniente general o al por-
tanvezes //16v //de mi general governador en caso
de viceregia, al tiempo señalado para dar las pro-
posiciones de los otros officios, para que me las re-
mitan con su parecer en cada uno de los propuestos
por dichos diputados y ohidores, de los quales assí
propuestos o de otros elija yo los que me pareciere,
guardándosse la misma forma y circunstancias
que mandé guardar en la primera insaculación
que hize de los otros officios y por reales órdenes
mías está dispuesto, y con calidad que las personas
que sortearen en los officios refferidos los hayan de
servir personalmente y no por susbtituto.

Que de dichos officios se haga la extracción el mis-
mo día que se haze la de los visitadores, y que las
personas que sortearen en ellos hayan de jurar y
juren en manos y poder de dichos visitadores en la
forma y como se ha acostumbrado.

Que si sorteare alguno que estuviere fuera dessa
ciudad de Barcelona, se haga con él lo que con los
visitadores de avisarle de su extracción, y del día
en que se ha de hallar en essa ciudad, y caso que
por qualquier causa o impedimento no se hallare
en ella el día señalado, que es a diezyséys de agos-
to, hagan los diputados y ohidores extracción de
otro o otros de dichas bolssas en su consistorio, sin
gasto alguno de la Generalidad.

Que si alguno de los insaculados en estas dos bol-
ssas sobreviniere en algún impedimiento de los
que, estando insaculado en las bolssas de la casa
de la Diputación le impidiera el sortear en ellas,
se tenga también por impedido para sortear en es-
tos officios, y se me propondrán para su vaccante
personas en la forma dicha, expressando la causa
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del impedimento por el qual se tuviere por vac-
cante su lugar.

Todo lo qual haya de executarse y observarse en la
forma referida durante mi mera y libre voluntad
y mientras no me pareciere ordenar otra cosa.

En esta conformidad lo participaréys todo a los
diputados y ohidores y les ordenaréys que hagan y
os den luego las proposiciones de personas para di-
chas bolssas, y me las remitiréys, diziendo lo que se
os offreciere y pareciere de cada una dellas, para
que desde luego queden formadas las dichas bols-
sas y se insaculen las personas que han de quedar
en ellas.

Y respecto de los grandes y excessivos gastos que ten-
go entendido se han echo y causado en las visitas
passadas, me ha parecido encargar y mandaros
que // s.n. // juntamente admitáys a los diputados
y a los visitadores de aora no se gaste sinó lo neces-
sario y preciso, y sin excesso alguno, con adverten-
cia que sino huviere enmienda en el excesso de lo
passado, el deseo que siempre me assiste del mayor
alivio y benefficio de la Generalidad, me obligará
a poner la mano en su reformación. Dada en Ma-
drid, a XVII de agosto MDCLXII. Yo, el rey. Vidit
don Christophorus Crespi, vicecancellarius. Vidit
comes de Albatera. Vidit don Petrus Villacampa,
regens. Visit don Georgius de Castellvi. Vidit don
Josephus de Pueyo, regens. Vidit Exea, regens. Vi-
dit don Michale de Çalba. Visit don Josephus Ro-
meu, regens. Don Didacus de Sada, secretarius».
Y, perquè és molt just que los reials ordes de sa
magestat sian ab tot effecte y puntualitat cum-
plits y executats, vos diem y manam que encon-
tinent, sens dilació alguna, poseu en execució lo
prechalendat reial orde de sa magestat, per ésser
axí tal sa reial voluntat y nostra. Dat en Barcelo-
na, a XII de setembre de MDCLXII.

Don Gabriel de Lupià.

Vidit de Casademunt, olim de Boxadors, regens
assessorem. Franciscus Leonardus. Registrata. In
Curie Gubernatoris Generalies Cathalonie, pri-
mo, folio LIV.

Su ilustrísima manda a los diputados y ohidores
de qüentas del General de Cathaluña pongan en
execución la real orden arriba expressada.

17/1r A.

Il·lustrea senyor.

Lo senyor Joan Pau Llosellas, donsell, síndich
del General del present principat de Catalunya,
pateix un affecte asmàtich complicada una gran
agravació en lo cap y dificultat de orina que, so-
bre trobar-se en la edat senil tant avansada com
és passar los setanta anys, està reduït a total ina-
bilitat de exercici y ocupació considerable, en-
cara que fos menos del que·s requereix per la
funció del sindicat, en fe de que axí o judicam y
sentim los doctors infrascrits, o firmama de nos-
tra pròpria mà en Barcelona, als 25 de setembre
1662.

Lo doctor Bernat Bòria. Lo doctor Joan Roca-
fort y Sors.

17/2r B.

Nominaciób y proposició que los deputats y oÿ-
dors del General de Cathalunya fan a sa mages-
tat, que Déu guarde, per a las bolsas de asses-
sors y advocat fiscal y de notaris, per a la visita
del General de Cathalunya, en virtut de decret
real, són las següents.

Bolsas de assessors y advocat fiscal de la visita: lo
doctor Gaspar Portolà, enc Balaguer. Lo doctor
Ramon Ripoll, end Barcelona. Lo doctor Fran-
cesc Vidal y Rocha, ene Barcelona. Lo doctor
Fèlix Graells, menor, enf Barcelona. Lo doctor
Luís València, eng Barcelona. Lo doctor Do-
mingo Soler, enh Barcelona. Lo doctor Joseph
Ferrer, eni Barcelona. Lo doctor Francesc Sala-
manca, enj Barcelona. Lo doctor Joan Comas,
enk Barcelona. Lo doctor Esteve Costa, enl Bar-
celona. Lo doctor Miquel Grimosachs, enm

Barcelona. Lo doctor Joseph de Melianta, de
Leyda. Lo doctor Pere Joan Sanou, de Leyda.
Lo doctor Batista Ramon de Monjo, de Barce-
lona. //17/2v //Lo doctor Joseph de Sagarra, de
Leyda. Lo doctor Melcior Vallès, enn Leyda. Lo
doctor Joseph Gomar, deñ Leyda. Lo doctor
Francisco Bru y Olsina, eno Barcelona. Lo doc-
tor Miquel Caldaró, enp Barcelona. Lo doctor
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Maurici Gallart, ena... Lo doctor Carlos Costa,
enb Barcelona. Lo doctor Francisco Escorsell
enc... Lo doctor Francisco Salom, end Barcelo-
na. Lo doctor Christòphol Corominas, canon-
ge de Urgell. Lo doctor Gerònym Olsina y Riu-
sech, ene Barcelona. Lo doctor Francesc Asprer,
enf Barcelona. Lo doctor Jaume Clement, eng

Barcelona. Lo doctor Vicens Sabater, enh Bar-
celona. Lo doctor Gerònym Ferrer, eni Barcelo-
na. Lo doctor Joan Carbonell, en Barcelona. Lo
doctor don Francisco Gamis y Falcó, en Barce-
lona. Lo doctor Francesc Comas y Torró, en
Barcelona. Lo doctor Joan Batista Moret, de
Gerona. Lo doctor Joseph Bullferinas, de Ley-
da. Lo doctor Joan Jofreu, en Barcelona. Lo
doctor Llorens Nicolau Espígol, en Gerona.

Bolsa de notaris de dita visita: Thomàs Capdevi-
la, de present deputat real. // s.n. // Miquel Ser-
ra, notari de Barcelona. Francesc Cassanyes, no-
tari de Barcelona. Ramon Vilana Perlàs, notari
de Barcelona. Joseph Paÿssa, notari de Barcelo-
na. Joseph Fontana, notari de Barcelona. Jo-
seph Ferrer, notari de Barcelona. Jaume Saho-
nesj. Bonaventura Torres, notari de Barcelona.
Pere Màrtir Ferrer, notari de Barcelona. Pere
Pau Vives, notari de Barcelona. Climent Cor-
tell, notari de Barcelona. Joan Casanovas, nota-
ri de Barcelona. Francisco Deguí, notari de Bar-
celona. Epifanio Baranguer, notari de Leyda.
Pere Albert Simelis, notari de Leyda. Francesc
Prevé, notari de Barcelona. Hyacintho Borràs,
notari de Barcelona. Francesch Avallà, notari de
Barcelona. Macià Marsal, notari de Barcelona.
Emanuel Texidor, notari de Barcelona. Pau
Buffurull, notari dek... Joseph Soldevila, notari
del... Joseph Querol, notari de Leyda. Bartho-
meu Pleà, notari de Barcelona. Francesc Len-
tisclà, notari de Barcelona. Jaume Bas, notari de
Barcelona. Bernat Lentisclà, notari de Barcelo-
na. Joseph Quatrecasas, notari de Barcelona.
Francesc Vergès, notari de Barcelona. // s.n. //
Nicolau Roig, notari de Gerona. Francesc Cot-
xet, notari de Barcelona, resident en Manrresa.
Bonaventura Vilà, notari de Barcelona. Fran-
cesc Soldevila, notari de Barcelona. Francisco
Vinyoles, notari de Gerona. Domingo Soler,
notari de Barcelona.
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Francisco de Nadal. Lo ardiaca don Jayme de
Copons. Thomàs Capdevila.

Dat en Barcelona, a XXX de setembre del any
MDCLXII.

18r A.
/1r

Joa, lo doctor avall scrit, fas fe com lo senyor
Hieroni Major, official de vostra senyoria, està
detingut en lo llit per causa de una malaltia gra-
ve, de la qual resta indisposat per algun temps
per exercir son offici de col·lector, y per ser així
ab juramentb fas la present fe a vostra senyoria,
als 3 de octubre 1662.

Antoni Morell, doctor en medicina.

18 A.
/2r

Moltc il·lustre senyor.

Notòria consuetud y antigua observanssa és en
la present casa de la Deputació del General del
present principat de Chatalunya, lo admètrer
subrogat ab dos salaris als officials que justa-
ment estan impedits de poder exerçir son offiçi,
conforme està disposat ab capítols de Cort del
any 1599, en les quals, per llevar y atallar los
abusos se cometien en ditas subrogacions, or-
denaren que no se admetessen subrogats als of-
fiçials de dita casa, sinó que fos per causa de ma-
laltia o just impediment, lo qual fos a arbitre y
coneguda de vostra senyoria, de hont se veu
que vostra senyoria tantsolament té arbitre en
exos casos, quant lo offiçial, per algun impedi-
ment, vol se ly admeta lo subrogat, y en aquexa
causa se refereix lo arbitre y coneguda, per vèu-
rer si dit impediment és just.

Però, per quant lo official demana subrogat per
causa de malaltia, no apar se degue interpretar
dita clàusula de coneguda y arbitre referida a
semblants casos, perquè a vostra senyoria no
specte lo conèxer de indisposicions ni malaltias,
ans bé, sempre se astil·lat pèndrer relació de la
desgana del offiçial que demana admissió de su-
brogat, y de dita relació se veu sy és just o no.
Per tant et alias, com vostra senyoria ja té notí-
cia que lo magnífic Joan Pau de Losellas, sín-
dich de la present casa, està gravat, patint una
forta malaltia y achaque, perquè consta a vostra
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senyoria, primerament per relació que féu lo
doctor Joan Rocafort y Sorts, als 18 de setem-
bre proppassat, aven-se després concequtiva-
ment donada una súplica a vostra senyoria, junt
ab la relació de dos doctors en mediçina, qui
són lo dit doctor Joan Rocafort y lo doctor Ber-
nat Bòria; y, als 25 de setembre proppassat no-
vament an feta relasió de paraula y ab escrits,
mitjensant jurament, de la indisposició de dit
Joan Pau de Losellas, les quals relacions estan
inçertadas en lo dietari, sots jornada de 25 del
dit mes de setembre, com consta de una certifi-
catòria pro ut, et cetera, feta per lo doctor Joan
Argila, escrivà major de dita casa. //18/2v // Su-
plica per ço dit Joan Pau de Losellas, que attès
té justificada sa indisposició y achaque, sy del
modo y en la forma se requereix, com ya està
dalt dit, sy a vostra senyoria servir admètrer-li
subrogat ab dos salaris, in forma solita, y per dit
effecte ser manata al escrivà major toque dita
deliberació, com axí sie de justícia, altrament
diub dit Joan Pau de Losellas a vostra senyoria
que, tant per dit effecte com per la recuperació
dels danys y gastos per ço ocasionats, se valdrà
dels medis de justícia que·s trobaran compelits y
seran trobbats fahedors, suplicant axí mateix
vostra senyoria servit donar lloc a que se toque
oblata a la present suplicació, y se atorgue el su-
plicant, junt ab les causes o rahons perquè fer
no·s degue, en observanssa del capítol 59 de les
Corts del any 1599. Officii, et cetera.

Altissimus, et cetera. De Cançer.

Oblata die VII octobris MDCLXII in consistorio, et
cetera. Et domini deputati inter dominis audio-
rium computorum responderunt sequentia: Que
no entenen admètrer sorrogat ab doble salari,
perquè lo que·s proposa per dit Llosellas no és
cas de sorrogat segons lo capítol 22 de les Corts
del any 1599, ans bé, és cas de donar adjunt al
dit Llosellas, segons lo capítol 25 de les ordina-
cions fetas en las Corts del any 1433, legit en lo
llibre dels Quatre Senyals, en foli 286, attesas
las relacions dels doctors en medicina continua-
das en dietari, a 25 de setembre proppassat.

Doctor Joannes Argila, scriba major Generali
Cathalonie.

19r A.

Moltc il·lustres senyors deputats del principat de
Cathalunya.

Si fóra zel de justícia el de la persona que avisa a
vostra senyoria, aguera donat lo avís en temps
competent para impedirme la sort que pogué
córrer en lo molt il·lustre magistrat de vostra se-
nyoria en las passadas extraccions, però, com
solament és escrúpol en què sa voluntat tropeça
afectadament per ocasió d’estas discòrdias, en
què serà estat lo cap de motí ni acudí ab temps,
ni ha fet las degudas diligèncias.

Yo fas tota estimació de la suma atenció ab què
vostra senyoria me ha fet merçè de avisar-me, y
espero que ha de restar vostra senyoria satisfet
del afecte, ab què sempre solicitaré merèxer de
vostra senyoria semblants favors.

Si a vostra senyoria se li aguessen embiat las es-
cripturas aguera conegut vostra senyoria com
yo no he representat tal benefici.

Si acàs la persona que menciona vostra senyoria
en sa carta funda para si algun benefici personat
en útil del Principat, és que reste en ell esta fun-
dació; y si acàs algun beneficiat de Castelló per-
muta lo seu benefici ab lo tal personat en la ma-
texa forma que se permutan altres seria per
comoditat sua, però yo en ninguna de ditas cas-
sas entrevingué y sé que seria, en lo temps pre-
sent, comoditat del foraster, que tal permuta se
rescindís, // 19v // y sempre procuraré guardar
las constitucions y altres qualsevol órdens de
vostra senyoria, suplicant a Nostre Senyor, que
a vostra senyoria en comú y en particular done
felicíssims successos para molts auments de nos-
tre Principat, y guarde a vostra senyoria com de-
sijo. Gerona y octubre 4 de 1662.

Molt il·lustres senyors, de vostra senyoria més
afectat servidor que ses mans besa.

Fra Joseph, obispo de Gerona.

21r Procuraa per a renunciar lo offici de guarda or-
dinària de la Bolla de la present ciutat, feta per
Rafel Guillamí, fuster, a Barthomeu Anglada,
Joseph Roig y Eulària Janer, viuda, y a qualsevol
d’ells a ssoles.

A.

Die decima septima mensis marcii, anno a Nati-
vitate Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo
secundo, Barcinone.

Ego, Raphael Guillami, fusterius civis Barcino-
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ne, obtinens officium custodis ordinarii Bulle
presentis civitatis Barcinone, gratis, et cetera,
constituo et ordino procuratores meos certos, et ce-
tera. Ita quod, et cetera. Vos Bartholomeum An-
glada, celerium, Josephum Roig, manyanum ci-
vis Barcinone, et Eulaliam Janer, viduam, licet
absentes, et cetera, et quem libet vestrum insoli-
dum. Ad videlicet pro me et nomine meo coram
admodum illustribus dominis deputatis et audi-
toribus computorum Generalis Cathalonie, qui
nunc sunt et pro tempore fuerint, semel et plures
comparendum et dictum meum officium custo-
dis, in manu et posse dictorum dominorum depu-
tatorum et auditorum computorum, in favorem
persone seu per- //21v // sonarum vobis dictis pro-
curatoris meis constitutis seu cuilibet vestrum in-
solidum benevise seu benevisarum, et per vos pro-
curatores constitutos meos seu quem libet vestrum
insolidum nominande seu designande seu nomi-
nandarum et designandarum semel et pluries re-
nuntiandum et eam seu eas de dicto officio provi-
deri iuxa formam generalium constitutionum
capitulorum et actuum Curiarum, usum, prac-
ticam, stylum et observantiam dicti Generali, et
renuntiationem seu renuntiationes hujusmodi
admitti petendum, instandum et suplicandum,
et de his quecunque instrumenta utilia et necessa-
ria seu que modo libet opportuna faciendum et
firmandum et pro his quascunque suplicationes
tam verbo quam scriptis offerendum porrigen-
dum et presentandum. Et demum, et cetera. Pro-
mite habere ratum, et cetera, et non revocare, et
cetera.

Testes sunt Onoffrius Dalfau, burgensis ville Per-
piniani et Joannes Trulles, negociatoris Barcino-
ne.

In quorum fidem ego, Hieronymus Gali, auctori-
tarem regie notarius publicus civis Barcinone, hic
me subscribo et meum quo utor appono sig + num.

24r A.

Molta il·lustre senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, responent a un orde despachat
per la vicerègia y firmat per vostra senyoria a 20
de octubre del present any 1662, ab inserta de
altre de sa magestat, que Déu guarde, dat en
Madrid a 30 de setembre proppassat, contenint
que don Joseph de Boxadós, regent la Reial
Cancellaria, vuy exercint la assessoria de vostra
senyoria, cobre son salari en la finca que li està
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senyalat durant la jubilació de don Jaume Mir, y
que don Jaume Mir cobre per enter lo salari de
sa jubilació, com quant no·y ha vicerègia, y en
exa comformitat se execute, y que digan lo que
tingan què dir los deputats, si a més a més han
de pagar altre maitat a don Joseph de Boxadós.

Representan y diuen a vostra senyoria que sa
magestat, ab son reial despatix, dat en Aranjuez
a 12 de matix 1655, concedí a don Jaume Mir
la jubilació de regent la Reial Cancellaria del
present Principat, y li concedí axí mateix entera-
ment lo salari que per rahó de regent rebia dit
don Jaume Mir sobre los drets de la Generalitat,
que és, tots anys, 650 lliures, y a don Joseph
Andreu, ab altres despatix de 12 del matix de
dit any, fou sa magestat servit fer-li mercè del
offici de regent la Reial Cancellaria en exercisi
del present Principat, y se li situà son salari ente-
rament ab un despatix, apart dit dia y any despe-
dit, ab lo modo y forma en aquell contengut so-
bre la thessoraria del present Principat. Y axí
mateix, per mort de don Joseph Andreu, quant
sa magestat se serví, ab son reial despatix de 30
de agost del any passat de 1656, fer mercè de la
regència del present Principat a don Joseph de
Boxadós, fou a la mateixa situació de son ante-
cessor, ab un despatix apart ab lo modo y forma
en aquell contengut. La Deputació no ha pagat
altre salari en temps que en lo Principat y ha ha-
gut lloctinent de sa magestat que a don Jaume
Mir y, havent-se offert lo cas de vicerègia, sa
magestat és estat servit, ab sa reial carta dada en
el Buen Retiro, a 21 de juliol 1662, ordenar de
què a don Jaume Mir, regent jubilat, se li pague
lo salari, que fou servit reservar-li en lo despatix
de sa jubilació, des del dia comensà la vicerègia
fins que cessarà, y que vostra senyoria fes execu-
tar dit orde.

Al qual se respongué, per part dels deputats, re-
presentant lo reparo de moltas constitucions, ab
què dit reial orde encontrava, y en particular ab
la constitució única, títol «De la Audiència del
governador vicerègia», ab la qual se disposa que
lo salari del regent la Reial Cancellaria en temps
de vicerègia se pague al assessor de vostra senyo-
ria, axí que durant lo temps de vicerègia, segons
lo sentit literal de dita constitució, lo regent la
Cancellaria no pot tenir salari algú, encara que
estiga servat en lo despatix de la jubilació, per-
què se seguiria de aquí que lo regent jubilat go-
zaria de mayors perrogativas que lo regent en
exercici, puix és cert que est no goza may del sa-
lari del regent durant la vicerègia, sinó és que per
vostra senyoria sia anomenat en son assessor, y
alashoras no·l té com a regent sinó com assessor
de vostra senyoria //24v //y pagant la Deputació
a don Joseph de Boxadós, assessor de vostra se-
nyoria, no pot pagar a don Jaume Mir lo salari
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de regent, perquè seria pagar dos salaris de una
mateixa plaça, lo que no pot tenir lloch, com axí
ho resol sa magestat en est últim despatix. Ni a
més, del dit salari de assessor de vostra senyoria
la casa de la Deputació en algun tems ha pagat
altre mitat de salari que apar podria rèbrer algu-
na interpretació de la constitució final, títol «De
impedits de la Audiència y Consell Real», ab la
qual se disposa que lo regent la Cancellaria im-
pedit, sols tinga la maitat del salari que rebia an-
tes en la Deputació, y lo qui està en exersisi la al-
tre maitat, y lo tenir don Jaume Mir tot lo salari
després de jubilat en la casa de la Deputació se
reconeix encontra ab dita constitució última, y
axí, don Joseph de Boxadós, en cas tingués la
mitat del salari en la casa de la Deputació que
noté, pagant lo salari de assessor de vostra se-
nyoria a don Jaume Mir, no podria, a més a més,
prètrendrer maitat alguna y, pagant la Deputa-
ció a don Joseph de Boxadós com a assessor de
vostra senyoria tot lo salari que antes rebia don
Jaume Mir, no pot pagar altre mitat a don Jau-
me Mir, perquè la Deputació no ha pagat més
de un salari en temps de vicerègia, y eix és estat
del assessor de vostra senyoria, per no pagar-se,
y haver volgut la Cort llevar-lo al regent la Can-
cellaria, segons la disposició de dita constitució
única, títol «De la Audiència, etcètera», y apli-
car-lo al assessor de vostra senyoria. A, en casos
de vicerègia dita constitució se ha sempre obser-
vat, axí antes del any 40, com consta en los
exemplars que·s referexen en lo altre paper pri-
mer, com després en la vicerègia del any passat
de 1656, que fou des de 13 del mes de mars, per
lo senyor don Joan, axí del present Principat,
fins a 26 de abril de dit any, que·y entrà lo senyor
marquès de Mortara per lloctinent general de sa
magestat.

Y, havent vostra senyoriaa nomenatb son assessor
dit die 13 de mars de dit any a don Joseph An-
dreu, exercint la plaça de regent la Cancellaria
per la jubilació de don Jaume Mir, per 35 dias
exercí lo offici de assessor de vostra senyoria en
dit temps de vicerègia, li pagà la casa de la Depu-
tació, com consta en los llibres del racional, 50
lliures, 9 sous, 2, que montavan dits dias, a rahó
de 650 lliures que és la del salari reb en la casa lo
regent la Real Cancellaria, y no consta que a don
Jaume Mir, en dits 35 dias se li donàs salari algú,
antes constac se li pagà dita quantitat de 50 lliu-
res, 9 sous, 2, menos en la terça de abril.

Vostra senyoria, a 8 de abril deld corrent any
1662, que·s lo dia començà la present vicerègia,

anomenà a don Joseph de Boxadós en son as-
sessor, y se li ha pagat la porrata a la dita rahó de
650 lliures fins als 26 de dit mes de abril, que
cumplí la terça, y axí mateix se li ha pagat com
assessor de vostra senyoria la terça discorreguda
des de 26 de abril fins a 26 de juliol, y a no en-
contrar lo modo de la paga ab dita constitució,
puix la casa de la Deputació no paga més de un
salari, pagar a don Jaume Mir o don Joseph de
Boxadós seria poch inconvenient, però, essent-i
lo de la contrafacció tant fer mal, supplican a
vostra senyoria, per las obligacions de sos offi-
cis, sia servit representar-lo a sa magestat dita in-
convenient, interposant-se al reparo de dita
contrafacció, que·u rebran a singular favor de la
mà de vostra senyoria.

26r A.

Moltb il·lustre senyor.

Joan Francesch Sauleda, tauler o receptor de la
ciutat y col·lecta de Vich, ha comptat lo dia pre-
sent y havall escrit las terças de las bollas següents:

Bolla de Olot, terça juliol, agost y setembre
1659, ha valgut 53 lliures, 16 sous, 1. Bolla de
Camprodon, dita terça 27 lliures, 9 sous, 6. Bo-
lla de Olot, terça octubre, novembre y desem-
bre 1659, 87 lliures, 2 sous, 11 1/2. Bolla de
Camprodon de dita terça, 23 lliures, 17 sous, 6.
Bolla de Ripoll y Sant Joan sas Abadessas, dita
terça 1 lliura, 7 sous. Bolla de Olot, terça janer,
fabrer y mars 1660, 100 lliures, 5 sous, 6. Bolla
de Camprodon dita terça, 22 lliures, 7 sous, 3.
Bolla de Ripoll y Sant Joan sas Abadessas, dita
terças, 1 lliura, 10 sous, 1. Bolla de Olot, terça
abril, maig y juny 1660, 95 lliures, 5 sous, 1.
Bolla de Camprodon dita terça, 10 lliures. Bolla
de Ripoll y Sant Joan sas Abadessas, terça juliol,
agost y setembre fins a 7 de octubre 1660, 489
lliures, 3 sous, 5. Que tot junt pren suma de
938 lliures, 7 sous, 7 1/2, de las quals ha pagat
440 lliures, que, defalcadas de las sobreditas
938 lliures, 7 sous, 7 1/2, resta debitor dit Sau-
leda per ditas terças la quantitat de 498 lliures, 7
sous, 7 1/2, a bé que de aquí pretén dit Saule-
da haver-çe-li de pagar los salaris de 2 sous per
lliura de tot lo exhigit de ditas bollas en ditas
terces, y en la terça abril, maig y juny 1660 fal-
ta lo llibre de la taula de Montagut de la bolla
de Olot del aposento, als IIII de desembre de
MDCLXII.
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Erasme de Lana y Fontanet, notari.

28r A.

Molta il·lustre senyor.

A notícia del procurador fiscal del General ha
pervingut que, entra altres cosas que foran exe-
cutadas dels béns del misser Alonso Pau de
Lleyda, per rahó de un arrendament del Gene-
ral, trieni 1617, fou una pesa de terra cituada en
la horta de Lleyda, en la partida de las Perdinas,
de tinguda alguna mitja mojada de terra, poch
més o manco, la qual vuy en dia, per no ésser-se
poguda vèndrer aleshores ha restat en mà del
General. E, com encara que en lo temps de dita
execució dita pessa de terra estava rodada de tà-
pia ab fonamens de pedra, y ab molts arbres y
fruiters, ab tot, per haver en lo any 1640 tallats
dits arbres y espellat, no sols ditas tàpias, però
encara los fonamens de aquellas, prenent des-
prés la pedra per los fortins y trinxeras, vuy en
dia a penas ne trega profit algú lo General, de
tal manera que li seria molt més útil tenir lo
preu ab diner que arrendar-la a son comptes,
com pot vostra senyoria manar informar-se dels
officials del General de dita ciutat, y se tinga no-
tícia que si·s continuava dita execució o altra-
ment se passava a la distracció de dita terra se
trobaria comprador. Per tant y altrament, lo dit
procurador fiscal a vostra senyoria supplica que,
rebuda relasió de la sobradita utilitat y qualitat
que vuy té dita terra, sia manat passar avant la
dita execusió y distracció de dita pessa de terra,
attès lo dany del General, y per só, fetas las co-
missions, provisions y manaments oportuns se-
gons los stil omni meliori modo, los drets del
fisch sempre salvos. Offici, et cetera. Altissimus,
et cetera. Ferrer, advocatus fisci Generalis Ca-
thalonie.

Oblata, die XXVIII decembris MDCLXII in consisto-
rio, et cetera, et domini deputati intervinienti-
bus dominis auditoribus computorum comiserunt
predicta magnificis assessoribus qui supplicata vi-
deant et referant.

Doctor Joannis Argila, scriba major Generalis
Cathalonie.

30r Ab los venerables, nobles y amados nuestros los dep-
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putados del General de nuestro principado de
Cathaluña y condado de Çerdaña.

El rey. Diputados. Con órdenes de 12 de mayo y
27 de mayo del año passado 1661, mandé al mar-
qués de Olías y Mortara, siendo mi lugarteniente
y capitán general, que en lo que essa Diputación
tomó por vía de empréstito de los drechos de sedas,
sombreros y naypes se librasse y pagasse al regente
Casademunt y Boxadós lo que se le estuviesse de-
viendo por razón del salario de su plaza, por no
poderlo cobrar en la thesorería, en cuya conformi-
dad se libraron, según tengo entendido, quatro
mil y seteçientas libras en dichos effectos, de que
aún se le deben más de tres mil, haviéndole co-
menzado a pagar las demás los diputados vuestros
antecessores y que, siendo tan justo que el regente
tenga la satisfación devida de dicha consigna-
ción, me ha parecido enncargaros que, en exe-
cuçión de mis órdenes y de la que el marqués de
Mortara huviere dado para ello, continuéys voso-
tros el pagarle al regente lo que se le esté deviendo,
hasta el cumplimiento de dichas quatro mil y sete-
cientas libras, que en ello me serviréys. Dada en
Madrid, a XV de deziembre MDCLXII.

Yo, el rey.

Don Christophorus Crespi, vicecancellarius. Vi-
dit, comes de Albatera. Vidit don Georgius de
Castellvi. Vidit de Exea, regens. Vidit don Petrus
Villacampa, regens. Vidit don Josephus de Pueyo,
regens. Vidit don Michael de Çalba. Don Dida-
cus de Sada, secretarius.

32/1r Jesús, Maria, Joseph.

B.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors als assessors y advocat
fiscal del General infra escrits, acerca si las crides
manades publicar per orde del spectable por-
tantveus de general governador en lo present
Principat, als 3 y 4 de juliol y altres jornades,
tant en la present ciutat com en altres parts del
present Principat, contenint certas ordinacions
fetas sobre la exacció del dret de la nova ampra,
vulgarment anomenat dret de guerra, que se
imposà en lo any 1640, encontran ab las gene-
rals constitucions de Cathalunya y capítols de
Cort.

Vistas las ditas crides, y lo en ellas disposat. Vis-
ta la constitució 9 de las Corts 1599. Vist lo que
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se vaia de vèurer. Attès que dit dret de la nova
ampra fou tant solament imposat y se exigeix
sobre sedas, sombreros y cartas, y no sobre mo-
nedas ni altres mercaderias, y attès que ab ditas
crides se disposa sobre exacció de drets de mo-
nedas, telas, draps y altres mercadarias, de las
quals no se exigeix lo dit dret de la nova ampra
en tot ni en part. Attès axí mateix que per cons-
titucions y capítols de Cort la exacció del dret
del General y Bolla, y lo disposar y ordenar so-
bre de aquells privativament especte al molt
il·lustre consistori dels molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors del General de Cathalunya y
no a altre. Y attès, finalment, que en dita consti-
tució 9 se disposa que edictes generals o parti-
culars contra constitucions y capítols de Cort
no puguen fer-se ni publicar-se per los ex-
cel·lentíssims lloctinents, portantveus de gene-
ral governador ni altres officials reials.

Per ço, són de vot y parer que, encara que lo dit
dret de la nova ampra fos del reial patrimoni,
que dites crides, en quant disposan y contenen
ordinacions sobre monedas, telas, draps, y altres
mercadarias, de las quals no se exigeix dit dret
de la nova ampra, encontran ab generals consti-
tucions y contrafan particularment ab la dita
constitució 9, y que deuen los senyors deputats
fer las diligències convenients per lo reparo de
dita contrafacció per las obligacions de sos offi-
cis.

Joffreu, assessor. Vidal y Roca, assessor. Prior
Jalpí y Julià, fiscal del General advocat.

32/2r C.

Molta il·lustre senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, desiyant cumplir a la obligació
de sos officis, representan a vostra senyoria que,
per orde y mandato de vostra senyoria, se són
publicades unas cridas als 3 y quatre de juliol
pròxim passat en la present ciutat de Barcelona
y altres parts del present Principat, contenint
vàrios capítols y ordinacions acerca de la presta-
ció dels drets del General anomenats de la nova
ampra, y per altre nom dit dret de guerra, los
quals se estenen a altres cosas fora dels drets de
cartes, sombreros y sedas, los quals capítols se
encontran ab la constitució 9 de las Corts del
any 1599 y altres aplicables.

Y, per quant sols se podria pretèndrer que vos-
tra senyoria pot fer cridas y ordinacions tocants
y spectants tant solament als dits drets sobre

sombreros, cartas y sedas, y no en altres ningu-
nas mercaderias, robas ni cosas. Per ço, suplican
extrajudicialmenta a vostra senyoria sie de son
servey manar revocar las ditas cridas y tots los
capítols y paraulas en ellas contengudes, és a sa-
ber, aquells y aquelles que no parlan de dits
drets sobre cartas, sedas y sombreros, que·u re-
bran de vostra senyoria a singular gràcia y mercè.

33/1r A.

Lob tauler de la taula de la vila de Tremp y Pallàs
y sa col·lecta, en lo trienni proppassat se ha con-
tat y retingut per los salaris que acostuma de rè-
brer per ell y altres officials a raó de 49 lliures,
18 sous, per cada tersa, la quantitat de 798 lliu-
res, 8 sous, que és la suma fan las tersas de qua-
tre anys íntegros que ha durat lo arrendament
ha tingut Joan Pau Tafaner del dret de General
de la dita col·lecta. Y, com en virtut dels pactes
de la tabba, esta part dels arrendataris de dit
dret no agen tingut obbligació de pagar sinó
sols 104 lliures, sous per quiscun any, com los
salaris del deputat local y guarda ordinària de
Esterri se agen pagat apart, axí que avent-se re-
tingut dit tauler dites 798 lliures, 8 sous, quant
ha entregat lo diner al sobrecullidor, agen ad-
vertit dits arrendataris que avent-se pagat dit
tauler dita quantitat, resten perjudicats en la
quantitat de 382 lliures, 8 sous, per no tenir ob-
bligació de pagar segons la dita tabba sinó sols
416 lliures, sous per los dits salaris.

Per tant y altrament, exhibint lo llegítim procu-
rador de dits arrendataris, lo qual fa fe de son
poder, lo capítol de dita tabba y una certificatò-
ria del racional de la present casa, y una fe del
sobrecullidor, ab què consta de tot lo narrat,
supplica sie vostra senyoria servit manar pagar-
los de las pecúnias de la Generalitat las ditas 382
lliures, 8 sous que dit tauler se ha retingut, que
venen a càrrech del General per las raons sobre-
ditas, que a més és cosa tant justa ho rebrà a sin-
gular mercè. Officio, et cetera que licet, et cetera.

Altissimus, et cetera. Orlau.

Oblata, die III januarii MDCLXIII in consistorio,
et cetera. Et domini deputati inter dominis audi-
torum computorum commisserunt //33/1v // pre-
dica magnicificis assessoribus quic supplicata vi-
deantd et relacionem faciant in scriptis.
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Doctor Joan Argila, scriba major Generalis Ca-
thalonie.

Los assessors y advocat fiscal del General infras-
crits, vista la supplicació per part dela arrendata-
ris del dret de General presentada a 4 del co-
rrent mes de janer, ab què demanan los sian
pagades eo fetas bonas 382 lliures, 8 sous, que
lo tauler de la vila de Tremp y Pallàs y sa col·lec-
ta se retingué dels drets cobrava per los salaris a
més dels que dits arrendataris del trienni passat
se encarregaren ha pagar.

Vista la comissió per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors als infrascrits assessors dit die
feta. Vist lo capítol 2 de la tabba del arrenda-
ment del General del trienni proppassat, ab lo
qual dits arrendataris se encarregan pagar los sa-
laris dels officials del General designats en un
memorial al peu de dita tabba continuat, ab ex-
prés pacte que las quantitatsa que no estaran es-
pecificades en dit memorial, que forçan se hau-
ran de pagar vingan a càrrech y obligació de dits
senyors deputats eo del General. Vist lo dit me-
morial al peu de dita taba continuat, segons lo
qual dits arrendataris tant solament tenen obli-
gació de pagar a raó de 124 lliures, sous per any,
compresas las dos guardas ordinàrias de Esterri
y Escaló en la quantitat de 10 lliures, sous, quis-
cuna y lo deputat local en la quantitat de 10
lliures, sous, los quals salaris per tot lo qua-
drienni que durà lo dit arrendament prenen
suma de 496 lliures, sous. Vista la certificatòria
fa Erasma de Lana y Fontanet, racional de la
present casa, als 2 de desembre del any passat
1662, ab què consta que al tauler de la dita vila
de Tremp y Pallàs y sa col·lecta se li passen en
compteb de salaris // s.n. // de tots officials, a raó
de 49 lliures, 18 sous, per cada terça, y axí se
reté dit tauler 23 lliures, 18 sous més quiscuna
terça, del que dits arrendataris estan obligats ha
pagar, per pacte de la tabba, que per any venen
a ésser 95 lliures, 12 sous, y per tots los dits
quatre anys 382 lliures, 8 sous. Vista la certifi-
catòria feta per Hierònim Major y Sala, sobre-
cullidor de ponent, a 4 del corrent mes de janer,
ab la qual consta que dit tauler se retingué dites
49 lliures, 18 sous, per terça per salaris dels offi-
cials, y que dits arrendataris les passaren compte
a dit Major ab ànimo de repetir-ho del General.
Vista altre certificatòria feta per Joan Carreras,
ajudant de racional a 4 de janer corrent, ab què
consta que dits officials de Tremp y Pallàs y sa
col·lecta reben per sos salaris cada terça la dita
quantitat de 49 lliures, 18 sous. Vist lo que se
havia de vèurer, etcètera.
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Attès que del sobredit pacte de la tabba resulta
que dits arrendataris sols dehuen pagar als offi-
cials de la dita col·lecta de Tremp y Pallàs la
quantitat de 124 lliures, sous, quiscun any, a
raó de 26 lliures, sous, per terça, y de les dites
certiticatòrias consta haver pagat a dits officials
23 lliures, 18 sous, més per quiscuna terça, a raó
de 49 lliures, 18 sous, per terça, que com està
dit són 95 lliures, 12 sous, quiscun any, y ab lo
dit quadrienni suman 382 lliures, 8 sous. Per
ço, fan a vostra excel·lència la present relació en
scrits que als dits arrendataris se’ls deuen fer bo-
nas las dites 382 lliures, 8 sous, que han pagat
més als dits officials de la Deputació local y
col·lecta de Tremp y Pallàs, segons lo disposat
en dit capítol 2 de la tabba. Entès y declarat que
dits arrendataris hagen de rellevar indemne al
General de tots los salaris deguts a dits officials
per lo quadrienni de dit arrendament, y que
vostra senyoria mane incertar dites certificatò-
rias, capítol 2 de la tabba y memorial en lo die-
tari corrent.

Joffreu, assessor. De Jalpi, fisci Generalis advoca-
tus. Vidal y Roca, assessor.

33/2r Certificha y fas fe jo, Gerònim Major, sobrecu-
llidor de les col·lectes foranes de la part de po-
nent, com en la taula de Tremp y Pallàs sempre
que só anat a col·lectar los llibres y diners de
aquella col·lecta he passat en compte al tauler
per quiscuna tersa coranta-y-nou lliures y divuyt
sous, per los salaris dels officials de aquella tau-
la. Y ara últimament quant aní a col·lectar, per
compte dels arrendadors, me donaren nota per
a què cobràs dels dits officials lo que en les ter-
ces antecedents se avien retinguts per dits salaris
de més del que dits arrendadors tenien obbliga-
ció de pagar, conforme lo capítol de la tabba de
llurs arrendaments, y que de les que avie de
contar ab dit tauler y officials de dita taula de
Tremp y Pallàs no passàs en compte sinó con-
forme la nota que dits arrendadors me donaren,
que fonch lo que tenien obbligació de pagar, en
virtut de dita tabba. Y com dits officials de
Tremp y Pallàs me feren vèurer que·ls spectave
dites 49 lliures, 18 sous per terça, y que sempre
avien rebut llurs salaris en eixa conformitat, los
passí en compte sinch terçes que col·lectí, y assí
després, quan contí ab dits arrendadors, me pas-
saren en compte en la mateixa conformitat que
jo avie fet ab dits officials ab confiansa de repetir
lo que pagan y han pagat de més las senyors de-
putats, ab ànimo de recobrar-lo y, per ésser axí
la veritat, fas la present certificatòria de mà age-
na, y la firmo de la mia pròpria, en Barcelona, a
4 de jener del any 1663.
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Jo Hierònim Mayor, y yo la firmo lo sobredit,
com a sobraculidor del General de la part de po-
nent.

s.n. Aa tots y sengles oficials y altres y qualsevol per-
sones de qualsevol estament, grau o condició
sien a qui pertanguen y les presents pervindran
en qualsevol manera, fas fe jo, Joan Carreras,
donsell, en Barcelona domiciliat, altre dels aju-
dants del racional y cambra de la casa de la Di-
putació del General de Catalunya, y en dit nom,
com provador de les entrades y eixidas de dit
General, tant de llevant com de ponent, com en
los llibres que estan recòndits en lo arxiu y cam-
bra de dita casa de la Diputació, se troba, entre
altras escriptures, un llibre de full de quint, cu-
bert ab cubertas de paper, intitulat llibre de la
Taula del General de Trem, per lo reseptor, ter-
sa janer, fabrer y mars 1657, en lo qual se troba
en la cloenda de dit llibre clos per Joseph Sansa,
reseptor, lo següent: «Lo que tinch de cobrar
jo, Joseph Sansa, per la contra escrita:

s.n. Tersa de jener, fabrer y mars 1657, tant per mos
salaris com també per lo demés oficials, comfor-
me són los següents:

Primo, per lo salari del colector de la tersa de la
sobredita col·lecta, 38 lliures, 8 sous.

Ítem, per lo salari del assessor de dita tersa, 2
lliures, 10 sous.

Ítem, per lo salari del notari de la cort y per dita
tersa, 2 lliures, 10 sous.

Ítem, per lo salari de la guarda ordinària de
Trem y per dita tersa, 2 lliures, 10 sous.

Ítem, per lo salari de la guarda ordinària de Es-
caló y per dita tersa, 2 lliures, 10 sous.

Ítem, per lo salari del núncio de dita cort y per
dita tersa, 1 lliura, 10 sous.

Sumen los sobredits partits 48 lliures, 18 sous.

Ítem tinch donat al tauler de Escaló deu reals
per lo dret de dita tersa, per lo salari té de dita
tersa per carbó, tinta, paper, plomas y veles, 1
lliura, sous».

En fe y testimoni de las quals cosas, jo, susdit //
s.n. // Joan Carreras, ne fas la present sertificatò-
ria, escrita de mà mia y sotaescrita y firmada de
mon nom y mà pròpria, avuy, en Barcelona, a
IIII de jener de MDCLXIII.

Joan Carreras, altre dels ajudants del racional,
de mà pròpria.

33/3r Procuraa de Phelip Sobrequés a ell
feta per Juan Pau Tafaner,
arrendador ixpressa.

Die decima mensis septembris anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo
octavo, Barcinone.

Joannes Paulus Tafaner, curritor collis civis Barci-
none, tanquam arrendatarius de juribus Generalis
Cathalonie et de juribus belli, gratis, et cetera, cons-
tituit et ordinavit procuratorem suum certum, et
cetera, itaquod, et cetera, Filippo Fabregas, negocia-
torem civem Barcinone, presentem, ad omnes littes
sive causas activas et passivas principales et appella-
torias mottas et movendas, large cum amplissimo et
assueto littium cursa facultatibus et potestatibus ex-
pressis de calumpnia jurando, et cetera, et cauciones
quascunque prestandi, et cetera, clama et retrocla-
ma exponendi et cetera, et exequuciones quasvis ins-
tandum, et cetera, et cum posse substituendi, et cete-
ra. Et demum, et cetera, promisit habere rattum, et
cetera, et //33/3v //non revocare, et cetera.

Testes sunt honorabile Gaspar Sabater et Petrus
Galvany, mercatores cives Barcinone.

Premissis aliena manu scriptis fidem facit Jaco-
bus Sayos, regia auctoritate notarius publicus
Barcinone, hec manu propria scribens.

33/4r Certificob y fas fe jo, Erasme de Lana y Fonta-
net, donzell, raçional de la casa de la Deputació
del General del principat de Cathalunya, com
segons lo llibre de Vàlues, trienni 1656, núme-
ro 46, consta que lo tauler de la taula de la vila
de Trem y Pallàs y sa colecta, se li passà en
compte de salaris y comisions de tots officials, a
rahó de quoranta-nou lliures, divuit sous, per
quiscuna terça, dich 49 lliures, 18 sous. En fe y
testimoni de las quals cossas fas la present de mà
agena, firmada de la pròpria, vuy als 2 de de-
sembre 1662.

Erasme de Lana y Fontanet.

33/5r B.

Certiffichc y fas fe jo, lo devall scrit, com los
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molt il·lustres senyors deputat de General del
principat de Cathalunya, a onsa del mes de ju-
liol mil sis-cents sinquanta-vuit, arrendaren los
drets de las generalitats, tant de la present ciutat
com de tot lo principat de Cathalunya per
temps de quatra anys a Juan Pau Tafaner, corra-
dor de coll, ciutadà de Barcelona, lo qual ac-
ceptà lo dit arrendament, en lo cos del acte de
aquell està continuat lo següent:

Officials de Trem y Pallàs y sa col·lecta:

Primo, al deputat local de Trem y Pallàs, 10
lliures, sous.

Ítem, al assessor, per any, 9 lliures, 4 sous.

Ítem, al cullidor de les taules foranes, per any,
70 lliures, sous.

Ítem, al cullidor de les taules foranes, per cullir
los llibres de las taules foranes, 4 lliures, 16
sous.

Ítem, a la guarda ordinària de Trem, per any, 10
lliures, sous.

Ítem, a la guarda ordinària de Esterri, 10 lliures,
sous.

Ítem, a la guarda ordinària de Escaló, 10 lliures,
sous.

En testimoni de las qual cosas fas la present,
vuy, als denou de janer mil sis-cents sexanta-
tres.

De premissis aliena manu scriptis fidem facio
ego, Joannes Argila, scriba major Generalis Ca-
thalonie, die vigesima tercia januarii, anni mi-
llesimi sexcentesimo sexagesimo tercii.

33/6r C.

Certificha y fas fe jo, lo devall scrit, com los molt
il·lustres senyors deputats del General del prin-
cipat de Cathalunya, a onsa del mes de juliol mil
sis-cents sinquanta-vuit, arrendaran los drets de
las generalitats, tant de la present ciutat de Bar-
celona com de tot lo principat de Cathalunya,
per temps de quatra anys, a Juan Pau Tafaner,
corredor de coll, ciutadà de Barcelona, lo qual
acceptà lo dit arrendament, y en lo cos del acte
de aquell està continuat un capítol del tenor se-
güent:

2. «Ítem, sàpia lo comprador e arrendatari que,
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ultra lo preu que offerirà donar per dit arrenda-
ment, ha de pagar als officials y ministres del dit
General y persones designades en un memorial
al peu de aquesta tabba incertat o cusit los sala-
ris, estrenes y emoluments especificades en lo
dit memorial en los terminis y pagues, y ab lo
modo y forma que lo General los acostuma pa-
gar, com les demés quantitats que no estaran es-
pecificades en dit memorial, que forsan se hau-
ran de pagar, vinguen ha càrrech y obligació de
dits senyors deputats e o del dit General, en tes-
timo(ni) de las quals cosas fas la present, vui als
denou de janer mil sis-cents saxanta-tres».

De premissis aliena manu scriptis fidem facio
ego, Joannes Argila, scriba major Generalis Ca-
thalonie, die vigesima tercia jannuarii millesimi
sexcentesimi sexagesimi tercii.

33/7r D.

El reya. Venerables, nobles y amados nuestros. He
entendido que havéys publicado dos querelas con-
tra el doctor Alexos Tristany, de mi Real Audien-
cia, que fue abogado fiscal de la casa dessa Dip-
putación en el triennio passado, la una porque no
salió a firmar duda sobre la contrafacción de
constitución que se ha pretendido en la pragmáti-
ca de las monedas, que mandé publicar en quatro
de agosto del anyo passado 1659; y la otra por no
haver también armado duda acerca de la conti-
nuación del drecho de sedas, sombreros y naypes.
Y, aunque ha havido alguno de vosotros, obligado
de las razones que hay para no publicarse estas
querellas, que ha protestado en esto, no se le ha
querido admitir la protestación por los demás de
vosotros.

Sobre estos dos puntos tengo escrito a los dipputados
passados, advirtiéndoles de los motivos que havía
tenido para mandar lo uno y lo otro, y que no le
podía haver para la contrafacción que pretendí-
an y, teniendo por cierto que havréis tenido pre-
sentes estas órdenes mías, he estrañado mucho que
contra ellas haya havido quien haya hecho instan-
cias y admitido en esse concistorio semejantes que-
rellas, y principalmente quando el drecho de sedas,
sombreros y naypes es proprio mío, y distribuídosse
por mis lugatenientes generales, su procedido en
estas cosas que se han offreçido y la pragmática
tan conforme a razón, y mandada observar con
tanta premeditación, para bien y quietud univer-
sal desse Principado.

Y assí os encargo no passéys adelante en estas que-
rellas, por los inconvenientes que podrían seguirse
de continuarlas, como espero de vuestra attención
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//33/7v // a mi servicio, pues haziéndolo assí escu-
saréys también el obligarme a poner el remedio
que pareciere más conveniente, como más larga-
mente entenderéys por lo que os significará el por-
tantvezes de mi general governador, por cuya
mano recibiréys esta. Dada en Madrid, a VI de
enero MDCLXIII.

Yo, el rey.

Don Didacus de Sada, secretarius. Vidit don
Cristophorus Crespi, vicecancellarius. Vidit co-
mes de Albatera. Vidit don Georgius de Castellvi.
Vidit Exea, regens. Vidit don Petrus Villacampa,
regens. Vidit don Josephus de Pueyo, regens. Vidit
don Michael de Salba, regens.

33/8r Encantana y venen y al més donant lliuran, tota
aquella torra, terras y possessions de aquella sci-
tuada en la parròquia de Sant Pere y Sant Pau
del Prat, bisbat de Barcelona, la qual antes era
de Luís Goday, quòndam, pagès de dita parrò-
quia, debitor al General de Cathalunya, y junta-
ment lo dret de tenir barca en lo riu de Llobre-
gat, dita la barca de Goday, la qual vuy tenen los
tudors y curadors dels pubills Godays. E, ven-se
per execució del General, e per quant ses senyo-
ries dels senyors deputats no tenen los títols ni
actes de aquella, y axí no saben quins mals ni
corresponcions fa, per so, diga’s lo comprador
com si fos francha en alou, que aprés, si mals
aparexeran alguns, sas senyories los rellevaran
del preu, a rahó de sou per lliura. E sàpia lo
comprador que lo preu o preus hi offerirà ha de
posar en la taula o banch de la present ciutat, de
compte nou, dit y escrit a Joseph Corbes, ver-
guer d’estas senyories, a solta dels magnífichs
assessors y el dit General, a fi y effecte de pagar
als acrehedors en los béns de dit Goday, e ultra
del preu ha de pagar de comptans [...] diner y
salaris de actes als officials del dit General, a qui
specta. Diga’s qui dir y voldrà, que al més do-
nant se lliurarà.

En la scrivania major del General de Cathalu-
nya.

36/1r B. Còpia. Concorda cum suo originali. Trelles,
notarius.

Alb amat de la real magestat lo rector de la uni-
versitat literària de la present ciutat de Barcelo-
na.

Don Gabriel de Lupià, portantveus de general
governador de Cathalunya.

Amat de la real magestat lo rector de la universi-
tat literària de la present ciutat de Barcelona. Lo
rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat ser-
vit enviar-nos un real despaig, firmat de sa real
mà, y despedit en deguda forma de la Real Can-
cellaria del Supremo Consell de Aragó, que és
del tenor següent:

«El rey. Noble, magnífico y amado consejero. Ha-
viendo visto lo que essa mi Real Audiencia dize
en el papel que me remites, con carta de 18 del
passado, en respuesta de otra mía de 17 de agosto
deste año, y lo que a vos también se offrece sobre lo
que se me ha representado por don Galceran de
Cordellas, patrón del collegio de Cordellas dessa
ciudad de Barcelona, de no admitir el retor de la
universidad della al grado de maestro en artes a
los collegiales de dicho collegio que le han pedido
por sufficiència, con pretexto de no haver estudia-
do ni cursado en dicha universidad. Y, visto tam-
bién lo que por el dicho retor y universidad se me
ha representado, ha parecido que, supuesto que se
ha dado este grado a otro antes de ahora por la di-
cha universidad sin tener este requisito, y que
también en la de Salamanca y otras se ha hecho y
haze, aunque no cursen en ellas, es justo no se nie-
gue dicho grado a dichos collegiales de Cordellas,
y assí os encargo y mando deys los órdenes que con-
vengan para que, siendo conminados y dados por
hábiles y sufficientes los dichos collegiales, se les dé
el dicho grado de maestro en artes, no obstante no
hayan estudiado y cursado en dicha universidad.
Dada en Madrid, a XV de desiembre MDCLXII.
Yo, el rey. Vidit don Christophorus Crespi, vice-
cancellarius. Vidit comes de Albatera. Vidit don
Petrus Villacampa, regens. Vidit don Georgeus
de Castellvi. Vidit don Josephus de Pueyo, regens.
Vidit Exea, regens. Vidit don Michael de Çalba.
Don Didacus de Sada, secretarius.»

Y, perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestad sien ab tot effecte cumplits y execu-
tats. Per ço, vos diem y manam que enconti-
nent, y sempre que vindrà lo cas, sens rèplica ni
altra consulta alguna, poseu en execució lo so-
bredit real orde de sa magestat, per ser esta sa
real voluntat y nostra. Dada en Barcelona a VI
de janer MDCLXIII. Don Gabriel de Lupià.

Vidit de Casademunt, olim de Boxadors, regens
assessorem. Franciscus Leonart.

In Curie Generalis Gubernatoris Cathalonie,
primo, foleo XV.

Al rector de la universitat literària de Barcelona.
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36/2r A.

Molta il·lustres senyors.

Los alumnos del col·legi de Cordellas pretenen
que sens, cursar en la universitat de la present
ciutat, han y deuen ser graduats en lo magistrat
de arts, cosa que, ha demés que encontra en las
ordinacions de la present universitat, causaria
notabilíssims y irreparables danys a tot lo bé pú-
blich. Y com, per la contradicció que ha dita
pretensió ha fet la present universitat, fent mol-
tas diligèncias, que·s dexan per no cansar a vos-
tra senyoria, hagen procurat fer venir una carta
de sa magestat, que Déu guarde, en virtut de la
qual lo molt il·lustre senyor portantveus de ge-
neral governador de Cathalunya féu mandato
despatxat per Cancellaria, a 6 de janer proppas-
sat, en y ab lo qual se diu y mana al reverent
doctor Arnet, rector de la universitat, que sens
mora ni rèplica alguna, encontinent gradue als
dits alumnos, com és de vèurer de dit mandato,
còpia del qual se ensenya a vostra senyoria, y lo
dit mandato encontre ab generals constitucions
de Cathalunya, perquè y ha en lo present y refe-
rit cas interès de part a part, y axí deduïble en
juý, y no poder per consegüent ser dita universi-
tat inaudita prejudicada. Per tant y altrament, la
dita universitat a vostra senyoria suplica sie ser-
vit manar fer exir per son síndich a la contrafac-
ció y reparo de las generals constitucions del
Principat, que ho rebrà a singular mercè de vos-
tra senyoria. Lo offici, et cetera.

Altissimus, et cetera.

Atxer.

39r A. A 23 de febrer 1663.

Joseph Rolb, receptor dels fraus del General, ha
feta relació que havia molts dias se li havia en-
tregada per Tal Famis, bastaix del General, la
roba baix continuada, trobada en la ciutat de
Lleyda en frau, en casa de Juan Buan, sastra, re-
mesa per lo governador de dita plaça de Lleyda,
la qual li fou entregada per dit Gamis, dient ha-
via molt tems la tenia en son poder, tancada en
un armari del General de la present ciutat:

Primo, una capa de xamallot de Olanda pardo
fi, forrada de baieta plateada.
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Ítem, una cana, dos palms drap a faisó de Olan-
da, color portuguès.

Ítem, dos canas, dos palms robielos encarnats,
encara que en lo acte diu ésser dits rubielos de
tir de dias canas, tres palms.

Ítem, sinch palms de rubielos naronjats.

La qual relació ha feta en la scrivania major, dia
y any sobradit.

40/1r A.

Molta il·lustre senyor.

Joan Pau de Lloselles, síndich del General de
Cathalunya, a renunciat a la causa que aportava
devant lo consistori de vostra senyoria contra lo
procurador fiscal, acerca de la subrogació y du-
plicat salari que pretenia, la qual renunciació és
estada acceptada als 5 del corrent, com apar en
lo procés de dita causa. Y com lo dit Joan Pau
de Lloselles patesca una malaltia y impediment
tal que no pot personalment servir lo offici de
síndich, com consta de la relació que offereix
fer, ab jurament, lo doctor en medecina qui vi-
sità a dit Lloselles. Per tant y altrament, lo dit
Lloselles supplica a vostra senyoria sie servit
admètrer per subrogat a Pere Pau de Lloselles,
son fill, que ab la present anomena, durant la
dita malaltia y impediment, per observança dels
capítols de Cort, segons lo stil de la present
casa, y per dit effecte sien fetes las deliberacions
opportunas y convenients, que, a més de ésser
cosa justa, lo supplicant ho tindrà a mercè. Offi-
cio, et cetera.

Altissimus, et cetera.

Roig et Piera.

40/2r B.

Lob senyor Joan Pau Llosellas, donsell, síndich
de vostra senyoria, pateix vàrias indisposicions,
que·l tenen de present inhàbil per poder acudir
a la funcció de son sindicat, y en fe de que axí ho
sento, firmo lo present paper. Barcelona y març
a 6 de 1663.

Lo doctor Bernat Bòria.
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Esta relació se és feta en consistori, ab jurament.

Argilaga.

41/1r A.

Die vigessima octava mensis februarii, anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexa-
gesimo tercio, Ilerde, et cetera.

Egoa, Josephus de Melianta et Morato, legibus
doctor, domicellus Ilerde domiciliatus, receptor
Generalis civitatis et collecte dicte civitatis, dicto
nomine gratis, et cetera, constituo et ordino pro-
curatorem meum certum, et cetera, ita tamen, et
cetera, Philippum Fabregues, negociatore, Barci-
none, licet absentem, et cetera, ad videlicet pro me
et nomine meo, dictum meum officium de recep-
toris Generalis dicte civitatis et collecte Ilerde, in
manibus et posse admodum dominorum depu-
tatorum presentis principatus Cathalonie, et in
eorum admodum illustri consistorio, in favorem
Joannis Baptiste Cabaces, mercatoris Ilerde, ce-
dendum, renunciandum, resignandum et depo-
nendum dictumque officium cum salariis et
emolumnetis, juribus et prerrogativis et prehemi-
nenciis ad illud pertinencibus et spectantibus
juxta formam capitulorum et actium Curia-
rum, practicam, stillum et obervanciam jam dic-
tis Generalis et domus Deputacionis dicti Joannis
Baptiste Cabaces, per dictum procuratorem cons-
titutum, eisdem dominis deputatis ad illud ha-
bendum et obtinendum, tranferi seu concedi ac
provideri suplicandum, et dictam remisii // 41/1v
// ac provisionem dicti officii admitii et fieri hu-
militer petendum, suplicandum et obtinendum,
et de comissis quecunque instrumenta utilia et
necessaria, seu quomodolibet opportuna fieri at-
que confici faciendum, instandum et requiren-
dum, et demum, et cetera, promitto habere rat-
tum, et cetera, et non revocare, et cetera. Actum,
et cetera.

Testes sunt Franciscus Punyet, aromatarius Iler-
des, et Albertus Prions, scriptor dicte civitatis.

In quorum aliena manu scriptorem fidem et tes-
timonium premissorum ut in judicio et extra, ab
omnibus in dubia tribuatur ego, Epifanius Be-
renguer, auctoritatibus apostolica et regia nota-
rius publicus Ilerde civis, et de collegio notario-
rum dicte civitatis hic me subscribo et de presmisis
appono sig + num.

43r Advertimens.

A.

Advertimentsa per part dels senyors deputats y
oÿdors del principat de Cathalunya, per obtenir
de Sa Santadat la confirmació de las constitu-
cions que disposan que estrangers no pugan ob-
tenir officis ni benefici ecclesiàstich en Cathalu-
nya.b

Primo,c per quant en las ditas constitucions se
comprenen los naturals dels comptats de Rosse-
lló y Serdenya, y després del tractat de la pau lo
comptat de Rosselló y part del de Serdanya és
restat fora de la obediència del rey, nostre se-
nyor, y axí no sia rahó que pugan obtenir officis
y beneficis en Cathalunya, per ço seria bé que
en la bulla de la confirmació se expressàs esta
exclusiva dels que restan fora de la obediència,
en alguna manera que podria ser dient y expres-
sant que·s concedeix la confirmació tantum per
los que estan subjectes en lo principat de Catha-
lunya y part de Serdanya a la obediència del rey
de Espanya.

3. Para la execució de la dita bulla de confirma-
ció de constitucions se judica de molta im-
portància se expressen en ella, per executors, lo
deputat ecclesiàstich que vuy és, y oÿdor eccle-
siàstich, o als dos insolidum, y als qui per havant
seran, fent-se la concessió al offici de deputat y
oÿdor ecclesiàstichs, puix ho són de tanta pre-
minència y end la bulla concedí Sa Santedat de
Clement Setè en lo any de la Incarnació 17, ca-
lendas de matix 1524e, còpia de la qual se envia,
se cometé la execució al deputat ecclesiàstich
que era alashoras, y als que per avant serian, ab
que apar no·y havia reparo en eix particular, y se
ha de fer gran insistència en què la execució vin-
ga comesa al deputat y oÿdor, perquè se judica
ser grandíssim inconvenient haver de acudir los
deputats a altres personas per a obtenir la execu-
ció, y quant no·s pogués conseguir de esta ma-
nera apar de que seria bé que vingués comessa al
ardiaca mayor, yf cabiscol de la santa Iglésia ca-
thedral de Barcelona y al abbat de Sant Cugat
del Vallès, y a quiscú de ells insolidum.

43/v 4. Que en quant a expressar que·s conprengan
los fills de cathalans que naxen fora de Cathalu-
nya, appar que lo expressar-o o dexar-o de ex-
pressar-o no és de importància, puix ya las cons-
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titucions que han de ser confirmadas expressa-
ment ho disposan.

5. En lo que té respecte a las comandas de Sant
Joan, encara que en las constitucions expressa-
ment se parla de aquellas, ab tot, si han de retar-
dar la gràcia, serà bé no fer-ne menció sinó de-
xar-o per cas omís, y a la disposició del dret y
sentèncias subseguidas sobre ditas comandas.

6. És bé advertir ya procurar que, a més de las
censuras que·s posaran en dita confirmació, se
confirmen també las penas expressadas en ditas
constitucions, y que·s done auctoritat y comis-
sió per a executar las ditas penas contra los ec-
clesiàstichs que contrafaran al disposat en ditas
constitucions, qualsevols que sian etiam arca-
bisbe, bisbes o qualsevol prelats, y en dignitat
ecclesiàstica constituïts.

7. Ha aparagut advertir particularment que seria
bé, per la expedició del breu de la confirmació,
que·s despedís ab la forma que·s troba despedida
altre confirmació per lo regne de València, en lo
any 1587, a 5 de setembre, per Sixto Quinto,
que és la constitució 64, en lo tom segon dels
bullaris de Carubino, pàgina 595, que apar com-
prèn tots los casos y derogacions necessàries,
tant solament se podria llevar lo ss. 6, ab què
Sixto Quint disposa que si en los altres regnes
eren admesos los valencians, que puguesen tan-
bé admètrer los de dits regnes en València, per a
què com són pochs los regnes que tingan confir-
mació apostòlica, apar que restaria aquest camí
ubert per a ser admessos en Cathalunya, a més
de que sempre restaria el dúbio y incert en quins
regnes no són admessos los cathalans, y axí per
evitar estas dubietats seria millor que no se ex-
pressàs.

46r Procurab feta per Salvador Cuyàs a don Agustí
Guilla y altres per renunciar lo offici de creden-
ser dels draps de la bolla de la taula de la present
ciutat. Don Agostí Argila.

A.

Die vigesima octava mensis februarii anno a Na-
tivitate Domini millesimo sexcentesimo sexagesi-
mo secundo, Barchinone.

Ego Salvator Cuyas, gerrerius civis Barcinone,
obtinens officium credencerii pannorum tabule
Generalis presentis civitatis Barcinone, gratis, et
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cetera, constituo et ordino procuratores meos cer-
tos, et cetera, itaquod, et cetera, vos, dominum
domnum Augustinum Guilla, Barcinone popu-
latum, Mariam Cortada, uxoren Raymundi
Cortada, sartoris civis Barcinone, Jacobum Pla-
nes, dictum Raymundum Cortada sartores et Jo-
sephum Pi, velerium cives Barcinone, licent ab-
sentes, et cetera, et quemlibet vestrum insolidum
ad videlicet pro me et nomine meo, coram ad vi-
delicet pro me et nomine meo, coram admodum
illustribus dominis deputatis et auditoribus com-
putorum Generalis Cathalonie, qui nunc sunt et
pro tempore fuerint, semel et pluries //46v // com-
parendum, et dictum meum officium credencerii
pannorum in manibus et posse dictorum domino-
rum deputatorum et auditorum computorum in
favorem persone seu personarum vobis dictis pro-
curatoribus meis constitutis seu cuilibet vestrum
insolidum benevise seu benevisarum, et per vos
procuratores constitutos meos seu vestrum quemli-
bet nominande seu designande seu nominanda-
rum et designandarum, semel et pluries renun-
ciandum, et eam seu eas de dicto officio provideri
juxta formam generalium constitucionum, capi-
tulorum et actuum Curiarum, usum, practi-
cam, stilum et observanciam dicti Generalis, et
renunciacionem seu renunciaciones hujusmodi
admitti petendum, instandum et suplicandum,
et de his quecunque instrumenta utilia et necessa-
ria seu quomodolibet opportuna faciendum et
firmandum, et por his quascunque suplicaciones
tam verbo quam scriptis offerendum, porrigen-
dum et presentandum. Et demum, et cetera. Pro-
mitto habere rattum, et cetera. Et non revocare,
et cetera.

Testes sunt Josephus Blanch, sartor, et Anthonius
Grases, droguerius, cives Barcinone.

In quorum fidem ego, Hieronymus Gali, auctori-
tate regia notarius publicus civis Barcinone hic
me subscribo et meum quo utor appono sig + num.

47/1r A.

Joa, don Juan Batista Falcó, com a procurador
fiscal de la visita del General de Chatalunya,
tinch rebut del doctor Juan Argila, scrivà major
de la casa de la Diputació, tots aquels set papers
que, als 29 de mars 1663, se avian entregats y
presentats a instància mia en dit nom de procu-
rador fiscal de la visita, als molt il·lustres senyors
diputats y oïdors de comptes del General de
Chatalunya, en Barcelona residints, so és, la en-
baxada en scrits signada de nombre primer; una
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carta real de 6 de janer 1663, signada de nom-
bre 2; un mamorial que per part del consistori
dels molt il·lustres senyors visitadors se avia pre-
sentat a sa excel·lència, signat de nombre 4; una
còpia de una carta scrita per lo molt il·lustre
consistori de la visita a sa magestat, a 27 de ja-
ner del corrent any, signada de nombre 3; una
real carta de 15 de fabrer pròxim pasat, scrita al
molt il·lustre concistori dels senyors visitadors,
signada de nombre 5; un bilet de sa excel·lència
de 11 de mars pròxim passat de dit any, scrit als
molt il·lustre senyors visitadors, signat de nom-
bre 6; y un decret reala despadit per Cansalaria
de Chatalunya als 16 de mars del corrent any,
signat de nombre 7b. Los quals papers he co-
brats per orde del molt il·lustre consistori de la
visita per cosas convenients a la visita, per ser lo
ver fas lo present albarà, fet y firmat de ma prò-
pria, avuy als 30 de abril del any 1663.

Don Juan Batista Falcó, procurador fiscal de la
visita del General de Chatalunya.

47/2r A.

Excel·lentíssimc senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuen han entès que, per part
dels visitadors del dit General, se ha presentat a
vostra excel·lència una certificatòria dels gastos
fets en las visitas del General des del trienni
1597 fins al trienni 1659 inclusive, a effecte que
los dits deputats y oÿdors deliberen y lliuren
major quantitat de 8500 lliures, sous, que tenen
ja deliberada y pagada per affers de la visita cor-
rent del General.

Y com sa magestat, que Déu guarde, ab son real
orde, dat en Madrit als 17 de agost 1662, des-
patxat per Cancellaria en deguda forma als 12
de setembre de dit any, en què manà al specta-
ble portantveus de general governador de
Cathalunya que, per escusar los grans y execius
gastos se són causats en las visitas passadas, ad-
vertesca als deputats y visitadors presents no·s
gaste sinó lo necessari y precís, y sens excés algú,
ab advertència que lo no havent-i esmena en lo
excés del passat obligava a sa magestat en pos-
sar-i la mà per a la reforma. Y dits deputats y oÿ-
dors ajen trobat que per lo trienni 1638 tant so-
lament se gastaren 7405 lliures, sous, y per la
visita del trienni 1641 sols se gastaren 8405,
com consta de la certificatòria que·s presenta, y
axí los deputats y oÿdors que vuy són, ja han de-

liberat y pagat, per la visita que vuy se fa, major
quantitat de las prop referidas, ab las quals còm-
modament se feren las visitas de dits altre trien-
nis.

Per lo que apar que ab la sobre dita quantitat de
8500 lliures, sous, ja pagades, se pot molt bé ef-
fectuar y acabar la present visita, majorment si
se considera y attén que en lo trienni proppassat
estigueren arrendats tots los drets de general y
bolla, ab pacte que los arrendataris puguessen
dexar de valer-se dels officials dela General, com
en effecte se’n dexaren de valer-se, anomenant-
ne de altres, ab que són molt menos los officials
que se han de visitar, y menor lo gasto que se ha
de fer; y també considerat que en la present visi-
ta no poden ser visitats los officials de Rosselló,
Conflent y part de Serdanya, tots los quals ales-
hores eran visitats; y considerat també que vuy
los visitadors no envian fora de Barcelona per
Cathalunya a fer las varedas per la visita que
alashores se acostumaven, ab què se escusan
gastos molt //47/2v // considerables.

Per tant y altrement los dits deputats y oÿdors a
vostra excel·lència suplican que, inseguint lo dit
real orde de sa magestat, y attanent en la neces-
sitat urgent en què·s troba la cassa, puix no po-
den acudir a las precissas obligacions dels cen-
sals que deuen pagar, y altres càrrechs, sia servit
ordenar lo que li aparega de major convenièn-
cia, que ho rebran a particular favor de la mà de
vostra excel·lència.

48/1r A.

Molt il·lustre senyor.

Erasmeb de Lana y Fontanet, donzell, raçional
de la present cassa, a vostra senyoria fa relaçió
com Hyerònim Major y Sala, sobrecullidor de la
part de ponent, ha comptat y pagat lo que han
valgut las taulas de Balaguer, Tarragona, Çerve-
ra, Tortoza, Tàrrega, Monblanch y Igualada
per los dos messos de agost y setembre 1662,
en las quals taulas y sas col·lectas se troban ha-
ver-i hagut net per lo General, tres-centas se-
xanta-una lliuras, dos sous y honza diners, dich
361 lliures, 2 sous, 11, las quals, com dit és, ha
pagadas dit Major per lo banch ab major suma,
advertint a vostra senyoria que faltan los llibres
següents: ço és, de la col·lecta de Balaguer, falta
lo llibre de Pons; de la col·lecta de Çervera, falta
lo llibre de Tarroja; de Monblanch, faltan los lli-
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bre de Çareal, Binbodí y Gratallops; y axí ma-
teix falta lo llibre de la taula de Igualada. Y fal-
tan comptar Lleyda, Seu de Urgell, Tremp y
Pallàs y llurs col·lectas. Y esta és la relaçió fas a
vostra senyoria, vuy, als 7 de maig de 1663.

Erasme de Lana y Fontanet, racional.

48/2r B.

Molt il·lustre senyor.

Erasme de Lana y Fontanet, donzell, raçional
de la present cassa, a vostra senyoria fa relaçió
com Bonaventura Closa, sobrecullidor de la
part de llevant, ha comptada la terça juliol.
agost y setembre 1662, ço és, los messos de
agost y setembre per haver estat arrendad lo
General lo mes de juliol, y se ha trobat quedar
net per dit General de las taulas y col·lectas de
Puigçerdà, çent trenta-vuyt lliuras, honza sous y
dos, dich 138 lliures, 11 sous, 2, las quals té pa-
gadas Bonaventura Closa per lo banch. Y de la
taula y col·lecta de Gerona ha quedad per lo
General 549 lliures, sous, 9, de las quals ha pa-
gat don Jayme Francolí, reçeptor de dita ciutat
399 lliures, axí que resta debitor en 149 lliures,
8 sous, 9. Y de la taula de Vich se ha trobat ha-
ver quedad net per lo General 3 lliures, 11 sous,
8, las quals resta a dèurer Francesch Sauleda,
reçeptor y tauler de Vich. Y se adverteix a vostra
senyoria que falta lo llibre de Granollers. Y esta
és la relaçió fas a vostra senyoria, del aposento,
als VIIII de maig MDCLXIIII.

Erasme de Lana y Fontanet, racional.

51/1r A.

Die decima septima mensis maii, anno a Nativi-
tate Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo
tercio, Barcinone.

Ena aquest mateix dia, estant concistorialment
ajuntats los molt il·lustres senyors visitadors del
General de Catthalunya, esclau en terra de mo-
ros Joseph Capsir, absent Joseph Tomàs, y dif-
funct Pau Rossell, attenent que a la present visi-
ta se té precissa necessitat de diner per subvenció
dels gastos de aquella, per ço, deliberaren que,
de part de aquest concistori, sie representat als
molt il·lustres senyors deputats de dit General
de Cathalunya, sien ses senyories servits delibe-
rar y manar girar, de peccúnies del General, a
Joan Guinart, regent los comptes de dit Gene-
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ral, dos mília lliures, moneda barcelonesa, per
gastos fets y fahedors y demés cosas convenients
per dita visita, y perquè dita deliberació tinga
son degut effecte, sie notificada als molt il·lus-
tres senyors deputats per lo noble procurador
fiscal de la present visita, y demanant-ne còpia
los sia lliurada auctèntica.

Don Batista Planella, vicitador. Don Anton
Ferran y Voltor, visitador. Lo ardiaca don Jo-
seph Camporrells, vicitador. Canonge Antoni
Sala, visitador. Lo doctor Joseph Gorch, visita-
dor. Rafel Grymosachs, visitador.

Scriba majoris visite Generalis. Raymundus Vi-
lana Perlas, notarius publicus Barcinone.

51/2r B.

Informació155 rebuda a instància de Erasma de
Lana y Fontanet, racional del General y casa de
la Deputació, sobre a quin preu va de present la
rayma del paper de Gènova y de Lió, igolat y
sens costeras, y la mà de paper de la forma major
y mitjana, y la rayma del paper d’estampa, y axí
bé las plomas de sisne y de Irlanda.

En la scrivania major del General de Cathalu-
nya.

51/3r Die XXVI mensis maii MDCLXIII.

Miquel Paissa, llibreterius civis Barcinone, qui
juravit, et cetera, dicere veritatem, et cetera.

Et interrogatus que diga vuy die present a quin
preu se ven en Barcelona comunament la raima
del paper de Gènova, picat y igulat y net de cos-
teras, y la raima del paper d’estampa, y axí ma-
teix la mà del paper de la forma major y mitjana,
y axí mateix la pessa de las plomas de sisne y de
Irlanda.

Et dixit, que la rayma del paper, picat y igulat y
net de costeras, de Gènova y de Lió, val la raima
a rahó de vint-y-set reals y mitg, moneda cor-
rent; y la mà del paper de la forma major se ven
comunament a deu reals la mà, y mitja a quatre
reals la mà; y las plomas de sisne a sou la pessa, y
la de Irlanda a quatre dinés quiscuna; y la rayma
del paper de estampa a dotse reals. Lo que dix
saber ell testimoni per ser llibreter, y haver-ne
venut y comprat moltes vegades, y axí bé haver
comprat y venut las plomas de sisne y de Irlan-
da, y açò és la veritat, per lo jurament que té
prestat.

[ 1663 ]

a. vot intercalat entre els folis 50v i 51r del trienni 1662-
1665.

a. informació intercalada entre els folis 50v i 51r del trienni
1662-1665.



Fuit sibi lectum et perseveravit.

Dicto die, Salvator Feliu, llibreterius civis Barci-
none, qui juravit dicere veritatem, et cetera. //
51/3v //Et interrogatus que diga vuy die present
a quin preu se ven en Barcelona comunament la
raima del paper de Gènova picat y igulat y net
de costeras, y la raima del paper d’estampa, y axí
mateix la mà del paper de la forma major y mit-
jana, y axí mateix la pessa de las plomas de sisne
y de Irlanda.

Et dixit, que la rayma del paper picat y igulat y
net de costeras, de Gènova y de Lió val la raima
a rahó de vint-y-set reals y mitg la raima, mone-
da corrent; y la mà del paper de la forma major
se ven comunament a deu reals la mà, y mitja a
quatre reals la mà; y las plomas de sisne a sou la
pessa, y la de Irlanda a quatre dinés quiscuna; y
la rayma del paper de estampa a dotse reals. Lo
que dix saber ell testimoni per ser ell testimoni
llibreter, y haver-ne venut y comprat moltes ve-
gades, y axí bé haver comprat y venut les plomas
de sisne y de Irlanda, y açò és la veritat, per lo
jurament que té prestat.

Fuit sibi lectum et perseveravit.

52/1r A. Jhesús, Maria, Joseph.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes als assessors
y advocat fiscal del General infrascrits, acerca de
la denunciació feta per lo procurador fiscal de la
Deputació local de la ciutat y col·lecta de Lleyda
devant lo deputat local de dita ciutat y col·lecta
contra lo il·lustre governador de las armas de
dita ciutat y altres officials de guerra, per haver-
se’n aportat de la casa del General de dita ciutat
unas robas apresas en casa de Joanb Roan, sas-
tre, habitant en dita ciutat, que estaven enco-
manadas a Joseph Monfajes, altre dels taulers de
dita col·lecta, y lo que deuen obrar dits senyors
deputats en orde a dit fet.

Vista la informació rebuda per lo dit deputat lo-
cal, de la qual fa fee Joseph Carol, scrivà de dita
col·lecta. Vista la deliberació feta a 3 de febrer
1663 per los molt il·lustres senyors deputats y
en execució de la dita deliberació las cartas des-
pedidas per lo molt il·lustre senyor Thomàs de
Capdavila, qui·s trobava en dita ciutat de Lley-
da, y axí mateix per lo magnífich deputat local
de dita ciutat. Vista la relació feta per Joseph

Rol, receptor dels fraus del General y bolla als
23 de febrer, y la carta en execució de aquella
esenta al dit deputat local. Vista altre delibera-
ció feta a 31 de mars, y la carta en execució de
aquella escritaa al dit deputat local, com en re-
gistre de cartas llargament estan continuadas.
Vista la carta escrita per lo deputat local de
Lleyda als molt il·lustres senyor deputats en jor-
nada de 17 de maig del corrent any 1663, y en
lo dietari ab lo present vot insertada.

Vist lo que se havia de vèurer. Attès que de la
conferència tinguda per part dels senyors depu-
tats ab lo il·lustre governador de la plaça de la
present ciutat alashores, axí mateix governador
de las armas del Principat, resulta que la roba
apresa se remetés al receptor dels fraus del Ge-
neral y Bolla de la present ciutat, com en effecte
se remeté, y axí mateix de que se declaràs lo frau
ha ont tocava. Attès axí mateix que dira roba se
ha remès a dit deputat local par a què fes la de-
claració del frau, la qual en effecte se ha fet en
favor del General. // 52/1v // Y attès finalment
que lo General se ha reintegrat en sa jurisdicció.
Per ço, són de vot y parer que, havent preceït las
diligèncias referidas y altras per part dels molt
il·lustres senyors deputats, que no deuen pro-
ceir a altres diligèncias.

Joffreu, assessor. De Jalpí, assessor. Vidal y Ro-
ca, assessor.

52/2r Moltb il·lustre senyor.

En la causa del frau de les robes se aprengueren
en casa de mestre Juan Vuan, se a pronunciat
sentència deffinitiva, y en ella se declare aver
caigudes en frau, y juntamen que dit Vuan a in-
cidit en les penes imposades per capítols de
Cort comdemnant-lo a pagar-les ab los gastos y
despeses de dita causa. Y, seguin lo orde tinc de
vostra senyoria esperaré la resolució pendrà so-
bre dita sentència de dit frau, y en quant poré
servir a vostra senyoria los serviré ab molta pun-
tualitat, manan-me lo que sie de son servey.
Déu guarde a vostra senyoria. Leyda y maig 17
de 1663.

Molt servidor de vostra senyoria, que ses mans
besa.

Don Miquel de Àger y Calaff, diputat locall de
Leyda y sa colecta.
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a. vot intercalat entre els folis 51v i 52r del trienni 1662-
1665.
b. a continuació unes paraules ratllades.

a. a continuació repetit escrita.
b. carta intercalada entre els folis 51v i 52r del trienni 1662-
1665.



53/1r A.

Loa senyor Joan Pau Mitjà, mercader, pateix
uns vèrtigos, co és, unas torbas de cap, las quals
són correus de gota coral, per lo qual és menes-
ter se pose en remey y estigue en loch clar y es-
payós, y fora de totes molèstias de oló. Fa fe lo
senyor infra escrit, son doctor ordinari. A 4 de
juny de 1663.

Lo doctor Miquel Boneu.

53/2r B.

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, diuen que als 4 de agost de
1659 fou manada publicar en la present ciutat
de Barcelona una reial pragmàtica, despachada
en forma de Cancelleria del Consell Supremo
de Aragó, dada en Sant Llorens, a 29 de octu-
bre de 1658, y que per contrafer dita pragmàti-
ca a las generals constitucions de Cathalunya, y
en particular a la constitució 7, que comensa
«Revocant», títol «De dret del fisch», y la cons-
titució 1, títol «De usatjes, constitucionsc y al-
tres drets del Principat», fou suplicat diversas
vegades al excel·lentíssim senyor lloctinent ala-
hores de sa magestat, que Déu guarde, ab diffe-
rents embaxadas, y entre altres alsd 20e y 25 de
agost y primer de setembre de dit any, fos servit
revocar la dita reial pragmàtica y publicació de
aquella, y per aquest effecte se són fets diffe-
rents memorials y al·legacions en justificació de
la pretensió de la Generalitat, y sempre los de-
putats y oÿdors han continuat las súplicas yf em-
baxadas per a conseguir dita revocació. Y, com
novament sian instats y requirits que per las
obligacions de sos officis fassen las diligèncias
convenients per lo reparo de dita contrafacció.
Per tant y altrament a vostra excel·lència supli-
can extrajudicialmentg, per medi de la present
embaxada, sia servit manar revocar dita reial
pragmàtica per observança de las generals cons-
titucions, com ho esperan del zel de vostra ex-
cel·lència, y dits deputats ho rebran a singular
mercè de la mà de vostra excel·lència.
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54/1r A.

Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptas del General de Cathalunya
proposan a vostra excel·lència per lo ínterimb

del offici de receptor del General de la ciutat y
col·lecta de Tarragona, que de present vacca per
impediment de Francesch Vidiella y Roger, són
los següents: Josephc Hierònym Thomàs, mer-
cader; Joseph Morell, negociant; Joan Pau,
també negociant, tots ciutadans de Tarragona.

Francisco Amell. Lo ardiaca don Jayme de Co-
pons. Thomàs Capdevila.

Dat en Barcelona, a 8 de juny 1663.

54/2r B.

Procuradord fiscalis Generalis Cathalonie contra
Franciscum Vidiella et Roger, receptorem ju-
rium Generalis civitatis et collecte Tarracone.

Original informacione.

In scribania majoris Generalis Cathalonie.

54/3r Molt il·lustre senyor.

Francesch Vidiella y Roger, receptor dels drets
de General y Bolla de la col·lecta de Tarragona,
per ser debitor en quantitat considerable per
rahó de dit offici, per lo qual ha més de dos anys
que està ausentat de dita ciutat, sens que y hage
persona que servesca dit offici. Y, com sia en no-
table dany de la Generalitat quedar dit puesto
sens que algú lo exercesca, supplica per ço lo
procurador fiscal a vostra senyoria sie servit ma-
nar que per lo ínterim se anomene persona per
servir dit offici. Y com aquell sia de salari mayor
de 30 lliures, sous, y dels expressat y retinguts
per sa magestat, que Déu guarde. Per ço, sup-
plica a dit procurador fiscal manar se fasse terna
en la forma acostumada, per a què la persona se
anomenarà obtinga y servesca dit offici al ínte-
rim que dit Vidiella satisfarà dita quantitat. Offi-
ci, et cetera.

Altissimus.

De Jalpi, fisci Generalis advocatus.

[ 1663 ]

a. carta intercalada entre els folis 52v i 53r del trienni 1662-
1665.
b. ambaixada intercalada entre els folis 52v i 53r del trienni
1662-1665.
c. constitucions ... Principat interlineat al marge esquerre.
d. a continuació unes paraules ratllades.
e. a continuació una paraula ratllada.
f. y embaxadas interlineat al marge esquerre.
g. extrajudicialment interlineat.

a. memorial intercalat entre els folis 53v i 54r del trienni
1662-1665.
b. ínterim ... offici interlineat damunt d’una paraula ratlla-
da.
c. Joseph interlineat damunt d’una paraula ratllada.
d. procés intercalat entre els folis 53v i 54r del trienni 1662-
1665.



Oblata, die II junii MDCLXIII in consistorio, et
cetera. Et domini deputatis, intervenientibus do-
minis auditoribus computorum, commisserunt
predicta magnificis assessoribus qui super suppli-
catis debite provideant et justiciam adminis-
trent.

Doctor Joannes Argila, scriva major Generalis
Cathalonie.

Receptandis 7 junii recipiat informacio peti-
ta commitendo [...] tercio scribanie majoris et
[...] providerit. Vidal y Roca, assessor. Joffreu,
assesor.

54/3v Dicto die, Barcinone.

Nobilis domnus Franciscus Montserrat et Vives,
Tarracone domiciliatus, etatis, pro ut dixit,
quadraginta annorum parum plus vel minus,
cognitus a me notario, testis citatus et juratus qui
juravit, et cetera, se dicere, et cetera. Et, interro-
gatus super contentis in dicta supplicacione pro
fisci Generalis Cathalonie procuratorem dictis die
et anno oblata et dixit, «senyor, lo que ell testi-
moni sab y pot dir acerca lo contengut en la
supplicació que se li és stada llegida és que,
haurà més de dos anys que lo senyors deputats
del trienni pròxim passat ordenaren a ell testi-
moni, com a deputat local que era de dita ciu-
tat y col·lecta de Tarragona, que capturàs a la
persona de Francesch Vidiella y Roger, recep-
tor del General de dita ciutat y col·lecta dea

Tarragona, per certa quantitat restava devent
dit Vidiella per rahó de son offici, y a la que ell
testimoni rebé lo dit // 54/4r // orde ja dit Vi-
diella havia cerca de quatre o sis dies stava reti-
rat en lo monestir de Sant Francesch de dita
ciutat, a hont stigué alguns mesos retirat, y des-
prés se’n anà ab tota sa casa y família fora de
dita ciutat, ab què tot lo sobredit temps no ha
servit dit offici, y és veritat senyor que la falta
de official de dit offici és gran y en grandíssim
dany de la Generalitat, y assò és la veritat per lo
jurament que té prestat.

Jo, don Francisco de Montserrat y Viver, firmo
la sobredita deposició de mà mia pròpria.»

Fuit sibi lectum et perseveravit.

Die octava predictorum mensis et anni, Barcino-
ne.

Hieronimus Major et Sala, supercollector Gene-
ralis partium occidentalium et aliis, pro ut dixit,
quinquaginta duorum annorum parum plus vel

minusb, et quibus pro venia testis citatus et jura-
tus qui juravit, et cetera, se dicere veritatem. //
54/4v // Et, interrogatus super contentis in dicta
supplicacione et dixit, «senyor, lo que ell testi-
moni sab y pot dir acerca lo contengut en la
supplicació que se li és stada llegida és que, aurà
més de dos anys que Francesch Vidiella y Ro-
ger, receptor dels drets del General de la ciutat y
col·lecta de Tarragona no serveix son offici, per
ser debitor al General en una quantitat concide-
rable per rahó de dit son offici, y vuy en dia no
habita<t> ni viu ni servex dit offici en dita ciu-
tat, lo que dix saber ell, testimoni, per quant en
las occasions que com a sobrecullidor de ditas
pars de ponent és anat a col·lectar los drets en
dita ciutat no ha vist residir en ella dit Vidiella ni
menos li ha pogut pèndrer lo compte del
col·lectat sinó a altre persona, y és en gran dany
de la Generalitat no haver-hi official per a servir
dit offici, y assò és la veritat per lo jurament que
té prestat.

Jo, Hieronum Major y Sala, sobracullidor del
General //54/5r // de la part de ponent, firmo la
sobredita mia deposició de mà mia pròpria.»

Attesa la informació rebuda a instància del pro-
curador fiscal, consta que lo dit Francesch Vi-
diella avuy no·s troba exercint lo offici de recep-
tor de la taula de Tarragona, per guardar-se de
un deute considerable deu a la present casa, y
no estar provehit dit offici és molt danyós.a Per
ço, lo dit procurador fiscal demana que enconti-
nent, sens dilació alguna, segons la forma acos-
tumada, sie provehit perb lo ínterim lo dit offici.
Los drets fiscals sempre salvos y protesta etcète-
ra.

De Jalpi, fisci Generalis advocatus.

[...] Argila.

Die 8 junii 1663. Visa supplicacione oblata pro
parte procuratoris fiscalis, die 2 junii currentium
mensis et anni, in et cum qua petit eo quia Fran-
ciscus Vidiella et Roger, receptor jurium Genera-
lis et juris Bulle Deputacionis localis civitatis
Tarracone et illius collecte, quia debitor est Gene-
ralitatis, non deservit dictum officium receptoris
in dicta Deputacionis ab hinc ad duos annos re-
tro, absque eo quod adsit persona aliqua quam
dictum officium deserviat, in magnum Genera-
litatis detrimentum et damnum. Ideo petit dec

predictis informacionem recipi dictum officium
receptoris per interim provideri per suas domina-
ciones, pro ut hac et alia in dicta supplicacione
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a. a continuació repetit de.
b. a continuació ratllat testi.

a. a continuació una paraula ratllada.
b. per ... ínterim interlineat al marge esquerre.
c. de ... recipi interlineat al marge esquerre.



continentur, ad quam fit relacio. Visa comissione
dicte supplicacionis infrascriptis assessoribus per
suas dominaciones facta. Visa provisione in calce
illius quod recipiatur informacio. Visa informa-
cione recepta videndis visis, facto verbo in consis-
torio per assessores infrascriptos et clonem inde se-
quta sue admodum illustres dominaciones
provident quod, attento dictum officium recepto-
ris hodie non exercetur per aliquem et eius sala-
rium excedit 30 libras sic que reservatis provisio
illium // 54/5v // illius fiat per interim et quod
ad id fiat terna personarum sue exellencia pre-
sentande et quod pro hiis fiant provisones oppor-
tune juxta stylum.

Joffreu, assessor. Vidal y Roca, assessor.

55/1r A.

Diea domenica vigesima prima mensis januarii,
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesi-
mo sexagesimo tercio, in villa de Valls, campi et
archidiocesis Tarracone.

Ego, Anthonius Joannes Plana, lanificus ville de
Valls, campi et archidiocesis Tarrachone, tabula-
rius Generalis presentis Cathalonie principatus,
in eadam villa de Valls, gratis, et cetera, cons-
tituo et ordino procuratorem meum certum, et
cetera, itaquod, et cetera, vos, honorabilem Fran-
ciscum Janer, sere candalarium, civem Barcino-
ne, licet absentem, et cetera, ad videlicet pro me,
dicto constituente, et nomine meo dictum offi-
cium tabularii Generalis dicte ville de Valls,
quod de presenti obtineo cum omnibus juribus et
pertinenciis illius universis, pure, libere et sim-
pliciter, in manibus et posse admodum illus-
trium dominorum deputatorum dicti Cathalo-
nie principatus, aut alie persone de his potes-
tatem habentis vel habiture, renunciandum et
cedendum dictasque renunciacionem et cessio-
nem recipi et admitti petendumb, suplicandum
et obtinendum, suplicaciones quascunque dan-
dum et eas provideri petendum, et, si oportuerit,
quecunque renunciacionem et cessionem instru-
menta cum clausulis assuetis more concistorii
dicti Generalis Cathalonie etiam juramento ro-
boratus, et cetera, faciendum et firmandum lit-
terarum expedicioni in favorem cuiuscunque
persone dictis dominis deputatis benevise, consen-
tiendum unumquoque vel plures procuratorem
seu procuratores ad predicta substituendum, et
cetera, et demum, et cetera, ego enim, et cetera,
promitto judicio sisti, et cetera, et habere ratum,
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et cetera //55/1v // et non revocare, et cetera, sub
bonorum meorum obligacione. Actum, et cetera,
firmo, et cetera.

Testes sunt Paulus Batalla, ortolanus et Josephus
Fluvia, vestiarius ville de Valls.

In quorum fidem et testimonium ego, Andreas
Ferrer, regia auctoritate notarius publicus ville
de Valls, campi et archidiocesis Tarracone, hic
me subscribo et meum quo uttor appono sig +
num.

55/2r B.

Molta il·lustres senyors.

Ab sentències, y decrets de exequució de
aquells fetes sobre les quereles de número 3,
29, 41, 4, 11, 33, 56, 53, 25, 42, 51, 38, 54,
20, 47, 63, 16 y 5, los molt il·lustres senyors
visitadors de la corrent visita del General de
Cathalunya, exortan y encarregan y no res
menys respective remeten a vostra senyoria y a
sos successors, que sien servits cumplir y obser-
var lo que en quiscuna de dites exortacions en
les sentències de les dites quereles respective
està disposat, y conforme en aquelles y quiscu-
na d’elles se conté, y per a què de la notificació
de les sobredites exortacions y remesa de al-
gunes quereles conste, lo noble don Joan Bap-
tista Falcó, procurador fiscal de dita visita, su-
plica y demana sia concedida llicència al scrivà
major de vostra senyoria y al scrivà major de
dita visita, simul stipulans y insolidum cloents,
ne sia llevat acte, a effecte que quiscú de ells ho
puga continuar en dietari, y allà a hont menes-
ter sia. Officio, et cetera, (que licet) Altissimus
Asprer, advocatus ficalis visite Generalis Catha-
lonie.

Die veneris, 15 julii 1663.

Instant lo noble don Joan Baptista Falcó, pro-
curador fiscal de la visita del General de Catha-
lunya, se ha donada y llegida una suplicació als
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors del Ge-
neral de Cathalunya, consistorialment ajuntats
en la instància de son consistori, absents los se-
nyors Thomàs Capdevila, deputat real, y lo se-
nyor don Francisco de Amigant, canonge de la
sancta Isglésia de Barcelona, oÿdor ecclesiàs-
tich, la qual suplicació és del tenor següent,
Inseratur ut supra ubi legitur «Molt il·lustres
senyors. Ab sentèncias y decrets de execució,
etcètera».

[ 1663 ]
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55/2v Encontinent dita súplica llegida, y per mà de dit
noble procurador fiscal als senyor diputat eccle-
siàstich entregada, fou fet de resposta per dits
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, per or-
gue de dit senyor deputat ecclesiàstich, que es-
tave bé se llevàs acte per los dits scrivans majors
simul stipulans y insolidum cloent, e immedia-
tament oÿda dita resposta de dites coses, fou lle-
vat acte. Presents lo doctor Joan Argila, scrivà
major del General de Cathalunya, y Ramon Vi-
lana Perlas, notari de Barcelona, scrivà major de
dita visita, y presents per testimonis Jaume Ca-
ses, velluter, y Joseph Cortès, veler, ciutadans
de Barcelona.

56/1r A.

Loa marquès de Castellrodrigo, loctinent y ca-
pità general.

Nobles, amats y fahels de la real magestat, los
deputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Cathalunya, en Barce-
lona residints. Lo rey nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-nos un real orde,
firmat de sa real mà, despachat en deguda forma
de Cansellaria del Consell Supremo de Aragó,
que és del tenor següent.

«El rey. Ilustre marqués de Castellrodrigo, pri-
mo, gentilhombre de mi cámara, mi lugartinien-
te y capitán general. Por quanto las personas que
se hallan inseculadas en las bolsas de los officios de
las casas de la Diputación desse principado de
Cathalunya y de la ciudad de Barcelona, que se
formaron en virtud de la reserva que me hize al
tiempo de su reducción a mi obediencia y conces-
sión de sus constituciones y privilegios, sólo tienen
drecho a estar en dichas bolsas y concurrir a los of-
ficios dellas mientras yo no se los prohibiere. Y, por
justas consideraciones de mi mayor servicio, se ha
juzgado y tenido por conveniente daros facultad
para poder desinsecular de dichas bolsas a los que
os paresiere. Por tanto, en virtud de la presente, os
doy y conçedo el poder y facultad tan amplio como
es necessario y se requiere, y el mismo que yo tengo,
para sacar y desinsacular de dichas bolsas de los
officios de las casas de la Diputación de Cathalu-
nya y ciudad de Barcelona que corren por insacu-
lación y suerte, aora y en adelante, mientras yo no
mandare otra cosa, las personas que juzgáredes y
tuviéredes por convenientes, y que se execute y
cumpla por los diputados y ciudad todo lo que en
esta conformidad ordenáredes y dispusiéredes,
como si por mi misma persona fuesse hecho, que

assí es mi precisa y determinada voluntat. Dada
en Aranjuez, a veynte de mayo mil seis cientos ce-
tenta y tres. Yo, el rey. Vidit don Christophorus
Crespin, vicecancellarius. Vidit comes de Albate-
ra. Vidit Exea, regens. Vidit don Georgeus Cas-
tellvi. Vidit don Michael Çalba. Don Didacus de
Sada, secretarius».

Per lo tant, ab tenor de // 56/1r // la present,
usant de la facultad real per sa magestat ab dit
orde a nós attribuïda, per justas causas y rahons
nostron ànimo dignament movents, vos diem y
manam que encontinent vos serà notificat
aquest nostre orde, desinsaculeu y tragau de las
bolsas de diputats o de oÿdors, o de altres qual-
sevols càrrechs de dita casa de la Diputació en
què sia insaculada, la persona de Joseph Regàs,
si y de tal manera que en ningú de aquells no
puga concórrer ni sortejar, per convenir axí al
servei de sa magestat, y ésser tal sa real voluntat
y nostra. Dat en Barcelona, als IIII de juny de
MDCLXIII.

El marqués de Castelrodrigo.

Vidit de Casademunt, olim de Boxados, regens.
Antonius Reart.

Registrata. In Curie Locumtenencie, quarto, fo-
leo LXXXV.

Su excelencia manda a los diputados y oydores de
qüentas del General de Cathalunya pongan en
execución la orden arriba expressada.

56/2r B.

Jhesús, Maria, Joseph.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de Cathalunya als asses-
sors y advocat fiscal del General infrascrits, a
cerca si pot sa excel·lència concedir licència al
il·lustre Thomàs de Capdevila, vuy deputat real
del present Principat, per a què vaye a la ciutat y
vegueria de Lleyda, y altres parts, per convenir
axí al servey de sa magestat, que Déu guarde,
per lo servey a effecte de fortificar las fronteras. 

Attès que la disposició de dit servey per la forti-
ficació de las fronteras és de grandíssima neces-
sitat y utilitat per lo present Principat. Y, attès
que per la effectuasió de dit servey en la dita ve-
gueria de Lleyda y altres parts, sa excel·lència
del senyor lloctinent general ha fet entèndrer al
consistori dels molt il·lustres senyors deputats,
ser de conveniència se conferesca privadament

1051

[ 1663 ]

a. carta intercalat entre els folis 55v i 56r del trienni 1662-
1665.

a. vot intercalat entre els folis 55v i 56r del trienni 1662-
1665.



dit molt il·lustre Thomàs Capdevila a dita ve-
gueria y parts.

Per ço y altrament, són de vot y parer que, enca-
ra que dit deputat real ya aye consumit un mes y
mitx dels dos mesos de absència que per capí-
tols de cort y signanter per lo 10, Corts 1413,
en lo llibre de 4 Senyals, foli 20, se concedeix als
molt il·lustres senyors consistorials que poden
sas senyorias concedir dita licència al dit molt
il·lustre senyor Thomàs Capdevila, vuy deputat
real, per a conferir-se com a persona privada a
las ditas parts per lo temps que judicaran neces-
sari, encara que excedesca los dits dos mesos.

Joffreu, assessor. Vidal y Roca, assessor. De Jalpi,
fisci Generalis advocatus.

57r A.

Molta il·lustre senyor.

Joan Pau, negosiant de la present ciutat, offe-
reix quinse mília lliures quiscun any per lo
arrendament dels drets del General de Chata-
lunya, donant per dit effecte bones y idòneas
fermanses a coneguda de vostra senyoria. Supli-
ca per so que sie vostra senyoria servit admètrer-
li dita offerta, y que li lliuren la hacta fiscal, se-
gons és estil, lo offici, etcètera.

Altissismus, et cetera. Graells.

Oblata, die XXX junii MDCLXIII in consistori, et
cetera. Et domini deputatis responderunt et de-
creverunt quod admittunt offertam ditam in
presenti supplicacione.

Doctor Joannes Argila, scriva major Generalis
Cathalonie.

58r A. Jhesús, Maria, Joseph. En dietari de 1662,
sots jornada de 2 de juliol 1663.

Enb lo fet consultat per los senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
als doctors de la Reial Audiència, assessors y ad-
vocat fiscal infrascrits acerca dels tres duptes se-
güents.

Primer dupte. Si en la casa de la Deputació los
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jutges de las causas de suplicacions interposadas
de las provisions o sentèncias fetas per los asses-
sors ordinaris en las causas fiscals, poden, al peu
de las suplicacions o sèdulas per las parts dona-
das, fer provisions en prejudici del fisch sens in-
tererència del advocat fiscal.

Segon dupte. Si de las ditas provisions fetas per
dits jutges, en las causas de suplicacions inter-
posadas de provisions interloqutòrias fetas per
los assessors ordinaris, se pot suplicar d’ellas
tant per part del fisch com per privada conliti-
gant.

Tercer dupte. Si de ditas provisions de causas de
suplicacions nos suplicarà sinó que·s dirà de
nul·litat tant solament, si la dita nul·litat se ha
de proposar devant dels mateixos jutges de las
causas de suplicació, o si se ha de proceir a ex-
tracció de altres, segons la forma del capítol 52
de las Corts de 1599, que conegan de dita causa
de nul·litat.

Resposta al primer dupte.

Attenent que en la Reial Audiència los magní-
fichs reladors poden, en las causas fiscals de las
suplicacions o sèdulas donadas per las parts, fer
las provisions que de justícia los apar, encara
que sien prejudicials al procurador fiscal, sens
assistència del magnífich advocat fiscal, si ya no
las fan facto verbo, o no las fan en procés, que en
estos dos casos las han de fer ab assistència del
advocat fiscal. Per ço, són de vot y parer que los
jutges de la causas de suplicació interposada de
las provisions o sentèncias fetas per los assessors
ordinaris de la present casa en las causas fiscals,
poden, sens interecènsia del advocat fiscal de la
casa, fer provisions al peu de las suplicacions o
sèdulas per las parts donades, encara que sian en
perjudici del fisch, si ya no las fan facto verbo o
altrament en procés, que en estos dos casos no
poden fer-las sens assistència del advocat fiscal.

58v Que, encara que per la constitució 6, títol «De
commissions de causes» sia disposat que, pen-
dent causa de suplicació de algun intermedi, si
succeirà haver-se de fer alguna provisió o inter-
medi per lo mateix relador, o per lo de la causa
de suplicació que de aquell o aquella no se’n
puga suplicar. Però pareix que solament té lloch
quant la dita provisió o intermedi serà fet o feta
ab cognició de causa, però no té lloch quant se
fa sens cognició de causa en lo trellat al peu de
una suplicació o sèdula, que en tal cas, essent en
cosa prejudicial se’n pot suplicar. Per ço, són de
vot y parer que si los jutges de la causa de supli-
cació interposada de las provisions interloqutò-
rias fetas per los assessors ordinaris de la present
casa fan alguna provisió al peu de alguna supli-
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cació o sèdula donada per part del fisch, o de al-
guna part privada que dea aquella, essent preju-
dicial, ne podrà qualsevol part suplicar.

Resposta al tercer dupte.

Attenent que quant tant solament se diu de
nul·litat de alguna provisió o sentència ha de
conèxer d’ella lo mateix jutge que ha proferida
o feta la dita provisió o sentència, y que quant se
suplica de ella o se suplica y se diu de nu·litat,
tot junt toca la declaració al jutge de la causa de
suplicació. Per ço, són de vot y parer que si deb

alguna provisió feta per los jutges de la causa de
suplicació se’n dirà tant solament de nul·litat,
que en eix cas los toca a ells la declaració de
aquella, però si de alguna provisió feta per los
jutges de la causa de suplicació se’n suplicarà o
se’n dirà de nul·litat, y se’n suplicarà juntament,
en tal cas se ha de proceir a la extracció de altres
jutges segons la forma del capítol 52 de las
Corts 1599, per a què conegan de la causa de
suplicació o de la causa de nul·litat y suplicació
juntament interposada.

Don Michael de Cortiada. Doctor Luis Ferrer.
Joffreu, assessor. Carbonell, assessor. Prior Jalpi et
Julia, fisci Generalis advocatus.

60/1r Jhesús, Maria, Joseph.

Losc assessors y advocat fiscal del General infras-
crits, en lo fet consultat per los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes també
del General, acerca de relaxar dels càrcers de la
present casa de la Deputació la persona de Ra-
phel Calopa, oller, de la present ciutat, debitor
de la Bolla de Monblanch, trienni pròxim passat
1659, puix que dit Raphel Calopa als 28 de
juny del corrent any 1663, per provisió formiter
feta per los infrascrits assessors, li feren texats
los aliments, segons disposició de las constitu-
cions del Principat, mentres que estaria detin-
gut en las presons, havent constat de sa pobre-
za.

Vist lo procés y senyaladament vista la sèdula
donada per lo procurador fiscal del General a 7
de juliol del corrent any, a ont diu que, conside-
rant que dit Calopa està pres temps ha en los
càrcers de la present casa, com a debitor al Ge-
neral, y per ser tant pobre li foren taxats los ali-
ments, segons forma de la constitució, los quals

ha dias se li prestan, y no·y aya esperança de que
pague dit Calopa lo dèbit, per ser pobre, y d’es-
ta manera anant corrent la prestació de dits ali-
ments se aumenta lo dèbit, de manera que lo
dany del General se va continuant. Y insiguint la
resolució que en atres ocasions en debitors del
General pobres se ha pres, en 21 de novembre
1639, y als 17 de novembre de 1657, aconten-
tant-se dit procurador fiscal, per ara se relacse
dit Calopa de las càrcers, prestant caució juratò-
ria, y ab lo modo y forma que en ditas diadas de
21 de novembre 1639 y als 17 de novembre
1657 fou aconsellat y deliberat.

Vist tot lo que se havia de vèurer, attès que en
dit procés consta plenament de la pobresa de dit
Calopa, y attès també del deduït per lo procura-
dor fiscal en la sèdula sobre calendada, consta
que per la prestació dels aliments que deu fer lo
procurador fiscal al dit Calopa, se aumenta lo
dèbit del dit pres, y attès finalment que per la
pobresa de dit Calopa no pot lo General cobrar
son crèdit. Attenent lo que se havia de attèn-
drer, són de vot y parer que poden sas senyorias,
quant al interès del General, pagant dit Calopa
25 lliures, en descàrrech de son dèbit, com en
effecte las pagà ab polissa per lo banch, manar
relexar de las càrcers de la present casa lo dit Ca-
lopa, salvant emperò al procurador fiscal las ac-
cions que contra dit Calopa li competexen per
la hora y temps aparexerà a sas senyorias, y que
lo present vot sia buidat en lo procés de dita
causa.

Joffreu, assessor. De Jalpi, fisci Generalis advoca-
tus. Vidal y Roca, assessor.

60/2r Memoriala que·s dóna al senyor don Joan de
Marimon de totas las robas ho marchadarias
que se troban a la barracha del dret de guerra lo
dia de 30 de juny 1663, comprès la que aporta-
va lo patró Gaspar Morardo, genovès, que me-
nifestà a 29 de juny, y la marchadaria entrà en
juliol.

Primo, setanta-quatra balas paper de uns y al-
tres.
Honsa balas y dos bótas de corneló de boch.
Una bólta sucre de pera fixas.
Denou caxas indi y altras coses de Joseph Maris.
Sinch sachs matafaluga ab sàrias de Anrich Deu.
35 sachs de pastell de fixas y Foxach.
Quatra rulls de tabacho de Jaume Cortada.
Dos baletes de Guillem Foxach.
Dos balas de paelles de Llorens Derdenya.
Quinsa quintars y tres caxetes ferro de Baltasar
Aymerich.

1053

[ 1663 ]

a. de interlineat.
b. de interlineat.
c. vot intercalat entre els folis 59v i 60r del trienni 1662-
1665.

a. memorial intercalat entre els folis 59v i 60r del trienni
1662-1665.



Sinch caps o cexeres de ralíquias de Jaume Fal-
guera.
Baltasar Sayol, cradenser del dret de guerra.

60/3r B.

A 2 de juliol 1663.

Comptaa y número de las balas de robas se tro-
ban en lo magatzem de la casa del General de la
present siutat de Barcelona.

Dotsa bales de teles.
Deu bales de mersés.
Vuyt bales teles Piamons.
Duas bales cotons blaus.
Vint-i-duas bales de paper d’escriura.
Sinch bales de escots, en que n’i·a dosentes pe-
ses, poch més o menos.
Una caxa vetes de filadís.
Una caxa de teles.
Una caxa de Ostedes.
Una caxa cartas de jugar.
Una bóta tabaco de pols.
Dos sachs tabaco de pols.
Un sach de pebra.
Dos barils de llaunas.
Un barilet tabaco de pols.
Una canastra tabaco de fum dolent.
Una caxa de blanquet o terre blanca.
Una caxeta papers estanpats.
Una saca de llana.
Duas bótas de tartra.
Tres bótas de safrà de escudelles dolent.

Antoni Grases, credenser.

Féu la barraca del dret de capitania y a quatra
bótas tabaco de Fransa de Ramon Roma.

Ítem dos mil vuytanta-quatra cuyros en pèl,
dich 2084, que fan purga a la platga de la Font,
deu als que los aportà lo capità Francesch Ale-
man, a 15 de juny 1663.

Dit Grases.

60/4r A.

Lab carta que vuestra señoría avissa tener llegó
estrabiada a mí. Conozí en su disposizión no ser
de esse consistorio, pues su estilo ni notizias traían
aquellas que pudiesen bastar hazerlas ziertas, no
la remito a vuestra señoría por averla puesto en
la real mano. Las [manos] besso a vuestra seño-
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ría, que guarde Dios muchos años. Madrid, a 21
de jullio 1668.

[...] su mayor servidor.

Don Luys de Aragón.

Diputados del General del Principado de Cata-
luña, residentes en Barcelona.

63r A.

Recivoa la de vuestra señoría de 14 del corriente,
y lo que se me offrece decir, en su respuesta, es que
al señor duque de Cardona y a mí nos escrivieron
dos cartas supuestas, en nombre de esse Principa-
do, y antes de ver yo la mía, ni saver nada della,
las llevó a su magestad, y me abló sobre ellas, des-
preciándolas y teniéndolas por supuestas, y ablan-
do com mui buen concepto de la fineza de esse
Principado. Y ya ve vuestra señoría si yo ayuda-
ría esto estando por medio la razón, y preciándo-
me yo de hijo del. Supplico a vuestra señoría no ol-
vide mis deseos de servirle y esté muy cierto que
nadie atenderá a esto con más gusto que yo. La
carta remito al señor marqués de Castelrrodrigo,
de cuya //63v //mano la recivirá vuestra señoría,
para que, viendo la letra, se procure castigar al
autor según mereze el delicto. Guarde Dios a
vuestra señoría muchos años. Madrid y julio 21
de 1663.

Besa las manos de vuestra señoría.

El marqués de Aytona.

Señores diputados del General del principado de
Cathaluña.

66/1r A.

Moltb il·lustre senyor.

Als 31 de juliol del present any se lliurà lo arren-
dament del dret dels çafrans del present Princi-
pat per vostra senyoria a Joanc Vidal, negociant.
E com, per dit arrendament, sien necessaris y
forçosos los encunys, y en la taba no estava ex-
pressat se haguessen de fer per part de dit arren-
datari, per ço, supplica a vostra senyoria sie ser-
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vit deliberar que lo magnífic racional done orde
per a què·s fassen, y se li entreguen dits en-
cunys, com és axí lo stil y pràctica en dita casa,
lo que tindrà a singular gràcia de la mà de vostra
senyoria. Officio, et cetera.

Altissimus, et cetera.

De Gualbes.

Oblata die VIIII anus MDCLXIII in consistorio, et
cetera. Et domini deputati commiserunt predicta
magnificis assessoribus quia supplicatib vident et
relacionem faciant in scriptis.

Doctor Joannes Argila, scriba majoris Generalis
Cathalonie.

Los assessors y advocat fiscal del General infras-
crits, vista la commissió a ells feta per losc molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes
del General, als 9 de agost del corrent any
1663. Vista una certificatòria feta per lo magní-
fichd doctor Joan Argila, escrivà mayor del Ge-
neral, en la qual diu que en la tabba dels arren-
daments dels çafrans no està expressat que los
arrendataris de dit dret ayan ni deguen de fer-se
los encunys per la exacció de dit dret. Vista axí
mateix altra certificatòria feta per lo magnífich
Erasma de Lana y Fontanet, racional de la pre-
sent casa de la Deputació, ab la qual fa fe que lo
General paga al // 66/1v // argenter y manyà lo
fer y gravar los encunys, tant per servey del
arrendament de las bolles, dret de General, dret
de monedas, com també per qualsevol altre
arrendament si ya no fos y hagués exprés pacte
en la tabba, los arrendataris haguessen de pagar
dits encunys. Vist lo que se havia de vèurer.
Attès que per dita certificatòria feta per dit mag-
nífich escrivà mayor consta que en la tabba del
dit arrendament de çafrans no·y ha pacte en què
los arrendataris ayan de pagar dits encunys, in-
seguint la sobre calendada commissió de vostra
senyoria, fan relació de què vostra senyoriae pot
y deu donar orde de que als dits arrendataris del
dret dels çafrans se’ls entreguef los encunys són
menester per a la exacció del dit dret, a gastos y
despesas del General.

Joffreu, assessor. Lo prior Jalpi y Julia, fisci Gene-
ralis advocatus. Vidal y Roca, assessor.

66/2r Senyor Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Certificha y fas fe a vostra mercè com en la tabba
dels arrendaments dels çafrans, no està expresat
que los arrendataris de dit dret hajan ni degan de
fer-se los encunys per la exacció de dit dret de çafrà.
De la scrivania major, als XI de agost MDCLXIII.

Doctor Joan Argila, scriba major Generalis Ca-
thalonie.

66/3r Certificob y fas fe jo, lo baix firmat, com segons
los llibres rotuts, ha ont se buydan los comptes
de la feyna fan los offiçials machànichs per ser-
vey de la present cassa, y en particular al manyà
y argenter per lo fer y gravar los encunys, tant
per servey del arrendament de las bollas, dret de
General, dret de moneda, com tanbé qualsevol
altre arrendament, lo General pagava y ha pagat
al manyà los ha fets, y axí mateix al argenter los
gravava, si ja no fos hi agués exprés pacta en la
taba los arrendataris haguessan de pagar dits en-
cunys. En fe y testimoni fas la present de mà
pròpria, vuy als XVII de agost de MDCLXIII.

Erasme de Lana y Fontanet, notari.

67/1r Respostac als reparos que se són fets sobre los
comptes donats per los senyors deputats deld
General de Cathalunya dels que lo General ha
cobrat y gastat del dret de guerra.

Primo, en quant al cobrat, pareix que no·s pot
reservar averiguaçió alguna per altre ocasió y
temps, acerca si los deputats que alashores eran
devian admetre los pagaments ab rebaxa. Per-
què los deputats no admeteren pagament algú
ab rebaxa sinó ab parer dels assessors, com
constarà individualment de quiscuna partida, y
la dita rebaxa era ocasionada de la mutació de
las monedas, y conforme justícia ye inseguint las
reals crides, manades publicar per sa alteza als 7
de abril 1653, de la rebaxa dels sisens a diner y
malla, per lo que no puguerenf escusa-lag en los
receptors dels drets, segons apar en la delibera-
ció del 9 de abril 1653, ni en los pagaments delh
arrendament del dret de guerrai, com tampoch
no poguerenj escusar de admètrer la mateixa re-
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baxa en los arrendaments dels demés drets del
General y Bolla, inseguinta lo vot dels assessors
y consulents aplicats dels 13 de maig 1653; y en
tot cas la Generalitat estaria fora de obligació,
puix aquella és dels arrendataris que pagaren ab
dita rebuda, contra los quals pot lo fisch reial
proceir si la rebaxa no és justa y legítima, major-
mentb que lo dit vot y axí la dita cobransa fou ab
expressa clàusula, sens prejudici de les preten-
cions del procurador fiscal, per ara y fins altra
cosa sia ordenada.

Segon, quant a las 14 mil, 478 lliures, 17 sous,
8, que cobrà don Miquel Çalbà, com a tressorer
de sa magestad, quec Déu guarde, dels arrenda-
taris de la bolla de la ciutat y col·lecta de Gero-
na, se respon que, si bé és veritat que dit don
Miquel Çalbà, en lo desenbarch que féu als 9 de
mars 1653 del secrest de ditas bollas y drets del
General, expressament declara no entèndrer
que ab lo desenbarch sie comprès tot lo que
serà cobrat fins als 8 de dit mes de mars, per
quant tot lo cobrat devia restar en benefici del
patrimoni reial, emperò la dita reserva pareix és-
ser contra lo orde donat per lo // 67/1v // sere-
níssim senyor don Juan, als 12 de febrer 1653,
en lo qual diu haver sa magestat fet mercè al
Principat de confirmar las constitucions, usatjes
y privilegis, y la exacció de drets, reservants sols
las insiculacions, y axí, encara que se agués po-
sat secrest per custòdia dels emoluments y
drets, no havent sa magestat reservat dits drets
per son patrimoni, restan de la Generalitat.

Quant més que ab lo desenbarch de dit don Mi-
quel Çalbà, dels nou de mars, sols se reservà lo
que està cobrat per la thesoreria de sa magestat
fins als 8 de mars de dit any 1653, y las sobredi-
tas 14 mil 478 lliures, 17 sous, 8, foren cobra-
des després als 28 de juliol 1653, com apar per
la àpocha ne fermà en Barcelona, en poder de
Jaume Salamó, escrivà de manament, dit dia,
que·s [...] en libre de Deliberacions del trienni
1650, sots jornada de 8 de agost 1653.d

Tercer, en quant a la partida de 4384 lliures, 1
sou, 2, se respone apart per tenir particular rahó,
supposant que la ciutat de Barcelona, a III de
octubre del any 1655, deliberà vèndrer los si-
sens que en virtud de las crides realsf de 7 de
abril 1653 tenia recullits, permetent als com-
pradors pagar lo preu de compte vell per lo
banch y taula de lag dita ciutat, y com differents
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negociants comprasen dits sisens per a tràurer
fora regna, fou duptat com se havian de pagar
los drets a la Generalitat, perquè si pagavena de
contants venian a ser 10 lliures, o 12 lliures per
quintar lo valors dels sisens, yb axí lo dret poca
cosa, y pagant per compte vell venia a ser 120
lliures per quintar, que en aqueix preu se co-
mensaven //67/2r // a vèndrer, y encara després
se veneren a mayor, yc axí lo dret era cosa consi-
derabled.

Y, consultat lo dit dupte ab los assessors del Ge-
neral, foue per ells aconsellat als deputats, attèsf

lo mayor benefici resultava per lo General, que
deliberassen, com en effecte deliberaren als 18
de febrer 1656, que lo receptor cobràs los drets
de la Generalitat de compte vell, com en effecte
per los drets del General cobrà 13152g lliures 8
sous, 9, y per lo dret de guerra las ditash 4384
lliures, 1 sou, 2, y axí apar que no pot dexar de
fer-se bona a la Generalitat esta partida, puix no
pot estar obligat, a més que a restar lo que per
rahó de dit dret li ha pervengut, mayorment
cessant tot dol y frau, puix proceiren de consell
dels assessors, y cobraren axí mateix de dit
compte vell los altresi drets del General, que im-
portaven dos vegades més, dej hont se veu que
cessa tota negligència y frau, puix se veu en los
propis drets eo mateix en lo de guerra, y que di-
tas 4384 lliures, 1 sou, 2, sien d’esta calidad re-
sulta de la partida que féu Margarida Ferell, viu-
da dexada de dit Pere Ferell, receptor del
General, y dels llibres de Vàlues de la casa del
General, y dels llibres de las Quinsenades de dit
receptor.

Quart, en respecte de las 24051 lliures, 2 sous,
8, apar que no poden dexar de fer-se bonas al
General, en descàrrech del dèbit del dret de
guerra, per differents rahons, ya generals, ya
particulars, la primera perquè de las partidas
que constituexen ditas 24051 lliures, 2 sous, 8,
n·i ha moltas en las quals no pot tenir lloch lo
reparo, perquè són dels diners que·s trobaven
en mans dels receptors en la ocació que·s publi-
caren las crides de 7 de abril 1655, y // 67/2v //
se col·lectaren en lo abril, matig y juny de dit
any 1653, que·s permeteren córrer los sisens, las
quals partides de necessitatk, per ser de sisens, se
havian de aportar a la taula de la ciudad de Bar-
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celona, per a obtemperar a las ditas reals crides,
y axí se han de fer bonas en descàrrech del Ge-
neral.

Y no obsta dir quea estas partidas són fetas des
del any 1655 en havant, perquè verament lasb

ditas partidas,c n·i ha moltas fetas en lo any 53 y
54, yd los oficials que feren, ditas partidas tenian
en compte propri lo diner,e per las difficultats
que·y haviaf y variasió de disposicions en admè-
trer y passar las partidas a la taula y banch, y des-
prés las giraven al General.

La segona rahó és perquèg segons disposició de
capítol de Cort, y en particular del capítol 9,
Corts 1533, y del capítol 12, Corts 1413, losh

officials pecuniaris del Generali deuen girar los
diners del General que col·lectan y cobran als
deputats per la taula de la ciutat de Barcelona, y
los deputats no poden fer pagaments sinó per
dita taula, segons lo ditj capítolk 12, Corts
1413, y capítol 57, Corts 1599.

Y en lo dret de guerra era més precís, per haver-
se capitulat ab la ciutat de Barcelona, que entra
fermança per los censals se manllevaren, que los
drets proceiren // 67/3r // del dret de guerra se
aguessen de girar y deposar dits y scrits all clava-
ri de la ciutat de Barcelona,m tant solament en
compte apart de guerra, sens estar dits ni escrits
als deputats. Y axí,n se pactava en las tabbaso dels
arrendaments que·s feyan del dit dret de guerra
per lo que no podian los deputats recusar estos
pagaments.

La tercera rahó,p quant a 9000 lliures que foren
giradas al clavari de la ciutat, en jornadas de 18
matig 1654, 12 juliol y 15 novembre 1655, y
23 juny 1656 yq altres que deposaren los arren-
dataris, que fan encara major summa de ditas
9000 lliures, sous, se respon que losr arrendata-
ris, en força del dit pacte de la tabba, pretengue-
rens judicialment que devian pagar tant sola-

ment per dita taula,a y axí, en conformitat de
esta pretensió, als 14 de dezenbre 1655, fou
proveït sobresceïment, attèsb lo depòsit de las
ditas partidas, y attès que no foren impugnades
per lo clavari de la ciutat, per los assessors del
General, com apar en lo procés de lac dita causa,
comensantd «Antic Romeu contra lo procura-
dor fiscal», a la qual provisió és cert que havian
de estar los deputats, y com dita provisió fos ab
clàusula pro nun et donec aliter sit provisum et
sine prejudicio jurium et intencionem partium,
després lo procurador fiscal proseguí la causa,
pretenent se havia de llevar lo dit sobresceimen-
te. Y, com, per la reservació y declaració de sa
magestat, sia lo //67/3v // dit dret de guerra del
patrimoni real, los dits deputats sols deuen en-
tregar dit procés yf actes y obligacions dels
arrendataris al reial fisch, perquè fasse declarar
dita causa,g y si ditas nou mília lliuras no estan
ben pagades y compel·lesca als debitors que las
paguen com lo administrador y exactor, cedint
los instruments y obligacions al acreador, estiga
liberat, mayorment no havent-se fet lo dèbito
inexigible.h

La quarta rahó és perquè los deputats en ningu-
na manera poden obligar los béns de la Genera-
litat, per ésser tant solament administradors y
procuradors de la Cort, y tenir restreta y limita-
da la administració, havent-la de regular sempre
alsi capítols de Cort, segons los quals no poden
obligar los béns y drets de la Generalitat, y en
tot cas lo fisch del General sols podria restar
obligat quatenus ad eum pervenit, per lo que
com tant solament aye rebudes de compte vell
las ditas 24 mil, 51 lliures, 2 sous, 8, no por es-
tar obligat a més de girar al fisch reial la dita
quantitat.j

Y per total corroboració de aquesta partida y to-
tal satisfacciók, se diu que o las partidas de que·s
fa la dita resta de ditas 24 mil, 51 lliuras, 2 sous,
8, // 67/4r // són legítimament pagadas per los
receptors y officials pecuniaris del General, y
arrendataris del dit dret nou, de tal manera que
no·s puga impugnar lo pagament, o bé són mal
pagadas ditas partidas, de tal modo que·s pugan
repetir. En lo primer cas ya·s veu que no pot
competir dret per a fer pagar de compte nou lo
que legítimament estava pagat de compte vell, y
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axí ferçosament lo fisch real se deu acontentar
de acceptar la girada que se offereix fer de ditas
partidas, per la rahó ya dita que lo fisch no està
obligat sinó quatenus ad eum pervenit.

En lo segons cas, pareix ésser cert que lo fisch
del General, cedint las accions per a repetir, o
dels officials pecuniaris o dels arrendataris, y en-
tregant las obligacions com se offerexen fer los
deputats, resta liberat de la obligació, mayor-
ment no havent lo fisch del General acceptat ni
approvat dits pagaments.

Quinto, en quant a las 3130 lliures que·s paga-
ren als cavallers que anaran a instar las llevas, si
bé és veritat que en lo despatix de Cancellaria se
diu que los deputats ayen de restituir de compte
nou a la taula o banch la dita quantitat, sempre
que per sa magestat los serà ordenat, emperò,
com esta //67/4v //quantitat se convertís en ser-
vey tant notori de sa magestat, pareix ser de
molta aquitat se prenga en compte a la Genera-
litat, majormenta avent gastat la Generalitat en
los tèrsios per servey de sa magestat cent y onze
mil lliuras, com consta de las certifficatòrias en-
tregadas.

Sexto, en respecte de las 2026 lliuras que són
part dels 4856 lliuras de libranças fetas per lo se-
nyor marquès de Mortara, se respon que, no
restant en obligació la Generalitat de acontentar
o de descontar ditas 2026 lliures, suplicantb se
done nota als deputats de las personas y li-
branças se són pagadas per dit Juan de Mari-
mon, perquè la Generalitat no·ls pagàs dos ve-
gades.

Séptimo y finalment, en respecte de la partida
de 9591 lliures, 8 sous, 8, per los salaris tocants
als officials del General, per la exacció del dit
dret, se respon que, havent dits officials treba-
llat ab speranças que la Generalitat los pagaria, y
essent lo treball de dits officials totalment ne-
cessari per la dita exacció, sens lo qual no·s po-
dia cobrar lo dret, y estant tant necessitats per
ser tènuos los salaris, no pareix que aquest dèbit
se puga reservar a altre ocasió sobre lo real patri-
moni, ans bé, que·s prengue en compte del que
reste deure lo General del dit dret, que encara
que lo General estigue tant exaust, que deu 14
// 67/5r // anyadas de pensions als acreadors
censalistas, quec són més de sinquanta mil lliu-
ras quiscun any, los dits officials se conformeran
ab la possibilitat de la casa, la qual tenen ya fets
processos y provas, losd més de ells obtingut
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sentèncias y decrets de execució, als quals seria
molt danyós transferir-los judici.

Per lo que suplican los deputats a vostra ex-
cel·lència que, attesas las sobreditas y altres ra-
hons que·s poden offerir, sia servit tenir a bé
admètrer dits comptes ab las moderacionsa ex-
plicadas, que axí ho esperan de la mà de vostra
excel·lència, en què rebran particular mercè.

67/6r Reparosb que se hazen a las qüentas que da la De-
putación de lo que ha cobrado y gastado del dre-
cho de guerra.

En quanto a lo cobrado de dexa por ahora la ave-
riguación dello y se reserva para otra ocasión el
ver si los deputados que entonces eran debían ad-
mitir los pagamentos con rebaja.

En quanto a lo pagado, se dize en primer lugar
que no puede admitirse en descargo a la Deputa-
ción el partido de 14 mil 478 libras, 17 sueldos, 8,
por haver cobrado aquel don Miguel Çalbà, como
a thesorero que entonces era en este Principado, y
no ser dinero procedido del drecho de guerra, sinó
de los drechos de la Generalidad, para lo qual se
ha de suponer que como esta ciudad y provincia se
rindió a merced de su magestad, el thesorero, al
entrar las reales armas en ella, como a seqüestra-
dor general que era de los bienes de inobedientes,
puso seqüestro en los drechos del General y le tubo
puestoc hasta que vino la confirmación de consti-
tuciones y demás privilegios de su magestad, y en-
tonces quitó el seqüestro con expressa condición
que lo caýdo quedasse de su magestad, como es
forçoso este notado en los libros de la Deputación,
y assí este partido no se puede hazer bueno a la
Deputación.

67/6v Los dos partidos, el uno de 24 mil, 51 libras, 2
sueldos, 8; y el otro de 46 mil, 364 libras, 16 suel-
dos, són de una misma calidad, y tampoco se de-
ven admitir, por quanto los deputados que enton-
ces eran no podían ni devían, en prejuzio del real
patrimonio, admitir por paga la de un banco tan
falido que ya públicamente se compravan por
doze libras, cien libras de aquel banco, ques como
se ha visto todas estas partidas son hechas y paga-
das desde el año 1655 en adelante, con que se ve
no era lícito cobrar por el banco de qüenta vieja,
como no lo sería ahora. Pero quedará a la Gene-
ralidad la acción que de drecho le competiere con-
tra los arrendadores que pagaron con partidas de
dinero de tan mala calidad.
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Tampoco se pueden admitir en descargo de la Ge-
neralidad 3 mil, 130 libras, sueldos, comprehen-
didas en el partido de 28 mil 227 libras, 7 sueldos,
10, por quanto este partido, conforme parece del
despacho de Cancellaría de 14 de agosto 1657,
fue dinero que del drecho de guerra prestó el señor
marqués de Mortara a los deputados que entonces
eran, y sirvió esse dinero para pagar el gasto que
hizieron los cavalleros que fueron a las levas, con
que, siendo este servicio que hizo la Deputación,
parece que ha de ser a su costa y no a la de su ma-
gestad.

Tampoco se pueden hazer buenas a la Deputación
dos mil y veinte y seis libras, comprehendidas en el
partido de 4 mil 856 libras, sueldos, de cobranças
que se han pagado y se han de pagar hechas por el
señor marqués de Mortara, por quanto de dichas
4 mil 856 libras, sueldos, consta que ha pagado
don Juan de Marimon por orden del dicho señor
marqués de Mortara dichas 2 mil 26 libras, suel-
dos, assí que estas quedan en crédito de su mages-
tad para cobrar de la Deputación.

67/7r Últimamente, el partido de 9 mil 591 libras, 8
sueldos, 8, que es por los salarios tocantes a los offi-
ciales de la Deputación, por la exacción deste dre-
cho de guerra, pues hasta ahora no se ha pagado, y
los dichos officiales han cobrado ya algunos parti-
dos, se podrá reservar para otra ocasión, en que no
se halle tan exhausto el real patrimonio, que no
faltaren medios para dar satisfacción a esta deu-
da.

Assí que viene a quedar deviendo la Generalidad
de lo que ha cobrado del drecho de guerra cin-
qüenta siete mil seiscientas sessenta y una libra,
diez sueldos y dos dineros, 57 mil 661 libras, 10
sueldos, 2.

67/8r Satisfazióna a la respuesta que por parte de los di-
putados se ha dado a los reparos que se han hecho
en las qüentas que se han presentado por la Gene-
ralidad de lo que se ha cobrado y pagado del dere-
cho de guerra, que su magestad, Dios le guarde,
ha sido servido aplicar a su real patrimonio.

En quanto a la primera dificultad, que es de las
partidas que la Generalidad ha cobrado con re-
baja, se reconozerá por persona plática a su tiem-
po si en esto ha havido lesión notable, en daño del
real fisco, que, si se hallaba haver sido hecha la re-
baja fuera del tiempo o ilegítimamente, no que-
dan libres los diputados con dezir que puede el fis-
co proçeder contra los arrendatarios, pues ellos son
los obligados, siendo assí que, como malos admi-
nistradores tendrían esta obligazión sin que obste

no poder obligar los derechos de la Generalidad,
por quanto esto no tiene lugar quando se trata de
dinero que ha entrado en su utilidad, y converti-
do en sus propios usos. El haverlo hecho con parecer
de asesores libra a los diputados del juicio de la vi-
sita, pues desta manera se excluye la presumpción
de dolo, fraude y barataría, pero no la de estar
obligados a pagar la cantidad en que estubiera
leso el patrimonio, de que no resultará daño algu-
no a la Generalidad, pus lo que por una mano
pagará, cobrará con la otra en el mismo tiempo
de los arrendadores.

En orden a la partida de 14 mil 478 libras, 17
sueldos, 8, que cobró // 67/8v // el señor don Mi-
quel Salbà, siendo como es cantidad en virtud del
seqüestro, pareze no puede la Diputazión com-
pensarla, pues aunque se llamaban seqüestros por
decençia y expresa orden de su magestad, para
evitar el nombre odioso de confiscazión, todos los
que se hazían en las haziendas de los que no esta-
ban a la devida obedienzia de su magestad, pero
en el effecto tenían más de confiscazión que de se-
qüestro, ni esto topaba con la confirmazión de
privilegios y exacción de derechos, pues, a más de
consentimiento que prestaron los diputados que
entonzes eran para que, quedándose el thesorero
con lo que havía caýdo, lebantase luego el seqües-
tro, es evidente que se nezesitaba de particular
grazia y expresión para que con la confirmazión
quedase comprehendido lo que hasta entonzes ha-
vía caýdo.

La dificultad que sobre esto proponen los diputa-
dos de que el seqüestro se acabó a los nuebe de
março, y que la carta de pago del thesorero fue a
28 de julio 1563, se desvaneze fácilmente si se lee
la dicha carta de pago, pues en ella se dize son por
las tercias de julio, agosto y septiembre, y por las de
octubre, noviembre y diziembre de 1652, y por lo
discurrido desde el último de diziembre de 1652
hasta 8 de marzo 1653, en el qual día que quitó el
embargo por orden de su magestad, con que se vee
que el dinero que se cobró fue el del tiempo que
duró el seqüestro, aunque la carta de pago fuese
otorgada muchos meses después, y assí queda esta
partida sin género de duda en favor del real fisco.

En quanto a lo que se refiere en el número 3, sobre
la partida de 4 mil 384 libras, 1 suedo, 2, de que,
por ser el prezio de la mercaduría // 67/9v // que
se compraba de qüenta vieja, resolvieron los aseso-
res que el derecho que se debía, assí a la Generali-
dad como el de guerra, se pagase por qüenta vieja,
es cosa bien singular. El derecho que se debe por la
mercaduría que se saca, aunque se regula por el
valor della, pero no por la calidad del crédito o
moneda con que se paga. El derecho era debido
por sacarse fuera aquella moneda que ya no lo
era, pues havía de ser cortada, pero esta se havía
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de pagar con buena moneda, y no por qüenta vie-
ja, que era lo mismo que nada. A la ciudad le es-
tava muy bien vender por aquella qüenta, para
exhonerarse de aquel crédito tan grande que tení-
an sus acreedores sobre ella, pero a la Diputazión
nunca le podía estar bien admitir pagamento de
un banco fallido, y valía más la módica cantidad
y pagada que no tan gran suma, que no venía a
ser más que imaginaria. El mayor beneficio que
consideraron los asesores que entonzes eran para
la Generalidad, en admitir este modo de paga no
se sabe en que consistía, pues, no haviéndose de co-
brar nunca, mas era daño conozido que benefi-
cio.

En quanto a la partida de número 4, de 24 mil
51 libras, 2 sueldos, 8, que son las que de qüenta
vieja se hallaban en la tabla de la ciudad, pareze
que se podría hazer distinçión en esta forma para
las partidas que al tiempo del pregón de la vaja
de las monedas se hallaron en las manos de los co-
lectores, si ellos no fueron morosos en pagarles se
las pueden hazer buenas, pero no a los arrendata-
rios. La de 12 de julio 1655 // 67/9v // de 3 mil
750 libras, sueldos; ni la de 19 del mismo mes y
año, de 755 libras, sueldos; ni las del 5 de noviem-
bre 1655 de 2 mil 50 libras, sueldos; ni la de 23 de
junio de 1656, de 5 mil 652 libras, 1 sueldo, 3; ni
la del mismo día de mil 500 libras, sueldos; ni la
de 31 de enero 1657 de 309 libras, sueldos; ni la
de 16 de noviembre 1658, de mil 384 libras, 1
sueldo, 2.

La razón de que las tabas de los arrendamientos
por capítulos de Corte disponían que se havía de
pagar por la tabla, esto se entiende, pagando esta,
pero siendo fallida no hai doctor que diga sean
buenos los pagamentos que en ella hizieren, y el
dilema que se haze en el papel no proçede, porque
se supone que los pagamentos no fueron buenos,
que los diputados no pudieron admitirles, y menos
los asesores lo pudieron aconsejar, y siendo los ad-
ministradores no pudieron con tan notable per-
juiçio dañar al fisco real, pero sin daño de la 
Generalidad. Tiene todo remedio, pues, conti-
nuando la causa prinzipal que está ya intentada
contra los arrendatarios, será fácil la satisfazión
sin daño de la Generalidad, como avajo se dirá.

En quanto a la partida de número 5, de 3 mil
130 libras, sueldos, siendo servicio que ha hecho la
Diputazión a su magestad, sería quitarle el mé-
rito y el premio que puede esperar de su grandeza
al querer compensarle.

En quanto a las 2 mil 26 libras, sueldos, se embia-
rá la nota a la Diputazión de las personas a
quién don Juan de Marimón las ha pagado, para
que desta manera se evite el inconveniente que po-
dría suçceder de pagarse dos vezes.
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En quanto a la partida de número 7, de 9591 li-
bras, sueldos, 8, de salario de oficiales, su excelen-
cia no tiene más que dezir que el persistir, que en
el otro papel tenía ya resuelto.

68/1r Aa los venerables y amados nuestros los diputados
del General de nuestro principado de Cathaluña
y condado de Cerdaña.

El rey.

Dipputados. Dáysme notiçia, en carta de 4 deste,
del cuidado en que os ha puesto haver entendido
que, con nombre supuesto desse consistorio, se han
escrito dos cartas. Una al duque de Cardona y
otra al marqués de Aytona, con nota de las accio-
nes en el govierno del de Castellrodrigo, mi lu-
gartheniente y capitán general, y lo que desseáis
haverlas para investigar el autor, y procurar su
castigo, quando mostráys tener del marqués la sa-
tisfacçión que es razón, y procura por todos me-
dios. Assí lo mereze su cuidado y el desbelo de vues-
tro benefiçio, que siendo tan notorio como
también el zelo que os asiste de lo que toca a su de-
coro y a mi mayor servicio, no se neçesita de más
diligençia en esto, ni la materia la pide, pues la
satisfacción con que me hallo de vosotros comprue-
ba la fineza de vuestras obligaçiones. Dada en
Madrid, a XXVIII de agosto MDCLXIII.

Yo, el rey.

Don Christophorus de Crespi, vicecancellarius.

Don Didacus de Sada, secretarius.

Vidit comes de Albatera. Vidit don Georgeus de
Castellvi. Vidit don Michael de Çalba. Vidit don
Antonius Ferrer. Vidit don Petrus Villacampa,
regens. Vidit Exea, regens. Vidit Fernandez ab
Heredia, regens.

68/2r Ab los venerables y amados nuestros los diputados
del General de nuestro principado de Cathaluña
y condado de Cerdaña.

El rey.

Diputados. Por diferentes órdenes y en particular
por una de 30 de setiembre del año passado, os
tengo mandado dispusiéssedes con effecto el cum-
plimiento de las seis mil libras que mandé se pa-
gassen al Cavildo dessa sancta Iglesia de Barçelo-
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na, por qüenta de lo que se deve de pensiones
atrassadas de los censales que tiene sobre essa Di-
putación, para acudir con ellas a los gastos de la
visita que hizo el obispo de Barbastro. Agora he
entendido que todavía se le están deviendo más de
dos mil libras por la razón referida, y siendo tan
justo que no se le retarde más al obispo la satisfa-
ción desto, me ha pareçido bolver a encargaros
que, sin más dilazión, cumpláis lo que çerca dello
os tengo mandado, en que me serviréis. Dada en
Madrid, a XXX de agosto MDCLXIII.

Yo, el rey.

Don Christophorus de Crespi, vicecancellarius.

Don Didacus de Sada, secretarius.

Vidit comes de Albatera. Vidit don Georgeus de
Castellvi. Vidit don Michael de Çalba. Vidit don
Petrus Villacampa, regens. Vidit Exea, regens.
Vidit Fernandez ab Heredia, regens.

69/1r B.

Joa, Dionís Magarola, ciutedà honrat de Barce-
lona, procurador fiscal del General de Cathalu-
nya, per comissió a mi feta per los molt il·lustres
senyors deputats de Cathalunya, havent fet en-
cantar, per orde de dits senyors, lo sòlio que an-
tigament era casa, qui vuy és enderroch, ditb lo
March Figuera, scituada al carrer del Hospital,
vehent que, encantan-se per espay de tres mesos
no·y havia sinó dotse lliures, dich 12 lliures,
sous, la he feta lliurar en dit preu de dotse lliures
en favor de Jaume Miquel, sabater de la vila de
Piera, ab las condicions de la taba que a dit és
entregada, per mans de Pere Brassol, nunci de
dita vila, y per ser axí ho firmo de mà pròpria,
vuy als 13 de 1663,

Dionís Magarola, procurador fiscal.

69/2r Encantatsc, venents y al més donant lliurats, tot
aquell sòlio de casa, scituat al costat de la carni-
ceria en la vila de Piera, ab sos drets y pertinèn-
cias suas, lo quan tenen y posseheixen los molt
il·lustres senyors deputats, per sos certs y llegí-
tims títols, y ven-se en execució del General, los
quals ne faran acte de venda y cessió al compra-
dor, ab totas las clàusulas necessàrias. E sàpia
qui comprarà, que lo preu hi dita ha de posar en
la taula o banch, dit y scrit als molt il·lustres se-

nyors deputats. És a saber, la meytat de dit preu
hage de pagar dins un mes del dia que li serà
lliurada la taba, y que dins dit mes hage de fer-
mar lo acte, y al peu de aquell un debitori per la
restant meytat de dit preu, pagadora dins un
any del dia de la ferma de dit acte. Ítem si per
rahó de dita casa o sòlio aparexian alguns cen-
sos, los quals ignoran los senyors deputats, los
hage de pagar lo comprador de die present en
avant, y sas senyories se encarregaran lo ende-
rrit. E més, ultra de dit preu, hage de pagar lo
qüern diner del preu de dita venda als officials a
qui specta.

Y per so qui vulla dir que·y diga.

Magarola, procurador fiscal.

In his assumptus, Texidor, notarius.

70r Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya
proposan a sa magestat, Déu lo guarde, per lo
offici de guarda ordinària del General de la ciu-
tat de Tortosa, que vacca per mort de Joan Fal-
có, últim pocessor de aquell, que són los se-
güents: Honofre Cortès, March Çervera, Isidro
Andreu, Francisco Amell, tots negosiants de la
ciutat de Tortosa.

Lo ardiaca don Jayme de Copons. Tomàs Cap-
devila.

Dat en Barcelona, a XXVIII de setembre de
MDCLXIII.

71r A.

Die mercurii tercia mensis octobris anno a Nati-
vitate Domini millesimo sexcentessimo sexagessi-
mo tercio, Barcinone.

Honorabilisb Joannes Salvador, apotecarius civis
Barcinone, uti obtinens officiusm dictum de la
guarda de la Bolla, estimador y scriva del magní-
fich defenedor Generalis Cathalonie, gratis, et
cetera, constituit et ordinavit procuratores suos
certos, et cetera, itaquod, et cetera, Elisabethem
Piquer, viduam relictam honorabili Honophry
Piquer, quondam, botiguerii telarum civis Barci-
none, et honorabilem Franciscum Piquer, nego-
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ciatorem civem Barcinone, ejus filium, et alterius
eorum insolidum, licet absentes, et cetera. Ad vi-
delicet pro dicto constituente et ejus nomine jam
dictum officium de la guarda de la Bolla, estima-
dor y scrivà del dit magnífich deffenedor, cum
omnibus juribus et pertinenciis suis universis, in
manibus et posse admodum illustrissimum domi-
norum deputatorum et auditorum computorum
dicti Generalis Cathalonie in favorem persone seu
perso- //71v //narum dictis procuratoribus et alte-
ri eorum insolidum benevise, et per ipsos presen-
tande seu presentandarum et designandarum, re-
signandum, renunciandum et cedendum et dictas
resignacionem, et renunciacionem ac cessionem
recipi et admitti petendum et suplicandum ac sol-
vendum. Ita est taliter quod illi seu illis in cuyus
seu quorum favorem dictis oficium per dictos pro-
curatores seu alterum eorum resignatum et re-
nunciatum fuerit de eodem oficio, juribus et perti-
nenciis illius valide provideatur et providere
mandetur cum omni juris plenitudine et effec-
tum. Et pro et pro inde instrumenta quecunque
dictis procuratoribus et alteri eorum benevisa fa-
ciendum seu fieri faciendum, instandum et re-
quirendum, et cetera, et demum, et cetera, promi-
sit rattum habere, et cetera, et non revocare, et cetera.

Testes sunt magnificus Joannes Alos, medicine
doctor civis, et Gaspar Mas, juvenis apotecarium
Barcinone habitatorem.

In fidem et testimonium premissorum proprio ca-
lamo scriptorium, ego, Raphael Hexarch, apostoli-
ca et regia auctoritatibus notarius publicus Barci-
none, hic me subscribo et meum appono sig + num.

76r Excel·lentíssim senyor.

Losa deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen que, per part dels arrendataris del dret
del general se ha representat al consistori que los
treginers y altres persones de Rosselló y de las vi-
lasb y llochs de la part de França, entran y portan
a la vila de Puigcerdà gran quantitat de viures,
com són fruita verdac y altres mercadarias, y que
per ellas trauen de dita vila moltas summes de
diners, sens que per la entrada de ditas fruitas,d
ni per la exida del diner, vullen pagar lo dret de-
gut al General y, encara que los exactors de dit
dret, que allí residexen, los hajen volgut fer pa-
gar, no és estat possible, per quant los officials
de guerra de aquell presidi valen y assistexen als
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dits treginers, impedint als dits exactors la co-
brança, essent axí que per diversos capítols de
Cort està disposat se pague lo dret de moneda,
particularment per lo capítol 26, Corts 1481, se
disposà que tota moneda ix del present Princi-
pat, pague per axida dotse diners per lliura de di-
ners, y en las Cortsa 1599 se aumentà lo dret de
tràurer monedas a rahó de cinch per cent, com
és de vèurer en lo capítol 40, número 11, de di-
tas Corts, sens que en dits capítols se fasse ex-
cepció alguna ni de personas ni de casos.

Representan axí mateix a vostra excel·lència dits
deputats y oÿdorsb que lo procurador fiscal de la
Deputació local de la çiutat de Gerona y sa
col·lectac, ha denunciat de com don March An-
tonio Genaro, governador de la vila y plaça de
Rosas, donà orde de fer pèndrer las barcas y al-
tres fustas arriban en la dita platja de Rosas y al-
tres platjas circunveïnas, encara que vajen ben
despachadas y porten despachos dels taulers del
General en deguda forma, y exigeix dels patrons
de aquellas algunas quantitats, y axí mateix fa
pagar a las personas enbarcan mercadarias en
dita platja de Rosas y circunveïnas las quantitats
a ell ben vistas; sobre la qual denunciació se
rebé informació en la ciutat de Gerona, y de
aquella consta de la intensió de dit procurador
fiscal, lo que és contra los drets, privilegis y
constitucions del present Principat, particular-
ment de aquells que disposan que nous vecti-
gals no sian imposats. Y, com los drets de la Ge-
neralitat sian imposats per la Cort, a fi de servir
a sa magestad en los casos que disposan los capí-
tols de Cort, y per lo mayor útil del Principat. 

Per tant, los dits deputats y oÿdors, per la obli-
gació de sos officis, a vostra excel·lència repre-
sentan extrajudicialment las ditas cosas, supli-
cant // 76v // a vostra excel·lència tenir a béd

manar-las reparar, ordenant als cabos governan
las plaças, dexen líberament exigir los drets de la
Generalitat a sos officials, sens que se’ls fasse
impediment algú y, al de Rosas, que no exigesca
semblants quantitats per la observança de las
generals constitucions, capítols de Cort y altres
drets del Principat, en què rebran singular mer-
cè de la mà de vostra excel·lència.

78/1r B.

Excel·lentíssime senyor.
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Haviendo resuelto su magestad de mandarme yr
a governar esa provinçia, ho he querido dilatar el
participar a vuestra señoría esta noticia, para
que, teniéndolo entendido, vea si antes de salir
desta corte puedo obrar cosa particular en servicio
de vuestra señoría, como espero lo tengo de experi-
mentar del afecto de vuestra señoría, en quanto
ay se offreçiere del servicio de su magestad, siendo
çierto que siempre tendré muy presente el celo con
que vuestra señoría a procurado asistir a lo que
más a conbenido, y en esta conformidad me pro-
mete lo a de continuar en todas ocasiones, y a mí
dejarme con obligaçión de representarlo a su ma-
gestad, para que se sirva de tener atençión a lo
que vuestra señoría save mereçer en su real servi-
cio. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Madrid, a 17 de noviembre de (1)663.

Don Vizente Gonzaga.

Señores diputados del General de Cataluña.

78/2r A.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, diuhen y representan a vostra
senyoria que, en lo principi de las turbacions de
Cathalunya, fou nul·lament imposat un dret
anomenat de la nova ampra o de guerra sobra
sombreros, sedas y cartas, lo qual sa magestat,
que Déu guarde, després de la reducció del
Principat, permeté que exhigissen los deputats y
oÿdors, com o exhigiren fins lo any 1661, en lo
qual, havent manat sa magestat que lo resultant
de dit dret servís per pagar serts salaris, fou
pretès per la Generalitat no·s podie continuar la
exacció de dit dret, ni aplicar al real patrimoni,
ans bé, restava extinch, y sa magestat fou servit
explicar son real ànimo, que fou de reservar-se
dit dret en la concessió y mercè que féu al Prin-
cipat, de confirmar las constitucions y privilegis;
y axí lo dit dret de guerra que antes se exigia per
los deputats, se començà a exigir y administrar
per lo magnífich regent la real thesoreria y altres
ministres reals, y fou saperat de la administració
del General, y que, després de haver-se saperat
lo dit dret de la administració dels drets de la
Generalitat, y haver-se fets arrendaments sape-
rats per los ministres de sa magestat, y haver-sa
posada en execució la exacció de dits drets de la
nova ampra per los arrendetaris separadament
dels dits drets de guerra, se són experimentats
gravíssims danys y prejudicis a la Generalitat, y a
la exacció dels drets del General y Bolla, conce-
dida per los sereníssims reys de Aragó, predeses-

sors de sa magestat, als deputats y oÿdors, sens
que lo real patrimoni no ne reporte utilitat algu-
na, que és forsós representar-les a vostra ex-
cel·lència perquè sia servit disposar lo //78/2v //
remey convenient.

Primo, per quant la exacció dels drets del Gene-
ral toca als deputats y oÿdors se comatés privati-
vament a qualsevols ministres y officials reals,
sens que dits ministres reals puguen entremè-
trer-se en aquells. Y lo spectable portant-veus
de general governador de Cathalunya, als tres y
quatre de juliol del any pròxim ppassat mil sis-
cents sexanta-dos, manàs publicar unas cridas,
en les quals y ha molts capítols y clàusulas que
pertocan a la exacció de dit dret de guerra, y axí
no·s pugueren publicar, ans bé, se han de tràu-
rer y llevar de dites crides com se és fet en las
que, per orde de vostra excel·lència, se han de
publicar, y no sia just que lo exemplar de dits
capítols y clàusules rèstien en dites crides.

Per ço, los dits deputats y oÿdors, suplican a vostra
excel·lència sia servit manar revocar ditas cridas en
quant als dits capítols y clàusules que no tocan al
dret de la nova ampra, sinó als drets del General.

Segundo, per quant en lo capítol 8, número 2
de les Corts 1547, y tanbé en lo capítol 81 de
les 1599, està disposat que las robas y mercada-
rias de qualsevol spècie sien se hagen de descar-
regar y aportar en la taula y casa dels cullidors
dels drets del General, ha effecte que·s despat-
xen y paguen los dits drets, y se’n aporten pri-
mer aquellas ha despatxar, tant en la present
ciutat com fora d’ella, en las casas y magatsems
dels officials de la nova ampra, reb la Generalitat
grans prejudicis, no sols en los fraus que fàcil-
ment se podan comètrer, però encara per con-
trafer el disposat per dits capítols de Cort. Y, a
més del referit, fundan los dits deputats y oÿ-
dors sa pretenció, quant a dit effecte, //78/3r //
en las segons rahons.

Primo, perquè lo dret del General y Bolla és
dels més entichs que·s cobren en lo Principat y
imposat ab Corts generals ab concentiment de
sa magestat, lo que no prosehex en lo dit dret
de la nova ampra.

Secundo, perquè lo dret del General importa
major quantitat y és de més concideració que·l
dit dret de la nova ampra, per cobrar-se molt
més de la meitat del dit dret de General que no
de la nova ampra.

Tèrcio, per la observància subseguida en la
exacció dels dits drets de General y Bolla, la
qual se ha preferit sempre als altres drets, com
són de ciutat, lleuda y imperiatge.
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Quarto, perquè aportant-se ditas mercadarias
en las casas y magatsems primer de escusen
molts danys que se seguiran al General per los
fraus se podrian en las robas y mercadarias que
arribarian en las casas o aduanas dels cullidors
del dit dret de la nova ampra, perquè los merca-
ders o negociants podrian des de allí ocultar
moltes de les robes y mercadarias que no pa-
guen dret de la nova ampra, y lo paguen al Ge-
neral y Bolla, los quals fraus no·s podrian averi-
guar per los officials del dret del General y
Bolla, per no tenir aquellas continuades en lli-
bres de Manifest, ni poder-las trobar en los lli-
bres dels officials de la nova ampra, per no con-
tinuar-se en aquells sinó las mercadarias que
deuen aquell dret. Per lo contrari, aportant-se
primer a despatxar en la // 78/3v // casa del Ge-
neral, estant segurs los arrendataris o col·lectors
del dit dret de la nova ampra, perquè de tot lo
que·s paga dret de la nova ampra de trobarà
continuat en los llibres del General y Bolla, y axí
no·y pot haver alguna ocultació.

Quinto, perquè lo General exigeix loa dit dret
de General y Bolla per officials reals per la Cort
general que prestan juramentb, ohuen sentència
de excomunicació y estan subjectas a visita, o
que no presehex a los officials que han posat los
arrendataris o col·lectors de dit dret de la nova
ampra.

Per lo que, estant recident la experiència se ha
feta delsc encontras sussitats entra los officials,
que en molts casos hi ha hagut molts debats,
aserca de portar las robas a un o altre col·lector
dels drets, com és estat en lo portal del Àngel de
la present ciutat, de hont se seguí la captura de
una guarda en la ciutat de Lleyda, a hont se pro-
seguí ad diversos manaments; en la vila de Sitjas
en lo neufraix de una barca; en la ciutat de Ge-
rona y altres parts, y contínuament y ha de ha-
ver torps y conpetèncias que és bé se eviten.

Y finalment la mayor experiència de aquest pre-
judici si se veu en lo arrendament del dret del
General com en temps passat se arrendava en
trenta mília lliuras, y en lo últim trienni, encara
que durant la guerra y tenint ocupat los france-
sos molta part del Principatd, se arrendà en vint-
y-dos mília lliuras per quiscun any. Y, vuy, avent
més de un any que se està subhastant dit arren-
dament, y per moltas dligèncias que hajan fetas
// s.n. // los deputats passats y los que vuy són,
prometent moltas vegadas axaus, tantsolament
se an offert donar tretsa mília lliuras per any,
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atribuhint los negociants la causa a la separació
y a la exacció al dret de la nova ampra. De tot lo
qual se segueix a la Generalitat no sols li asistei-
xen los sobra referits capítols de Cort, però en-
cara las sobraditas y altres rahons per a què las
robas y mercadarias se aporten primer en los
magatsems y casas del General que no en las ca-
sas y magatsems dels exactors y arrendataris de
la nova ampra.

Per tant y altrement, los dits deputats y oÿdors
de comptes, a vostra excel·lència suppliquen sie
servit manar y disposar que les robas y mercada-
rias, tant de las que·sa deu dret de la nova ampra
com de las que no·s deu, y tant les que venen de
fora regne com las que·s fabriquen dins aquell,
se aporten primer en las casas y aduanas del Ge-
neral, axí en Barcelona com fora d’ella, en las
taulas de las ciutats, vilasb y llochs del Principat,
affecta que·s despatxen y paguen los drets del
General y Bolla, y que després, las que deuran
los drets de dita nova ampra, se hajan de despet-
xar per los col·lectors de dit dret, aportant-les
los mercaders y negociants en las cases o adua-
nas del dret de dita nova ampra.

Tèrcio y finalment, los dits deputats y oÿdors de
comptes, dihuen y representen que per ningun
medi se porien millor remediar los perjudicis y
danys causats a la Generalitat y a las contencions
y controvèrcias esdevenidoras, que forçosament
han de ésser moltas, per la implicància de la
exacció de dit dret, que forac permetent sa ma-
gestat que la administració de dit // s.n. // dret
de la nova ampra corregués per mà dels depu-
tats yd officials de la Deputació, en la forma que
antes de la ceparació se administrava, conver-
tint-se lo que resultarà en lo que sa magestat
disposa ab las reals cartas y despaix de 14 de fa-
brer, y 27 de agost 1661, deduhits y rellevats
los salaris y gastos precisos de la exacció y admi-
nistració, los quals se porian regular y moderar a
quantitats còngrues y als officials precisament
necessaris, com offerexen fer dits deputats y oÿ-
dors.

Aquesta pretenció de tanir los deputats la admi-
nistració de dit dret és comforma las reals cartas
de sobre referidas, en las quals sa magestat sols
ordena lo que·s deu fer del resultant de dit dret,
declarant sa real voluntat y ànimo en la reserva
de aquell; y, supposada dita reserva, no fou de
intenció de sa magesat posar la administració
fora de la casa de la Deputació, y la competència
sols fou sobre la reserva durant la qual en effecte
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se ceparà dit dret, ni considerà sa magestat per-
judici algú en dexar al General la dita adminis-
tració, ni se pot conciderar en restituir-se a la
Generalitat, antes bé, hi ha moltas convenièn-
cias perquè no se hauran de fer crides ceparades
de las del General, ni se hauran de tenir magat-
sems ceparats, ni tanpoch se hauran de tenir mi-
nistres reals asenyalats per lo dit dret y, concor-
rent tot en una mà, se trobarà major preu dels
arrendaments, y lo comers ya negociació serà
més libre, y no deuran los negociants y merca-
ders donar tants maniffets ni staran subjectes a
tantas denunciacions y apprehencions, y se es-
cusaran molts fraus a uns drets y altres. Per lo
que los deputats y // 78/4r // oÿdors tindran a
singular favor y mercè de la mà de vostra
excel·lència sia servit diposar ab sa magestat que
la administració de dit dret torne a la Generali-
tat.

80r A

Lob marquès de Castellrodrigo, loctinent y ca-
pità general.

Nobles y amats de la real magestat los diputats y
ohidors de comptes de la casa de la Diputació
del General de Cathalunya, en Barcelona resi-
dints y insaculadors extrets o que en avant se ex-
trauran per la habilitació de las bossas dels offi-
cis de aquexa casa, en la insaculació que sa
magestat, Déu lo guarde, fou servit enviar-nosc

lo corrent any, a divuyt de maig, la qual, en exe-
cució de son real orde, vos enviarem despaig per
la Reial Cancellaria, en jornada de dos de juny
de 1663 dels officis de dita casa. Havent entès
que en un lloch real de asessor y advocat fiscal
que estava vaccant, per mort del doctor misser
Domingo Soler, ve anomenat lo doctor Do-
mingo Figuerola, lo qual és estat error en lo
nom de Domingo. Per lo que, declarant la real
intenció de sa magesat, vos diem y manam que
corretgint dit error, insaculeu en dit lloch al
doctor Diego Figuerola, posant-lo en lo llibre
del Ànima, y a las demés parts a hont convinga
per sa insaculació, que axí proceheix de la real
voluntat de sa magestat y nostra. Dat en Barce-
lona, a IIII de dezembre de MDCLXIII.

El marqués de Castelrodrigo.

Vidit de Casademunt, olim de Boxados, regens.
Carolus de Llar.

Registrata. In Curie Locumtenencie, quatro, fo-
leo LCXXXII.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
qüentas del General de Cathaluña y insaculado-
res de dicha casa pongan en execución la orden
arriba expressada.

84r A.

Relasióa de las pedras que·s troban sense picar
en la casa de la Deputació a la obra nova de la
part de la devallada de Santa Eulària, las quals
avem mirades, comptades y midides, pesa a
pesa, y aquellas estimades de quin valor són lo
die present, de horde dels molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya, per aver-
nos-o manat en son consistory a nosaltres Pere
Pau Ferrer y Jaume Mauri, mestre de casas, ciu-
tadans de Barcelona, mijensant jurament, lo
qual avem prestat en mà y poder del il·lustre se-
nyor deputat eclesiàstich en son consistory, als 2
de dezembre 1663, y són las següents:

Las que·s troban fora al carrer a la Devallada de
santa Eulària.

Primo, una llinda de nou palms, dos y mitx de
parament, val sinch lliuras, 5 lliures, sous.

Ítem, altra llinda de deu palms, tres de para-
ment, val sinch lliuras y deu sous, 5 lliures, 10
sous.

Ítem, una llinda de vuyt palms, pal y mitx de pa-
rament, val tres lliuras, 3 lliures, sous.

Ítem, una llinda de onze palms, tres de para-
ment, val set lliuras, 7 lliures, sous.

Ítem, una llinda de deu palms, val sinquanta-
sinch reals, 5 lliures, 10 sous.

Ítem, una llinda de vuyt palms, tres lliuras, 3
lliures, sous.

Ítem, una llinda de deu palms, sinquanta-sinch
reals, 5 lliures, 10 sous.

Ítem, una peça de sis palms y mitx de llarch, dos
palms de ample, dos lliuras, 2 lliures, sous.

Ítem, una llinda de onze palms, set lliuras, 7
lliures, sous.
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Ítem, una llinda de onze palms, set lliuras, 7
lliures, sous.

Ítem, una peça de sis palms y mit, vint reals, dos
lliuras, 2 lliures, sous.

Ítem, una llinda de onze palms, set lliuras, 7 lliu-
res, sous.

Ítem, una llinda de dotze palms, nou lliuras, 9
lliures, sous.

Ítem, una pesa de vuyt palms, tres lliures, 3 lliu-
res, sous.

Ítem, una peseta de sinch palms, dotze reals, 1
lliura, 4 sous.

Ítem, una jusana de nou palms, un y mitx en pa-
daval, vint-y-sinch reals, 2 lliures, 10 sous.

75 lliures, 4 sous.

84/v Las que·s troban dins la obra nova de la part de
la devallada de Santa Eulària.

Primo, una llinda de vuy palms, tres lliuras, 3
lliures, sous.

Ítem, una llinda de deu palms, sinquanta-sinch
reals, 5 lliures, 10 sous.

Ítem, altra llinda de deu palms, lo mateix, 5 lliu-
res, 10 sous.

Ítem una llinda de onze palms, set lliuras, 7 lliu-
res, sous.

Ítem altra llinda de onze palms, lo mateix, 7
lliures, sous.

Ítem altra llinda de onze palms, lo mateix, 7
lliures, sous.

Ítem, altra llinda de onze palms, lo mateix, 7
lliures, sous.

Ítem, una jusana de vuit palms, vint-y-quatre
reals, 2 lliures, 8 sous.

Ítem, una jusana de dotze palms, trenta-sis re-
als, 3 lliures, 12 sous.

Ítem, altra jusana de dotze palms, lo mateix, 3
lliures, 12 sous.

Ítem, una jusana de vuyt palms, vint-y-quatre
reals, 2 lliures, 8 sous.

Ítem, una llinda de nou palms, sinch lliuras, 5
lliures, sous.
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Ítem, una llindeta de set palms, vint-y-un reals,
2 lliures, 2 sous.

Ítem, una llinda de dotze palms, nou lliuras, 9
lliures, sous.

Ítem, una llinda de deu palms, sinch lliuras, deu
sous, 5 lliures, 10 sous.

Ítem, una jusana de vuyt palms, vint-y-quatre
reals, 2 lliures, 8 sous.

Ítem, una jusana de nou palms, duas lliuras y
deu sous, 2 lliures, 10 sous.

Ítem, una jusana de vuyt palms, dos lliuras, vuyt
sous, 2 lliures, 8 sous.

Ítem, altra jusana de vuyt palms, axí mateix 2
lliures, 8 sous.

Ítem, altra jusana de vuyt palms, axí mateix 2
lliures, 8 sous.

Ítem, altra jusana de vuyt palms, axí mateix 2
lliures, 8 sous.

Ítem, una jusana de set palms, divuyt reals, 1
lliura, 16 sous.

Ítem, un cantó de sinch palms, sis reals, lliures,
12 sous.

95 lliures, 10 sous.

Las que·s troban dins la obra nova de la part de
la Seu, al pati que se entra per casa del veguer.

Primo, una llinda de deu palms, sinch lliuras,
deu sous, 5 lliures, 10 sous.

Ítem, altra llinda de deu palms, axí mateix, 5
lliures, 10 sous.

Ítem, altra llinda de deu palms, axí mateix, 5
lliures, 10 sous.

Ítem, una llinda de onze palms, set lliuras, 7
lliures, sous.

Ítem, altra lliura de once palms, axí mateix 7
lliures, sous.

30 lliures, 10 sous.

s.n. 30 lliures, 10 sous.

Ítem, una jusana de nou palms, vint-y-sinch re-
als, 2 lliures, 10 sous.
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Ítem, una llinda de deu palms, sinquanta-sinch
reals, 5 lliures, 10 sous.

Ítem, una llinda de deu palms, axí mateix 5 lliu-
res, 10 sous.

Ítem, una llinda de nou palms, sinch lliuras, 5
lliures, sous.

Ítem, una llinda de vuyt palms, vint-y-sinch re-
als, 2 lliures, 10 sous.

Ítem, una pessa de set palms, dos lliuras, 2 lliu-
res, sous.

Ítem, una peseta de sinch palms, dotze reals, 1
lliura, 4 sous.

Ítem, altra pesa de sinch palms, dotze reals, 1
lliura, 4 sous.

Ítem, una llinda de deu palms, sinch lliuras, deu
sous, 5 lliures, 10 sous.

Ítem, altra llinda de deu palms, axí mateix, 5
lliures, 10 sous.

Ítem, altra llinda de deu palms, axí mateix, 5
lliures, 10 sous.

Ítem, una llinda de onze palms, set lliuras, 7
lliures, sous.

Ítem, una peceta de sinch palms, dotze reals, 1
lliura, 4 sous.

Ítem, altra peça de sinch palms, axí mateix, 1
lliura, 4 sous.

Ítem, altra peça de sinch palms, axí mateix, 1
lliura, 4 sous.

Ítem, altra peça de sinch palms, axí mateix, 1
lliura, 4 sous.

Ítem, altra peça de sinch palms, axí mateix, 1
lliura, 4 sous.

A la obra davant la Seu, 22 pedras, 85 lliures, 8
sous.

A la obra de la devallada, 24 pedras, 95 lliures,
10 sous.

Al carrer de la Devallada, 16 pedras, 75 lliures,
4 sous.

Són totas, 62 pedras, valen 256 lliures, 2 sous.

Y axí diem y fem relasió que totas las pedras que

van continuades en lo present memorial són se-
xanta-dos, estimades peça per peça, a més y a
menys, comforme van specificadas lo valor de
aquellas en dos-centes sinquanta-sis lliuras y dos
sous, 256 lliures, 2 sous, moneda corrent en ar-
dits, y en tant las estimam per lo jurament que
tenim prestat, y axí o firmam en Barcelona, als
16 de dezemebre de 1663.

Pere Pau Ferrer, mestre de casas.

Jaume Mauri, mestrea de cases.

s.n. Barcelona 27 de henero 1664.

Las docientas y cinqüenta y seis libras y dos sueldos
que importa el valor de las piedras se las podrán
retener los diputados por qüenta de lo que deben
pagar por el derecho de guerra.

El marqués de Castelrodrigo.

85r Haviéndomeb ordenado su magestad, Dios le guar-
de, pasar a servir en el govierno de los estados de
Flandes, he procurado, quanto lo ha permitido la
obedienzia y resignazión con que siempre he obede-
zido y servido a su magestad, representalle el cariño
que me causaba el dejar imperfectos los deseos, y
obras, que me trajeron a procurar el mayor bien y
seguridad deste Principado, condados y sus natura-
les, en quienes he experimentado tanto amor, obe-
dienzia, quietud y respecto, y igual promptitud a lo
que les he propuesto del real servizio de su magestad.
Y, llegándose el plazo de mi partida, no he querido
dexar de dar parte a vuestra señoría de que saldré
de aquí a 28 deste, encaminándome //85v //a Ma-
drid, para que, a medida de lo que le voy reconozi-
do, sepa donde podrá avisarme quanto fuere de su
servizio, vistiéndome en lugar del carácter de que
me desnudo el de verdadero agente de vuestra seño-
ría y de todos los más ínfimos naturales del Prinzi-
pado, en quanto alcanzare, y en demostrazión de lo
reconozido que voy. Guarde Dios a vuestra señoría
muchos años. Palazio, 26 de henero 1664.

El marqués de Castelrodrigo.

86r A.

Ac don Joseph de Casademunt, olim de Boxadós,
del Consejo de su magestad y su regente en la Real
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Canzellería deste Prinçipado, se están debiendo,
en la Real  Thesorería, por su salario y otras ocu-
paziones en servicio de su magestad, tres mil qua-
troçientas sesenta y quatro libras, nuebe sueldos y
nuebe dineros, y, siendo tant justo que se le dé sa-
tisfazión, no pudiendo acudir a ella el thesorero,
he resuelto que vuestra señoría pagué a dicho re-
gente la sobredicha cantidad del dinero que la
Diputazión debe de lo proçedido del //86v // dere-
cho de la nueba ampra, y assí vuestra señoría lo
executará, que assí conviene al servizio de su ma-
gestad. Dios guarde a vuestra señoría. Palazio,
27 de henero 1664.

El marqués de Castelrodrigo.

87/1r A. Primer febrer.

Molta il·lustre senyor.

A notícia del doctor Joan Argila, prevere, ha
pervingut, per medi de alguns dels molt il·lus-
tres senyors consistorials, que per vostra senyo-
ria se havia deliberat, dimecres, a 20 del present
mes, en lo molt il·lustre consistori, que durant
la maleltia de Gerònim Galí fos subrogat Bona-
ventura Vila, notari, en lo offici de ajudant ordi-
nari de la scrivania major del General, ordenant-
li continuàs aquella en dietari. Y, axí matex, ha
oÿt a dir que, per haver-se seguida la mort de dit
Gerònim Galí, que per vostra senyoria se voldria
anomenar persona que exercís dit offici o exer-
cici obtenia dit Galí.

E, com dita nominació de persona per exercir
dit exercici toque y specta a dit doctor Argila,
com a scrivà major de dita scrivania, y axí mateix
la subrogació, com a cosa accesòria y depen-
dent, per estar dit scrivent ordinari ad nutum
del scrivà major, comforme fou declarat a 24 de
juliol 1455, y a 9 de janer 1529, y últimament a
6 de novembre 1573, ab sentència feta en lo
molt il·lustre consistori de concell de reverent
canceller y del magnífich regent la Real Cance-
llaria, y de misser Ferrer, doctor de la Règia Au-
diència, y dels assessors ordinaris, conforme re-
sulta del llibre de la Visita, fet per misser Mir, en
lo capítol del scrivent té lo scrivà major en son
taulell, en lo número 3, lo que també és molt
vell a la present casa y scrivania major, per a què
aquella vaja ben governada, y no fassan fraus ni
extorsions algunas.

Per ço y altrement, dit doctor Argila, en dit
nom supplica a vostra senyoria sia de son servey
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revocar dita nominació y deliberació, y tenir a
bé que la nominació, tant de subrogat com de
principal, en son cas y lloch, fassa ell com a
scrivà major, y tocar-li de dret, segons ditas de-
claracions, concurrent en la dita nominació lo
abono y approbació de vostra senyoria de la
persona anomenada, conforme s’és axí observat
fins vuy, que a més és axí de justícia dit suppli-
cant ho rebrà a singular gràcia y mercè de la mà
de vostra senyoria. Lo offici, etcètera.

Oblata, prima februarii MDCLXIIII, in concisto-
rio.

Raphael Bonastra, coadjutor primus scribanie
majoris Generalis Cathalonie.

87/2r Ena la ciutat de Barcelona, dijous, a 7 del cor-
rent mes de febrer, any mil sis-cents santa-y-
quatre, devant de mi, present notari y testimo-
nis de baix scrits, ha aparegut Hiecinto Janer,
corredor, y Joseph Cortès, un dels porters del
consistori dels molt il·lustres senyors deputats
del General de Cathalunya, dels quals dit Hie-
cinto Janer ha feta relació que ha cridat y publi-
cat per la ciutat lo que li és estat manat per los
molt il·lsutres senyors deputats de aquest prin-
cipat de Cathalunya, y Joseph Cortès, porter de
son consistori, ha feta relació en aquest matex
dia que ha ficat en la casa de la Generalitat, ci-
tuada devant la Llotja, y en lo porxo de Sant
Jaume, llochs molt públichs de aquesta ciutat,
en los quals és lo major concurs de mercaders y
personas de negosi, uns papers, un de un imprès
y altre manuscrits en un full de paper, lo qual
era y és del thenor següent:

«Oid que os hazen a saber de parte y por manda-
miento de los ilustrísimos señores don fray Fran-
cisco Blasco de Lanuza, abad del real monasterio
de San Juan de la Peña, el doctor don Jayme de
Aviego y Terrer, chantre y canónigo de la santa
Iglesia de Jaca, el excelentísimo señor don Pedro
Pablo Ximénez de Urrea Zapata Fernández de
Heredia, conde de Aranda, don Francisco Espele-
ta, cavallero, don Juan Felices y don Josef Casa-
noba, diputados del reyno de Aragón. Como para
la utilidad y bien universal del dicho reyno quie-
ren hazer arendamiento de los derechos y rentas
de las generalidades del, a tiempo y por tiempo de
tres años continuos, con los pactos y condiciones y
en la forma y manera que se contiene en la capi-
tulación que tiene hecha sobre dicho. El qual en-
tienden transar en las casas de la Diputación des-
ta ciudad de Çaragoça, en la sala real de
aquella, a doze días del mes de abril primero vi-
niente deste presente año.
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Por tanto, dichos diputados dizen, intiman y no-
tifican a qualesquiere persona o personas que qui-
sieren arrendar //87/2v // los derechos y rentas de
dichas generalidades, las quales rentas y derechos
se pregonarán y estarán vanales y entienden
tranzar aquellos al más dante idoneamente y ase-
gurantemente a dicha capitulación parezca di-
cho día en dicho puesto. Y porque venga a noticia
de todos, mandan hazer el presente pregón por los
lugares públicos y acostumbrados de la presente
ciudad. Dada en la ciudad de Çaragoça, a vein-
te y seys días del mes de henero del año mil seys-
cientos sessenta y quatro, de mandamiento de di-
chos ilustrísimos señores deputados. Antonio
Mendoza, notario extracto de la Deputación». Y
que en execució y compliment del que se havia
manat en dita rahó, han fet y fan la present rela-
ció que en sí conté tota la veritat, de tot lo qual
dono fe jo, lo dit y baix scrit notari, que ha pas-
sat axí y que conech los dits Jacinto Janer com
lo dit Joseph Cortès, porter demuntdit, essent
presents per testimonis Miquel Pallarès, ciutadà
honrat de Barcelona, y Joan Trullés, mercader,
ciutadà de Barcelona.

87/3r Oida que os hazen a saber de parte y por manda-
miento de los ilustrísimos señores don fray Fran-
cisco Blasco de Lanuza, abad del real monasterio
de San Juan de la Peña, el doctor don Jayme de
Aviego y Terrer, chantre y canónigo de la santa
Iglesia de Jaca, el excelentísimo señor don Pedro
Pablo Ximénez de Urrea Zapata Fernández de
Heredia, conde de Aranda, don Francisco Espele-
ta, cavallero, don Juan Felices y don Josef Casano-
ba, diputados del reyno de Aragón. Como para la
utilidad y bien universal del dicho reyno quieren
hazer arendamiento de los derechos y rentas de las
generalidades del, a tiempo y por tiempo de tres
años continuos, con los pactos y condiciones y en la
forma y manera que se contiene en la capitula-
ción que tiene hecha sobre dicho arrendamiento.
El qual entienden tranzar en las casas de la Di-
putación desta ciudad de Çaragoça, en la sala
real de aquella, a doze días del mes de abril pri-
mero viniente deste presente año. Por tanto, dichos
diputados dizen, entiman y notifican a quales-
quiere persona o personas que quisieren arrendar
los derechos y rentas de dichas generalidades, las
quales rentas y derechos se pregonarán y estarán
vanales y entiendan tranzar aquellos al más dan-
te idoneamente y asegurante conforme a dicha ca-
pitulación parezca dicho día en dicho puesto. Y
porque venga a noticia de todos, mandan hazer el
presente pregón por los lugares públicos y acostum-
brados de la presente ciudad. Dada en la ciudad
de Çaragoça, a veinte y seys días del mes de henero
del año mil seyscientos sessenta y quatro.

De mandamiento de dichos ilustrísimos señores
deputados. Antonio de Mandoza, notario extrac-
to de la Deputación.

88/1r Aa los venerables, nobles y amados nuestros los di-
putados de la Generalidad de nuestro principado
de Cathaluña y condado de Cerdaña.

El rey.

Dipputados. Haviendo mandado que el marqués
de Castel Rodrigo passe a servir los cargos de gover-
nador y capitán general de mis estados de Flandes,
he elegido para los que servirán de mi lugarteniente
y capitán general en esse Principado y condado al
spectable don Viçente Gonzaga, gentilhombre de mi
cámara y de mi Consejo de Guerra, por la satis-
facçión que tengo de su persona y experiencias mili-
tares, y por el çelo de mi serviçio con que ha continua-
do lo que me ha hecho, que sin duda me asseguran
attenderá mucho a la conservaçión y defensa desta
provinçia. He querido avisároslo, y pues ha de repre-
sentar mi propria persona, os encargo y mando que,
demás de admitirle y acudir al juramento de la
manera que se ha acostumbrado hazer con los otros
lugartenientes y capitanes generales míos que ha ha-
vido hasta aquí, les respetéys y obedescáis en todo y por
todo, conforme los papeles que lleva, y a lo que sois
obligados, procurando por vuestra parte todo lo que
convenga al beneficio, deffensa, quietud y seguri-
dad dessa provinçia, que demás de que en esto haréis
lo que soys obligados por vuestros offiçios, reçibiré en
ello de vosotros muy accepto serviçio. Dada en Ma-
drid, a XVII de noviembre MDCLXIII.

Yo, el rey.

Christophorus Crespi, vicecancellarius. Don Di-
dacus de Sada, secretarius.

Vidit Georgeus de Castellvi. Vidit Michael de
Çalba. Vidit don Antonius Ferrer. Vidit don Pe-
trus Villacampa, regens. Vidit Exea, regens.

90/1r A.

Jhesús, Maria, Joseph.

Enb lo fet consultat per los senyors deputats y
oÿdors del General de Catalunya al noble re-
gent la Reial Cancellaria, doctors de la Reial
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Audiència, assessors y advocat fiscal del Gene-
ral infrascrits, acerca de la conferència demana-
da per part dels senyors visitadors de dit Gene-
ral de la visita del trienni 1659 pròxim passat
als senyors deputats a 23 de novembre 1663, a
effecte de conferir-se dits assessors y advocat
fiscal ab los assessors y advocat fiscal de dita vi-
sita sobre matèrias concernents a aquella, si
deuen dits senyors deputats y oÿdors de comp-
tes ordenar a dits assessors y advocat fiscal del
General que tingan dita conferènçia ab los de
la visita.

Vist lo capítol 1 del nou redrés de las Corts
1599, que dóna la forma a la visita del General.
Vist tot lo que se havia de vèurer. Attès que en
los números 9 y 10 de dit capítol 1 està disposat
que los visitadors, dins sis mesos, ço és, los tres
mesos primers la offensa, y los restants tres me-
sos la defensa, precissos y peremptoris ayen de
fer los procesos de la visita, tant contra deputats
y oÿdors, quant contra assessors, advocat fiscal y
los demés officials del General, axí residents dins
Barcelona com fora de ella, y dins tres mesos
aprés ayen de declarar y sentenciar en tots los
dits processos; y, en lo número 22, se disposa
que lo dit termini de 9 mesos per a fer dita visita
no·s puga per causa alguna prorogar ni acursar.

Consta que la dita conferència se és demanada
per part de dits visitadors sinch mesos després
de finit dit termini dels nou mesos, y axí bé fi-
nit lo offici y càrrech de visitadors. Y, encara
que per part de dits visitadors se pogués
pretèndrer estar obligats dits senyors deputats
y oÿdors de comptes admètrer dita conferència
per medi de dits assessors y advocat fiscal del
General, per quant en los números 12 y 13 del
dit capítol 1 està statuït y ordenat que lo offici
y càrrech de visitadors no sia finit ni fenesca
fins que las sentèncias que·s faran en dita visita
sien en tot effecte executades, prestant-los per
al dit effecte, en quant menester sia, ayuda y
costat los deputats y oÿdors y demés officials
del General, sots las penas en dit capítol con-
tengudas, a demés que·s troban moltas visitas
que han durat més del termini de dits nou //
90/1v // mesos, fins a la actual entrega dels pro-
cessos de aquellas que·s fa als deputats per dits
visitadors, y com encara dita entrega de pro-
cessos no·s sia feta, apar dura lo offici y càrrech
de visitadors. Emperò, per quant, com se ha
dit, lo termini de dits nou mesos per a fer la vi-
sita no·s puga per causa alguna prorogar, se ha
de dir que lo disposat en los números 12 y 13
de dit capítol 1, en quant diu que lo offici y
càrrech de visitador no finesca fins que las
sentèncias que·s faran en dita visita sien ab tot
effecte executades, se ha de entèndrer execu-
tant dits visitadors aquellas dins lo termini de
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dits nou mesos y, en cas que dins lo dit termini
no poguessen los visitadors executar las sentèn-
cias de la visita per las moltas ocupacions, o al-
trament deurien remètrer la execució de aque-
llas a dits deputats y oÿdors de comptes,
conforme inconcussament se és sempre obser-
vat en totas las visitas fetas, des del dit any
1599 fins lo die present, la qual observansa ha
interpretat axí lo disposat en los números 12 y
13 de dit capítol 1, ni és de consideració dir
que estas visitas se són prorogadas de dit ter-
mini de nou mesos, que axò seria a effecte tant
solament de disposar lo concernent a la entre-
ga dels processos feador per los visitadors als
deputats dins un temps mòdich.

Y no consta en manera alguna que los visi-
tadors, ultra dels nou mesos prefigits, ayen
exercit acte algú de jurisdicció contenciosa de
visita, en lo qual cas tant solament tenen obli-
gació dits deputats y oÿdors y demés oficials
del General de prestar ayuda y costat als visita-
dors, a més que no pot estar en mans de dits
visitadors lo differir la entrega de dits processos
tant temps y ab dit pretexta prorogar la visita,
de la qual prorogació ne suporta lo General
grans gastos de adealas, remuneracions que
donen los visitadós a sos officials per respecte
de prorogar-se tant temps las visitas ultra del
termini dels nou mesos. Per ço y altrament,
són de vot y parer que dits senyors deputats y
oÿdors de comptes no deuen donar lloch a dita
conferència.

Don Joseph de Casademunt, olim de Boxados, re-
gens.

Joannes Baptista Pastor, Regie Audiencie docto-
ris. Josephus Rull, Regie Audiencie doctoris. Jof-
freu, assessor. De Jalpi, fisci Generalis advocatus.
Vidal y Roca, assessor.

90/2r A.

Certificoa y fas fe a vostra senyoria com lo doc-
tor misser Gismundo Bofill està malalt de una
tersiana nota contínua, de diumenge pasat, que
comptàvam a 17 del present, fins lo present dia
de vui, que va continuant la malaltia dita, per
rahó de la qual no hés possible cervir lo offisi de
vostra senyoria, per lo tant fas la present. Vui a
23 de febrer 1663.

Lo doctor Joseph Basa.
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93/1r A.

Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya
proposan al excel·lentíssim senyor don Visente
Gonsaga, lloctinent y capità general de sa ma-
gestat, que Déu guarde, en lo present principat
de Cathalunya, per lo ínterim del offici de scri-
vent ordinari de la scrivania major de la present
casa de la Deputació, que vacca per mort de
Gerònim Galí, notari, són los següents: Bona-
ventura Vila, notari de Barcelona. Francisco
Torres, notari. Ramon Vilana Perlàs, notari.

Dat en Barcelona, a 8 de mars 1664.

93/2r B.

Memorialb dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya
proposan a sa magestat, Déu lo guarde, per lo
offici de scrivent ordinari de la scrivania major
de lac present casa de la Deputació, que vacca
per mort de Gerònim Galí, notari, són los se-
güents: Thomàs Capdevila, de present deputat
real del General del principat de Cathalunya. Lo
doctor Joan Bayona, de Lleyda. Albert Dionís,
de Lleyda.

Dat en Barcelona, a 8 de mars 1664.

93/3r C.

Moltd il·lustre senyor.

Obehint lo doctor Joan Argila, scrivà major del
General de Cathalunya, al orde que vostra se-
nyoria li donà de continuar en dietari la terna
que vostra senyoria pretèn donar-li de scrivent
ordinari de dit scrivà major, no obstant que la
nominació de scrivent y extrecció de la persona
de aquell li specta com a scrivà major, que és
conforme sempre en temps passat se és acostu-
mat. Per so, supplica a vostra senyoria sie servit
admètrer la present protesta, perquè no·s preju-
dique, ni dita terna li obste a son dret, reser-
vant-se aquell de donar-lo en qualsevol judici
que de dret li sie lícit y permès. Lo offici, etcète-
ra. Requerint que de la present protesta sie lle-
vat acte.

Altissimus, et cetera.

Argila, in causa propria.

Oblata, die VIII marcii MDCLXIIII in consistorio.

Franciscus Ribes, notarius.

94r A.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya, diuen que, per part de Joseph Guinart,
mercader de la present ciutat, se ha presentat
una supplicació en consistori, en effecte conte-
nint que la captura que de sa persona feren als
16 de febrer pròxim passat, y axí mateix de Jo-
seph Massart y de Pedro Delfeho los reverents
pares inquisidors del present Principat, encon-
tra ab las generals constitucions, usatges, privi-
legis, concòrdias, en actes de Cort contractadas
per auctoritat apostòlica confirmadas que·s li-
gen en lo volumen de las constitucions, sots tí-
tol de la Santa Inquisició, y en particular las
concòrdias del any 1512, capítols 3, 7, 5, 24; y
de las del any 1520, capítols 35, 38, 39 y 40; yb

últimament ab lo capítol 30, Corts 1599, y al-
tres drets, per ésser axí que la dita captura per
part dels reverents pares inquisidors s’és feta en
un pretès homicidi de Joan Matheu, també
mercader, perpetrat als 15 del dit mes de febrer.

Y com dit pretexto no done calitat, tribuint ju-
risdicció a dits reverents pares, supplica que, ab
los remeys lícits y permesos per constitucions y
capítols de Cort, isca lo consistori al reparo d’e-
lla y, havent-se comès dita supplica als assessors
ordinaris y advocat fiscal de la casa, y axí mateix,
aplicant doctors per al dit fet, a fi de aconcellar
lo que·s devia fer per part del consistori y, ab vot
fet lo die present, són stats de parer que las cap-
turas fetas de dits Guinart, Massart y Delfeho
per dita causa del pretès homisidi de Joan Ma-
theu ésser contra las ditas generals constitucions
de Cathalunya, y de ditas concòrdias.

Per ço, los dits deputats a vostra excel·lència ex-
trajudicialment, supplican sia de son servey ma-
nar provehir //94v // ab tots los remeys de justí-
cia posibles, la esmena de dit fet y observança de
ditas constitucions, concòrdias y lleys del pre-
sent Principat, que ho tindran a singular mercè
de la mà de vostra excel·lència.

1071

[ 1664 ]

a. memorial intercalat entre els folis 82v i 83r del trienni
1662-1665.
b. memorial intercalat entre els folis 82v i 83r del trienni
1662-1665.
c. a continuació una paraula ratllada.
d. suplicació intercalada entre els folis 92v i 93r del trienni
1662-1665.

a. ambaixada intercalada entre els folis 93v i 94r del trienni
1662-1665.
b. y ... 30 interlineat al marge esquerre.



97/1r A.

Senyor.

Losa deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per als llochs vuy
vaccants fins al dia present de deputats y oÿdors
de comptes dels tres estaments, proposan a vos-
tra magestat los subjectes contenguts en lo in-
frascrit memorial.

Deputats ecclesiàstichs.
Per lo loch de deputat ecclesiàstich del Capítol
de Vich, que vacca per mort del doctor Pere
Damians, se proposa:
Lo doctor Esteve Marcadal, ardiaca major y ca-
nonge de la santa Isglésia de Vich. Lo doctor
Hyerònim Riera, canonge penitencier de dita Is-
glésia.

Per lo lloch de deputat ecclesiàstich religiós,
que vacca per mort de fra don Gispert Amat, se
proposa:
Francesch Valerí, canonge de la santa Isglésia de
Barcelona, y prior de Sant Pere del Mont, del
orde de Sant Benet, del bisbat de Vich.
Fra Pere Benet Basedas.

Perb lo lloch de deputat ecclesiàstich del Capítol
de Tarragona, que vacca per haver mudat de estat
don Bràulio Sunyer a bisbe de Vich, se proposa:
Don Joseph Soler, ardiaca de Tarragona.
Lo canonge Joan Fàgia.

Oÿdors ecclesiàstichs.
Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich del Capítol
de //97/1v // Vich, quevacca per haver deixat lo
canonicat don Miquel de Boxadós y Llull, se
proposa:
Joseph Llinàs, canonge de dita santa Isglésia de
Vich.
Diego Bosch, canonge de dita Isglésia.

Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich religiós, que
vacca per mort de fra don Carlos Desgüell, se
proposa:
Fra Rafel de Nadal, dispanser de Ripoll.
Fra Aquilino de Nadal, refatorer del monestir
de Sant Cugat del Vallès.

Deputats militars.
Per lo lloch de deputat militar de la vegaria de
Barcelona, que vacca per mort de don Miquel
Ramon, se proposa:
Mossèn Pere de Albertí, inseculat ja a oÿdor.
Mossèn Joan Balthezar March y de Jalpí.
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Per lo lloch de deputat militar de la vegaria de
Tàrraga, que vacca per mort de don Carlos So-
ler, se proposa:
Mossèn Francesch Granollachs y de Millàs, in-
seculat ja a oÿdor.
Mossèn Pau Astor.

Per lo lloch de deputat militar de la vegaria de
Manresa, que vacca per mort de don Sebastià
Duran, //97/2r // se proposa:
Mossèn Joan Batista de Planella y Cruÿlles, insi-
culat ja a oÿdor.
Mossèn Pau Bover.

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Tortosa, que per mort de mossèn Joan Batista
Cerdà, se proposa:
Mossèn Anton de Pons, insiculat ja a oÿdor.
Mossèn Miquela de Sagarra.

Per lo lloch de deputat militar noble de la ve-
gueria de Vich, que vacca per mort de don Ra-
mon Çagarriga, se proposa:
Don Francisco de Areny y de Toralla, inseculat
ja a oÿdor.
Don Emanuel de Areny y deb Pueyo.c

Per lo lloch ded deputat militar de la vegueria de
Lleyda y sotsvegaria de Pallàs, que vacca per
mutasió de estat dee a ecclesiàstich de mossèn
Francesc Fontdevila, se proposa:
Mossèn Felip de Riquer.
Mossèn Joachim de Montserrat.

Oÿdors militars.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona, // 97/2v // que vacca per mort de
mossèn Gerònym de Alemany, se proposa:
Mossèn Macià Amell.
Mossènf Francisco Serra.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona, que vacca per mort de don Francisco
Xammar, se proposa:
Mossèn Pere Texidor.
Mossèn Gerònym Ferrer y de Llupià.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona, que vacca per munta de mossèn Pere
de Albertí, oÿdor militar de dita vegueria, a de-
putat militar, se proposa:
Mossèn Joan Móra.
Mossèn Joseph Móra.
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Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Manresa, que vacca pera haver muntat a deputat
militar mossèn Batista de Planella y de Conylles,
se proposa:
Mossèn Joseph de Paguera y Vilana.
Mossèn Dimas de Millàs.

97/3r Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Tortosa, que vacca per munta de mossèn Anton
de Pons a deputat militar, se proposa:
Mossèn Joseph de Melianta.
Mossèn Joseph Maranyosa.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Lleyda y sotsvegaria de Pallàs, que vacca per
munta de don Francisco de Areny y de Toralla a
deputat militar, se proposa:
Mossèn Armanter de Aguilar.
Mossèn Joseph Vigo y Riquer.

Deputats reals.
Per lo lloch de deputat real deb Barcelona, que
vacca per ésser estat desensiculat mossèn Joseph
Regàs, se proposa:
Misser Francesch Vidal y Roca, insiculat ja a oÿ-
dor real per dita ciutat.
Misser Fèlix Molins.

Perc altre lloch de deputat real que vacca per
mort de mossèn Antoni Seguí y Capella, se pro-
posa:
Mossèn Gerònym Novell, menor de dies.
Lo doctor misser Ramon Girona.

97/3r Per altre lloch de deputat real de Barcelona, que
vacca per mort de mossèn Gerònym Salavedra,
se proposa:
Mossèn Pere Pau Font, ja inseculat a oÿdor real
per dita ciutat.
Mossèn Llorens Lladó.

Per altre lloch de deputat reald de Barcelona,
que vacca per haver mudat de estat mossèn Jo-
seph Móra a cavaller, se proposa:
Mestre Fermí Poal, inseculat ja a oÿdor real per
dita ciutat.
Mestre Francesc Matas.

Per altre lloch de deputat real de Barcelona, que
vacca per haver mudat de estat mossèn Joan
Móra a cavaller, se proposa:
Mestre Joseph Llopart, insiculat ja oÿdor.
Mestre Joseph Gimbert.

Per altre lloch de deputat real de Barcelona, que

vacca per mort de misser Ramon Pujol, se pro-
posa:
Mestre Miquel Boneu.
Mestre Jaume Boneu, inseculats ja a oÿdor.

Oÿdors reals.
Per lo lloch de oÿdor reala de Barcelona, que
vacca per mort de mossèn Joan Tapioles, se
proposa:

s.n. Mossèn Francesc Lentisclà.
Misser Balthezar Fiter.

Per altre lloch de oÿdor realb mercader de Bar-
celona, que vacca per mort de Luís Claresvalls,
se proposa:
Jaume Texidor, misser.
Jaume Joseph Fontanillas, misser.

Per lo lloch de oÿdor real de Tortosa, que vacca
per mort de mossèn Rafel Bueso, se proposa:
Mossèn Pere Vidal.
Mossèn Joseph Andreu Alaix.

Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vacca per munta a deputat real de misser Fran-
cesc Vidal y Roca, se proposa:
Lo doctor misser Carlos Costa.
Lo doctor misser Francisco Campderòs.

Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vacca per munta de mossèn Pere Pau Font a de-
putat real, se proposa:
Misser Francisco Fornaguera.
Misser Pere Pau Canyadell.

Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vacca per haver muntat a deputat real lo doctor
Fermí Poal, se proposa:
Lo doctor misser Miquel Sanahuja y Boter.
Lo doctor misser Ambròs Feliu.

Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vacca per haver muntat a deputat real mestre
Joseph Lleopart, se proposa:
Lo doctor misser Miquel Caldaró.
Mestre Francesc Mas.

Per lo altre lloch de oÿdor real de Barcelona,
que vacca per munta de mestre Miquel Boreu oc

mestre Jaume Boneu, a deputat real, se propo-
sa:
Mestre Jaume Fontana.
Mestre Joseph Serra.

Dat en Barcelona, a 31 de mars 1665.
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Francisco Amell. Lo ardiaca don Jayme Co-
pons. Thomàs Capdevila.

97/4r B.

Senyor.

Losa deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per als llochs vuy
vaccants fins lo dia present de las bolsas dels of-
ficis del General de Cathalunya y casa de la De-
putasió, proposan a vostra magestat los subjec-
tes contenguts en lo infrascrit memorial.

Bolsa de regent los comptes.
Per lo lloch ecclesiàstichb de regent los comptes,
que vacca per mort de fra don Gispert Amat, se
proposan:
Don Pedro Copons, thesorer y canonge de la
santa Isglésia de Barcelona.
Don Joseph de Camporrells, ardiaca y canonge
de la santa Isglésia de Urgell.
Lo doctor Joseph Gori, canonge de dita Isglésia
de Urgell.

Per altre lloch ecclesiàstich de regent los comp-
tes, que vacca per mort de fra don Carlos Des-
güell, se proposan:
Joseph Reverter, canonge de la santa Isglésia de
Barcelona.
Don Luís de Josa, canonge de dita Isglésia.
Don Jayme de Copons, de present deputat ec-
clesiàstich.

97/4v Per lo lloch real de dita bolsa, que vacca per
mort de Luís Claresvalls, se proposan:
Mossèn Thomàs Capdevila, de present deputat
real.
Mestre Joseph Miranda.
Joseph Sabadia.

Per lo lloch real de dita bolsa que vacca per muta-
sió de estat de Joan Móra a cavaller, se proposan:
Mossèn Joan Batista Perpinyà, de Banyoles.
Mossèn Llorens Puig.
Mossèn Matheu Puig.

Per altre lloch real de dita bolsa de regent los
comptes, que vacca per mutasió de estament de
Joseph Móra a cavaller, se proposan:
Misser Pere Pau Font.
Misser Llorens Lladó.
Misser Francisco Fornaguera.

Bolsa de scrivent ordinari de regent los comp-
tes.
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Per lo lloch militar de dita bolsa, que vacca per
mort de mossèn Joan Batista Cerdà, se proposan:
Mossèn Francisco de Amell, de present deputat
militar.

s.n. Mossèn Macià de Amell.
Don Benet de Olmera.

Per lo lloch real de dita bolsa, que vacca per
mort de mossèn Lluís Claresvalls, se proposan:
Mossèn Pere Carreras, de present oÿdor real.
Mossèn Joan Carreras.
Mossèn Salvador Carreras.

Bolsa de exactor.
Per lo lloch militar de dita bolsa, que vacca per
mort de don Miquel Ramon, se proposan:
Mossèn Francisco de Nadal, de present oÿdor
militar.
Mossèn Ignasi de Nadal.
Mossèn Gerònym Xammar.

Bolsa de receptor de la bolla.
Per lo lloch militar de dita bolsa, que vacca per
mort de don Sebastià Duran y Descallar, se pro-
posan:
Mossèn Francisco de Nadal, de present oÿdor
militar.
Mossèn Ignasi de Nadal.
Mossèn Gerònym Xammar.

Per lo lloch real de dita bolsa, que vacca per
mort de Lluís Claresvalls, se proposan:
Mossèn Thomàs Capdevila, de present deputat
real.
Miquel Tarrós.
Mestre Joseph Bayona.

s.n. Bolsa de ajudant terser de la scrivania major.
Per lo lloch que vacca de dita bolsa, per mort de
Antoni Seguí y Capella, se proposan:
Thomàs Capdevila, notaria, de present deputat
real.
Joseph Calvet, notari.
Pere Boldú, notari.

Per altre lloch de dita bolsa, que vacca per mort
de Jaume Vila, se proposan:
Joan Casanoves, notari.
Epifaneo Baranguer, notari.
Pere Simenisb, notari.

Per altre lloch de dita bolsa que vacca per mort
de Joseph Paÿssa, se proposan:
Macià Marsal, notari de Barcelona.
Ramon Vilana Perlas, notari de Barcelona.
Climent Cortell, notari.
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Per altre lloch de dita bolsa que vacca per mort
de Gerònym Galí, se proposan:
Francisco Torres, notari de Barcelona.
Hyacintho Comes, notari.
Francisco Vergés, notari.

Bolsa de ajudant segon de la scrivania major.
Per lo lloch de dita bolsa que vacca per mort de
Joseph Paÿssa, se proposan:
Bonaventura Vila, notari.
Joseph Vila, notari.
Y Joseph Móra, notari.

Dat en Barcelona, a 31 de mars 1664.

102 A.
/1r

Excel·lentíssim senyor.

Losa deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen que, a 14 del mes de mars proppassat,
representaren a vostra excel·lència que, per part
de Joseph Guinart, mercader de la present ciu-
tat, se havia presentat una supplicació en consis-
tori, en effecte contenint que la captura que de
sa persona feren als 16 del mes de febrer prop-
passat y axí mateix de Joseph Massart y de Pe-
dro Delfeho, los reverents pares inquisidors del
present Principat, encontra ab las generals cons-
titucions, usatges, privilegis, concòrdias, en ac-
tes de Cort contractadas y per auctoritat
apostòlica confirmadas, que·s ligen en lo volu-
men de las constitucions, sots títol «De la Santa
Inquisició», y en particular las concòrdias del
any 1512, capítols 3, 7, 5, 24; y de las del any
1520, capítols 35, 38, 39 y 40; y últimament ab
lo capítol 30, Corts 1599, y altres drets, per és-
ser axí que la dita captura per part dels reverents
pares inquisidors s’és feta per un pretès homisi-
di de Joan Matheu, també mercader, perpetrat
als 15 del dit mes de febrer. Y com ditb pretexto
no done calitat, tribuint jurisdicció a dits reve-
rents pares, supplica que, ab los remeys lísits y
permesos per constitucions y capítols de Cort,
hisqués lo consistori al reparo de ella y, havent-
se comès dita súpplica als assessors ordinaris y
advocat fiscal de la casa,c y axí mateix, applicant
doctors per al dit fet, a fid de aconcellar lo que·s
devia fer per part del consistori y, ab vot fet lo
die de catorsa de mars proppassat, foren de pa-
rer que las capturas fetas de dit Guinart, // 102v
// Massart y Delfeho per dita causa del pretès

homisidi de Joan Matheu ésser contra las ditas
generals constitucions de Cathalunya, y de ditas
concòrdias.

Y com ara novament ajam tingut novas instàn-
sias per part dela procurador de dits Guinart,
Massart y Delfeho, representant estar molt
oprimits y gravats en ditas presons, y axí matex
supplicant que lo consistorib isca a la deffensa de
ditas contrafaccions.

Per ço, los dits deputats, altra vegada a vostra
excel·lència extrajudicialment suplican, cum-
plintc a la obligasió de llur offici, sia de son ser-
vey manar provehir ab tots los remeys de justícia
posibles, la esmena de dit fet y observança de di-
tas constitucions, concòrdias y lleys deld present
Principat, que o tindran a singular mercè de la
mà de vostra excel·lència.

102 A.
/2r

Jhesús, Maria, Joseph.

Excel·lentíssime senyor.

En lo fet consultat per los senyors deputats y
oÿdors de comptes del General al noble regent
la Cancellaria, magnífichs doctors del Reial
Consell, assessors y advocat fiscal també del Ge-
neral sobre lo disposat en lo capítol 47 del nou
redrés Corts 1599, en orde als duptes firmà lo
racional de la casa dels comptes a ell presentats,
tant per officials y ministres del General y altres
qualsevols persones que se han de declarar dins
dos dias per los senyors deputats, oÿdors y as-
sessors de la casa, en cas que los officials y minis-
tres, o en son cas lo procurador fiscal y altres
persones se senten gravats de la determinació,
pugan deduir y al·legar del gravamen devant
dels dits senyors deputats y oÿdors, y comètrer
la causa als assessors.

Vist lo dit capítol 47 del nou redrés del General,
Corts 1599, y tot lo que se havia de vèurer.
Attès que la dita determinació de dupte se fa per
dits senyors deputats y assessors summàriament
ab lo breu termini de dos dias, per modo de ex-
trajudicial cognició, lo que no impedeix que la
part, qui de dita determinació se sent gravat, no
puga principalment, y per modo de judicial
cognició, introduir causa sobre los dits gravà-
mens devant dels mateixos senyors deputats,
cometent-se la causa als mateixos assessors qui
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han extrajudicialment entrevingut en la deter-
minació de dit dupte. Attès axí mateix tot lo
que se havia de attèndrer.

Per ço y altrament, són de vot y parer que la part
que pretèn gravamen de la determinació de dit
dupte pot introduir causa devant dits senyors
deputats y oÿdors de comptes, y que aquella deu
ésser comesa als magnífichs assessors, los quals,
per modo de judicial cognició, diffinitivament
han y deuen declarar aquella, sens que per la dita
introducció de causa se suspenga la execució de
la determinació de dit dupte.

Don Joseph de Casademunt, olim de Boxados, re-
gens.

Joannes Baptista Pastor, Regie Audiencie docto-
ris. Josephus Rull, Regie Audiencie doctoris. Jof-
freu, assessor. De Jalpi, fisci Generalis advocatus.
Vidal y Roca, assessor.

103r C.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen que, inseguint l’orde de vostra ex-
cel·lència, ab lo billet és estat servit enviar-los de
15 del corrent mes de maig, contenint un orde
de sa magestat, que Déu guarde, sobre la súpli-
ca ha donat Roch Franch, de la ciutat de Gero-
na, a sa magestat, suplicant-li fos servit conce-
dir-li licència, per una vegada tant solament, de
poder substituir subjecte fel y pràtich a conegu-
da dels deputats en lo offici de ajudant segon de
escrivà major de la casa de la Deputació, el qual
fou novament extret a sort per mort de don
Gispert Amat, abat de Ripoll, axí com fou con-
cedit a son antecessor en dit offici. Y, essent
vostra excel·lència servit oyr lo consistori en
aquest particular en lo que se li offereix dir con-
forme axí està disposat en lo dit real orde.

Representam a vostra excel·lència que lo que
suplica Roch Franch no pot tenir lloch per las
rahons següents. Perquè segons lo disposat en
lo capítol 19, Corts 1433, en lo llibre de 4 Se-
nyals, foli 279, en lo qual se refereix lo exercici y
funció del ajudant segon del escrivà mayor de la
Deputació, se veu la obligació dels ajudants deb

escrivà major en haver de notar las àpoques dels
creedors censalistas en forma dins tres diasc, sots
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pena de deu lliures, y que dita pena sia aturada
per los deputats en cas tingan culpa los escri-
vans, donant-los tant solament pera excusats en
cas de malaltia, o que en un jorn fossen firmades
més de 10 àpoques, axí que se deu la personal
residència d’un fex petitb en los dits sols casos
se, y no en altres, és immune de la dita culpa del
capítol 25 de las matexas Corts en dit llibre, foli
286, se col·ligeix lo mateix que los officials de la
casa deuen acudir personalment a la residència
de sos officis, acceptat en los casos de vellesa,
malaltia o altre indisposició de sas personas,
sens culpa sua, que no podran regir lurs officis,
y dexa la Cort lo arbitre als deputats de poder
donar adjunt en dits casos. Per lo capítol 10,
Corts 1599 està disposat que lo advocat fiscal
puga tant solament substituir en son offici en
cas de malaltia, absència a diputats se’ls conce-
deix sols per dos mesos, y a oÿdors per quatre,
assessors y altres officials sols per dos mesos,
com axí està disposat per differents capítols de
Cort en lo capítol 89, Corts 1599, se // 103v //
disposà que qui obtinga lo offici de gràcia, del
qual és la del ajudant segon de escrivà major, no
pot desexir-se d’ell ni fer per partit algú, antes se
ha de acabar y consumir ab la vida dels que·ls
obtenen, y lo mateix disposan differents capítols
de constitucions.

En la confirmació de constitucions y privilegisc

que sa magestat fou servit fer a la Generalitat y
Principat, dada en Madrit, a 19 de janer del any
passat 1654, se reservà para insiculació los offi-
cis de gràcia de la casa de la Deputació, entre los
quals se troba ésserd de insiculació, el que obté
dit Roch Franch, como en exa conformitat és
estat extret, y que sa magestat ordenà que en tot
sien guardats los capítols de Cort. Y en la insicu-
lació se féu dels tres officis de notaris, fou sa ma-
gestat, servit abe son real orde, dat en Madrid als
20 de febrer 1657, disposar que ningun de dits
tres officis puga servir-se per substitut ni subro-
gat, sinó que aquells se ayen de servir personal-
ment, ni lo dir se ha servit en temps de don Gis-
pert Amat ne en consideració, puix sa magestat,
continuant ab dits decrets ordena que se enten-
ga, no obstant qualsevol ús y estil que en lo pas-
sat se aya observat en los dits tres officis. Per lo
que, representant a vostra excel·lència que dita
nominació de substitut demana dit Roch
Franch encontra ab los referits capítols de Cort
y no los altres, y axí mateix ab los reals decrets
de sa magestat, axí que no pot tenir lloch la sú-
plica, ans bé, deu servir personalment dit offici.
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104r A.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen que, a 14 del mes de mars proppassat
y a 14 del present y corrent mes de maig, repre-
sentaren a vostra excel·lència que, per part de
Joseph Guinart, mercader de la present ciutat,
se havia presentat una supplicació en consistori,
en effecte contenint que la captura que de sa
persona feren las 16 del mes de febrer proppas-
sat y axí mateix de Joseph Massart y de Pedro
Delfeho, los reverents los reverents pares inqui-
sidors del present Principat, encontra ab las ge-
nerals constitucions, usatges, privilegis, concòr-
dias, en actes de Cort contractadas y per
auctoritat apostòlica confirmadas, que·s ligen
en lo volumen de las constitucions, sots títol
«De la Santa Inquisició», y en particular las
concòrdias del any 1512, capítols 3, 7, 5, 24; y
de las del any 1520, capítols 35, 38, 39 y 40; y
últimament ab lo capítol 30, Corts 1599, y al-
tres drets, per ésser axí que la dita captura per
part dels reverents pares inquisidors s’és feta per
un pretès homicidi de Joan Matheu, també
mercader, perpetrat als 15 del dit mes de febrer.
Y, com dit pretexto no done calitat, tribuint ju-
risdicció a dits reverents pares, supplica que, ab
los remeys lícits y permesos per constitucions y
capítols de Cort, isqués lo consistori al reparo
d’ella y, havent-se comès dita súpplica als asses-
sors ordinaris y advocat fiscal de la casa, y axí
mateix, applicant doctors per al dit fet, a fi de
aconcellar lo que·s devia fer per part del consis-
tori y, ab vot fet lo die de 14 de mars proppas-
sat, foren de parer que las capturas fetas de dit
Guinart, Massart y Delfeho per dita causa del
pretès homisidi de Joan Matheu ésser contra las
ditas generals constitucions de Cathalunya, y de
ditas concòrdias. Y com may hagen cessat las
instànsias del procurador de dits Guinart, Mas-
sart y Delfeho, supplicant que lo consistori isca
a la deffensa de ditas contrafaccions.

Per ço, los dits deputats, cumplint a la obligació
de llur offici, tercera vegada, a vostra excel·lèn-
cia extrajudicialment suplican sia de son servey
manar provehir // 104v // ab tots los remeys de
justícia possibles, la esmena de dit fet y obser-
vança de ditas constitucions, concòrdias y lleys
del present Principat, que ho tindran a singular
mercè de la mà de vostra excel·lència.

108 Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿ-
/1r dors de comptes del General de Cathalunya

proposan a vostra excel·lència per lo offici de
deputat local de dit General de la ciutat de Lley-
da, per lo resíduo del present y corrent trienni,
que vacca per no haver tingut tret lo despaig per
lo present trienni, són los següents: lo doctor
Joseph Bayona. Lo doctor Joseph Miranda. Lo
doctor Jaume Ferrer.

Dat en Barcelona, a 25 de juny 1664.

108 A.
/2r

Estab ciutat de Barcelona procura per tots medis
que sa magestat, que Déu guarde, revoque la
pragmàtica dada en Sant Lorenzo el Real, en 29
de octubre 1658, publicada en esta ciutat als 4
de agost 1659, que és sobre las differèncias de
las monedas, pagaments, fets y fahedors, y luhi-
cion de censals, axí·s del temps de las turbacions
de esta ciutat y província com per avant.

Lo duch, mi senyor, que Déu guarde, vist que las
universitats de sos estats havian fetes, y per ha-
vant avian de fer, moltas luhicions de censals y
sos danys los ne podrian resultar y al bé públich
de tota la província, com a primer cap y protector
d’ella, ha donat memorial a sa magestat, suppli-
cant-li fos servit que la dita pragmàtica tingués
subsistència y, per aconseguir-ho ab més facili-
tat, me ha manat escriga a vostres mercès fessan
procura per a dar memorial al rey, nostre senyor,
en la conformitat que sa excel·lència lo ha donat,
y per a representar a sa magestat tot lo que con-
vinga a la persona que va anomenada en la minu-
ta del poder que va ab esta, que en eixa conformi-
tat lo han de atorgar, advertint que lo han de
atorgar totas las universitats de aqueixa vegueria
de Sagarra, y quant envien síndichs, per atorgar-
los aquestos han de tenir poder de la universitat,
y fer que de tot conste en la procura, la qual re-
metran ab la major brevedat possible, legalisada
de tres notaris, que a eixas universitats los impor-
ta molt que la pragmàtica tinga son degut effec-
te, que //108/2v // altrament totas las luhycions
fetes y fahedores estaria en contingènsia haver-
las de pagar ab moneda de plata, ya vehuen los
danys se’ls ne vindria a seguir, y lo duch, mi se-
nyor, procurarà lo remey per vostres mercès, la
brevedat importa en remètrer lo poder, assí per-
què yo lo envie a sa excel·lència. Guarde Deu a
vostres mercès, Barcelona, 26 de maig 1664.

Maurici de Lloreda.
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111r A.

Don Vicent de Gonzaga, loctinent y capità ge-
neral.

Noblea y amats de la real magestat los deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalu-
nya, en Barcelona residints. Importa el servei de
sa magestat, que Déu guarde, se posen en mà y
poder del pagador Juan de Gachapai deu mília
lliures, moneda barcelonesa, del diner teniu en
poder vostre que·s deu a sa magestat, resultant
del dret de sedas, sombreros y cartes, vulgar-
ment dit de la nova ampra, per consemblants se
han de gastar promptament per la prosecució
de la fàbrica del palau nou se ha comensat fabri-
car en la present ciutat. Diem-vos per ço, y ma-
nam, que encontinent vos serà nottifficat aquest
nostre orde, sens mora ni dilació alguna, tota
rèplica y consulta cessants doneu, y ab tot effec-
te lliureu al dit pagador Juan de Gachapai las di-
tas deu mil lliures, que cobrant àppocha o rebu-
da de aquell, en virtut de aquest orde nostre,
sens admetra en legíttima datta y descàrrech,
attès axí proceheix de nostra determinada vo-
luntat. Dat en Barcelona, als XVIII de juliol
MDCLXIIII.

Don Vicente Gonzaga.

Vidit de Casademunt, olim de Boxados, regens.
Anton Reart.

Registrata. In Curie locumtenencie, quarto, fo-
leo CLXXX.

Su excelencia manda a los diputados y oydores de
qüentas del General de Cathaluña entreguen al
pagador Juan de Gachapai diez mil libras mone-
da barcelonesa, del dinero que tienen de su ma-
gestad del drecho de la nueva ampra.

112 B.
/2r

Losb deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, dihuen que Joan de Gachapay
los donà un orde vostra excel·lència, despachat
per Cancellaria, en què los mane paguen deu mí-
lia lliura de aquexes que prengueren del dret de
guerra, quant últimament serviren a sa magestat,
que Déu guarde, ab un tèrcio en las guerras pas-
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sadas. Trobant-se confusos en la execució de dit
orde, per a què en los dos anys que són consisto-
rials han pagat, de orde de sa magestat y de son
lloctinent, trenta mil scuts, poch més o manco, y
també se veuhen apretats dels acreadors de la
Generalitat, entre los quals són hospitals, iglé-
sias, catredrals, parròquias, religiosos, religiosas,
viudas, pubills y altres necessitats, que alcasan a
la Generalitat en quinse pencions –summas con-
siderables–, per la qual causas estan clamant,
opresos de la necesitat y falta del cello divino que
cessa, no corresponent la Generalitat a la satisfac-
ció dels deutas carregats per sa magestat y Corts
en antecedents serveys de sa magestat. Y tant
més se desconsolan quant vehuen que en tot cas
servey per servey consideran anterior al seu. Au-
mentan novament sas instànsias quant, creient
que los deputats, per las rahons representades,
darian lloxch a que fossen pagats, y tots han ja fir-
madaa carta de paga per una pensió y, havent ja
disposat per sas necessitats del diner, se veihen
frustats de lograr la pocessió de ell, per la qual
causa y respecta se han de originar y proseguir
entre ells plets, vehent que sols imposibilitan las
cobranças, pus unas tenen sessió de altres y, so-
bra no cobrar, consumen la hisienda litigant en
deservey de sa magestat.

Per los quals respectas suplican a vostra ex-
cel·lència mane attèndrer al representat, prome-
tent se servirà vostra excel·lència deliberar lo
que serà més servey de Déu y de sa magestat y
del Principat, que ho tindran a singular mercè
de la real mà de vostra excel·lència.

112 A.
/3r

Memorialb dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya pro-
posan a sa magestat, Déu lo guarde, per lo offici
de sobrecullidor de la col·lecta de Trem y Pallàs y
Vall d’Eran, que vacca per mort de Joseph Sansa,
són los següents: Joseph Vigo y Riquer. Don
Luís Areny. Lo doctor misser Joseph Areny.

Francisco Amell. Lo ardiaca don Jayme de Co-
pons. Pere Carreras.

Dat en Barcelona, a XXXI de juliol MDCLXIIII.

112 B.
/4r

Memorialc dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya
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proposan al excel·lentíssim senyor don Vicente
Gonzaga, loctinent y capità general de sa ma-
gestat, que Déu guarde, en lo present principat
de Cathalunya, per lo ínterim del offici de so-
brecullidor de la col·lecta de Trem y Pallàs y
Vall d’Eran, que vacca per mort de Joseph San-
sa, són los següents: Joseph Vigo y Riquer. Don
Luís Areny. Lo doctor misser Joseph Areny.

Francisco Amell. Lo ardiaca don Jayme de Co-
pons. Pere Carreras.

Dat en Barcelona, a XXXI de juliol MDCLXIIII.

113 C.
/1r

Die XXXI julii.

Miquela Païssa, llibreter, ciutadà de Barcelona,
que ha jurat et cetèra, dir la veritat, etcètera.

Interrogat que diga vuy, die present, a quin
preu se ven en Barcelona comunament la raima
del paper de Gènova, fi, picat y igolat, y net de
costeras; y la rayma del paper de estampa; y axí
mateix la rayma del paper de la forma major y
mitjana; y axí mateix la pessa de las plomas de
sisne, la pessa y de Irlanda.

Et dixit, que la rayma del paper picat y igolat,
net de costeras, val a raó de vint-y-vuyt reals la
rayma; y sens igular y picar val vint-y-quatre re-
als y mitg la rayma; y la mà del paper de la forma
major se ven a rahó deu reals la una; lo paper
mitjà a quatre reals la mà; y las plomas de sisne a
sou la pessa, y las plomas de Irlanda a tres diners
la pesa; y la rayma de estampa val a tretsa reals la
rayma. Y assò diu saber per ser llibrater y vèn-
drer en los preus referits las ditas mercadarias.

Fuit sibi lectum et perseveravit.

Dicto die.

Joan Selma, llibreter etcètera. Interrogatus ut
supra, et cetera.

Et dixit, que la rayma del paper picat y igolat, y
net de costeras de Gènova, val en la present ciu-
tat a rahó vint-y-set reals y mitg la rayma, y la
rayma del paper sens igular y picat a rahó vint-y-
quatre reals y mitg la rayma; y la mà del paper
de la forma major a rahó deu reals la mà; y la del
paper mitjà a vuit sous la mà; y las plomas de sis-
ne a un sou la pessa, y las plomas de Irlanda a

tres diners cada una; y la rayma del paper de es-
tampa a rahó tretsa reals. Y assò diu saber per
ser ell llibrater // 113/1v // y tenir experiènssia y
comprar y vèndrer a dit preu dita mercadaria.

Fuit sibi lectum y perseveravit.

Dicto die.

113 B.
/2r

Sua magestad, Dios le guarde, se ha servido de
mandarme escrivir un real despacho del tenor si-
guiente:

«Spectable don Vizente Gonzaga, mi lugarthe-
niente y capitán general, etcétera. Por part de
Roque Franch, de la ciudad de Gerona, se me ha
presentado el memorial, cuya copia es la inclussa,
en que, por las consideraciones que refiere, me su-
plica le haga merced de que, por una vez sólamen-
te, pueda substituir persona ábil y sufiçiente este
offiçio que tiene de ayudante segundo del escriva-
no mayor de la Diputación de esse Prinçipado, y
antes de ressolver en esta súplica, ha pareçido en-
cargar y mandaros que, oyendo a los diputados so-
bre ella, me informéis de lo que se os offreçiere y
pareçiere.

Vuestra magestad merced de ser uno de los que
ocupan la bolsa para el offiçio de segundo ayu-
dante de escrivano mayor de la Diputación de
Cathalunya, el qual offiçio vacó por muerte de
don Gispert Amat, y que su salario sólo son 160 li-
bras de ardites.

El suplicante señor tiene su cassa y hazienda en
Gerona, y por otra parte es escrivano que la Bai-
lía General tiene nombrado para las cabrevaçio-
nes y cobro de las rentas reales en todo aquel dis-
trito asta el col de Pertús, línea al presente final
de aquel Principado, // 113/2v // para que, visto
todo, ressuelva lo que más conbenga. Dada en
Madrid, a 4 de abril de 1664. Yo, el rey. Don Di-
dacus de Sada, secretarius.»

Y para que pueda satisfaçer a la real orden de su
magestad, me dirá vuestra señoría lo que se le of-
freçe con vista de la copia a el memorial que ha
pressentado el suplicante. Guarde Dios a vuestra
señoría muchos años. Barcelona, a 15 de mayo de
1664.

Don Vizente Gonzaga.

Señores diputados del General de Cathaluña.
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113 Còpia. C.
/3r

Señor.

Roquea Franch, çiudadano onrrado de Barcelo-
na y veçino de la ziudad de Gerona, diçe que, en
premio de sus serviçios, le hiço vuestra magestad
merced de ser uno de los que occupan la bolsa para
el offiçio de segundo ayudante de escrivano mayor
de la Diputación de Cathaluña, el qual offiçio
vacó por muerte de don Gispert Amat, y que su
salario sólo son 160 libras de ardites.

El suplicante, señor, tiene su cassa y hazienda en
Gerona, y por otra parte es escrivano que la Vai-
lía General tiene nombrado para las cabrevaçio-
nes y cobro de las rentas reales en todo aquel dis-
trito asta el col de Pertús, línea al presente final
de aquel Principado, // 113/3v // para que, visto
todo, ressuelva lo que más conbenga. Dada en
Madrid, a 4 de abril de 1664. Yo, el rey. Don Di-
dacus de Sada, secretarius.

Y para que pueda satisfaçer a la real orden de su
magestad, me dirá vuestra señoría lo que se le of-
freçe con vista de la copia a el memorial que ha
pressentado el suplicante. Guarde Dios a vuestra
señoría muchos años. Barcelona, a 15 de mayo de
1664.

Don Vizente Gonzaga.

Suplica a vuestra magestad que, [...] a la dicha
ocupazión, por ser del real servicio de vuestra ma-
gestad, y ser el salario del dicho offiçio tan corto, le
haga merced, por una vez tantum, que pueda
sustituir sugeto tan fiel y plático en el dicho offi-
cio, como hiço el difunto y otros semejantes, que
reçivirá merced.

116 A.
/1r

Moltb il·lustres senyors:

Obeint la orde de vostra senyoria dels 18 de
juny pròxim pasat, aserca de fer anar la casa del
General d’esta ciutat en lo encant públic, la dita
casa s’és lliurada per lo preu de sent vint-y-tres
lliures. La qual obra s’és lliurada a mestre Pere
March, d’esta ciutat, y me apar e sab gran co-
moditat, vist lo que és cremada y desruïda, y per
lo tant suplico a vostra senyoria se servís coma-
nar despetxar orde per obrar dita casa, per tenir
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ja obligat an un acte, y s’és finat és al sobredit
mestre March, y enviata ab esta a vostra senyoria
la tava de les obres neseràries se an menester en
dita casa. Déu a vostra senyoria guarde. De la
Seu de Urgell y agost als 17 de 1664.

Humil servidor de vostra senyoria que ses mans
besa.

Ermengol Pujol, deputat local.

116 Quib vulla entendre en adobar la casa del Gene-
/2r ral de la ciutat de Urgell, so és, les obres se-

güents y nesesàries. Primo, los sostres sobirans
que se an de fer ab fusto y guix. Més, an de tor-
nar y posar a son punt los tabiques o envans del
cap de casa. Més an de fer dos portes ab dos
aposentos de cap de casa. Més una porta a la
cuyna y reboser, la xemeneia y un tros se té de
adobar dins de ella. Més altra port a la sala. Més
a de rebosar la paret cremada. Més an de fer una
escala per a pujar al cap de casa de guix. Més
una porta a mitja escala. Més una porta per lo
aposento de debaix. Més an de posar nou bi-
gues al sostre de la cuina ab trebol. Més an de
fer un taullell a la porta de la botiga obrat de
guix y fusta. Més se à de rebosar les parets ne-
sesàries que la pluja à destruïdes lo temps que és
estada descuberta. E, sàpia aquell que voldrà
enpèndrer lo adobar dita casa que à de adobar
ab guix, cals y arena, fusta y farramenta nesesà-
ria per dita obra, y de ser a coneguda de dos
mestres experts, digue-i qui dir y voldrà, que·l
que per menos la adobarà en aquell se lliurarà. E
sàpia que, fet lo consert, à de donar idònes fian-
ses a coneguda del diputatc d’esta ciutat, per a
què en cas que no volgués passar avant fent lo
consert, puga dit deputat local fer obrar dita
casa a costes y despeses del principal y ses fian-
ses, y advertint que se à de posar mà a la obra al
cap de vuyt dies se’l donarà orde.

Pujol, deputat local.

117 Moltd il·lustre senyor.
/1r

Als 20 de juliol 1659 fou condemnat Sebastià
Puig, brasser, habitant en la vila y castell de Ca-
lonja, bisbat de Gerona, naturale de la vila de
Palafrugell, per lo jutge ordinari de dita vila y
baronia, a remar en les galeres per espay de sinch
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anys, y als 22 de dit mes fou entregat a don Do-
mingo Pinto, capità de la galera anomenada
Sant Miquel de Espanya, per lo batlle de dita
vila de Calonje, com apar de la còpia de dita
sentència y entrega que se exibeix y presenta a
vostra senyoria. E com sien ja passats los sinch
anys per espay dels quals avie de remar dit Puig
en dita galera, los quals finiren y se acabaren als
21 de juliol proppassat, y per consegüent no pa-
gue ni dega dit Puig ésser més detingut en dites
galeres. Per tant y altrement, suplica dit Puig eo
per ell Joseph Rexach, sastre, habitant en la vila
de Palafrugell, son cosí germà, a vostra senyoria
que sie servit ordenar que sie relaxat y extret de
dita galera, y posat y reduhit en sa prístina lli-
bertat, y que per dit efecte sien fetes y despedi-
des les provisions oportunes y nescessàries, se-
gons lo estil y justícia ministrada. Offici.

Altissimus. Comes.

117 Jesús, Maria sie ab tots los Josephs.
/2r

Josepha Casamitjana, en lleys licenciat, en la vila
de Palamós domiciliat, jutge ordinari de la cort
ordinària del castell y baronia de Colonja per lo
excel·lentíssim senyor duch de Cessa, compte
de Palamós y baró de dit castell y baronia de
Colonja. Vist lo procés criminal feta a instància
del procurador fiscal de la cort de dit castell
contra Sabastià Puig, brasser, habitant en dit
castell, impetat de diversos delictes, y asse-
nyaladament la denunciació feta per dit procu-
rador fiscal y les deposicions dels testimonis de
aquella rebuts. Vista la deposició de dit Sabastià
Puig, brasser, a quinsa de maig mil sis-cents sin-
quanta-nou. Vista la publicació de ditab enques-
ta, ab llicència de advocat y procurador, y termi-
ni competent per a deffensar-se. Vistas las
deffensas donades per part de dit Sabastià Puig,
y los testimonis sobre de aquellas. Vista la publi-
cació de ditas deffensas y assignació a sentència. 

Vist tot lo que se devia de vèurer. Attès que en-
tre altres delictes està impetit que, als vint-y-
sinch de mars, mil sis-cents sinquanta-nou, posà
metsinas y veneno en un barral ple de vi, ab in-
tent de enmetsinar y matar a Magdalena Puigc,
muller sua, tenint determinat intent de executar
dita mort y deixant per dit effecte lo barral en
casa Margarida Catina, en la qual tenia de fer
anar esmorzar a sa muller per a matar-la ab ditas
matsinas. Attès que dit delicte està provat ple-
nament ab la confessió judicial de dit Sabastià
Puig, y ab la confessió extrajudicial de la qual

deposà Pere Neffa y altres indicis y famaa, dels
quals testifican Francesch Franquesa, parayre,
Pere Neffa, brasser, Martí Franquesa, pagès,
Pere Bou, pagès, Pere Bartelí, y altres. 

Attès axí mateix dels mèrits del prossés consta
estar dit Sabastià Puig, impetit de altres //
117/2v // delictes de las quals resulta ser home
de mala qualitat. Attès que, per la atrocitat de
dit delicte in viam juris punitur affectus licet
non ser quator effectus, majorment quando de-
ventur ad actum proximum, com en aquest cas
en lo qual no sols se prepararen ànimo delibera-
to per a matar, però encara preparadas se apor-
taran en lo lloch hont se havia de executar, y en-
cara que se pretenga ab las deffensas donadas,
des de lo article vint-y-quatre fins en quoranta,
que lo preparar dita víspera matar dita Magdale-
na Puig no és digne de pena alguna ordinària ni
extraordinària, saltim corporis afflictiva, per
ocasió de ser dita Magdalena Puig dona que viu
desordanadament, donada al vici de la censuali-
tat, y que fa mal de son cos, y que axí ere lícit al
marit castigar-la quavis punicione saltim ad
mortem non excedent y que solum tenetur de ex-
cessu punicionis, no havent-se seguit mort ni
dany considerable.

Però, attès que dels testimonis ministrats en
deffensa, consta que dita Magdalena Puig sols
féu mal de son cos violantada de Antoni Pujol,
estant per mosso en sa casa, y que expostes esta-
va tinguda per dona molt honrada, sens que
conste haver-la altri coneguda, per lo que no·s
pot dir adúltera ni scandelosa, per faltar lo vo-
luntari consentiment, com consta dels dichos
de Pere Sureda, parayre, Anna Castellona y la
mateixa Magdalena Puig, testimonis ministrats
en deffensa de dit reo. Et quidquid sit de predic-
tis no és lícit al marit ex intervallo matar a la mu-
ller ab pretextu de adúltera ni preparar veneno y
matsinas per a matar-la per dita causa, ab ànimo
deliberat de conseguir la mort de sa muller. Y
axí bé, encara que cesse la pena ordinària per no
haver-se seguida la mort, no emperò la extraor-
dinària del veneffici, attenat habita concidera-
cione ad qualitatem persone preparantis vene-
num. Estes y altres cosas de attèndrer attesas.
Vista lab assignació a relació feta. Vistos los vots
dels magnífichs doctors. Vista la assignació a
sentència feta per lo dia y hora presents, ab con-
tinuació dels següents, als quals altra vegada a
chautela assigna.

Vistas las cosas de // f.s.n. // vèurer de dret y te-
nint a Nostre Senyor Déu devant dels ulls y sos
Quatre sagrats Evangelis, sentencià, pronuncià
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y declarà de vot de dits magnífichs doctors, y
aquell y conclusió d’ells inseguint, y a dit Sabas-
tià Puig, reo, condempnà a remar per spay de
sinch anys en galeras, per a què se servesca al dit
de pena, y als demés de exemple, y que li sia do-
nada còpia de la present sentència per lo scrivà,
sens algun salari.

Casamitjana, jutge.

Lata lecta in scriptis publicata et promulgata
fuit hujusmodi sentencia pronunciacio sive decla-
racio per dictum magnificum dominum judice,
sed eutem more solito judicis vite et rectem judi-
catis in quadam chatreda cortii existente intus
curiam ejusdem castri de Colonico. Et de ejus
mandato lecta et publicata per me, Joannem Fer-
rer, notarius et scribam infrascriptum die viges-
sima mensis julii, anno millessimo sexcentessimo
quinquagessimo nono, instante et dictam senten-
ciam fieri et promulgari petente dicto venerabi-
lem Joanne Bolega, fisci procuratore et dictam
sentenciam audiente dicto Sabastiano Puig et
presentibus ibidem pro testibus Antonio Ferrer,
corderio, et Joannes Barnes, laboratore de Coloni-
co, et aliis quam plurimis ibidem presentibus in
multitudinem copiosa.

Adveniente autem die vigessima prima supradic-
torum mensis et anni, fuit facta per honorabilem
bajulem ejusdem castri de Colonico, ent regatio
infrascripta de persona supradicti Sabastiani
Puig nobili domino don Dominico Pinto dui ter-
remis vocate Sancti Michaelis de Spanya, in hunc
qui sequitur modum:

A veynte y uno de julio de mil seiscientos sinquen-
ta y nueve, el señor bayle de Calonja ha entrega-
da en la galera de San Miguel, la persona de Sa-
bastián Puig, natural de la Palafrugel, que viene
condennada para sincho años, fecha en el muelle
de Palamós // s.n. // y dentro la misma galera,
siendo presentes por testigos Raymundo Comas y
Juan Pallí y Molla, naturales de Colonja, y el se-
ñor Domingo Pinto, capitán de dicha galera lo
firmó de su mano, de que doy fe.

Don Domingo Pinto.

Juan Ferrer, notario.

Copia hac in hys precedentibus duobus papireii
foliis hujus majoris forme alieno chalamo acripta
presenti comprehensa scripta fuit ab originali
processu inquisicionis formate in scribania publi-
ca curie ordinarie catri et baronie de Colonico, et
penes domini Joannem Farrer, notarius, et ajus-
dem inquisicionis et curie ecribam et cum suo ori-
ginali bene et fideliter correcta et comprobata, ut
igitur videm copie in indicio et extra ab omnibus
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adhibeatur plena fides. Ego, Petrus Gallart, no-
tarius et scriba publicus dominus notariarum et
scribaniarum publicarum ville et [...] comitatus
Palamosiorum ac baronie et castri de Colonico
diocesis Gerunde, in dicta villa Palamosiorum
populatus, me subscribo et meum appono sig +
num.

118r A.

Franciscoa Alonçio, alguasil desta Audiensia, no-
tifica a Antoni Dou, como en la Audiensia del se-
ñor don Francisco Marrón, auditor del exérsito
en biente deste mes se pronunció centencia contra
el dicho, en que sale condena a seys anyos de galera
al remo y sin sueldo, y que sirve a su magestad en
las d’Espanya, como más largamente consta, y
assí mismo a Ramon Marcell y Antoni Pagès, que
sirvan cinco en dichas galeras a el remo y sin suel-
do.

Bisbal y noviembre, a veinte y ocho de 1658 anyos.

Antonio Carmona.

119 A.
/1r

Sub magestad, Dios le guarde, se ha servido de
mandarme escrivir un real despacho del tenor si-
guiente.

«Spectable don Vizente Gonzaga, de mi Conssejo
de Guerra, mi lugartheniente y capitán general.
Por los escrivanos de mandamiento y de registro
de essa lugarthenenzia general, se me ha pressen-
tado el memorial y copia de la orden que dió el
marqués de Olías y Mortara siendo lugarthenien-
te y capitán general en esse Principado, en 24 de
noviembre de 1654, que se os remiten con esta, en
orden a que, estando inseculados algunos dellos en
las bolsas de los offiçios de las casas de la Diputa-
zión, se les impide el poder sortear con pretexto de
ser offiziales reales, aunque no tengan jurisdic-
ción, a título de un capítulo de Corte que alega el
síndico de aquellas casas, siendo assí que en otro,
publicado el mismo día, que es el 54 de las Cortes
del año 99, se dispone que los offiziales reales que
no tienen jurisdizión, sean admitidos, como se ob-
serva en algunos officios reales, que refiere lo que
también se ha declarado por diversas sentenzias
reales, y en particular a 4 de noviembre de 1596,
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en favor // 119/1v // de Joachín Setantí, alcayde
del castillo de Balaguarda, y el marqués lo man-
dó executar en el comissario general don Miquel
Ramon, como más en particular la veréis por di-
chos papeles, y ha pareçido, antes de tomar ressolu-
zión en dicha súplica, que, haviendo oýdo a los di-
putados y conselleres en ello, lo comuniquéis todo
con los dessa Real Audiencia, y conferido en ella
la materia y, teniendo pressentes la resserva que
me hize de las inseculaziones de los offizios de di-
chas casas, y lo demás conçerniente y dependiente
della, me avisaréis de lo que a todos se ofreçiere y
pareziere, para que, entendido, mande tomar la
resoluzión que más combenga. Dada en Buen Re-
tiro, a 12 de julio de 664. Yo, el rey. Don Didacus
de Sada, secretarius».

En cuya execuzión vuestra señoría me dirá la ra-
zones que se le offrezen de su parte para que yo las
pressente a su magestad, en conformidad de lo
que se sirve mandarme. Guarde Dios a vuestra
señoría muchos años. Barcelona, a 25 de julio de
1665

Don Vicente de Gonzaga.

Señores diputados de Cataluña.

119 El marqués de Olías y Mortara y Çarreal, locti-
/2r nent y capità general.

Noblea, amats y fael de la real magestad los con-
cellers y Consell de Cent de la ciutat de Barcelo-
na. Per vostra carta de set del corrent, a nós escri-
ta, havem entès la resolució que se ha pres en lo
Consell de Cent de aqueixa ciutat de que Miquel
de Ramon, comissari general de la cavalleria del
troso de Cathalunya de aquest exèrcit, no pot
concórreren los officis, onors y beneficis de la
casa de aqueixa ciutat, per disposar-lo axí lo real
privilegi del seraníssim senyor rey don Fernando,
dat en Ocanya, als tretza de dezembre mil qua-
tra-cents noranta-vuy, prohibint poder tenir dos
oficis los officials de sa magestad, y que en cas ne
sia extret algú sia aquell subfocat y extret altre en
son lloch, y perquè lo dit privilegi no comprèn ni
parla dels officials reals, que no tenen jurisdicció,
ni dels que tenen sols la mòdica coherció extraju-
dicialment, comforme és estat declarat ab diver-
sas sentèncias reals, y en particular ab la de quatra
de nohembre mil sinch-cents noranta-y-sis, a re-
lació del noble don Lluýs de Paguera en favor de
Joachim Satantí, alcait del castell de Bellaguarda,
contra lo síndich de aqueixa ciutat. Y, després,
aja declarat lo mateix lo senyor rey don Pheliph,
en lo capítol sinquanta-quatra dels capítols y ac-
tes de Cort de las Corts del any mil sinch-cents

noranta-nou, ab lo qual, havent los brasos supli-
cat a sa magestad que los officials, axí ab jurisdic-
ció com sens ella, no poguessen con concórrer a
diputats ni altres officis de la Diputasió ni de las
ciutats, vilas y llochs de Cathalunya, fonch, per sa
magestad, posat lo decret.

Plau a sa magestad, quant als officials que tenen
jurisdicció, deixant en favor dels que no la te-
nen, la permició de poder obtenir-los, y en
aquesta conformitat se sia observat y observa
vuy en dia en la casa de la Diputasió en totas las
extraccions se han fet en aquella dels officis de
deputats, oÿdors, habilitadors y insiculadors y
altres, en las quals són estats admesos, axí dit
Miquel de Ramon, com també en tots los de-
més officials de guerra, ab exprés motiu de que
no estavan compresos baix lo nom de officials
reals, per no exercir aquells jurisdicció, confor-
me o declara y ordena lo senyor don //119/2v //
Joan de Àustria als diputats y oÿdors de comp-
tes del General de Cathalunya, y als abilitadors
de la extracció llevors fahedora ab semblant des-
paix, dat a vint-y-quatra de maig mill sis-cents
sinquanta-y-quatra, lo qual fou obeÿt y posat
per aquells en deguda execusió. Y com en
aqueixa casa se haja també observat lo mateix,
havent admès a Pedro Planella, capità de cava-
lleria del dit troso de Cathalunya al offici de re-
goneixedor de monedas, y al mestre de camp
Francesch Granollachs y de Millars al de Con-
sell de Cent, servint lo dit càrrech de mestre de
camp, ab patent y despaig de sa magestad. Y a
differents officis de aqueixa casa sian estats ad-
mesos moltes perçones que tenen asentada pla-
sa de artillers y officials de la artilleria en los lli-
bres de sa magestad, essent tinguts y reputats, y
per tal públich y palesament, y no sia just que en
una cosa tan assentada y certa se fasse novedat
alguna, ans bé, sia molt comforme a rahó y jus-
tícia que dits officials de guerra y altres que no
tenen jurisdicció sian admesos en los officis, ho-
nors y beneficis de aqueixa casa.

Per tant y altrament de nostra certa sciència y
real auctoritat de què usam deliberadament y
consulta, vos diem y manam que a dit Miquel
de Ramon y demés officials y gent de guerra, en
conformitat del sobredit, los deixeu concórrer
als honors, officis y beneficis de aqueixa casa, y
que essent extrets alguns d’ells los admeteu en
dits officis, donant-los possessió de aquells, sens
subfocar-los ni posar-los impediment algú per
dita casa. Dat en lo Camp junt a Clot, a vint-y-
quatre de nohembre mil sis-cents sexanta-dos.

Yo, el marqués de Olías y Mortara.

Vidit, de Boxedos, regens. Josephus Vilafranca.
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In Curia Locumtenencie, secundo, foleo CCXXX-
XIIII.

119 Señora. Los escrivanos de mandamiento y de regis-
/3r tro en la lugarthenencia general de Cathaluña.

Señor.

Los escribanos de mandamiento i de registro de
vuestra magestad que tienen su exercicio y resi-
dencia en la lugartenencia del principado de Ca-
taluña dicen que, aunque no se les puede impedir
al ser insiculados en las volsas de los oficios i cargos
de la cassa de la Diputación y de la ciudad de
Barcelona, com en efecto son algunos dellos toda-
vía los deputados i consexeros les impiden el poder
sortear con solo pretexto de que son oficiales reales
los quales, aunque no tengan jurisdicción, pre-
tende el síndico de ambas casas estar excluídos de
sortear en dichos oficios, esto por un capítulo de
Corte que alega, siendo así que en otro capítulo
publicado al mismo día, que es el capítulo 54 de
las Cortes del año 1599, expresamente se dispone
que los oficiales reales que no tienen jurisdicción
sean admitidos a los dichos oficios, como se observa
en muchos oficiales que an admitidos a todos los
oficios de ambas casas, como son el maestre y alcal-
des de la cassa real, el protomédico de su mages-
tad, el prior de la corte del verger de Barcelona, el
juez de reclamo, el fiel, el receptor de la Bailía
General, i otros oficiales.

Y en casa la ciudad son admitidos también los co-
adjutores del maestre racional, escribanos de re-
gistro i otros oficiales reales que no tienen juris-
dicción o los que tienen sólo la módica coerción de
extrajudicial, pudiendo sortear en todos los oficios
de ambas cassas, comforme a sido declarado con
diversas sentencias reales, i en particular a los 4
de noviembre 1596, a relación de don Luis de Pa-
guera, en favor de Joachim Setantí, alcalde del
castillo de Ballaguarda contra el síndico de la
ciudad de Barcelona, como después la confirmó el
rey don Phelipe Terçero en dicho capítulo 54.

Suplican a vuestra magestad sea servido mandar
escribir a los deputados y consejeros en fuerça del
capítulo de la reserva, de qué vuestra magestad
fue servido // 119/3 // hacer de las insiculaçiones,
y de poder ordenar y disponer lo que vuestra ma-
gestad fue servido sobre ellas, conforme le parecie-
re y fuere la real voluntad de vuestra magestad,
sin que en esto puedan replicar los diputados y
consejeros, como pareçe en las capitulaçiones de la
redución de la ciudad de Barcelona no las impi-
dan poder ser admitidos i sortear en dichos oficios
con que sean ofiçailes reales, no obstante qualquier
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consuetud y observança que alegassen en contra-
rio, lo qual no puede ser juicio de los suplicantes,
porque, en casso que se hallen antes de la reserva
echa por vuestra magestad, o que no avían tenido
noticia los suplicantes, y siendo la reserva de vues-
tra magestad como está hoy, de más a más, cese
qual quier impedimento ni réplica del Deputa-
ción ni ciudad de Barcelona, como lo observó el
marqués de Mortara, siendo lugartheniente de
vuestra magestad en el principado de Cathaluña
en algunos cassos de algunos oficiales de guerra,
que se ofrecieron en aquella saçón, que los supli-
cantes lo recibirán a singular favor de la piedad y
clemencia de vuestra magestad.

119 B.
/4r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, en resposta del orde que fou
vostra excel·lència servit enviar-los, sots jornada
de 25 de juliol 1664, en lo qual està compresab

una real carta de sa magestat, dada en el Buen
Retiro, a 12 de juliol de dita any, contenint la
pretensió que tenen los scrivans de manament y
de registre de la lloctinència general de aquest
Principat, dec que no se li fasse impediment a
poderd concórrer y sortejar en los officis en què
se troban insiculats en la casa de la Deputació,
encara que sien officials reals. Diuen y represen-
tan a vostra excel·lència que dits scrivans de ma-
nament y registre en ningun temps són estats
admesos en los officis del General de Cathalu-
nya, no sols antes de las turbacions del Princi-
pat, però ni després, ans bé, en tot temps de ex-
traccions lo procurador fiscal del General ha
apposada excepció a dits scrivans de manament
y de registre, impedint-lose de poder concórrer
ab sciència y passiència sua, y dels ministres y of-
ficials de sa magestat, que Déu guarde, sens que
en la present casa sobre assò y aye hagut contra-
dicció ni rèplica.

Lo fonament de aquest impediment consisteix
enf lo que·s disposa primo en lo any 1493 en las
Corts de Santa Ana, ha ont, referint las qualitats
y impediments del que poden concórrer, se diu
expressament que los officials reals no pugen és-
ser admesos en sort de deputat ni oÿdor ni de
altre offici del General, y si per inadvertència era
mes en rodolí e per cas exia en deputat o oÿdor
[...] concórrer, ans ne sia tret un altre en lloch
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de aquell; secundo, en la disposició del capítol
36 del nou redrés del General, de las Corts de
1599, en lo qual se lligen las paraulas següents:
«Statueix y ordena la present Cort que los dits
officials reals, tant ab jurisdicció com sens juris-
dicció, y del Sant Offici, no puguen obtenir nin-
gun offici en lo General o Deputació, ni córrer a
deputat ni oÿdor, si ya sis mesos abans de la dita
extracció vera y no fictament, hauran renunciat
dit offici, y que no pugen ésser habilitats per
dita extracció que primer, ab acte públich, no
ayen mostrat als habilitadors la dita renunciació
feta de sis mesos, etcètera», y coma los dits scri-
vans de manament y registre sien officials reals,
segons la disposició de la constitució segona, y
altres en lor primer volume, sots títol «De offici
de canceller», restan compressos ab la disposi-
ció de dit capítol, y axí, no mostrant renuncia-
ció de sis mesos antes de la extracció, no poden
ésser habilitats ni admesos a concórrer en offici
algú del General,

Ni pot obstar la disposició del capítol 54b dels
capítols // 119/4v // y actes de Cort de las ma-
teixas Corts de 1599, en lo qual, havent supli-
cat la Cort a sa magestat que los officials reals
no poguesen córrer a deputats ni altres officis
de la casa de la Deputació, y que per officials
reals se entengan tant sols los que no tenen ju-
risdicció, com per los que la tenen, fou sa ma-
gestat servit concedir lo que se li suplica quant
als officials que tenen jurisdicció, ab què apar
que los que no la tenen són hàbils per a concór-
rer, y axí que dits scrivans de manament y re-
gistre com sien officials sens jurisdicció, encara
que sien officials reals poden córrer als officis
del General.

Perquè se respon, primo, que enc lo dit capítol
54 se fa una disposició universal y comuna a to-
tas las ciutats, vilas y llochs del principat de Ca-
thalunya, prohibint que los officials reals ab ju-
risdicció no pugan concórrer en los officis de
aquellas, però en lo capítol 36 del redrés del
General se fa special disposició per la casa de la
Deputació, y sempre y quant y ha dos constitu-
cions o statuts, lo hu general y lo altre special,
per algun lloch en aquell se ha de servar y guar-
dar lo statut special y no lo general, y axí com
dit capítol 36 sie paculiar de la casa de la Depu-
tació, prohibint concórrer a la sort dels officis
de dita casa los officials reals, tant ab jurisdicció
com sens jurisdicció, se segueix que no poden
ésser admesos aquella y que no obsta dit capítol
54, per ser aquell universal, com està dit.

Segon, se respon que, encara que tots los dos
capítols parlassen y se aguesen de entèndrer de
la casa del General, no té inconvenient ni re-
pugnància alguna que en unas mateixas Corts,
ab un capítol se ajuste alguna cosa al disposar en
altre capítol, y axí, encara que en lo capítol 54
sols foren prohibits los officials reals ab jurisdic-
ció, pogué molt bé en lo dit capítol 36 ajustar
esta prohibició, extenen-la als officials reals sens
jurisdicció, és cert que quant un capítol ajusta a
un altre alguna disposició o qualitat, se ha de
observar lo que està anyadit.

Tercer, se respon que qualsevol dubietat tin-
guesen los dits capítols de Cort sobre la com-
prehensió dels officials reals sens jurisdicció,
aquella restaria declarada per la observança sub-
seguida // 119/5r // uniformament en totas las
extraccions subseguidas des de las ditas Corts
del any 1599 fins lo die present, en totas las di-
tas extraccions dits escrivans de manament y de
registre són estats uniformament inhabilitats
com a officials reals, encara que sens jurisdicció,
com consta de la certificatòria que·s presenta,
signada de lletra A.

Menos obsta la reial sentència que per dits scri-
vans de manament y registre se al·lega, feta en
favor dea Joachim Setantí, als 4 de novembre
1596, en la qual fou declarat hàbil, dit Setantí,
per a concórrer en los officis de la casa de la ciu-
tat de Barcelona, encara que fos alcayt del cas-
tell de Bellesguart. Perquè seb respon, primo,
quec dita sentència no pot prejudicar al General,
essent sols proferida contra lo síndich de casa la
ciutat, y axí és res inter alios acta, com cada una
de ditas cassas se governe per sos statuts parti-
culars, y no proceix lo argument de la una al al-
tre, yd axí no és rellevant lo que al·legan dits es-
crivans de manament y de registre que alguns
officials reals concorren en dita casa de la ciutat.
Secundo, se respon que dita sentència fou pro-
ferida antes de las Corts del any 1599, y per
consegüent restà abolida ab la expressa disposi-
ció de dit capítol 36, la qual se ha sempre obser-
vat en lo dits scrivans de manament y de registre
en la casa de la Deputació.

Y no és de consideració lo dir que alguns offi-
cials reials sens jurisdicció són admessos a con-
córrer en los officis de la casa de la Deputació,
com és lo protomèdich, el prior de la cort de ve-
guer de Barcelona y alguns altres, perquè se res-
pon que los sobredits algunas vegades són estats
repel·lits y, per trobar-se en lo últim stat de és-
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ser admesos, són mantenguts en aquell per lo
possessori, però lo fisch del General pretén que
han de ésser exclossos en lo petitori, y en alguns
estan pendents causas sobre esta pretensió, y axí
com a cosa litigiosa no se’n pot fer argument en
favor dels dits scrivans de manament y de regis-
tre, los quals no poden al·legar ni títol ni posses-
sió alguna.

No pot aprofitar a la pretensió dels dits scrivans
de manament y registre lo que al·legan dels offi-
cials de guerra y soldats que servexen en los
exèrcits del rey, nostre senyor, lo quals, ab un
decret del senyor don Joan, en la primera insi-
culació després de la reducció del Principat, fo-
ren manats admetra en la sort y concurs de las
extraccions, //119/5v //perquè se respon que en
la primera insiculació sa magestad fou servit dis-
posar las insiculacions y extraccions en la forma
li aparagué millor convenir, segons la reserva
feta de aquellas en la confirmació de privilegis y
constitucions del Principat. Y, com los officials
de guerra no traguen privilegi, a lo menos des-
pachat per Cancellaria, no són verament offi-
cials reals, dels que parla lo capítol 36, puix vol
que si després de la renunciació, que deu fer sis
mesos antes, tornaa a ser provehit del offici que
ha renunciat, trague nou privilegi, despachat en
deguda forma de Cancellaria, quant y més que,
com era tant gran lo número de officials y sol-
dats cathalans que servian en los exèrcits de sa
magestat, tenint guerra uberta, apargué conve-
nient a la pública utilitat no exclòurer-los de la
sort de dits officis, perquè més gustosos conti-
nuasen lo servey, lo que no proceix en los scri-
vans de manament y registre, per ser pochs en
número, puix sols seran vuit ho deu.

Finalment, encara que los dits scrivans de mana-
ment y registre al·legan lo capítol de la reserva
de las insiculacions, que sa magestat fou servit
fer, en virtut del qual pot disposar y ordenar so-
bre ellas, lo que li serà ben just, però dit cap de
la reserva no assisteix a dits scrivans de mana-
ment y registre, perquè sa magestat, per sa reial
clemència, ha fet mercè als deputats y oÿdors
que en las extraccions, insiculacions y nomina-
cions se servasen los capítols de Cort quant a las
qualitats dels que havian de ser anomenats, insi-
culats y extrets, dexant als deputats a son consis-
tori la conexensa de las exepcions en primera
instància, y axí se és sempre observat en totas las
insiculacions, habilitacions y extraccions des-
prés de la dita reserva, sens contradicció aguna,
y dits scrivans de manament són estats sempreb

repel·lits.
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Per tant y altrament, los deputats y oÿdors del
General de Cathalunya, per les dites y altres ra-
hons, speran que vostra excel·lència serà servit
informar a sa magestat que dits scrivans de ma-
nament y de registre, segons los capítols de
Cort y observança de la present casa, són inhà-
bils per a concórrer en los officis de aquella,
com axí ho suplican a vostra excel·lència, spe-
rant rèbrer esta mercè, en què rebren molt par-
ticular de la mà de vostra excel·lència.

120 Nosaltresa, los deputats y oÿdors de comptes
/1r del General de Cathalunya, en Barcelona resi-

dints, juntament ab los assessors també del Ge-
neral, en virtut del capítol 39 de las Corts del
any 1599, en lo qual donà forma a la declaració
dels duptes sucitats sobre la intel·ligència dels
capítols y actes de Cort.

Vista la sentència publicada per los molt il·lus-
tres senyors visitadors del General del trienni
1659, publicada als 29 de maig 1663, sobre la
querela de número 47, ab la qual nos remeten la
declaració de dita querela, ço és, com se ha de
entèndrer lo capítol 22 de las ditas Corts del any
1599, y si inporteran se deu donar la maitat del
salari al official qui per algun just y llegítim im-
pediment tindrà subrogat en son offici, o bé tot
lo salari íntegro. Vist lo procés de la dita querela
y lo deduït y al·legat per lo procurador fiscal de
dita visita. Vistas las defensas donadas per los
deputats y oÿdors del trienni proppassat. Vistas
axí mateix las defensas donadas per part de dif-
ferents officials del General de Cathalunya. Vist
lo capítol 25, Corts 1433, continuat en lo llibre
dels Quatre Senyals, foli 286. Vist lo capítol 11,
Corts 1585, y també lo dit capítol 22, Corts
1599. Vist lo dit capítolb 39 de las mateixas
Corts de 1599. Vist lo dupte sucitat sobre la in-
tel·ligència y observància dels dits capítols 25,
Corts 1433, y 22, Corts 1599.

Vist tot lo que se havia de vèurer. Attès encara
que en lo dit capítol 25 se trobe disposat que los
deputats pugan donar adjunt al official que per
vellessa, malaltia o altre indisposició no podrà
regir son offici, y que lo tal adjunt aye tot lo sa-
lari ordinari, y que al dit indispost sie pagat la
maytat del salari, mentres viu serà, que solia
pèndrer abans de la indisposició, y que la dita
indisposició aye de estar arbitrada per los depu-
tats, oÿdors e advocats, y axí aparega que, en cas
de justa indisposició de algun official del Gene-
ral sols se li dega respòndrer la maitat del salari,
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y que lo adjunt aye de rèbrer lo íntegro salari.
Emperò, per quant ab lo dit capítol 22, Corts
1599, se donà forma a la provisió de subrogats
dels officials del General per causa de la malaltia
o just impediment, volent que lo official indis-
post y impedit anomene lo //120/1v // subrogat
hàbil y idòneo, y no anomenant aquell pugen
anomenar-lo los senyors deputats, y que ano-
menant fora dels dits casos de malaltia y just im-
pediment no se aye de pagar entre los dos sinó
un salari, volent que la conexensa de la malaltia
o just impediment sia a coneguda dels senyors
deputats y oÿdors, sens parlar de assessors. Y,
attès que la disposició de dit capítol 22 és apta a
comprèndrer qualsevol indisposició, puix diu
que es puga donar subrogat per causa de malal-
tia o just impediment, sens fer distinció de tem-
poral o perpètua, ni si és causada per vallessa o
altre impediment, y restrenyent dit capítol a la
indisposició temporal seria contra lo literal de
dit capítol. Attès principalment que lo dit capí-
tol 22 de las Corts 1599 és estat observat indis-
tinctament, la qual observança subseguida ha
declarat haver-se de entèndrer indistinctament
dit capítol, mayorment essent conforme a la dis-
posició del dret commú, segons lo qual, en cas
de just impediment és degut igual salari al prin-
cipal que al subrogat. Y attès que no consta de
la observança del dit capítol 25, Corts 1433, lo
qual també comprèn generalment qualsevol in-
disposició sens expressa ni literal distinció de
temporal a perpètua.

Aquestas y altres cosas attesas, dits deputats, oÿ-
dors y assessors declaran lo dit dupte, ço és, que
se ha de estar a la disposició de dit capítol 22,
per lo qual, com a lley posterior general, està
derogat lo dit capítol 22, Corts 1433, anterior,
que també disposa generalment, y axí que en
los subrogats se deu observar lo dit capítol 22,
Corts 1599, en tots los casos de malaltia o just
impediment del official, pagant tot lo salari, axí
al official impedit com al subrogat.

Francisco Amell. Lo ardiaca don Jayme de Co-
pons. Thomàs Capdevila. Francisco de Nadal.
Doctor Francisco Amigant. Pere Carreras. Jof-
freu, assessor. Vidal y Roca, assessor.

120 Molta il·lustre senyor.
/2r

La de vostra senyoria dels 4 de juliol rebí als 21
del passat, y per estar lo senyor cardenal de Ara-
gó de partença lo endemà per Nàpols no poguí
donar-li la de vostra senyoria, y axí la doní al seu
secretari. Y, dimecres passat, doní al senyor don
Pedro de Aragó la carta de sa magestat y la de

vostra senyoria; diguem que tenia per propi lo
negoci que·s pretenia, però que era vengut en
molt mala ocasió, que li pesava en esta en no
poder obrar segons sos desich. Representí-li
que, tenint tots los reynes circumvehins lo in-
dult que demanava per aquexa província, que
aparexia fer-li agravi negar-la·y. respongué que
no·s podia negar ésser molt justificada la preten-
ció, però que la conjuntura era tal que no li do-
nava lloch per a fer diligèncias algunas. Restí ab
mortificasió y confusió gran, per no saber que
hagués vingut disgust algú ab sa [...], procurí
fer diligèncias per saber-o, y lo dia següent sabí
que lo senyor don Pedro estava molt resentit de
que lo Papa hagués donat audiència a un perso-
natge portuguès que havia alguns mesos era
arribat a esta Cort, com embaxador de aquell
regne, y que havia resolt de no anar més a la au-
diènsia del Papa sens exprés orde del rey. Ab
tot, disapte anà a la sòlita audiència per haver-li
enviat a dit Sa Santedat // 120/2v // que·y anàs.
Jo confio que continuarà, y que seran restats
amichs, perquè la acció de donar audiència als
súbdits no la deuen negar los prínceps. Jo pro-
curaré saber-o, y fer las diligèncias me té manat
vostra senyoria, y aniré donant avís a vostra se-
nyoria de tot lo que·s obrarà.

Als últims del mes de maig en la Congregació
de ritus se obtengué decret de que en aqueix
Principat se celebràs la festa de sant Jordi glo-
riós, ab ofici propi y estarà segons se celebra en
lo regne de Aragó y en lo ducat de Ferrara. Y,
conciderant aprés que aquest indult era més de-
cent tenir-lo en nom del Papa que de la Con-
gregació, me aparagué suplicar a Sa Santedat se
servís concedir per breu lo dit ofici, que confia
estarà despedit avuy, y poder anar ab la present,
y sinó anirà de vuy en vuyt sens falta. Guarde
Nostre Senyor a vostra senyoria molts llarch y
felices anys, com [...] son afectat servidor desi-
cha. Roma y setembre al primer de 1664.

Molt il·lustre senyor. Besa a vostra senyoria la
mà.

Son major y més afectat servidor. Francesch Frí-
gols y de Llordat.

121r A.

Teniendoa notiçias ciertas de que el contajio de
Olanda se va ençendiendo cada días más, y com-
biniendo prohibir el comerçio de aquellas partes
para atajar el daño grande que podría resultar a
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la salud pública, haviéndosse reconoçido que con
haver cessado este comerçio y no dádosse plática ni
admitido en los puertos de España y Françia las
embarcaziones, y que por esta causa van entran-
do por tierra algunas ropas y mercaderías, vues-
tra señoría dará orden a sus administradores de
tabla, en las partes de este Principado, para que
de ninguna manera ni por ningún casso dejen
entrar mercaderías ni ropa que reconoçieren ser
fabricadas en Olanda, sino que las detengan y
den qüenta, para ressolver lo que convenga.
Guarde Dios a vuestra señoría muchos años. Bar-
celona, a 30 de septiembre 664.

Don Vizente Gonzaga.

Señores diputados del General de Cattaluña.

123r A.

Paraa que se pueda cubrir la obra del palazio
nuebo para reparar la de las ruinas que podrán
ocasionar las llubias del invierno, se neçessita de
mayor cantidad de dinero de la que por parte de
vuestra señoría se ha entregado asta aora, y sien-
do tan preçiso que en esto no se pierda tiempo, esti-
maré que vuestra señoría haga que se entregue
quanto antes la más cantidad que fuere posible,
como lo espero de la fineza con que vuestra señoría
se aplica al mayor servizio de su magestad. Guar-
de Dios a vuestra señoría muchos años. Barcelo-
na, a 15 de octubre de 664.

Don Vizente Gonzaga.

Señores diputados del General de Cattaluña.

127r A.

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, diuen y representan a vostra ex-
cel·lència com, per part dels arrendataris dels
drets del General, als 5 del corrent mes de no-
vembre del corrent any, los fou donada una su-
plicació, quexant-se dels danys que patexen per
ocasió del abus y excés que·s fa de vèndrer robas
per la gent de galera devant lo portal de Mar, en
las Molas y altres parts, sens pagar los drets del
General, com més llargament se conté en la dita
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suplicació, còpia de la qual se presenta a vostra
excel·lència. Y, com lo prejudicia que·s fa a dits
arrendataris sia molt considerable, y resulta en
dany notable de la Generalitat, perquè, essent
axí que en las ocasions que venian galeras en lo
port de esta ciutat tant solament los moros y
forçats de ditas galeras acostumavan vèndrer
mitjas y algunas altras cosas que per sas mans
obravan, però vuy se experimenta que la demàs
gent de las galeras fan negociació, y se posan a
vèndrer, no sols mitjas y altras cosas de poca im-
portància, però encara tota sort de telas, sedas,
velluts y texits, no sols en pesa, però encara a
palms y canas, posant tendas públicas, ab tant
gran excés que se ven més en los dits puestos
sens pagar los drets que en las botigas de dins la
ciutat. Y, com sia cert que, per capítols de Cort,
ditas robas deuen pagar los drets per ser intro-
duïdes de fora regne, y que toca y specta als de-
putats defensar la líbera exacció de dits drets, y
segons los matexos capítols de Cort tingan obli-
gació los ministres y officials reals donar as-
sistència a dits deputats y als oficials de la Gene-
ralitat, y als arrendataris, per escusar los
inconvenients que en la apreensió de las robas y
mercaderias se podrian seguir.

Per tant y altrament, supplican los dits deputats
a vostra excel·lència que sia servit manar a algun
magnífich jutje de cort que, ab los //127v //offi-
cials y commitiva necessària, asisteca als dits de-
putats y oÿdors, officials y arrendataris del Ge-
neral, per a fer aprehensió de las ditas robas
que·s venen ab tant gran excés per la gent de las
galeras en lo port y molas, devant lo portal de
Mar de esta ciutat, en frau dels drets del Gene-
ral, per excusar los dits inconvenients se podrian
seguir y evitar los danys patexen la Generalitat y
sos arrendataris, yb axí mateix los deputats y oÿ-
dors supplican a vostra excel·lència, com en al-
tras occasions li tenen supplicat, sie de son ser-
vey elegir y nomenar persona perquè se pugan
ajustar los comptes del que lo General deu del
dret de guerra per via de emprèstich, que a més
és axí de justícia ho rebran a singular mercè de
la mà de vostra excel·lència.

129 A.
/1r

Suc magestad, que Dios guarde, se ha servido de
mandarme escrivir un real despacho del thenor
siguiente:
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«Spectable don Vizente Gonzaga, mi lugarthe-
niente y capitán general. Por Jayme Cortada,
maestro de postas de esse Principado y condado, se
me ha referido en el memorial, de que os remito
copia, el impedimento que le pretende poner el fis-
cal de la Generalidad de consurso en la suerte de
los offizios de la cassa de la Diputación, en que
está inseculado, con pretexto de que es official
real, siendo assí que, haviendo pretendido lo mis-
mo el síndico de essa ziudad, por lo que toca a los
offizios della, ha declarado la Real Audienzia
que está ábil para concurrir sin embargo de que
havía declarado la ziudad en primera instanzia
que estava impedido, suplicándome que, atento
esto, mande que le admitan los diputados al con-
curso y suerte de los officios en que estubiere inse-
culado, y antes de tomar ressoluzión ha parezido
encargar y mandaros que, // 129/1v // oyendo a
los diputados lo que tubieren que dezir sobre esto,
me aviséis de lo que repressentaren y se os offrezie-
re y pareziere en ello, para que vuestra señoría
ressuelva lo que combenga. Dada en Madrid, a 8
de octubre de (1)664. Yo, el rey. Don Didacus de
Sada, secretarius.»

En cuya execuzión se servirá vuestra señoría de-
zirme lo que se le offreze, para que yo pueda satis-
fazer a su magestad. Guarde Dios a vuestra seño-
ría muchos años. Barcelona, a 30 de octubre de
1664.

Don Vizente Gonzaga.

129 Còpia
/2r

Señor.

Jaymea Cortada, causídico, maestro de postas de
vuestra magestad en el principado de Cathaluña,
dice que se halla ensiculado en la cassa de la Dipu-
tazión del principado de Cathaluña, y que el fis-
cal general lo quiere impedir el concurrir y sortear
en los officios de dicha cassa, con pretexto que es of-
fizial real, y que los offiçiales reales no pueden ser
admitidos en la suerte y extracçión de dichos offi-
zios por el capítulo 36 de las Cortes del año 1599,
pero esta pretenssión no subsiste ni tiene funda-
mento alguno, porque en el capítulo 54 de los capí-
tulos y actos de Cortes del dicho año 1599 sólo se
prohiven los ofiçiales reales con jurisdicçión a con-
currir en dichos offizios de la Dipputación, de
modo que muchos ofiçiales reales concurren en los
offizios della. Y, haviendo el síndico de la ziudad
de Barcelona pretendido excluir al dicho Cortada
de los offizios de la cassa de la ziudad, que la mis-
ma razón de ser offizial real. Y, haviéndosse de-
clarado en la cassa de la ziudad en primera ins-

tanzia a favor de su síndico fue la sentenzia revo-
cada en la Real Audiencia a relazión del magní-
fico Luis Ferrer, a los 12 de junio de la de 1664,
aclarando que es ávil dicho Cortada, aunque
como a correo mayor o maestro de postas sea ofizial
real para concurrir en dicho ofizio de la ziudad,
por lo que suplica el dicho Cortada a vuestra ma-
gestad sea de su real servicio mandar y ordenar, a
la Dipputación del General de Cathaluña y de-
más ofiziales de la Diputación, que no le impidan
concurrir y sortear en los ofizios de la Diputación
en que se hallare insiculado, como tamvién lo han
suplicado a vuestra magestad los escrivanos de
mandamiento y escrivanos de registro, y los ofizia-
les del racional, que las mismas razones, que el
supplicante lo tendrá a muy particular merced.

129 B.
/3r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, en resposta de orde que fou vos-
tra excel·lència servit enviar-los, sots jornada de
30 de octubre proppassat, en lo qual està com-
presa una real carta de sa magestat, que Déu
guarde, dada en Madrid, als 8 deb dit mes de oc-
tubre del corrent any, contenint la pretensió
que té Jaume Cortada, cavaller, mestre de pos-
tas de vostra magestad, de que no se li fasse im-
pediment a poder concórrer y sortejar en los of-
ficis en què se troba insiculat en la casa de la
Deputació, encara que sia official real, diuen y
representan a vostra excel·lència que lo mestre
de postas en ningun temps és estat admès en los
officis del General de Cathalunya de més de
cent anys a esta part ni antes de dit tempsc se
troba habilitat per dits officis, antes bé, lo pro-
curador fiscal del General sempre li ha opossada
exepció per ser official real, impedint-lo de po-
der concórrer, ab sciènsia y pasiènsia sua y dels
ministras y officials de sa magestat, sens que en
la present casa sobre assò hi haja hagut contra-
dicció ni rèplica alguna.

Lo fonament de aquest impediment consisteix
en lo que·s disposà primo en lo any 1493 en las
Corts de Santa Anna, a hont, offerint las quali-
tats y impediments dels que podran concórrer,
se diu expressament que los officials reals no pu-
gand ésser mesos en sort de deputat ni oÿdor, ni
altre offici del General, y si, per inadvertènsia,
era mès en rodolí e per cas exia en deputat o oÿ-
dor, no pugués concórrer, ans ne sie tret un altre
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en lloch de aquell. Segon, en la disposició del
capítol 36 del nou redrés del General de las
Corts de 1599, en lo qual se lligen les paraulas
següents: «Statueix y ordena la present Cort
que los dits officials real(s), tant ab jurisdicció
com sens jurisdicció, y del Sanct Offici, no pu-
gan obtenir ningun offici en lo General o Depu-
tasió, ni córrer a deputat //129/3v // ni oÿdor, si
ja sis mesos abans de la dita extraccció, vere y no
fictament, hauran renunciat dit offici, y que no
pugan ésser habilitats per dita extracció que pri-
mer, ab acte públich, no hagen amostrat als ha-
bilitadors la dita renunciació feta de sis mesos. Y
com lo dit mestre de postas sie official real, se-
gons la disposició de la constitució segona, y en
altres, en lo primer volumen, sots títol «De offi-
ci de canceller», resta comprès ab la disposició
de dit capítol, y axí no mostrant renunciació de
sis mesos antes de la extracció, no pot ésser ha-
bilitat ni admèsa en concórrer en offici algú del
General.

Ni pot obstar la disposició del capítol 54 dels
capítols y actes de Cort de las mateixas Corts
1599, en lo qual, havent suplicat la Cort a sa
magestat que los officials reals no poguessen
córrer a deputats ni altres officis de la casa de la
Deputació, y que per officials reals se entengan
tant los que no tenen jurisdicció com los que la
tenen, fou sa magestat servit concedir lo que se
li supplicà quant als officials que tenen jurisdic-
ció, ab què apar que los que no la tenen són hà-
bils per a concórrer, y axí que dit mestre de pos-
tas, com sie official sens jurisdicció, encara que
sie official real, pot concórrer als officis del Ge-
neral.

Perquè se respon, primer, que en lo dit capítol
54 se fa una disposició universal y comuna a to-
tas las ciutats, vilas y llochs delb principat de Ca-
thalunya, prohibint que los officials reals ab ju-
risdicció noc puguen concórrer en los officis de
aquelles, però, en lo capítol 36 del redrés del
General, se fa special disposició per la casa de la
Deputasió, y sempre y quant y ha dos constitu-
cions o statuts, lo hun y lo altre spesial per algun
lloch en aquell // 129/4v // se ha de servar y
guardar lo statut y spesial y no lo general; y, axí
com dit capítol 36 sie particular de la casa de la
Deputasió, prohibint concórrer a la sort dels of-
ficis de dita casa los officials reals, tant ab juris-
dicció com sens jurisdicció, sed segueix que no
podan ésser admesos en aquella, y que no obsta
lo capítol 54, per ser aquell universal, com està
dit.
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Segon, se respon que encara que tots los dits ca-
pítols parlassen y se haguessen de entèndrer de
la casa del General, no té inconvenient ni re-
pugnànsia alguna que en unas mateixas Corts
ab un capítol se ajuste alguna cosa al disposat en
altre capítol, y axí, encara que en lo capítol 54
sols fossen prohibits los officials reals ab juris-
dicció, pugue molt bé ab lo dit capítol 36 ajus-
tar-se a la prohibició, extenent-la als officials re-
als sens jurisdicció, y és cert que quant un
capítol ajusta a un altre alguna disposició o qua-
litat se ha de observar lo que està anyedit.

Tercer, se respon que qualsevol dubietat tin-
guessen los dits capítols de Cort sobre la com-
prehensió dels officials reals sens jurisdicció,
aquella restaria declarada per la observansa sub-
seguida uniformament en totas las extraccions
subseguidas des de las dites Corts del any 1599
fins lo dia present, perquè en totas las ditas ex-
traccions dit mestre de postas és estat uniforma-
ment inhabilitat com a official real, encara que
sens jurisdicció.

Menos obsta la sentènsia que per dit mestre de
postas se al·lega en sona favor, // 129/4v // feta
als 17 de juny 1664, en la qual foub declarat hà-
bil dit mestre de postas per a concórrer en los
officis de la casa de la ciutat de Barcelona, se res-
pon que dita sentènsia no pot prejudicar al Ge-
neral, essent sols proferida contra lo síndich de
la casa de la ciutat, y axí·s és res inter alios acta,
com cada una de ditas casas se governa per sos
statuts particulars y no proceheix lo argument
de la una al altre.

Y no és de considerasió lo dir que alguns offi-
cials reals sens jurisdicció són admesos a concór-
rer en los officis de la casa de la Deputació, com
és lo protomèdich, el prior de la cort del veguer
de Barcelona y alguns altres, perquè se respon
que los sobredits algunas vegadas són estats re-
pel·lits, y per trobar-se en lo últim estat de ésser
admesos són mantenguts en aquell per lo pos-
sessori, però lo fisch del General pretén que han
de ser exclosos en lo petitori y en alguns estan
pendents causas sobre esta pretensió, y axí com
a cosa litigiosa no se’n pot fer argument en fa-
vor de dit mestre de postas, lo qual no pot al·le-
gar ni títol ni possessió alguna.

Las mateixas rahons y respectes dalt refferits no·s
representan a vostra excel·lència per la pretensió
tenen los coadjutors de mestre rasional de la
casa y cort de sa magestat de poder concórrer y
sortejar en los officis en què se troban insiculats
en la casa de la Deputasió, encara que sien offi-
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cials reals, los quals sempre són estats uniforma-
ment inhabilitats los officials reals, encara que
sens // s.n. // jurisdicció, com consta de la certifi-
catòria que·s presenta a vostra excel·lència.

Per tant y altrament, los deputats y oÿdors del
General de Cathalunya, per les dites y altres ra-
hons, speran que vostra excel·lència serà servit
informar a sa magestat que dit Jaumea Cortada,
mestre de postas, y dits coadjutors de mestre ra-
sional, segons los capítols de Cort y observansa
de la present casa, són inhàbils per a concórrer
en los officis de aquella, com axí ho supplican a
vostra excel·lència, sperant rèbrer esta mercè en
quèb rebran molt particular mercè de la mà de
vostra excel·lència.

130r Moltc inl·lustre senyor.

De horde de vostra senyoria, los pròmens de la
confraria dels fusters de la present siutat, se són
conferits en la casa de la Bolla y General, ha efec-
te de vèurer y estimar la fusta de alba que s’és em-
pleada en sforsar las portas de dita casa, que són
peses de 16 pams de llargària, y pam y mitx de
ample, y més de un quart de gruix, la qual, vista la
qalitat d’ella, judican ser de valor de deu lliures y
setse sous per cada dotsena, diem 10 lliures, 16
sous, y aquesta és nostra relasió, tots unànimes y
conformes, y resta a nostres consiènsias per lo ju-
rament tenim prestat. Feta de nostres mans en
Barselona, als 4 de desembre de 1664.

Francesch Oliver, fuster, firmo la present rela-
sió, dia y any sobredit.

Y de voluntat de Juan Vives, que diu no sab de
ascríurer, firma lo dit Oliver de voluntat del dit.

Francesch Puig, fuster, firmo lo alt dit.

136r Memoriald de las portas que·s
tenan de forsar de ferro en las
presons del rey.

Primo, la porta de la judeca, s’és forrada de fer-
ro, y ha entrat de pes dos robas, setse lliuras, 2
robas, 16 lliures.

Las altres portas que·s tenan de forrar és la por-
ta de la malloca, la porta de la cambra dels gen-
tils hòmens, la porta del corredor y la porta de
la torreta, que las que ara faltan a forsar són
sinch portas, que entra totas sis y vindrà entrar
de ferro, poch més, poch menos, quatre quin-
tars; a la jedeca faltan dos anellas, que estan for-
tas a la paret, dos anellas a la mallorca y una ane-
lla a la cambra dels centensiats, y·s vindran a
posar las ditas anellas algun mitg quintar.

137r A.

Die XVIIII januarii MDCLXV.

Barthomeua Gual, ascudaller, ciutadà de Barce-
lona, qui ha jurat a nostre Senyor Deu Jesuch-
rist y als seus sants Quatre Evangelis dir la veri-
tat del que sabrà en lo que serà interrogat.

E interrogat que diga vuy die present en quin
preu se ven comunament en la present ciutat de
Barcelona lo quintar del plom en turtuga.

Et dixit, que lo que ell sap y pot dir molt bé
aserca del que se li és interrogat és que, com a
altre dels proms de la confraria dels ascudallés, a
algunes tres sammanas comprà, junt ab sos
companys, una partida de plom en tortuga, y
aquell pagaran a nou lliuras lo quintar, moneda
barcelonesa, y al dia present han pres altre parti-
da de plom, y també la an pagada al matex preu
lo quintar, y esta és la veritat per lo jurament
que té prestat.

Generaliter, autem.

Dicto die.

Sebastià Broquetes, mestre ascudaller, ciutadà
de Barcelona, qui ha jurat.

E interrogat que diga vuy die present en quin
preu se ven comunament en la present ciutat lo
quintar del plom en turtuga.

Et dixit, que lo que ell pot dir molt és que, com
a síndich // 137/1v // que és de la confraria dels
ascudallers, asistí en una compra de plom enb

tortuga se féu per dita confraria algunas tres sel-
manas poch més o menos ha, y pagaren aquell a
nou lliuras, moneda barcelonesa corrent, per
quintar, y al die present se ha pres altre partida
de plom en tortuga per dita confraria, y se ha

1091

[ 1665 ]

a. Jaume Cortada interlineat.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. relació intercalada entre els folis 129v i 130r del trienni
1662-1665.
d. memorial intercalat entre els folis 135v i 136r del trienni
1662-1665.

a. informació intercalada entre els folis 136v i 137r del trien-
ni 1662-1665.
b. en tortuga interlineat.



pagat a dit preu de nou lliuras lo quintar, y esta
és la veritat per lo jurament que té prestat.

Generaliter, autem.

Fuit sibi lectum et perseveravit.

137 Excelentísimoa señor.
/2r

Gerónimo Mayor Sala dice que, como a colector
del General de Cataluña, ha colectado los dere-
chos de la nueba ampra, que bulgarmente se di-
cen ocho años y medio, por los quales ha sido con-
denado el General, por sentençia de sus assessores,
en darle mil y veinte libras, las quales han reusa-
do pagar, con pretexto que los havía de traer un
decreto de su magestad, que Dios guarde, y por
essa causa no quisieron los dipputados conpensa-
da dicha cantidad con otra que aparte les devía,
sino que le hizieron pagar de contado, siendo ver-
dad //137/2v // que, por haver echo dicho colector
de tiempo que la Diputación recusa los derechos y
conbirtía aquellos en su utilidad, y pagar los
acreedores, pareçia no era neçessario dicho decre-
to; y como después de haver solicitado esta parte el
decreto, aya venido una orden de su magestad,
para que vuestra excelencia se informe de dicho
echo, y del, a justiçia desta parte, el qual se entre-
ga a vuestra excelencia. Suplica sea de su servicio
mandar le informen del buen derecho y preten-
sión de esta parte, y constando del, mandar a los
diputados pongan en execución la dicha senten-
zia, y paguen a esta parte la dicha cantidad, que
a más es assí justicia, lo recivirá a singular gra-
zia y merced de la mano de vuestra excelencia.

137 A.
/3r

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, responent a un despatix de vostra
excel·lència de 3 del corrent mes, ab inserta de
altre de sa magestat, que Déu guarde, dat en
Madrid, a 28 de octubre proppassat, en afechte
contenint que Gerònim Major y Sala, sobreco-
llidor del part de ponent dels drets de la Gene-
ralitat, per aver conlectat los drets de la nova
ampra vuyt anys y mitg, segons diu se li deuen
més de mil lliures y que, avent damanat al con-
sistori se li donàs setisfaçió, se li respongué que
seguís son dret en justícia y que, avent tingut
sentènçia en son favor y gastat quantitat consi-
derable en lo plet, no se li sia volgut donar setis-
fació, antes se li a respost avian de menester
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orde de sa magestat per dit afechte. Y que, su-
plicant dit Major se li dònie setisfaçió de lo que
se li està devent, antes de pèndrar resuleció en
ella vostra excel·lència, que se informe de lo que
lo soplicant demana, oint al consistori lo que
tindria que dir.

Hobeint al horde de sa magestat y de vostra ex-
cel·lència, los diputats diuen y representan a
vostra excel·lència, en orde a la pretenció de dit
Major, que en las Corts del any 1599 se inposà
un nou dret, que se anomenà de galeras, y que
aquell seria per fabricar y sostenir lo Principat
dos galeres, lo qual dret dret senpre exigiren los
oficials del General, sens que la cassa se valgués
de altres, per ser afechte, y demanant los oficials
als diputats alguna setisfació de traball, no la
consediran, ans senpre remeteren lur pretençió
a justíçia, pretenent que estavan obligats a dita
funchció per reó de llurs oficis. Y molts dels dits
oficials obstingueran sentènçia en llur favor des
de dit any 1599 fins al de 1638, que se extinguí,
y foran setisfets per lo consistori en las quanti-
tats en que obstingueran sentènçia. En lo any
1640 la Generalitat inposà altres drets sobre se-
des, sonbreros y cartas, en la conformitat estava
imposat lo de galeras, que se és anomenat dret
de guerra, lo qual se és exigit senpre per los ofi-
cials de la cassa, y cada un a fet la funçió devia y
que li tocava fer per reó de son ofici. Y expire-
mentant los oficials que per reó de dit dret de la
nova ampra se eren aumentats los treballs //
137/3v // ab difarens súplicas demanaren al con-
sistori se’ls concedís alguna satisfació de treball,
y axí mateix se remeté a justícia, lo que demana-
ren los oficials des de dit any 1640 fins lo any
1652, y obtenint sentència se pagave la quanti-
tat al oficial de diners del dit dret, com axí se
cobrà Joseph Urrea, recional de la cassa.

Després del any 1652, que fou la reducció del
Principat a la deguda obediència de sa magestat,
encara que la cassa cobrà dret y los officials de
ella estigueren en lo matex exercici fins lo any
1661, emperò, com lo senyor don Juan fou ser-
vit ordenar al consistori que de dit dret no·s pa-
gués a ningun, sinó que les pagues se avian de
fer al decret de sa altesa o dels altres llochsti-
nents sucesors seus, com axí consta del orde del
senyor don Juan despatxat.

Lo consistori sols tractà de la exacció del dit
dret des de dit any 1652 fins al de 1661, que
fou sa magestat servit se colectàs y exigís per los
oficials, y en dit temps obtingueran alguns ofi-
cials sentènçias ab decrets dels excel·lentíssims
llochstinents, cobraren las quantitats en què fou
condemnat lo procurador fiscal del General y
altres oficials, ab sols decrets, sens sentènçia al-
guna cobraren los selaris, com consta dels lli-
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bres que lo clavari de la present ciutat aportava
de las entradas y exidas del dit dret.

Dit Gerònim Major y Sala, introduí causa al
precurador fiscal del General als 21 de abril
1657, demanan-li la setisfació de treballs de
aver conlectat dit dret des del any 1649 fins lo
dit dia de 21 de abril, y obtingué sentènçia en
son favor als 8 de abril del any passat 1661, en
lo qual fou condemnat lo procurador fiscal en
donar-li y satisfer-lia lab quantitat de 870 lliures,
sous, de diner del dit dret de guerra, de la qual
sentènçia obtingué son decret de execució als
23 de matg de dit any 1661 y, solicitant la paga
al consistori, se li respongué que per la paga
avian menester decret del excel·lentíssim senyor
llochtinent general, perquè lo consistori no te-
nia facultat alguna de disposar de dit diner, ni
pagat algú per aver-o ordenay // s.n. // lo senyor
don Juan ab lo referit horde. Y encara que és ve-
ritat que del temps que demanà dit Major la se-
tisfació de traballs, que és del any 1649, y que
axí matex la demanàs des del any 1640 fins al de
1652, que exigí y gastà la casac dit dret, no pot
pretèndrer setisfeció alguna vuy del consistori,
perquè lo procurador fiscal, encara que sie con-
demnat en donar y pagar dita quantitat de 870
lliures, sous, enperò és-o de solament de diners
del dit dret de guerra, lo qual no·s cobrà en nin-
gun tenps per la Generalitat que·s pugués dir
eciam antes del any 1652, que fos en sa utilitat,
pux aquell, segons la institució acia de servir per
quitar sensalsd, y com del proceït y pagat del dit
dret se estiga vuy donant setisfació a vostra ex-
cel·lència per part del consistori, desitgant lo to-
tal compliment de aquella, no és posible poder-
la dar a dit Major, y lo que se li a fet per part de
la cassa, tant per dit Major com per los demés
oficials, és estat encarregar-se pagar al dit Major
y demés oficials la setisfació de traballs tingue-
ran en lo exercici del dit dret de guerra, com axí
consta dels comptes se entregaren al excel·len-
tíssim senyor marquès de Castellrodrigo, y axí
matex a vostra excel·lència.

Que ditas quantitats se prenguesen en compte y
descàrrech de lo que se està devent a sa mages-
tad del dit dret de guerra, no enperò per entèn-
drer aver de pagar aquellas del dret ordinari de
la cassa, per no ser lo percurador fiscal condem-
nat, sinó en setisfer-los de matexos diners del
dret de guerra, ni tenir lo consistori obligació
alguna, altrament fins vuy no se ha permès que
lo General pagés ditas quantitats, ans bé, se es-
pera dita resolució, y axí senpra y quant ordena

vostra excel·lència se pague al dit Major la dita
quantitat de 870 lliures, sous, y demés oficials
que estan en nòmina, se pagaran fins a la quan-
titat deurà la cassa, donant descàrrech a la Ge-
neralitat.

137 B.
/4r

Sua magestad, que Dios guarde, se ha servido
mandarme escrivir un despacho del tenor si-
guiente:

«Ilustre don Vizente Gonzaga, mi lugatheniente
y capitán general. Por parte de Gerónimo Mayor
y Sala, natural de essa ziudad de Barcelona, se
me ha representado que, haviendo tenido el offi-
zio de colector del General de esse Principado del
drecho de la nueva ampra diez años, con satisfa-
zión, se le están deviendo de sus salarios más de
mil libras, y que haviendo pedido a los diputados
se le diese satisfazión, le respondieron que siguiesse
su drecho en justicia. Y, haviéndolo echo y gastado
en el pleyto cantidad considerable, en más de año
y medio que dize duró, y tenido sentenzia en favor
de los assessores de la Diputazión, no le quieren
tampoco pagar los diputados, diziendo que han
menester orden mía para ello, y porque esta súpli-
ca trahe consigo la justificazión de lo que repres-
senta, nos suplica mande a los diputados le den
satisfazión de lo que se le está deviendo, y antes de
tomar ressoluzión en ella, ha parezido encargar y
mandaros os informéis de lo que el suplicante re-
pressenta, oyendo a los diputados // 137/4v // lo
que tubiesen qué dezir, y me lo aviséis todo vuestro
parezer, para que, entendido, mande lo que con-
benga. Dada en Madrid, a 28 de octubre de
1664. Yo, el rey. Don Didacus de Sada, secreta-
rius.»

Y para que tenga execuzión la orden de su mages-
tad, vuestra señoría se servirá de responder lo que
le le offreze en dicha pretensión. Guarde Dios a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 13 de
diciembre (1)664.

Don Vizente Gonzaga.

Señores diputados del General de Cataluña.

139r A.

Moltb il·lustre senyor.
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Jo, lo doctor avall escrit, fas fe y relació a vostra
senyoria que lo doctor Joan Argila, major, qui
obté lo offici de secretari y scrivà major del Ge-
neral de Cathalunya, pateix indisposicions gra-
ves en sa salut, y assenyaladament una nafra o
úlcera en una cama, per ocasió de la qual ni pot
ni deu caminar, ans bé, necessita de estar en lo
llit, y axí no pot acudir a las obligacions del pre-
dit càrrech, y per tant, per la gravedat de ditas
malas disposicions, com també per la poca
oportunitat del tems present y de sa edat senil,
no podrà alcansar de llarc tems la salut que re-
quereix dit exercissi. Y aquest és mon sentir, se-
gons la perícia de ma facultat, lo qual firmo
mitjsensat jurament, vuy als XXVII de janer
MDCLXV.

Lo doctor Onofre Monsalvo.

140r A.

Diea duodecima mensis octobris anno a Nativita-
te Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo
quarto, Barcinone.

Ego, Joannes Argila, sacerdos et medicine doctor,
Barcinone populatus, obtinens officium scribe
majoris Generalis Cathalonie, gratis, et cetera,
constituo et ordino procuratores meos certos, et ce-
tera, itaquod, et cetera, vos, magnificum Dimam
Vileta, medicine doctorem, Carolum Costa,
utriusque juris doctoris, Joannem Argila, civem
honoratum Barcinone, et discretum Joannem
Paulum Bruniquer, notarius publicius Barcino-
ne, cives Barcinone, absentes, et cetera, et quem li-
bet vestrum insolidum ad videlicet pro me et no-
mine meo, dictum officium scribe majoris
Generalis Cathalonie, cum omnibus juribus et
pertinenciis illius universis, in manibus et posse
admodum illustrium dominorum deputatorum
eiusdem Generalis ad favorem persone vobis et
cuilibet vestrum benevise et per vos // 140v // et
quemlibet vestrum dictis dominis deputatis pre-
sentande, nominande et designande, pure, libere
et simpliciter, et absque ulla condicione, reserva-
cione seu retensione, resignandum, renuncian-
dum et cedendum, et dictas resignacionem, re-
nunciacionem et cessionem recipi et admitti
oetendum, suplicandum et obtinendum ita et ta-
liter quod ille in cuyus favorem dictum officium
per vos et quemlibet vestrum resignandum, re-
nunciandum et cessum, fuerit de eodem officio
juribusque et pertinenciis illius universis valide
provideatur et provideri mandetur cum omni ju-
ris plenitudine et effectu et inde instrumenta
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quecunque vobis et cuilibet vestrum benevisa fa-
ciendum et firmandum seu fieri faciendum et
demum.

Testes sunt Joannes Crasats, lini textor, et Ray-
mundus Vilatersana, parator pannorum lane,
cives Barcinone.

In quorum fidem et testimonium premissorum
ego, Josephus Soldevila, notarius publicus Barci-
none, hic propria manu me subscribo et meum
quo utor in publiciis claudendis instrumentis ap-
pono sig + num.

142 A.
/1r

Hea entendido que esta tarde deven verse en la
junta, a donde concurrirán con vuestra señoría,
los dos fiscales de esta Real Audienzia, y el doctor
Juan Bautista Pastor, en conformidad de la or-
den que les habéis dado, la materia de si se deven
extraer o no nuevo diputado, por haver passado a
obispo de Vique el que era arzediano de Andorra,
y porque quiero quedar enterado de los motivos
para que con mayor justificazión se obre lo que
conbenga, vuestra señoría suspenderá la execu-
ción de qual quiera ressoluzión que se tomare,
asta que se me dé qüenta de todo, y yo avise a vues-
tra señoría lo que se hubiere de disponer. Guarde
Dios a vuestra señoría muchos años. Barcelona,
13 de febrero 1665.

Don Vizente Gonzaga.

Señores deputados del General de Cataluña.

142 Procurab per a renunciar lo offici de altre dels
/2r taulers de ponent de la ciutat de Leyda, feta per

Joseph Monfagès, qui obté aquell. La renuncia-
ció del offici de Monfagès fou disapte a la tarde,
entre las dos y las tres , que comptàvem a 14 de
febrer.

B.

Honorabiles Josephus Monfages, passamanerius,
civis Barcinone, alter ex tabulariis sive receptori-
bus Generalitatis civitatis Ilerda, gratis, et cete-
ra, constituit et ordinavit procuratores seus cer-
tos, et cetera, itaquod, et cetera, Jacobum
Monfages, candalarium cere, Benedictum Ber-
nus, botigerium telarum, cives Barcinone, presen-
tes et quemlibet corum insolidum, ad videlicet pro
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dicto constituente et eius nomine coram admo-
dum illustribus dominis deputatis et auditoribus
computorum dicti Generalis Cathalonie, qui
nunc sunt et pro tempore fuerint, semel et pluries
comparendum, et dictum officium tabularii jam
dicte civitatis, en manu et posse dictorum domi-
norum deputatorum et auditorum computorum,
in favorem persone seu personarum eisdem procu-
ratoribus constitutis seu cuilibet eorum insoli-
dum benevisa seu benevisarum, et per eos procu-
ratores constitutos seu eorum quemlibet
nominande seu designande, seu nominandarum
et designandarum, semel et pluries, renuncian-
dum et cum et eos de dicto officio provideri, juxta
formam generalium constitucionum presentis
principatus Cathalonie, capitulorum et actuum
Curiarum, usum, praticam, stylum et observan-
ciam dicti Generalis, et renunciacionem seu re-
nunciaciones hujusmodi admitti petendum, ins-
tandum et suplicandum, et de his quecunque
instrumenta utilia et necessaria, seu quomodoli-
bet oportuna faciendum et firmandum, et cetera,
et pro his quascunque suplicaciones tam verbo
quam // 142/2v // scriptis offerendum, porrigen-
dum et presentandum et demum, et cetera, pro-
missit habere ratum, et cetera, et non revocare, et
cetera. Actum est hoc Barcinone, die veneris,
quarta, mensis septembris, anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo quinquagentesi-
mo quarto.

Testes sunt Vincentius Gori, sartor, et Franciscus
Davi et Ferrer, juvenis sartor, cives Barcinone.

De premissis fidem facit Hieronymum Gali, auc-
toritate regia notarius publicus, cive Barcinone,
hec propria scribens manu.

142 B.
/3r

Die XIII februarii MDCLXV.

Losa senyors deputats, etcètera, absent lo se-
nyor donb Jayme de Copons, per lo impediment
oposat per lo procurador fiscalcab intervensió
dels senyors oÿdors de comptes de dit General.

Attenent ses senyories que los magnífichs asses-
sors y advocat fiscal de la present casa, lo dia
present, han representat en lo consistori que los
noble y magnífichs doctors de la Real Audièn-
cia, consulents aplicats, per lo fet de la suplica-
ció presentada per lo procurador fiscal, als 10
del corrent, y deliberasió dit dia fetad, duptan si

lo fet consultat és tantsolament sobre si vaccan
lo canonicat y ardiaconat de la Seu de Urgell,
que obtenia lo il·lustríssim y reverendíssim se-
nyor don Jayme Copons, alet bisbe de Vich, o si
també se deu procehir a nova insiculació, habili-
tasió y extracció, com se demana en dita suppli-
cació, y que se declare y propose en scrits clara-
ment la proposisió sobre de què se ha de fer lo
vot. Per so, ses senyories deliberan que lo dupte
que lo consistori ha entès proposar y proposa és
lo següent.

Si lo dit il·lustríssim y reverendíssim don Jayme
de Copons, elet bisbe de Vich, segons la certifi-
catòria per dit procurador fiscal presentada, ha
deixat de obtenir vuya y possehir lo canonicat
de la Seu de Urgell, per lo qual era insiculat a
deputat yb si vuy resta desenseculat de dita bosa,
y si vuy dit il·lustríssim senyor, com a bisbe //
142/3v // elet de Vich, sens tenir presentadas las
bullas, té títol per ac concórrerd actualment en la
bolsa de deputat eclesiàstich de la present casa.

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya al noble y magnífichs doctors del
Reial Consell, assessors y advocat fiscal del Ge-
neral infrascrits, sobre los tres duptes proposats
en lo paper precedente, quant al primer, attès
consta de la certificatòria presentada per lo pro-
curador fiscal que Sa Santedat, en 12 de janer
proppassat prefecit in episcopum Vicensis al il·lus-
tríssim y reverendíssim senyor don Jayme Co-
pons, que és estat presentat a dit bisbat per sa
magestat, Déu lo guarde, ab decret particular en
dita certificatòria contengut, que lo ardiaconat,
canonicat y prebenda de la Iglésia de Urgell y
qualsevols altres beneficis de dit il·lustríssim y
reverendíssim senyor don Jayme Copons, eo
ipso vacasen. Y, encara que per disposició de
dret los beneficis del promogut a bisbat sola-
ment vacan a die capte possessionis episcopatus.
Però, attenent que, per stil de la Rotta romana,
quant Sa Santedat diu en son decret que benefi-
cia eo ipsof vacent, en aquest cas vacan los benefi-
cis del promogut a bisbat, eog ipsoh eciam ante
captam possessionem episcopatus. Per ço y altra-
ment, són de vot y parer que dit il·lustríssim y re-
verendíssim senyor don Jayme Copons ha dexat
de obtenir y posseir vuy lo canonicat de lai Seu
de Urgell, per lo qual era insiculat a deputat.
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Quant al segon, attenent que en lo capítol 90
del nou redrés, Corts 1599, està disposat que si
algú dels insiculats dexarà de posseir la dignitat,
títol o benefici per lo qual és estat insiculat, sie
aquell tal eo ipso, y sens altre declaració hagut
per desensiculat, y en son lloch ayen los depu-
tats y oÿdors de comptes insiculat altre hàbil y
idòneo y sufficient, de la mateixa qualitat. Y, at-
tenent que lo canonicat de la Seu de Urgell és
vacant per las referidas rahons en lo primer dup-
te. Per ço y altrament, són de vot y parer que dit
il·lustríssim y reverendíssim senyor don Jayme
Copons resta desenseculat de la dita bossa de
deputat, en la qual per rahó del // s.n. // canoni-
cat era enseculat, a effecte tant solament de po-
der ser insiculat altre en son lloch, suo eveniente
casu, però quant a fer nova extracció de deputat
o a altres qualsevols effectes, perquè no se’ns és
estat consultat, no s·i pren resolució.

En quant al tercer y últim dupte, attenent axí
mateix que per lo dit capítol de Cort 90 del nou
redrés, Corts 1599, està disposat que ninguns
ecclesiàstichs pugan ésser enseculats a deputats
o oÿdors de comptes, sinó és en cas de feta os-
tensió de las bullas, col·locació y possessió, y
com posseix la dignitat y benefici per la qual te-
nen de ésser enseculats, y attenent que dit il·lus-
tríssim y reverendíssim senyor don Jayme Co-
pons no té encara las bullas ni ha presa possessió
del bisbat de Vich. Per ço y altrament, són de
vot y parer que dit il·lustríssim y reverendíssim
senyor don Jayme Copons, com a bisbe elet de
Vich, sens tenir presentades las bullasa no pot
concórrer en la bolsa de deputat ecclesiàstich de
la present casa.

Don Miquel de Cortiada. Doctor Luís Ferrer.
Doctor Joan Baptista Pastor. Joffreu, assessor.
Vidal y Roca, assessor. Lo prior Jalpí y Julià, ad-
vocat fiscal.

143r Enb dia de 18 de febrer.

A.

Excel·lentíssim senyor.

Lo advocat fiscal del General de Cathalunya,
com a official particular a qui toca la defensa
dels capítols de Cort, privilegis, usos y stils de la
casa de la Deputació, diu y representa a vostra
excel·lència que lo que·l ha mogut donar al con-
sistori dels deputats y oÿdors una suplicació als
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10 del corrent mes de febrer, per a què proceís a
fer insaculació y habilitació de personas y ex-
tracció de deputat ecclesiàstich per lo resíduo
del corrent trienni, és estat lo que segueix.

Perquè ha tengut notícia que la gràcia del bisbat
de Vich, en favor del il·lustríssim y reverendís-
sim don Jayme Copons, elet bisbe de Vich per
sa magestat, que Déu guarde, era admesa y pas-
sada per Sa Sanctedat en lo consistori tingut en
dotse de janer proppassata, ab exprés decret que
vacasen lo canonicat y ardiaconat que dit don
Jayme obtenia, y axí que té llochb la disposició
del capítol 90, Corts 1599, en lo qual està dis-
posat que si algú que serà insiculat per algun be-
nefici dexerà de posseir aquell, sia eo ipso y sens
altre declaració hagut per desensiculat, y que los
deputats en son lloch ayen de insicular altre hà-
bil e idòneo y suffiçient, de la mateixa qualitat,
per lo que ha pretès dit fiscal haver-se de proceir
a dita insiculasió, habilitació y extracció.

Y, havent-se offert dupte en lo consistori si lo
canonicat que obtenia dit don Jayme de Co-
pons, per lo qual estave insiculat, vacave des del
dia de dita gràcia o des del dia que tindrà pos-
sessió de dit bisbat, se consultà lo dupte al no-
ble y magnífichs doctors don Miquel Cortiada,
doctor Luís Ferrer y doctor Joan Batista Pastor,
de la Reial Audiència, y als assessors y advocat
fiscal del General, los quals resolgueren que va-
cave dit canonicat des del dia de dita gràcia, y
que los deputats podian insecular altre en son
lloch, y que vuy dit don Jayme Copons, com a
elet bisbe, no té títol per a ser inseculat per fal-
tar-li las bullas y possessió de son bisbat.

Presuposat tot lo sobredit, ha pretès lo fiscal del
General que se havia de fer extracció per lo resí-
duo del present trienni, per no poder ésser de-
putat dit don Jayme, per restar eo ipso desense-
culat segons dit capítol 90, y que la dita
extracció, segons un capítol de Santa Anna,
Corts 1493, //143v // se ha de fer dins deu dias,
sots pena de pèrder sos salaris los deputats y oÿ-
dors de comptes.

Y havent vostra excel·lència fet entèndrer al
consistori que suspengués la execució de la re-
solució pendrian los consultats en dit fet, y ne
avisàs a vostra excel·lència lo consistori per un
recado que reportà lo magnífich doctor Fran-
cesch Vidal y Roca, altre dels assessors del Ge-
neral, féu entèndrer a vostra excel·lència lo que
se havia resolt, y que lo consistori entenia pro-
ceir a dita extracció, y vostra excel·lència fou
servit dir que avisaria al consistori sobre lo que
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se li offeriria en dita extració, lo qual avís ha ins-
tat lo consistori ab altre recado que han reportat
lo mateix magnífich doctor Vidal y Roca y lo
advocat fiscal. Y vostra excel·lència és estat ser-
vit dir que lo dit advocat fiscal continuàs en un
paper lo que se li offeria dir sobre dit fet.

Y lo que se offereix dir a vostra excel·lència en
orde a dit fet és, en primer lloch, que si bé lo
consistori ha suspès la execusió de la dita resolu-
ció ab lo billet de cambra enviat per vostra ex-
cel·lència, és estat consideranta havia de ser per
breu temps y per la attenció en què obra y
obrarà, volent donar gust a vostra excel·lència,
perquè altrament deuria ser despatix per Cance-
llaria, segons la observança y estil de la casa de la
Deputació, com admetent los deputats altres
despatix ne podrian ésser syndicats en la visita.

També se offereix representar a vostra excel·lèn-
cia que lo procurador fiscal pretèn que lo decla-
rar y interpretar lo dit capítol 90 en respecte si se
ha de fer nova extracció o no, toca privative al
consistori de deputats y oÿdors, ab intervenció
sols dels assessors, com axí ho disposa lo capítol
39 de ditas Corts 1599, sens que la dita interpre-
tasió, en lo cas occorent, estiga compresa ab la
reserva que sa magestat fou servit fer de las insi-
culasions en la confirmació general dels privile-
gis, perquè sa magestad volgué expressament
que foren servats los capítols de Cort, privilegis,
usos, consuetuts y observanças de la cassa de la
Deputació, en tot allò que sa magestat no havia
disposat, com és en respecte de las qualitats dels
queb se havian de insicular y habilitar, y del temps
que se han de fer las extraccions y insiculacions, y
del temps que deuen obtenir sos officis los que
seran extrets, per quant en esta part ni en moltes
altres cosas no se ha innovada la observança anti-
gua per la reserva de las insiculacions, per lo que
spera lo advocat fiscal que vostra excel·lència
seràc servit de permètrer li puga continuar la
instància para que se fasse la extracció de deputat
ecclesiàstich per lo resíduo del corrent trienni.

145r Moltd il·lustre senyor.

Als 10 del corrent mes de febrer, per part del
procurador fiscal del General de Cathalunya, se
donà una súplica a vostra senyoria y a son con-
sistori, y ab ella exibí una certificatòria authènti-
ca emanada de la cúria romana, contenint en ef-

fecte com Sa Sanctedat havia passada la gràcia
aposthòlica del bisbat de Vich en favor del
il·lustríssim y reverendíssim senyor don Jaume
Copons, y que, per consegüent, havia fet re-
nunciació del canonicat de la santa Isglésia de
Urgell, per lo qual era stat insiculat y córrer en
deputat. Y, faltant-hi lo dit títol de canonge no
podia star insiculat, antes bé, vaccar aqueix
lloch, y per conseqüent no ésser vuy dit senyor
deputat ecclesiàstich, y que per ditasa rahons
vostra senyoria havia de procehir a insiculació,
habilitació y extracció de nou deputat per lo re-
síduo del present trienni; com axí sia disposat y
ordenat per capítols de Cort, y en particular en
lo capítol 90 del nou redrés del General de les
Corts 1599, y també per los capítols de les
Corts de Santa Anna del any 1498, en la qual
disposa que dins 10 dies després de la vera notí-
cia que lo consistori tindrà de la vaccació de al-
gun lloch de alguns dels consistorials, ara sia
mort o per altra mutació, hage y dega lo consis-
tori de insicular altre persona de igual calitat en
aquell lloch vaccant, y fer nova extracció de de-
putat o oïdor per lo restant temps de aquest
trienni, als quals //145/v // capítols se ha relació
més llargament, sotsb pena de privació de llurs
salaris per lo temps que deixaran de fer dita ex-
tracció, y no res manco a la pràtica, ús y costum
de la present casa de la Deputació, les quals cau-
sas y rahons expressa dit procurador fiscal ab la
dita supplicació.

E com vostra senyoria fos servit manar consultar
la dita supplica y certificatòria als magnífics as-
sessors y advocat fiscal de lac present casa, y ele-
gí per consultors, de llicència del excel·lentíssim
senyor llochtinent de sa magestat, lo noble doc-
tor Miquel Cortiada, advocat fiscal patrimonial
de sa magestat, que Déu guarde, y als magnífics
senyors Lluís Ferrer, advocat fiscal de la règia
cort, y Joan Baptista Pastor, tots tres doctors de
la Real Audiència de Cathalunya, les quals sis
personas se conferiren en la present casa, y mira-
ren y discorregueren per diversas vegades la
matèria contenguda en la supplicació y certifi-
catòria y dits capítols de Cort; y axí mateix, so-
bra lo contengut en la deliberació per vostra se-
nyoria feta en y sobre lo present cas. Y fonch
uniformament resolt per los dits senyors consu-
lents, com apar ab lo vot firmat per tots sis, que
realment lo dit canonicat de la sancta Isglésia de
Urgell de present vaccava, y que aquest de nou
se havia de insicular, y que dit il·lustríssim se-
nyor no podia concórrer que primer no
amostràs las bullas y possessió del bisbat, com
axí ho disposa dit capítol 90.
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Y com los dits 10 dies van discorrent, per ço y
altrament tornà lo dit procurador fiscal ha re-
presentar las sobreditas cosas a vostra senyoria,
y supplien sian observats dits capítols com en
aquells se conté, y altrament protesta dit procu-
rador fiscal de haver fetas sas degudas inteligèn-
cias, y que en visita y fora d’ellaa no li sia dema-
nat // s.n. // ni sindicat, los drets fiscals sempre
salvos. Officio, et cetera.

Altissimus, et cetera.

De Jalpi, fisci Generalis advocatus.

147r Don Vicente Gonzaga, loctinent y capità general.

Amatsb y fahels de la real magestat los deputats y oÿ-
dors de comptes de la casa de la Deputació del Gene-
ral de Cathalunya. Havem vist lo que lo advocat
fiscal de exa casa no·s ha representat, juntament ab
los capítols de Cort de Santa Anna, capítols de Cort
de nou redrés, de les Corts del any MDXCLX, la certi-
ficatòria, vot y tot lo demés contengut en un memo-
rial que per sa part nos és estat presentat, en que
preté que, per haver Sa Sanctedat passada la grà-
cia del bisbat de Vic als dotze de janer proppassat en
persona del noble don Jayme de Copons, al qual és
estat presentat per sa magestat, que Déu guarde,
vacca lo canonicat de la Seu de Urgell, per lo qual
fou insiculat y extret per lo corrent trienni en depu-
tat ecclesiàstich, y que se ha de procehir a nova ex-
tracció de dit offici de deputat ecclesiàstich. Y ha-
vem vist axí mateix lo memorial que per part del
dit don Jayme de Copons nos és estat donat.

Nós, havent tractat esta matèria ab la Real Au-
diència, juntes les tres sales, inseguint lo parer de
aquelles, vos diem y manam que, attès lo dit don
Jayme de Copons se trobe actualment deputat ec-
clesiàstich, no obstant sia passada la gràcia en son
favor del bisbat de Vic, no fassau ni permetau se li
fassa impediment algú en continuar lo exersisi de
dit son offici de deputat ecclesiàstich en lo resíduo
del present trienni, ni doneu lloc a nova extracció
de subjecte. Dat en Barcelona, als XXI de febrer
MDCLXV.

Don Vizente Gonzaga.

Vidit de Casademunt, olim de Boxados, regens.
Antonius Reart.

Registrata. In Curie Locumtenencie, quarto, fo-
lio CCXXII.
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Su excelencia manda a los deputados y oÿdores de
qüentas del General de Cathaluña pongan en
execución la orden arriba expressada.

150 A.
/1r

Molta il·lustre senyor.

Per part de vostra senyoria fou consultat, ab los
magnífichs assessor y advocat fiscal de la present
casa, y sis doctors aplicats, en si se deu posar en
execusió lo orde de Cancellaria, o lo que·s deu
fer, conforme en jornada de 21 del corrent mes
fou deliberat per vostra senyoria. Y com se tinga
notísia per haver entrevingut en la consulta de
advocat fiscal, a que té vot fahedor per dits se-
nyors no sie favorable a dit fiscal. Per tant, a
vostra senyoria suplica sie servit no donar lloch
a que dit vot se pose en scrits, per no ser stil y
costum de la present casa, que a més que vostra
senyoria continuarà lo stil y costum d’ella, serà
de conveniènsia per conservar los drets fiscal.

Altissimus, et cetera.

De Jalpi, fisci Generalis advocatus.

150 Enb lo fet consultat per los molt il·lustres se-
/2r nyors deputats y oïdors de comptes del General

de Cathalunya als assessors y advocat fiscal del
dit General y doctors consulents baix firmats,
acerca si lo despaix per Cancellaria, dat en Bar-
celona, als 21 de febrer del corrent any 1665,
que lo excel·lentíssim senyor don Vicente Gon-
zaga, lloctinent y capità general per sa magestat,
que Déu guarde, en lo present principat de Ca-
thalunya, envià dit dia al molt il·lustre consisto-
ri dels diputats y oïdors de comptes, contenint
que no fessen ni permetessen se fer impediment
algú en continuar lo exercici del offici de dipu-
tat ecclesiàstich al il·lustríssim y reverendíssim
senyor don Jayme Copons en lo resíduo del
present trienni, ni donar-se’n lloch a nova ex-
tracció de subjecte, com més llargament en dit
depaix se conté, deu posar-se en execució o si
deu y pot lo consistori replicar y contradir, y si
és dit depaix contra constitucions y capítols y
actes de Cort, per impedir-se la nova extracció o
per tocar la interpretació dels capítols de Cort
privative a dit consistori, ab los assessors, o per
altres causes o rahons, com és de vèurer més
llargament en la deliberació feta als 20 de febrer
del corrent any 1665.

[ 1665 ]
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Vist lo dit despaix dalt calendat. Vista la dita de-
liberacció. Vist lo real privilegi y gràcia de con-
firmació de constitucions y capítols de Cort,
privilegis, immunitats, usatjes y altres gràcias,
ab la reserva de las insaculacions de personas,
tant als officis de diputats y oïdors com a altres,
dat en Madrit, als 19 de janer 1654. Vista lo de-
cret de las insiculacions generals dat en Madrit a
23 de janer 1654. Vista la certificatòria en 12 de
janer del corrent any, de la gràcia del bisbat de
Vich, passada en lo consistori de Sa Santedat, en
favor de dit don Jaume Copons. Vist lo vot dels
assessors de la present casa y noble y magnífichs
doctor de la Reial Audiència a 13 del mes de fe-
brer del corrent any 1665. Vista la real carta de
sa magestat, dada en Madrit, //150/2v //als 8 de
novembre 1661, insertada en lo dietari, trienni
1659, en jornada de 24 de janer 1660. Vistos
los capítols de las Corts de Santa Anna, 1493.
Vist lo capítol 39, Corts 1599. Vist lo capítol 90
de las ditas Corts. Vistos diferents despaixs per
Cancelleria enviats al consistori per los
excel·lentíssims lloctinents de sa magestat sobre
diversos fets y duptes de insiculacions y habilita-
cions. Vistos los llibres de dietari y Delibera-
cions, trienni 1632, en los quals apar que lo
quòndam il·lustríssim y reverendíssim senyor
don Gil Manrique, de bona memòria, essent ex-
tret com a bisbe de Girona en diputat ecclesiàs-
tich, continuà son ofici encara que fos transferit
al bisbat de Barcelona. 

Vist lo que se avia de vèurer, y attès lo que se avia
de attèndrer, los assessors y doctors consulents,
avent tractat lo negoci ab interesència del advo-
cat fiscal del General, són de vot y parer que deu
posar-se en execució dit depaix sens rèplica ni
contradicció alguna, per no encontrar-se ab
constitucions ni capítols de Cort, perquè sa ma-
gestat, en dita confirmació de constitucions y
privilegis del present Principat, concedida als 19
de janer 1654, fou servit reservar-se la insiculació
y nominació de officis de la casa de la Deputació,
si y conforme la feyan los molt il·lustres senyors
deputats y oïdors de comptes abans lo any 1640.
Y, com, segons lo capítol 39, Corts 1599, qual-
sevol dupte que se offerís sobre la intel·ligència
dels capítols de Cort toca la interpretació als di-
putats y oïdors, ab los assessors ordinaris de la
casa de la Diputació, y per consegüent lo declarar
lo dupte que al present se à offert de si per la pro-
moció del dit don Jaume Copons a bisbe de
Vich, y vacant lo lloch, en contemplació del qual
fou insiculat y extret a diputat ecclesiàstich, resta
impedit poder continuar dit offici per lo resíduo
del present trienni, toca a sa magestat, e a son ex-
cel·lentíssim lloctinent y capità general y Real
Audiència, si y conforme en lo any 1640 spectava

//150/3r //a dit consistori, y axí, inconcussament
se és observat repetidas vegadas en molts casos,
que, després de dita reserva, an succeït, y sa ma-
gestat és estat servit manar-ho ab sa real carta,
dada en Madrit, als 8 de setembre 1661, després
de aver feta consulta per dit consistori, al·legant
en son favor lo procurador y advocat fiscal del
General las rahons que lo assistian per a pretèn-
drer lo contrari, la qual observança és poderosa
per a llevar qualsevol scrúpol que pogués tenir la
matèria.

Ni dita declarasió conté en si contrafacció de
constitucions ni capítols de Cort, per quant per
a què sia contrafacció és menester que se encon-
tre ab lo expressament disposat en alguna cons-
titució o acte de Cort, privilegi o altre dret ex-
prés de la pàtria, y en ningun se llitg que si lo
extret a diputat y oïdor després renuncia o pert
lo benefici o dignitats, [...] del qual fonch insi-
culat, estiga prohibit o impedit continuar lo of-
fici, perquè, si bé en lo capítol 90, Corts 1599,
se disposa que si algú dels insiculats dexarà de
posseir la dignitat, títol o benefici per lo qual és
estat insiculat, sia aquell tal eo ipso, sens altre
declaració, agut per desinsiculat, en son lloch
ajan los diputats y oïdors de comptes insicular
altre hàbil e idóneo y sufficient, de la matexa
qualitat; però de aquí no se infereix necessària-
ment que no puga continuar ni retenir lo offici
en què antedecentment fonch extret, perquè és
compatible continuar lo offici, en què fonch in-
siculat y a què fonch extret, y trobar-se després
fora de dita insiculació, com molt ordinària-
ment se veu en la present casa, que essent hu oï-
dor se insiculà a diputat, y no obstant que restà
fora de la bolsa de // 150/3v // oïdor continuà
son offici, y en lo sobredit capítol de Cort de
las Corts de Santa Anna 1493, fou ordenat
que, si avent perdut la dignitat e offici per lo
qual fonch insiculat fos extret a diputat o oï-
dor, pugués retenir lo offici, com tingués altre
benefici, ab què·s trobà ser compatible pèrdrer
la primera insiculació y retenir lo offici a què
fonch extret, y de la disposició del dit capítol
resta justificada la pretensió de dit don Jaume
de Copons, puis encara que aja perdut la digni-
tat per la qual fonch insiculat no·s pot negar
que té benefici, tenint lo bisbat de Vich, per-
què, encara que no tinga la possessió de aquell,
la qual és necessària per a poder ser insiculat
com a bisbe, segons lo dit capítol 90, però no·s
pot duptar que, essent passada la gràcia del dit
bisbat, y avent-la acceptada dit don Jaume, se 
à de dir que té benefici, quia ex sola collacione 
et acceptacione beneficium meum dici potest 
beneficium, lo que basta per a la retenció, se-
gons dit Capítol de Santa Ana, perquè lo statut
que prohibeix la nova adquisició no se entén
conpèndrer la retenció, per ser esta més privile-
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giada en lo dret. Ni dit capítol de Santa Ana se
pot considerar revocat per lo dit capítol 90 de las
Corts 1599, perquè aquest és general, parlant
dels de insiculacions, y aquell parla en cas spe-
cial, de retenció de offici després de ésser extret,
y és cert que la lley, com qualsevol disposició ge-
neral posterior, no deroga lo cas special de la lley
o disposició primera particular, a tot lo que se
ajusta lo dit exemplar del bisbe Gil Manrique,
que succeí en lo trienni 1632, en la present casa
que, essent diputat, com a bisbe de Girona, y es-
sent promogut a bisbe de Barcelona, continuà
son offici de diputat ecclesiàstich per tot lo trien-
ni, després de // s.n. // ésser bisbe de Barcelona. 

Y axí, attesa dita observança y demés cosas de
sobre ponderadas, dits assessors y doctors con-
sulents baix firmats, són de vot y parer que, sens
rèplica ni contradicció alguna, deu posar-se en
execució dit despaix, y que no encontra ab
constitucions y capítols de Cort, usatges ni al-
tres drets de la pàtria, y si bé semblants vots no
se acostuman continuar en escrits, emperò se és
continuat lo present per aver-lo axí los molt
il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes
expressament ordenat, y axí o sentan.

Joffreu, assessor. Carbonell, consulens. Josephus
Ferrer, consulens. Comes y Torro, consulens. Vi-
dal y Roca, asessor. Valda, consulens. Monras,
consulens. Llampillas, consulens.

Lo prior Jalpí y Julià, advocat fiscal, no se ade-
rex al sobredit vot per las causas y rahons en las
súplicas y deduccions té donadas y al·legadas en
la dita matèria, y altras que en són cas y lloch
poria al·legar, sos drets salvos, etcètera.

De Jalpi, fisci Generalis advocatus.

153r A.

Ena 8 de octubre del año passado escriví a vuestra
señoría un papel para que se sirviese de hazer en-
tregar la cantidad de diez mil libras de ardites
en poder del pagador de este presidio, Juan de Ga-
chapay, de las quales se entregaron quatro mil, y
porque el tiempo va dando lugar a que se pueda
continuar en la fábrica del palacio nuevo, encar-
go a vuestra señoría disponga que entre la restan-
te cantidad en poder del dicho pagador Juan de
Gachapay. Guarde Dios a vuestra señoría mu-
chos años en Barcelona, 17 de marzo 1665.

Don Vicente de Gonzaga.
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Señores diputados del General de Cataluña.

163r A.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen que, per part delb procurador fiscal, se
sia presentat una suplicasió en concistori, en ef-
fecte contenint que la captura que estos dies
passats féu loc licenciado Francisco Marrón, au-
ditor que·s diu ésser del exèrsit de sa magestad,
Déu lo guarde, de la persona de Pau Frígola,
guanter, ciutadà de la present ciutatd, no essent
dit Marrón natural del present Principat ni fill
de cathalà, ni dit Frígola soldat, encontra ab las
generals constitucions, usos y actes de Cort del
present Principat, y assenyaladament contra la
constitució 1, y demés següents, del títol «Que
tots los officials en Cathalunya y Mallorca sean
catalans», contra la constitució 1 y demés del tí-
tol «Que novells officials no sian posats», en lo
primer tomo de dites constitucions contengu-
des, y altres drets. Y axí matex encontra lo ha-
ver-lo interrogat judicialment, y haven fet altres
de actes de jurisdicció en la persona de dit Frí-
gola, y suplicant que, ab los remeys lícits y per-
mesos per constitucions y capítols de Cort, isca
lo consistori al reparo d’ella. Y, havent-se comès
dita supplicació als assessors ordinaris y advocat
fiscal de la casa, y axí matex applicant doctors
per al dit fet, a fi de aconsellar lo que·s devia fer
per part del consistori. Y, ab vot fet lo die pre-
sent, són estats de parer que la dita captura feta
de dit Frígola ésser contra las ditas generals
constitucions de Cathalunya. Per ço, los dits de-
putats a vostra excel·lència extrajudicialment
supplican sia de son servey manar provehir, ab
tots los remeys de justícia posibles, la esmena de
dit fet y dependents de aquell, y la observança
// 163v // de ditas constitucions y lleys del pre-
sent Principat, que ho tindran a singular mercè
de la mà de vostra excel·lència.

165 A.
/1r

Sue magestad, Dios le guarde, se ha servido de
mandarme un despacho del thenor seguiente.

«Spectable don Vizente Gonzaga, gentihombre de
mi cámara de mi Consejo de Guerra, mi lugarte-
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niente y capitán general. Haviéndosseme repre-
sentado, por el mes de setiembre del año passado
de 1658, por el obispo de Solsona, que era don fray
Francisco Roger, que respeto de haver dispuesto el
rey, mi señor y mi padre, que esté en gloria, en las
Cortes que se celebraron en essa ciudad de Barze-
lona el de 599, que fuessen inseculados en la casa
de la Diputazión el obispo y sus subcessores y, supli-
cándome mandare executarlo, escriví al marqués
de Olías y Mortara, siendo mi lugartheniente y
capitán general, me informasse sobre esta súplica,
como lo hizo en carta de 17 de (1)659, cuya copia,
con la de dos certificaziones que también remitió
en la materia, os remito con esta. Y, haviendo te-
nido por combeniente oyesse a los diputados, se lo
mandé en otra de 7 de junio siguiente, pero no se
tubo avisso de haverlo echo. Aora se ha presentado
por el obispo que oy es, don Luis Pons, el memorial
cuya copia va juntamente, suplicándome mande
sean inseculados en los ofizios que refieren el y su
Cabildo, ha parezido encargar y mandaros par-
tizipéis a los diputados, ordenándoles //165/1v //
que dentro de ocho días prezissos respondan, para
que haya tiempo de tomar ressoluzión antes que se
hagan las insaculaziones de los lugares vacantes.
Y me avissaréis de lo que se os offreziere y parezie-
re en esto, para que tome la ressoluzión que más
combenga. Dada en Madrid, a 22 de abril de
(1)665. Yo, el rey. Don Didacus de Sada, secreta-
rius».

En cuya conformidad vuestra señoría se servirà
disponer la respuesta que devo hazer a su mages-
tad en esta pretensión, porque tenga cumplimien-
to su real orden en el término prezisso de los ocho
días que señala, y vuestra señoría hará bolver a
mi secretaría todos los papeles que cita el refferido
despacho, porque con vista de ellos y lo que vuestra
señoría respondiere peuda satisfazer a su mages-
tad. Guarde Dios a vuestra señoría muchos años.
Barcelona, a 4 de mayo de 1665.

Don Vicente Gonzaga.

Señores diputados del General de Cathaluña.

165 B.
/2r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, en resposta del que vostra ex-
cel·lència, enb execució de la real carta de sa ma-
gestat, Déu lo guarde, dada a Aranjués als 22 de
abril 1665, és estat servit ordenar-los, als 4 del
corrent mes de maig dea dit any, que dins vuyt

dies precissos responguen lo que se’ls oferiràb

aserca de la pretenció del reverendíssim bisbec y
molt il·lustre Capítol de Solsona de ésser insicu-
lats en la present casa de la Deputació, en exe-
cuciód del capítol 98 del nou redrés del General
fet ene las Corts de 1599, diuenf:

Primo, queg troban, en lo dietari de 1656, sots
jornada de 26 de juny 1659, una carta del ex-
cel·lentíssim senyor marquès de Olías y Morta-
ra, aleshores loctinent de sa magestad en lo pre-
sent Principat, en què ordenà als deputats que
aleshores eran li diguessen lo que se’ls oferia en
orde a dita pretencióh, y que als 30 del mateix
mes, per medi del sýndic del Generali, respon-
gueren que, per ésser matèria grave no·s podia
fer lo informe ab tanta brevedat, per haver-se de
mirar los processos de ditas Corts, y altres pa-
pers fahents per dit negoci, per a què ab tot
acert se puga informar a sa magestad; y després
no·s trobà haver-se fet tal informe, ni haver-se
tractat més fins ara de dita pretenció. Y, encara
que concorre vuy la matexa rahó de la brevedat
del temps y multitut de papers que los han ofer
vèurer, ab tot, per cumplirj promptes als ordes
de vostra excel·lència en quant a la brevedat del
temps, los ha donat lloch, diuen y representan
las cosas següents:

Primo, que·s troba en los procesos del bras ec-
clesiàstich y bras militar de las ditas Corts 1599,
un capítol del nouk redrés, número 98, lo qual
disposa quel se ajuste un lloch de deputat al
nombre dels deputats ecclesiàstichs per lo //
165/2v // bisbe de Solsona, y que aquell reste in-
siculat com los demés bisbes del Principat, y
que un lloch de deputat y altre de oïdor del
nombre de religiosos que aleshores vacavan o
primers que vacaran sian fets seculars, y en lloch
d’ells fosenm insiculats dos canonges del dit Ca-
pítol de Solsona, del qual los capitulars axí ma-
tex concorraguesen als llochs bolans de depu-
tats ecclesiàstichs, de la matexa manera que dels
altres Capítols de las demés cathredals estava
disposat.

Segon, que lo sobredit capítol de Cort no·s tro-
ba executat ni observat ni menos continuat en
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lo llibre imprès dels capítols del nou redrés, any
1599, antes bé, los deputats que aleshores eran,
per medi de ambaxada al excel·lentíssim tunc
lloctinent de sa magestat, representaren que in-
tersedís ab sa magestat per a quèa fos servit en-
viar dit capítol de número 98, com apar en la fi
delb dit llibre imprès, a foli 175, y axí no haver-
sec enviat dit capítol no s’és pogut posar en exe-
cució lo ordenat en aquell, ni apar vuy se puga
posard posar en execució, que sa magestad no
sia servit enviar dit capítol, y que aquell no sia
comprès ab la forma que los demés.

Tercer, que las rahons per las quals no ése estat
may servit sa magestad enviar dit capítol, a bé
que lo consistori las sab, emperò poden ésser
moltes, o perquè las religions de Sant Benet y
Sant Joan, a las quals se havia de disminuir dos
llochs, se opposassen a dit capítol, supplicant a
sa magestad dit prejudici, o que sa magestad,
per justas consideracions, no volgués enviar dit
capítol, o per altres causas y rahons, que pogue-
ren considerar. // s.n. // Finalment, que, atesas
las sobreditas y altras cosasf, lo consistori està
prompte a hoir lo que sa magestat serà servit
disposar, servadas las constitucions, capítols y
actes de Cort, styl y observansa de la casa.

163/5 E.

Certifichg y fas fe Francisco Soldavila, per las
auctoritats appostòlicas y del rey, nostre senyor,
notari públich y del número y col·legi de notaris
públichs de Barcelona, scrivà major y secretari
del General de Cathalunya, com, en lo procés
auctèntich familiar del estament o bras eccle-
siàstich del present principat de Cathalunya de
las Corts tengudes y celebrades en dita present
ciutat per la sacra, cesàrea y reial magestat del
rey, nostre senyor, Phelip Segon, de felice re-
cordació, en jornada de sis del mes de juliol del
any mil sis-cents noranta-nou, y en foli set-cents
sinquanta de dit procés, recòndit y guardat en
lo archiu de la casa de dit General de Cathalu-
nya, se trona un capítol o conclusió per dita
Cort feta del tenor següent.

«Com nostre Sant Pare Clement Octau, felice-
ment vuy la sancta Iglésia regint, ajudant a son
sanct intent la intercessió y instància del catòlich
don Phelip, rey y senyor nostre, que la glòria
haje erigida la Iglésia de Solsona, hans conven-
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tual regular, en cathredal, instituint en ella sede
pontifical y Capítol, ab les honrres, prerrogati-
ves y preheminències a iglésia cathedral perta-
nyents. Per so sie statuït y ordenat que dits bis-
bes y capítol sien admesos a concórrer en la sort
de deputats y oïdors de aquest Principat en la
forma següent. És a saber, que·s ajuste un lloch
de deputat al nombre dels deputats ecclesiàs-
tichs per al bisbe, axí que lo lloch del bisbe reste
ensaculat com los demés dels altres bisbes. Y
que un lloc de deputat del nombre de religiosos
que vuy vagan o lo primer que vagaran per mort
o altrament dels que són inseculats dels canon-
ges de dit Capítol, y axí mateix que los dits capi-
tulars de dita cathredal concorreguen en los
llocs bolants de deputats ecclesiàstichs de la ma-
teixa manera que en los altres Capítols cathre-
dals de aquest principat està disposat fer.

Die septima predictorum mensis et anni, nobilis
don Petrus Franquesa, retulit ac reportavit pre-
senti stamento ecclesiastico quatenus prefata sa-
cra, cesarea et regia magestatis decretavit supra
insertum capitulum insaculacionis Ecclesie Cel-
sonensis, prout in eo continetur. En testimoni de
les quals cosas fas la present de mà agena, de mà
mia pròpria firmada y signada, ab lo sagell comú
de la present casa del General de Cathalunya sa-
gellada. Dada en Barcelona, als decet dies del
mes de maig, any de la Nativitat de Nostre Se-
nyor de Jesucrit mil sis-cents sinquanta-nou.

In quorum fidem ego, dictus Franciscus Soldavi-
la, notarius et scriba major et secretarius preli-
batus, hic me subscribo. // 165/5v // Et virtute li-
cencie per admodum illustres dominos deputatos
et auditores computorum dicti Generalis mihi
concesse, dicta die decima septima predictorum
mensis et anni, hic me subscribo et meum quo ut
scriba et secretarius supradictus utor appono sig
+ num.

Locus sigili.

165 F.
/6r

Certificha y fas fe Pere Trellés, per auctoritat del
rey, nostre senyor, notari públich y del número
y col·legi dels notaris reals públichs col·legiats
de Barcelona, com en lo procés familiar del es-
tament o bras real del present principat de Ca-
thalunya de las Corts tingudes y celebrades per
la magestat del rey, nostre senyor, Phelip Se-
gon, de felice recordació, en la present ciutat de
Barcelona en lo any mil sis-cents noranta-nou, y
en foli mil cent y decet de dit procés, se troba
descrita y continuada una conclusió per dita
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Cort feta, que és lo capítol noranta-vuit, del te-
nor següent.

«Insaculació de la Iglésia de Solsona.

Com nostre Santíssim Pare Clement Octau, fe-
licement regnant la sancta Iglésia regint, aju-
dant a son sanct intent la intercessió y instància
del catòlich don Phelip, rey y senyor nostre, que
la glòria aje, erigint la Iglésia de Solsona, ans
conventual regular, en cathredal, instituint en
ella sede pontifical y Capítol, ab les honrres,
prerrogatives y preheminències a iglésia cathe-
dral pertanyents. Per ço, sie statuït y ordenat
que dit bisbes y Capítol sien admesos en concó-
rrer en la sort de deputats y oïdors de aquest
Principat en la forma següent. És a saber, que se
ajuste un lloc de deputat en número dels depu-
tats ecclesiàstichs per al bisbe, axí que lo lloc del
bisbe reste insiculat com los demés bisbes, y que
un lloc de deputat del nombre de religiosos y al-
tre de oïdor del mateix nombre de religiosos
que vuy vagan eo los primers que vagaran per
mort o altrament dels que són ensaculats en ells,
sien fets seculars, y en lloch de aquells sien insa-
culats dels canonges de dit Capítol de dita ca-
thredal, corregan en los llocs bolants de depu-
tats ecclesiàstichs de la mateixa manera que en
los altres Capítols cathredals de aquest Principat
està disposat, com lo dit Capítol y altres en dit
procés està contengut.

En testimoni de totes les quals cosas fas la pre-
sent de mà agena, de mà mia pròpria firmada ab
mon sòlit y acostumat signe signada, y ab lo sa-
gell major de la present ciutat sagellada. Dada
en Barcelona, als quinse del mes de maig, any
de la Nativitat de Nostre Senyor de Jesucrit mil
sis-cents sinquanta-nou.

Et ut de predictis omnibus et singulis fides plenis-
sima adhibeat, et supradictis Petrus Trelles, auc-
toritate domini nostri regis notarius, scriba ma-
jor et secretarius domus et Consilii prefate civitati
Barcinone, cum impressione sigilli presentis civi-
tatis hic muniti me subscribo et meum quo utor
appono sig + num.

Locus sigili.

165 Ela obispo y Cavildo de la santa Iglesia de Solso-
/3r na, dizen a vuestra magestad que, en las Cortes

que se celebraron en la ciudad de Barcelona en el
año 1599, en el capítulo 98 de dichas Cortes, se re-
solvió con approbación y beneplácito del señor rey
Phelippe Tercero, glorioso progenitor de vuestra
magestad, que la dignidad episcopal de la ciudad

de Solsona fuesse insiculada en la casa de la Di-
putación, de la manera que las demás dignidades
episcopales deste principado de Cathalunya lo es-
tán, y assí mismo, el Cavildo de aquella, conce-
diéndole dos lugares, uno de diputado y otro de
oydor, en los quales sean insiculados los capitula-
res de la dicha Iglesia, en los dos primeros lugares
de regulares vaccantes. Y como, señor, hasta ora
no se haga puesto en execución este capítulo de
Corte, queda aquella Iglesia desconsolada, vien-
do que no se goza la merced que se le hizo, y la que
gozan las demás cathedrales de aquella provin-
cia. Y assí, puestos a los reales pies de vuestra ma-
gestad, humildemente supplican sea servido man-
dar que se les conzeda el goze de dicha gracia, que
aunque en todo tiempo ha sido muy puesto en ra-
zón sapuesta su concessión, oy pareze que lo es más,
por vacar en la casa de la Diputación los lugares
del obispado de Elna y sus capitulares, cuyos vací-
os puedan llenar los desta santa Iglesia de Çolso-
na, que a más que en esto se dará execución cosa
resuelta, los supplicantes recivirán en ello singu-
lar gracia de vuestra magestad.

165 D.
/4r

Hea diferido la respuesta al real despacho de vues-
tra magestad, de 13 de setiembre del año passado
de 658, que contiene la pretensión del obispo de
Solsona en orden a ser insaculado en la casa de la
Dipputazión deste Prinzipado por la merzed que
le hizo el señor rey don Philippe, padre de vuestra
magestad, en las Cortes del año passado de 1599,
porque, no haviéndose hallado en el archivo Real
el proceso general de las Cortes de dicho año de
1599, fue necessario reconocer los procesos fami-
liares de los brazos y estamento ecclesiástico, mili-
tar y real, que están en los archivos de la Dipputa-
zión y casa de la ciudad de Barcelona, para saber
con fundamento en que conformidad se hizo al
obispo la merzed que supone, y lo que en orden a
esta materia se ha hallado es que, en 14 de junio
de dicho año 1599, se leyó en el brazo ecclesiástico
una súplica del obispo y Cavildo de Solsona en que
pedían fuessen admitidos, unidos y agregados a
concurrir a la suerte de dipputados y oydores ec-
clesiásticos, como los demás obispos y Cavildos de
Cathalunya, respecto de haverse elegido aquella
santa Iglésia en Cathalunya nuevamente, y se de-
liberó que los abogados de la corte viessen la súpli-
ca, y que sobre lo contenido en ella diessen su pare-
zer, y como lo dieron de que dicha santa Iglesia
devía gosar de los privilegios y prerrogativas que
tenían y gozaban los demás obispos y Cabildos de
Cathalunya, y que debían entrar igualmente
como los demás en los officios de la Dipputación.
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Y aunque sobre esta materia huvo algunos disen-
timientos en todos los brazos, después, en 14 de ju-
nio, consta que entró en dicho brazo ecclesiástico
don Pedro Franqueza, secretario de vuestra ma-
gestad, y dijo, de parte de vuestra magestad que,
en la assignazión de los lugares de la Dipputa-
zión para el obispo y Cavildo de Solsona, havía
proveido vuestra magestad, con parezer del vice-
canciller, que al obispo de Solsona se diesse un lu-
gar nuebo de dipputado, como le tenían los demás
obispos, y que al Cavildo se le diessen dos lugares,
uno de dipputado y otro de oydor, de los que ocu-
paban lo religiosos, los primeros que vaccassen, y
que concurriesse el Cavildo en los lugares que lla-
maban bolantes, como los // 165/4v // demás Ca-
vildos que convinieron todos los del brazo eccle-
siástico, menos el abat de Bañolas, en quanto a
que se diessen los dos lugares de religiosos al Cavil-
do, sino que se le diessen de los volantes, o que se
añadiessen de nuebo y pusso dissintimiento a todos
los actos de Corte.

Reportosse esta provisión de vuestra magestad a
los tres brazos, y aunque en ellos huvo algunos que
disintieron, consta en el proceso del brazo eccle-
siástico que, en 6 de julio del mesmo año de 599,
los comissarios del redrieso del General, hizieron
relazión en dicho brazo de como havían presenta-
do a los tratadores el capítulo hecho sobre la inse-
culazión de obispo y Cavildo de Solsona, y consta
tanbién que en 7 del mesmo mes y año, don Pedro
Franqueza, secretario de vuestra magestad, re-
portó al dicho brazo ecclesiástico que vuestra ma-
gestad havía decretado el capítulo referido pre-
sentado por las Cortes, y dejó el decreto original de
vuestra magestad en dicho brazo, y se deliberó en
él que se ejecutase la insaculazión.

En ejecución deste decreto de vuestra magestad se
halla entre los otros capítulos del redrieso del Ge-
neral este capítulo de la insaculazión del obispo y
Cavildo de Solsona inserto, que es el 98 y último
en los procesos de los brazos ecclesiástico y real, con-
forme verá vuestra magestad en las dos certifica-
torias auténticas que embío con esta, y aunque no
se halla continuada en el del brazo militar, pero
consta en él que en el mesmo día de 6 de julio don
Cristóbal Gallart y don Gispert de Guimerá, al-
zaron el disentimiento que havían puesto en esta
insaculazión. Consta también en el dietario de la
Dipputación que, haviendo embiado vuestra ma-
gestad las constituziones, capítulos de Corte y los
del redriesso del General a los dipputados, con
carta de 13 de marzo del 600, capítulos, y havién-
dose hecho la comprovazión de dichas constitucio-
nes y capítulos, y hallándose menos dicho capítulo
98 de la insaculazión del obispo y Cavildo de Sol-
sona en una junta que tuvieron los dipputados en
2 de mayo de dicho año de 600, con parazer de 18
personas de los tres estamentos, deliberaron que se
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suplicase a vuestra magestad fuesse servido em-
biar dicho capítulo de auténtico asento que cons-
taba de la verdad del, y de que havía sido aproba-
do y admitido por vuestra magestad y por la
Corte general, según parecía del mismo original,
que se hallava en poder de Alejandro Cendra, no-
tario y escrivano que fue del brazo ecclesiástico,
todo lo qual se halla continuado y impreso. // s.n.
// También, a la fin del libro de los capítulos de
nuebo redrieso del General y casa de la Dipputa-
zión del año 1599, desde la página 175 hasta la
fin, de donde se puede con que el no haverse em-
biado dicho capítulo fue por algún descuydo, y por
falta de quién lo solizitasse después y, haviéndole
aprobado primero la Corte y después los dipputa-
dos con parecer de aquella junta, no jusgo que
pueda ofrezer causa vastante para que se pueda
impedir la insaculazión destos lugares, y que ten-
ga efecto el decreto de la dicha insaculazión en la
forma que se contiene en el capítulo referido, y
que ba aparte, siendo vuestra magestada servido
hazer grazias y merzed al obispo y Cavildo de que
se ponga en ejecusión. Vuestra magestad manda-
rá lo que más fuere servido. Barcelona, a 27 de
mayo 1659.

El marqués de Olías y Mortara.

165 B.
/9r

Molta il·lustre senyor.

Notori és a vostra excel·lència com en la Vall de
Aran se fa molta cria de bestiars, per raó dels
quals y de las llanas an acostumat entrar en pro-
fitt de la Generalitat considerables quantitats, lo
que vuy actualment se impedeix per lo governa-
dor de Castell-Lleó, per quant, negosiant dit
governador ab los dits bestiars y llanas, procura
comprar-las totas y tràurar-las del present Prin-
sipat sens pagar dret algú, de tal manera que ni
las posa en manifest per a poder-se-li demanar
lo dret. Y, encara que·s veritat que los ofisials de
vostra excel·lència en la dita estació poden fer
las diligèncias acostumades per averiguar los
fraus que fa dit governador de Castell-Lleó y
fer-li pagar los drets de la llana, moltons y de-
més mercaderias que frauda, ab tot, no és posi-
ble per restar dit governador en dit Castell-
Lleó, a ont no permet dit governador entrar los
ofisials de vostra excel·lència, ni tampoch se
atravexan aquells a entrar, per ser prejudici, y al-
trament fora de aquell no se atravexan a dema-
nar a dit governador cosa alguna, ni se atreviran
tanpoch en avant. Per ço que en dias pasats, de-
manant-se-li algun dret al dit governador per lo
tauler de Viella de dita Vall de Aran, volgué sa-
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ber lo dit governador en virtut de què le·y de-
manave y, ensenyant-li dit tauler lo llibre de ca-
pítols de Cort y ordinasions de vostra excel·lèn-
cia, li tirà los dits llibres per las galtas, sens voler
pagar cosa alguna. Y axí matex en dias pasats
tragué de Catalunya dos mil moltons per lo
Pont de Suert, sens voler pagar lo dret, ans bé,
tentà y persuadí al tauler //165/9v // del Pont de
Suert li fes responció a un albarà de guia que
avia per per aportar dits moltons per Catalunya.

Per tot lo que, oferint donar informació del so-
bredit en quant menester sia, suplica lo arrenda-
tari dels drets de la Generalitat, sia vostra senyo-
ria servit exir al reparo y esmena de dit dany, y
segons la forma donan las constitucions de Ca-
thalunya y capítols de Cort, interposant-se ab sa
excel·lència per a que done forma y permís que
los oficials de vostra senyoria pugan entrar a re-
gonèxer la força de Castell-Lleó per a averiguar
si y a fraus de llanas o altres, y mane pagar lo
dret dels dos mil moltons per axida de regne,
que a més de ser cosa justa, serà facilitar a vostra
senyoria lo trobar major dita en los arrenda-
ments y conservar los drets de la pàtria. Offici, et
cetera.

Altissimus, et cetera. Carbonell.

165 G.
/7r

Certificha y fas fe jo, lo doctor Domingo Soler,
notari, scrivà major y secretari del General de
Cathalunya, com en lo procés auctencticat fa-
miliar del stament eccelsiàstich de las Corts per
la sacra, cesàrea y reial magestat don Felip, rey
de Espanya, celebrades en la ciutat de Barcelo-
na, en lo any mil sis-cents noranta-nou, als [...]
y habitants en lo present principat de Cathalu-
nya y comptats de Rosselló y Cerdanya, recòn-
dit en lo archiu de la casa de la Deputació, se
troba continuat lo següent.

Thenor tandem capituli dominis tractatoribus
presentibus die sexta julii anni millesimi quin-
gentesimi nonogesimi, super insaculacione Eclle-
sie Solsonensis prout per dominos commissarios ad
id deputatos in presenti stamento ecclesiastico fuit
delatum et in presenti processu constat dicto die
hujusmodi est.

Com nostre Sanct Pare Clement Octau, felice-
ment vuy la sancta Iglésia regint, ayudant a son
sanct intent la intercessió y instància del catòlich
don Phelip, rey y senyor nostre, que ha glòria

haje erigida la Iglésia de Solsona, ans conven-
tual regular, en cathredal, instituint en ella sede
pontifical y Capítol, ab les honrres, prerrogati-
ves y preheminènsias a iglésia cathredal perta-
nyents. Per so, sie statuït y ordenat que dits bis-
bes y capítol sien admesos a concórrer en la sort
de deputats y oïdors de aquest Principat en la
forma següent. És a saber, que·s ajuste un lloc
de deputat al nombre dels deputats ecclesiàs-
tichs per al bisbe, axí que lo lloc del bisbe reste
ensaculat com los demés dels altres bisbes.

Die septima predictorum mensis et anni, nobilis
don Petrus Franquesa retulit ac reportavit pre-
senti stamento ecclesiastico quatenus prefata sa-
cra, cesarea et regia magestatis decretavit supra
in sertum capitulum insaculacionis Ecclesie Cel-
sonensis prout in eo continetur. En fe del qual fas
la present certificatòria, vuy als XX de abril, any
de la Nativitat del Senyor MDCLVII.

Copia hujusmodi sumpta et extracta fuit a suo
originali processu, recondito et custodito in archi-
vo domus Deputacionis Generalis Cathalonie, et
cum suo originali de verbo ad verbum comprobata
per me, Dominicum Soler, juris utriusque docto-
ris, ac scribam majorrem secretariumque eisdem
Generalis, ac de licensia suarum dominacionum
mihi, die XVII aprilis MDCLVII concessa, et ut eidem
copie aliena manu scripte veluti suo originali tam
in judicio quam extra ubique //165/7v // fides in
dubia in omnibus tribuatur. Ego, idem Soler, hic
me subscribo et solitum dicti officii cum impressio-
ne sigili parum dicti Generalis appono sig + num.

Locus sigili.

165 A.
/8r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, diuen y representan a vostra ex-
cel·lència com, per part dels arrendataris del
dret del General, als 13 del corrent mes de maig
1665, se ha donat una supplicació al consistori
contra lo governador del Castell-lleó, en la Vall
de Aran, contenint los accessos y impedimens
que fa en la cobransa dels drets del General,
fraudantb aquells, y que per son medi se come-
ten y fan molts fraus per recullir en dit castell
moltas mercaderias que deuen dret, y se trauen
després fora lo Principat, sens pagar-lo, maltrac-
tant los officials de la Generalitat, com apar de
dita súplica, còpia de la qual se entrega a vostra
excel·lència.
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E, com desitja lo consistori evitar los inconve-
nients se podrian seguir d’estos procehiments, y
lo dany ne patex la Generalitat y sos arrendata-
ris, y fugir competèncias. Per ço y altrament,
supplica a vostra excel·lència sia servit manar a
dit governador pague a dits arrendataris los
drets de las cosas ha fetas tràurer del Principat, y
particularment dels 2000 moltons en dits sup-
plicació mensionats, y disposar se done assistèn-
cia per poder dits arrendataris y officials del Ge-
neral, quan tindran suspita de fraus, regonèxer
lo dit castell y puestos a hont pugan ser aquells
recòndits, y que dit governador tinga bon trac-
tes als officials del General y sos arrendataris,
per servar tota conformitat, com altrament dits
deputats y oÿdors, per la obligació de son offici,
no pugan escusar lo procehir contra dit gover-
nador y demés perturbans la exacció dels drets
del General ab los medis y remeys // 165/8v //
que per constitucions, capítols de Cort, styls y
observanças de la Deputació los és permès, que
a més de ser cosa justa y de utilitat pública, ho
tindran a singular mercè de la mà de vostra ex-
cel·lència.

167r Molta il·lustres senyors.

Satisfent Joseph Quintana, exactor del General
de Cathalunya, al orde per vostra senyoria a ell
donat, contenint que se execute tots y qualse-
vols deutes exhigibles del General, diu y respon
que, en virtut del memorial per vostra senyoria
a ell donat, ha fetas las diligènsias a ell possible
per a cobrar las quantitats continuadas en dit
memorial, com en effecte ha cobradas aquellas y
entregadas las polissas en mà de vostra senyoria,
y són las següents:

Primo, per lo dret del general per la mesada del
mes de mars, 1250 lliures, sous.

Ítem, per la bolla de Barcelona, mesada de
mars, 1125 lliures, sous.

Ítem, bolla de Figueres, resta 152 lliures, sous.

Ítem, bolla de Girona, a bon compte, 2000 lliu-
res, sous.

Ítem, bolla de Balaguer, 226 lliures, 5 sous.

Ítem, bolla de Berga, a compliment de l’arren-
dament, 127 lliures, 10 sous.

Ítem, bolla de Olot, 350 lliures, sous.
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Ítem, bolla de Manrresa, 440 lliures, sous.

Ítem, bolla de la Seu de Urgell, 66 lliures, sous.

Ítem, bolla de Servera, 262 lliures, 10 sous.

Ítem, bolla de Camprodon, 87 lliures, 10 sous.

Ítem, bolla de Tàrrega, 219 lliures, sous.

Ítem, bolla de Vilafranca, dos polisas, 950 lliu-
res, sous.

Ítem, bolla de Vich, 525 lliures, 5 sous.

Ítem, dret de monedas, 351 lliures, 74 sous.

Per lo que suplica a vostra senyoria sie de son
servey donar-se per servit del que ha obtempe-
rat dit Quintana a sos ordes de vostra senyoria,
y manar al scrivà major continue la present al
peu de dit orde, y que no done còpia sens inser-
ta de las presents. Lo offici, et cetera.

Altissimus, et cetera.

Vidal y Roca.

155 A.
/1r

Ela Cavildo de esta santa Iglésia de Barzelona me
ha embiado a dezir que el Arsobispo de Tarrago-
na viene, a los 13 del corriente, a esta ciudad, a
cuya pública entrada, deviendo acudir, se halla
totalmente sin medios para poderlo hazer, pues ha
muchos meses no se dan las distribuziones, con que
no hay con que suplirlas y, siendo esto ansí, y que
cargarse de censales nuevos sería augmentar la
estrechez, y que huviese falta mayor para el soco-
rro de las almas y la asistencia de la santa Iglesia,
me ha pedido que me interponga con vuestra se-
ñoría para que, por qüenta de lo que se le deve,
haga vuestra señoría favor al Cavildo de soco-
rrerle con mil y quinientas libras. La petición es
tan justa, y la obra tan pía que me obliga a estos
renglones, asegurando a vuestra señoría que para
mí será de toda estimazión lo que vuestra señoría
dispussiese para alivio de la santa Iglesia. Guar-
de Dios a vuestra señoría muchos años. Barcelo-
na, 3 de abril 1665.

Don Vicente de Gonzaga.

Señores diputados del General de Cataluña.
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155 Don Vicente Gonzaga, loctinent y capità general.
/22r

Reverenta en Christo Pare. Amats e fahels de la
real magestat los deputats y oÿdors de comptes
de la casa de la Deputació del General de Catha-
lunya, en Barcelona residints. Lo rey, nostre se-
nyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos
un real ordem firmat de sa real mà, despexat en
deguda forma de Cancellereia del Supremo
Consell de Aragó, que és del tenor següent:

«El rey. Espectable don Vicente Gonzaga, gentil-
hombre de mi cámara de mi Consejo de Guerra,
mi lugarteniente y capitán general. A supplica-
ción de los diputados y oÿdores de qüentas dessa
Generalidad, tuve por bien de ordenar el año
passado 1662 que se formassen dos bolsas de insa-
culación, para que de una dellas se sorteasen per-
sonas para los officios de assessor, advogado fiscal y
sus ajudantes, y de la otra para los de escrivano
major, sus ajudantes, y el de procurador fiscal de
la visita de dixa Diputación, que hasta agora
han corrido por nombramiento de los visitadores,
en conformidad del capítulo primero de las Cor-
tes del año 1599, en la forma que tenéis entendido
por las órdenes que se os han remittido; y aun que
en esta disposición fue mi voluntad que en esta si-
gunda bolsa fuessen insaculados dichos officios de
escrivano major, sus ajudantes y el de procurador
fiscal, haviendo visto después lo que el brasso mili-
tar me ha representado, supplicándome tenga por
bien que, para el officio de procurador fiscal sean
insaculadas solamente personas deste estamento y
no otras, pues lo ha sido por lo passado, y conside-
rando lo que también me havéis representado so-
bre ello, y lo que es rasón favorecer a la nobleza
que me sirve con satisfacción, he resuelto se haga
bolsa a parte aora dixo officio de procurador fis-
cal, y sean insaculados en ella solamente cavalle-
ros, nobles, militares, ciudadanos de matrícula y
privilegio real, los quales //155/22v // han de ser-
vir personalmente este officio como sortearan,
quedando lo demás en la forma que tengo man-
dado en quanto a las otras bolsas refferidas en las
calidades y circunstancias que por mis órdenes
está dispuesto, y assí os encargo y mando que en
observancia dellas y desta la advirtáys a los dipu-
tados y que me proponga para dixa bolsa de pro-
curador fiscal doze personas de dixo estamento, y
sobre su proposición, y las demás que hizieren para
las bolsas de los otros officios me enviéis vuestro pa-
recer y propondréys las que jusgáredes por más
apropiadas para que mande hazer la insacula-
ción de dixos officios. Dada en Madrid, a VIIII de
octubre MDCLXV. Yo, el rey. Don Christophorus
Crespi, vicecancellarius. Vidit comes de Albate-
ra. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit

don Georgius de Castellvi. Vidit marchio de Ha-
riza. Vidit Exea, regens. Vidit don Michael de
Çalba. Vidit Vilossa, regens. Vidit don Antonius
Ferrer. Don Didacus de Sada, secretarius».

Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sian ab tot effecte cumplits y execu-
tats, diem-vos, per ço, y manam que, sens dila-
ció alguna, poseu en execució lo dit precalendat
orde de sa magestat, per ser esta sa real volun-
tat.

Dat en Barcelona, als VIII de abril MDCLXV.

Don Vizente Gonzaga.

Vidit de Casademunt, olim de Boxadors, regens.
Antonius Reart.

Registrata. In Curie Locumtenencie, quarto, fo-
lio CCLVXXVIII.

Vuestra excelencia manda a los diputados y oydo-
res de qüentas del General de Cathaluña pongan
en execución la orden de su magestad arriba ex-
pressada.

160r Universisa et singulis fidem facio ego, Lazerus
Gali, regia ac excellentisimi domini ville de Bla-
nis auctoritatibus notarius publicus, regens nota-
riam et scribaniam publicas dicte ville et eius dis-
trictus pro domina Francisca de Puigvert et
March Jalpi, vidua relicta et herede universali
domini Francisci de Puigvert et Manresa, quon-
dam, domini utilis et proprietarii earundem,
quod penes me fuit receptum quoddam mandati
instrumentum in eius aprisia thenoris sequentis:
Die quarta mensis aprillis anno millesimo sex-
centesimo sexagesimo quinto, in villa de Blanis,
ego, Joannes Oms, civis honoratus Barcinone, in
villa de Blanes, diocesis Gerunde, populatus, ta-
bularius sive gerens officium tabule Generalis
Cathalonie in dicta villa de Blanes, dicto nomine
gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem
meum certum, et cetera, itaquod honorabilem
Bernardum Oms, aromatarium civem Barcino-
ne, absentem, et cetera, ad videlicet pro me et no-
mine meo dictam tabulari sive dictum meum of-
ficium tabularii sive tauler dicti Generalis
presentis ville, in manibus et posse admodum
illustrium dominorum deputatorum auditorum
et concistorii Generalis presentis principatus Ca-
thalonie, aut alterius persone de his potestatem
habentis vel habitare que ex libere resignadum,
renunciandum et cedendum et ipsas resignacio-

1107

[ 1665 ]

a. carta intercalada entre els folis 154v i 155r del trienni
1662-1665.

a. procura intercalada entre els folis 159v i 160r del trienni
1662-1665.



nem, renunciacionem et cessionem recipi et ad-
mitti petendum, suplicandum et obtinendum ta-
liter quod persone pro inde // 160v // nominada
de inde tabula sive de dicto officio valide provide-
atur cum omni juris plenitudine et effectu et
inde suplicaciones quascunque dictis admodum
illustribus dominis deputatis auditoribus ac con-
cistorio dicti Generalis aliis ut personis quibus ex-
pediat et opus sit prestandum, dandum et offe-
rendum et eas provideri, decerni et exequi
faciendum et litteras et provisiones necessarias et
oportuna fieri et expediri faciendum, prestan-
dum et requirendum et earum expedicioni con-
centiendum et si oppotuerit instrumenta quecun-
que circa predicta renunciacione necessaria
eciam cum juramento quod in animam meam
semel et pluries prestare possitis et clausilis neces-
sariis et oportunis faciendum seu fieri facien-
dum, instandum et requirendum et demum, et
cetera, promissi habere ratum, et cetera, et non
revocare, et cetera, [...] bona. Testes sunt reveren-
dus Joannes Morell, presbiter, et Didacus Verges,
pharmacopula dicte ville.

In quorum fidem ego, Lazerus Galí, notarius
memoratus, hic me subscribo et meum solitum ap-
pono sig + num.

162r Ena lo fet consultat per part del molt il·lustres
senyors deputats del present principat de Ca-
thalunya als assessors ordinaris, advocat fiscal y
doctors consulens infrascrits, asserca de la cap-
tura feta per lo licensiado Francisco Marrón,
com auditor del exèrcit del present Principat, de
la persona de mestre Pau Frígola, guanter, ciu-
tadà de Barcelona, posant aquell en las presons
de las drasanas de la present ciutat, és a saber, si
dita captura és contra las generals constitucions
de Cathalunya, y si dits molt il·lustres senyors
deputats tenen obligació de axir al reparo de
dita contrafacció.

Vista la súpplica presentada per part del procu-
rador fiscal de la present casa, als 24 del corrent
mes de abril 1665, al molt il·lustre consistori.
Vista la informació rebuda a instància de dit
procurador fiscal. Vistas la constitució primera y
demés següents, del títol «Que tots los officials
en Cathalunya y Mallorca sian cathalans»; la
constitució 1 y demés, del títol «Que novells of-
ficials no sian posats», en lo primer tomo de las
constitucions. Vist lo que se havia de vèurer.
Attès que de la dita informació consta que Pau
Frígola és ciutadà de Barcelona, y aquell no és
soldat ni altrament de for de guerra, y que fou
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capturat per dit Marróna. Attès que dit Marrónb

consta no ésser natural del present Principat. Y
attès que per ditas constitucions expressament
és prohibit ésser officialc per exercir jurisdicció
en Cathalunya, a qui no és natural de la provín-
cia; y axí matex és prohibit la creació de nous of-
ficials en dita província.

Per ço y altrament, //162v // los assessors, advo-
cat fiscal y doctors aplicats són de vot y parer res
que la captura feta de dit Pau Frígola per dit li-
censiado Marrón és contra las generals constitu-
cions de Cathalunya, y que a ella se deuen opo-
sar ydaxir al reparo de ditas constitucions, los
il·lustres senyors deputats y fer las diligèncias y
procehiments acostumats y convenients, y axí
ho aconsellan.

Carbonell, assessor. De Jalpi, fisci Generalis ad-
vocatus. Josephus Ferrer, assessor subrogatus. De
Valda, consulens. De Monjo, consulens. Vidal y
Roca, consulens.

168r Senyor.
/1r

Lose deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per als llochs vuy
vaccants fins al dia present de deputats y oÿdors
de comptes dels tres estaments, proposan a vos-
tra magestat los subjectes contenguts en lo in-
frascrit memorial:

Primo, lo lloch de deputat ecclesiàstich religiós,
que vacca per mudació de stat del doctor Jo-
seph Ninot a bisbe de Gerona, proposan:
Fra don Miquel de Torellas y de Semmanat, del
orde y milícia de Sant Joan, gran prior de Ca-
thalunya.
Fra don Miquel de Caldés, de dit orde de Sant
Joan.

Per lo lloch de deputat ecclesiàstich religiós,
que vacca per mutació de estat de fra don Lluís
Pons a bisbe de Solsona, anomenan:
Lo doctor fra Jaume Climent, abat de Sant Sal-
vador de Breda, del orde de Sant Benet, ja insi-
culat a oÿdor ecclesiàstich.
Fra Rafel de Nadal.

Per lo lloch de deputat ecclesiàstich capitular
volant, que vacca per mort del doctor Joseph
Colí y Cardona, canonge de Elna, lo qual lloch
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ha tocat a la santa Iglésia de Tortosa, proposan:
168 Lo doctor Visens Prexens, canonge de dita Iglé-
/1v sia de Tortoza, insiculat a oÿdor ecclesiàstich.

Don Francisco Torrellas y Paguera, canonge de
dita Iglésia.

Per altre lloch de deputat ecclesiàstich capitular
vacant, que vacca per mort del doctor Hierò-
nim Besora, canonge de Lleyda, lo qual ha tocat
a la dita Iglésia de Lleyda.
Lo doctor Francisco Genís, canonge de dita
Iglésia, insiculat a oÿdor ecclesiàstich.
Lo doctor Joseph Terrades, canonge de dita
Iglésia.

Per lo lloch de deputat ecclesiàstich del Capítol
de la Seu de Urgell, que vacca per mutasió de
stat del il·lustríssim senyor don Jayme de Co-
pons a bisbe de Vich, proposan:
Lo doctor Christòfol Coromines, canonge de
dita Iglésia, insiculat a oÿdor.
Lo doctor Diego Morer, canonge y cabiscol de
dita Iglésia.

Per lo lloch de deputat militar noble de la ve-
gueria de Barcelona, que vacca per mort de don
Joseph Amat y Desbosch, proposan:
Don Emanuel de Homs, insiculat ha oÿdor.
Don Joseph Terré.

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Lleyda, que vacca per mort de don Miquel de
Olmera y de Alta-riba, proposan:
Mossèn Francisco de Çarriera, insiculat ja a oÿ-
dor.
Mossèn Pau Astor.

168 Per altre lloch de deputat militar de la vegueria
/2r de Vilafranca del Panadès, que vacca per mort

de Joan Pau de Llosellas, proposan:
Mossèn Pau Rexach, ja insiculat a oÿdor.
Mossèn Gerònim Xammar.

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Lleyda, que vacca per mutasió de estat de mos-
sèn Francesch Fontdevila a ecclesiàstich, propo-
san:
Mossèn Felip de Riquer.
Mossèn Lluís de Margalef.

Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich religiós, que
vacca per munta de fra Miquel de Torrelles y
Senmanat a deputat ecclesiàstich, proposan:
Lo canonge Francesch Valeri, prior del priorat
de Sant Pere del Mont, bisbat de Vich, del orde
de Sant Benet.
Fra Pere Joan Benet Basedas, despanser de Ba-
nyoles.

Per altre lloch de oÿdor ecclesiàstich religiós,

que vacca pera munta de fra Jaume Climent,
abat de Sant Salvador de Breda a deputat eccle-
siàstich, proposan:
Fra Aquilino de Nadal, del orde de Sant Benet.
Fra Pere Benet Basedas, de dit orde.

Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich de la santa
Iglésia de Tortosa, que vacca per munta del
doctor Visens Prexens a deputat ecclesiàstich,
proposan:

168 Don Francisco Torrellas y Paguera. Honofre
/2v Dalmau, canonges de dita Iglésia.

Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich de la santa
Iglésia de Lleyda, que vacca per munta del doc-
tor Francisco Genís, canonge de dita Iglésia a
deputat ecclesiàstich, proposan:
Lo doctor Miquel Torras, canonge de dita Iglé-
sia.
Los doctor Francesch Perons, canonge de dita
Iglésia.

Per altre lloch de oÿdor ecclesiàstich capitular
de la santa Iglésia de Urgell, que vacca per
munta del doctor Christòfol Sescoromines, ca-
nonge de dita Iglésia, proposan:
Lo doctor Diego Morer, cabiscol y canonge de
dita Iglésia.
Lo doctor Dionís Terme, canonge de dita Iglésia.

Deputats reals.
Per lo lloch de deputat real de la vegueria de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn Pere
Pau Font, proposan:
Los doctor Franciscob Comas y Terró, ja insicu-
lat a oÿdor.
Lo doctor Joseph Portas.

Per altre lloch de deputat real de la vegueria de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn Joan
Pau March y Jalpí, proposan:
Mossèn Gabriel Amargós, insiculat a oÿdor.
Mossèn Joseph Catà.

Oÿdors militars.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona, que vacca per munta de don Emanuel
de Homs a lloch de deputat noble, proposan:

168 Mossèn Llorens Farrés.
/3r Mossèn Christòfol Farnés.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Lleyda, que vacca per munta de mossèn Fran-
cisco de Çasirera a diputat militar, proposan:
Mossèn Honofre de Monserrat y Marlésc.
Mossèn Francisco de Monserrat y Colom.
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Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Vich, que vacca per munta de mossèn Pau Re-
xach a diputat militar, proposan:
Mossèn Miquel Sagarra.
Mossèn Feliph de Riquer.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn Jo-
seph Ximenis y Sant Roman, proposan:
Mossèn Joseph de Amigant.
Mossèn Pere de Amigant.

Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn Jerò-
nim de Alamany, proposan:
Mossèn Masià Amell.
Mossèn Hugo de Santjoan.

Pera lo lloch de oÿdorb militar de la vegueria de
Gerona, que vacca per mort de mossèn Jerònim
Ferrer y de Llupià, proposan.

168 Mossèn Anton Sella y de Caret.
/3v Mossèn Pere Texidor.

Per altre lloch de oÿdor militar de lac vegueria
de Cervera, que vacca per munta de mossèn An-
ton Pons a diputat militar, proposan:
Mossèn Joseph ded Melianta.
Mossèn Joan Baptiste dee Sullà.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Monblanch, que vacca per mort de mossèn
Gaspar Gasià, proposan:
Mossèn Pere Joan de Rialp.
Mossèn Francesch de Rialp.

Perf lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Manresa, que vacca per mutació de stat de
mossèn Pau Planella a ecclesiàstich, proposan:
Mossèn Joseph de Tarrer y Granollachs.
Mossèn Miquel Torras.

Oÿdors reals.
Per lo lloch de oÿdor real de la vegueria de Bar-
celona, que vacca per mort de misser Gerònim
Riera, proposan:

s.n. Mossèn Joseph Tries.
Mossèn Ramon Romeu.

Per altre lloch de oÿdor real de dita vegueria de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn Gas-
par Sastre y Casamitjana, proposan:
Mossèn Ignasi Ximenis y Codina.
Mossèn Lluís Romeu.
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Per altre lloch de oÿdor real de la dita vegueria,
que vacca per mort de mossèn Joan Tapiolas,
proposan:
Mossèn Gaspar Sabater.
Mestre Passià Noguera.

Per altre lloch de oÿdor real de dita vegueria de
Barcelona, que vacca per munta del doctor
Francisco Comas y Terró a deputat real, propo-
san:
Lo doctor misser Rafel Cabana y Falcó.
Lo doctor misser Domingo Vila.

Per altre lloch de oÿdor real de dita vegueria de
Barcelona, que vacca de mossèn Gabriel Amar-
gós a deputat real, proposan:
Mossèn Francesch Lentisclar.
Lo doctor misser Baltazar Fitó.

Per lo lloch de oÿdor real de la vegueria de Ge-
rona, que vacca per mort de mossèn Sebastià
Oliveras y Sala, proposan:
Mossèn Francisco Ferrer.
Mossèn Francisco Miquel.

Per altre lloch de oÿdor real de dita ciutat de
Gerona, que vacca per mudament a deputat real
de mossèn Francisco Guitart, se proposan:
Mossèn Francisco Miquel.
Mossèn Francisco Ferrer.

s.n. Per altre lloch de oÿdor real de dita vegueria de
Gerona que vacca per mort de mossèn Francis-
co Prats, proposan:
Mossèn Francisco Sala.
Mossèn Emanuela Fàbrega.

Per altre lloch de oÿdor real de lab dita vegueria
de Gerona, que vacca per munta de mossèn Ra-
fel Masdeu a deputat real, proposan:
Mossèn Emanuel Fàbrega.
Mossèn Francisco Sala.

Per lo lloch de assessor que vacca per mort de
misser Gerònim Riera, proposan:
Lo doctor Francisco Fornaguera.
Lo doctor Francisco Salom.
Lo doctor Joseph Valtà.

168 B.
/4r

Memorialc dels subjectes proposan a sa mages-
tat dels llochs vaccants dels officis del General
són los següents.
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Bolsa de síndich.
Per lo lloch ecclesiàstich de dita bolsa que vacca
per mort de don Ramon Aymerich, proposan:
Lo doctor Francisco de Amiganta, canonge de
la santa Iglésia de Barcelona, de present oÿdor
ecclesiàstich.
Lo canonge Hierònim Francolí.
Lo canonge Jaume Miret.

Per lo lloch real de dita bolsa, que vacca per
mort de misser Hierònim Riera, proposan:
Mossèn Thomàs Capdevila, de present deputat
real.
Mestre Joseph Bayona.
Lo doctor Honofre Masià.

Per altre lloch real de dita bolsa, que vacca per
mort de mossèn Gaspar Sastre y Casamitjana,
proposan:
Lo doctor Miquel Caldaró.
Lo doctor Joseph Mestres.
Lo doctor Francesch Mas.

168 Per altre lloch real de dita bolsa, que vacca per
/4v mort deb Hiacinto Vigo, proposan:

Misser Baltasar Aguspí. Misser Cebrià Torres.
Misser Lluís Plantí.

Bolsa de ajudant segons de la scrivania major.
Per lo lloch de dita bolsa que vacca per mort de
mossèn Miquel Serra, notari, proposan: Fran-
cisco Reverter, notari.
Francisco Torras, notari. Bonaventura Torras,
notari.

Bolsa de scrient ordinari del racional. Per lo
lloch de la bolsa que vacca per mort de Miquel
Serra, notari, proposan: Thomàs Capdevila, no-
tari. Joseph Sagarra, notari, de Almanar. Pere
Bealdú, notari.

168 Bolsa de receptor de la Bolla.
/5r Per lo lloch de dita bolsa ecclesiàstich, que vac-

ca per mort del doctor Joseph Hierònim Beso-
ra, proposan: lo doctor Francisco de Amigant,
de present oÿdor ecclesiàstich. Lo canonge
Hierònim Francolí. Lo canonge Jaume Miret.

Per altre lloch militar de dita bolsa, que vacca
per mort de don Joseph Amat y Desbosch, pro-
posan: mossèn Francisco de Nadal, de present
oÿdor militar. Mossèn Ignasi de Nadal. Mossèn
Pau Astor.

Bolsa de regent los comptes.
Per lo lloch militar de dita bolsa, que vacca per
mort de don Joseph Amat y Desbosch, propo-

san: mossèn Francisco Amell, de present depu-
tat militar. Mossèn Massià Amell. Mossèn An-
ton Sella y de Canet.

168 Per altre lloch real de dita bolsa, que vacca per
/5v mort del doctor Joan Pau March y Jalpí, propo-

san: mestre Fermí Poal. Lo doctor Miquel Su-
bias. Mossèn Joan Pujol.

Bolsa de donador de ploms.
Per lo lloch ecclesiàstich de dita bolsa, que vac-
ca per mort de Joseph Hierònim de Basora,
proposan: lo canonge Hierònim Francolí. Lo
canonge Jaume Miret. Lo canonge Pau Reig.

Bolsa de exactor.
Per lo lloch ecclesiàstich de dita bolsa, que vac-
ca per mort del doctor Joseph Hierònim Beso-
ra, proposan: lo doctor fra Joseph Bover, abat
de Serratex. Lo canonge Jaume Miret. Lo doc-
tor Pau Reig.

s.n. Bolsa de ajudant 3 de la scrivania major.
Per lo lloch que vacca de dita bolsa per mort de
Barthomeu Pleà, proposan: Bonaventura Tor-
ras, notari de Barcelona. Hiacinto Comes, nota-
ri real. Francisco Vergés, notari real.

172r A.

Honoratusa Christophorus Vinyals, cotonerius ci-
vis Barcinone, custos ordinarius tabula presentis
civitatis Barcinone, gratis, et cetera, constituit et
ordinavit procuratores suos certos, et cetera, ita-
quod, et cetera, Macianam Vinyas, eius uxorem,
Christophorum Vinyals, cotonerium, eius filium,
et Bernardum Vinyals, eciam cotonerium, eius
fratrem, cives Barcinone, absentes, et cetera. Ad
videlicet pro dicto constituente et eius nomine co-
ram admodum illustribus dominis deputatis et
auditoribus computorum Generalis Cathalonie,
qui nunc sunt et pro tempore fuerint, semel et
pluries, comparendum et dictum officium custo-
dis jam dicte tabule, in manu et posse dictorum
dominorum deputatorum et auditorum compu-
torum, in favorem persone eisdem procuratoribus
constitutis seu cuilibet eorum insolidum benevise,
et per eos procuratores constitutos seu eorum
quemlibet nominande seu designande semel et
pluries renunciandum et cum dicto officio provi-
deri juxta formam generalium constitucionum
presentis principatus Cathalonie, capitulorum et
actuum Curiarum, usum, practicam, stylum et
observanciam dicti Generalis, et renunciacionem
seu renunciaciones hujusmodi admitti peten-
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dum, instandum et //172v // suplicandum. de his
quecunque instrumenta utilia et necessaria seu
quomodolibet opportuna faciendum et firman-
dum, et pro his quascunque suplicaciones tam
verbo quam scriptis offerendum, porrigendum et
presentandum. Et demum, et cetera, promissit
habere ratum, et cetera, et non revocare, et cete-
ra. Actum est hoc Barcinone, die decima mensis
decembris anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo quinquagesimo tercio.

Testes sunt Stephanus Fornells, botigerius tela-
rum, et Hieronymus Cannis, tintorerius [...], ci-
ves Barcinone.

In quorum fidem ego, Hieronymus Gali, aucto-
ritate regia notarius publicus, civis Barcinone,
hic me subscribo et meum quo utor appono sig +
num.

173r A.

Pora parte del vuestra señoría el síndico me ha
dado un recado pidiéndome que dé orden que se
dé libertad en las galeras de Cerdeña a dos conde-
nados que han cumplido su tiempo, que el uno se
llama Juan Targaró, por sobrenombre dicho lo
sastre, alias Pau Tintorer, y el otro se llama Mi-
guel Torrens, y para que yo pueda disponerlo,
vuestra señoría me haga remitir luego la conde-
nazión y papeles por donde conste del tiempo de la
sentenzia. // 173v // Guarde Dios a vuestra seño-
ría muchos años. Pals, 14 de junio 1665.

Don Vizente Gonzaga.

Señores diputados del General de Cataluña.

175 A.
/1r

Excel·lentíssim senyor.

Losb deputats y oïdors de comptes delc General
de Cathalunya, diuen y representan a vostra ex-
cel·lència que, en dies passats, per part del pro-
curador fiscal se donà una supplicació en lo con-
sistori, referint que, de orde del licenciado don
Francisco Marrón, auditor que·s diu ésser del
exèrcit de sa magestat, que Déu guarde, fou
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capturat Pau Frígola, guanter, ciutedà de Barce-
lona, sens ésser dit Frígola soldat, ni tenir plassa
assentada en la milícia, dient també que lo haver
fet dita captura y haver interrogat judicialment a
dit Frígola y haver-se fet altres actes de jurisdic-
ció en la persona de aquell, encontra ab las ge-
nerals constitucions de Cathalunya, capítols y
actes de Cort, demanant que lo consistori ixa al
reparo de dita contrafacció ab los remeys lícits y
permesos per constitucions.

Y, havent-se comesa la dita supplicació als asses-
sors ordinaris y advocat fiscal del General y al-
tres doctors aplicats, per a aconsellar en lo dit
fet, fou aconsellat al consistori que la dita captu-
ra y demés proceïments fets pera per lo dit licen-
ciado don Francisco Marrón en dit nom de au-
ditor del exèrcit, contra dit Pau Frígola,
guanter, encontran formalment ab las constitu-
ció 1, títol «Que tots los officials en Cathalunya
y Mallorca sien cathalans», ibi «E tot altre offi-
cial qui dret hage a rètrer de un altre en Catha-
lunya»; y ab la constitució 2, del mateix títol, ibi
«Hagen consellers e jutges cathalans en los fets
de Cathalunya e del regne de Mallorca, e de las
ditas islas e no altres»; y ab la constitució 3, del
mateix títol, ibi «Ajustans que algú que domici-
li no hage en Cathalunya no pugue ésser jutge
delegat o official qui ús de jurisdicció ne conèi-
xer de ningun negoci de Cathalunya o aquell
encara determenar»; y axí mateix ab la 4 del ma-
teixb títol, ibi «Ne enc altre manera se entremete
de causas de Cathalunya per niguna manera»,
totes les quals constitucions foren confirmades
ab la constitució 6 del mateix títol, ajustant la
pena de cent florins // 175/1v // de or y de infà-
mia; y ab altres constitucions del mateix títol se
disposa y suposa lo mateix que ab dites consti-
tucions està ordenat; y, més expressament, en-
contra ab la constitució 5, títol «De offici de al-
cayts y capitans», en la qual està disposat que los
alcayts y capitans dels castells no puguen retenir
dins sos castells ningú que hage delinquit en al-
guna ciutat, vila o lloch, sinó fos de sa guarda
dels castells, ans bé, los hagen de entregar, tota
dilació y consulta cessants als officials ordinaris
de la ciutat, vila o lloch, sots pena de privació de
llurs officis, ab que·s veu que los officials de
guerra no tenen jurisdicció ni coneixensa algu-
na en los provincials; y axí mateix encontra ab la
constitució 1 y següents «Que novells officials
no sien posats». Per ço y altrament, los dits de-
putats y oïdors de comptes del General de Ca-
thalunya, ab esta segona embaixada, extrajudi-
cialment supplican a vostra excel·lència sie de
son servey manar revocar la dita captura y pro-
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ceïments fetsa per dit licenciado Marrón contra
dit Frígolab per la observança yc reparo de las
constitucions de Cathalunya y lleys del present
Principat, que ho tindran a singular gràcia y
mercè de la mà de vostra excel·lència.

s.n. La present embaxada se ha de copiar y se té
d’entregar a sa excel·lència per los manaments
se té de inviar recaudo a sa excel·lència, per a
què mane a Reart entregue dits manaments per
lo ínterim se rebe informació.

En lo negoci de Junyentd altres se tenen de no-
menar consulents

175 Excel·lentíssim senyor.
/2r

Lose deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya representanf a vos-
tra excel·lència que per part de procurador fiscal
del General en estos dies atràs demanà còpia
auctèntica a Anton Rocart, scrivà de manament
y de registre, de uns manaments y scripturas que
estan continuadas en lo registre real, y havent-
les y amostrades un ajudant de dit Reart, y dient-
li que les trauria després lo dit Anton Reart, re-
vesà dient que no les podia donar perquè tenia
aquex orde del regent la Cancellaria. Per ço, su-
plica lo consistori a vostra excel·lència sia de son
servey manar a dit Anton Reart que, pagat y sa-
tisfet de son salari, done ditas còpias autènticas
al dit procurador fiscal del General, que axí o es-
pera lo consistori de la mà de vostra excel·lència.

176r A.

Nominacióg y proposició de subjectes que los
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya fan a sa magestat, que Déu guarde,
per la bolsa de procurador fiscal per la visita del
dit General de Cathalunya en virtut de real de-
cret, són los següents.

Primo, Francisco de Amell, de present deputat
militar.
Mossèn Thomàs Capdevila, de present deputat
real.
Mossèn Francisco de Nadal, de present oÿdor
militar.

Mossèn Pere Carreras, de present oÿdor real.
Mossèn Joseph de Amigant.
Mossèn Balthezar Aguspí.
Mossèn Joan Casanovas, ciutadà honrat de
Lleyda.
Mossèn Fermí Poal, ciutadà honrat de Barcelona.
Mossèn Pere de Albertí de Llagostera.
Mossèn Maurici Gallart, ciutadà honrat de Bar-
celona.
Mossèn Masià de Amell.
Mossèn Francisco Miranda, ciutadà honrat de
Lleyda.
Mossèn Hierònim Xammar.
Don Fedrich Desbosch y Santvicens.
Mossèn Balthazar March y Jalpí.
Don Gerònim Magarola.
Mossèn Anton Sella, ciutadà honrat de Lleyda.
Don Joseph Falcó.
Don Agustí Berardo.
Mossèn Francisco Esprer.
Mossèn Jaume Llobregat Amell.
Mossèn Francesch Florent, ciutadà honrat de
Lleyda.

176v Mossèn Gaspar Sabater, ciutadà honrat de Bar-
celona.
Mossèn Joan Argila, ciutadà honrat de Barcelo-
na.
Mossèn Francisco Comas y Torró, ciutadà hon-
rat de Barcelona.
Mossèn Joseph Mèlich, ciutadà honrat de Bar-
celona.
Mossèn Gabriel de Amargós.
Mossèn Eresma de Lana y Fontanet.
Mossèn Francesch Llentisclar, ciutadà honrat
de Barcelona.
Mossèn Francisco Serra.
Mossèn Fèlix Ferrer, ciutadà honrat de Gerona.
Mossèn Joseph de Pallarès y de Lleyda.
Mossèn Francisco Pastor, ciutadà honrat de
Lleyda.
Mossèn Francisco Padallàs.
Mossèn Bernat Aymerich.
Mossèn Franciscoa Guiu, ciutadà honrat de
Lleyda.

Dat en Barcelona, a XX de juny MDCLXV.

Francisco Amell. Francisco de Amigant, canon-
ge de Barcelona. Pere Carreras.

177r A.

Noverintb universi. Quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo sexagesimo quinto
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die vero vigesima sexat mensis junii anni ejus-
dem intitulata, presente et in his vocato Antonio
Reart, domicello, sacra, catholica et regiae ma-
gestatis mandati scriba regio, quod archivario ac
locumtenencie prottonotarius, in presenti Gene-
rali Cathalonie locumtenencie, pro testibus ad
ista vocatis specialiter et asumptis don Francisco
de la Riba, et Gaspare de Amigo, de familia ex-
cellentissimi domini locumtenentis generalis. Ex-
cellentissimus dominus don Vincentius Gonzaga,
miles ordinis et milicie de Calatrava, cubicula-
rius sue magestatis, a Consilio Supremo Belli do-
mini nostri regis, ejusque locumtenens et cappita-
neus generalis in presenti principatu Cathalonie
et committatu Ceritanie. Existens et personaliter
constitutus in quadam aula sive palacii quod fo-
ret in vicco lato presentis civitatis Barcinone, tra-
didit et liberavit mihi, dicto Antonio Reart, qua-
dam papiri scripturam thenoris sequuentis:

«Haviendo entendido que el licenciado Francisco
Marrón, auditor general del exército, havía
mandado prender a Pablo Frígola, guantero, ve-
cino desta ciudad, por havérsele hallado una car-
ta dirigida a T. Riera, de la Bisbal, obispado de
Gerona, para que diesse veynte reales a su hijo,
que hay de una campanya en la qual se havía
alistado por soldado en esta ciudad //177v //para
las levas de Portugal, como más largamente pare-
ce en el processo ante dicho auditor hecho. Y, re-
sultando del haverse contravenido a las constitu-
ciones deste Principado, hazinéndome instancia
los deputados del General, ha acordado, con pare-
cer del Consejo, revocar, según que con la presente
revoco y doy por nullos los dichos procedimientos
hechos por dicho licenciado Marrón contra dicho
Pablo Frígola».

Quad si quidem papiri scriptura mihi, dicto An-
tonio Reart, regis scribe, mandavi ut prehabitur
tradita et liberata sue excellencia in dictorum
testium presentcia verbo dixit et declaravit ipsa
revocabat pro ut cum presenti revocat procedi-
menta facta per dictam licenciatum Franciscum
Marron, auditorem generalem, contra dictum
Paulum Frigola pro ut et quem admodum in
preincerta scriptura continet. Et nihilhominus
mandavit de predicta revocacione presens fieri et
confici instrumentum dictis que deputatis ac
aliis cui intensit dari et tradi publicum et auc-
tenticum. Quod fuit actum Barcinone die, mense
et anno loco predictis presente me, dicto regio scri-
ba mandati ac actibus ante dictis ad premissa vo-
catis specialiter et assumptis ut superius contine-
tur.

Sig + num mei Antonii Reart, domiselli sacra,
cesare et regia magestatis, mandati scriba corona
Aragonus ad exercicio in presenti Generali Ca-
thalonie locumtenencia in cademque locumte-
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nentis protonotarius ac regii archivarii qui hec
alien manu scripta requisitus clausula.

180 A.
/1r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, diuen y representan a vostra ex-
cel·lència com, per part dels arrendataris del
dret de la bolla del General de Cathalunya, als
11 del corrent mes de juliol, los és estada dona-
da una supplicació quexant-se del abús tant
gran com se fa per la gent de las galeras en vèn-
drer mercaderies devant lo portal de Mar, en las
molas y altres parts occasionant grans anys a la
Generalitat, y a dits arrendataris, fent instància
als dits deputats y oÿdors per a què ab los re-
meys y medis de dret, lo consistori procure evi-
tar dits danys, y que los dits drets se pugan líbe-
rament cobrar, conforme més llargament se
conté en dita supplicació, còpia de la qual se
presentà a vostra excel·lència, y lo mateix han
instat la confraria dels mercers, botiguers de te-
les, y la confraria dels velluters y altres. Y com lo
prejudici que·s fa dels drets de la Generalitat sie
notori y considerable, perquè no sols los moros
y forsats de las galeres venen aquellas cosas
que·s fabrican per sas mans, però encara la de-
més gent de las galeras fan negosiasió, aportant
robas y mercaderies, com són tota sort de telas,
sedas, velluts y texits, venent-les no sols en pesa,
però encara a palms y a canas, tenint tendas pú-
blicas, ab tant gran excés que·s ven més en dits
puestos que dins ciutat sens pagar los drets, los
quals indubitadament deuen pasar per ses mer-
caderias introduhides de fore regne, //180/1v //
y toca y specta als deputats la deffensa de la líbe-
ra exacció de dits drets, conforme capítols de
Cort, segons los quals deuen també los minis-
tres y officials reals donar asistènsia als dits de-
putats y oÿdors y als officials de la Generalitat y
a sos arrendataris, segons la observansa fins assí
tinguda. Y com ja sobre lo mateix fet, als 9 de
novembre 1664, a instànsia dels arrendataris los
deputats y oÿdors haguessen representat a vos-
tra excel·lència lo mateix dany de la Generalitat
y de dits arrendataris en la occasió que·y havia
altres galeras en lo port d’esta ciutat. Y fins vuy
no se ha aconseguit lo remey.

Per tant y altrament los dits deputats y oÿdors,
encara que per si sols y per sos officis puguessen
usar de son dret y fer apprehensió de ditas ro-
bas, ab tot, per evitar los inconvenients que en
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la dita aprehensió porian succehir, per ésser di-
tes robas y mercaderies tant prop de las galeras y
del cos de guarda que·y ha en lo portal de Mar.
Supplican a vostra excel·lència que sie servit ma-
nar a algun magnífich jutge de cort o altres offi-
cials que asistescan als dits deputats y oÿdors y a
sos arrendataris ab la comitiva necessària per a
què pugan fer dita apprehensió oa fer pagar los
drets de ditas robas y evitar los danys pateix la
Generalitat y sos arrendataris, y juntament sie
servit ordenar als officials de guerra que·s troba-
ran en lo dit portal de Mar que no embarasen ni
impedescan dita aprehensió, ans bé, fassen tota
asistènsia, que a més és así de justísia ho rebran
a singular mercè de la mà de vostra excel·lència.

180 B.
/2r

Molt il·lustreb senyor.

De alguns anys a esta part los mariners, patrons
y altres officials de las galeras de Nàpols, Secília
y Gènova arriban al moll de la present ciutat,
trauen a las molas de la platja totas robas de se-
das, llamas, escomissas, mijas de seda y altras
que han de pagar drets de bolla, venent aquellas
en gros y a la menuda, a canas y pams, pública-
ment, sens pagar lo dit dret de bolla, perquè las
entran los ciutedans cautelosament dins cotxes
ab damas, cavallers, religiosos, capellans y altras
persones, las quals los dits arrendadors no po-
den regonèixer perquè los officials reals los fan
assistència recusan fer-lo, lo que és en gran dany
dels drets del General y Bolla, y contra lo bé pú-
blic, perquè las robas se venan en ditas molas,
per no haver pagat los venedors drets alguns, las
donan a menor preu que no donan los boti-
guers, y las de dits botiguers, velluters y demés
officials no se esbalteixan, perquè los ciutedans,
en tenir notícia venan ditas galeras, no com-
pran, esperant aquellas per la comoditat del
preu, no haver de pagar dret, y tot sia en dany y
gran dany de las generalitats, dret de bolla y bé
públic, puix si sobre lo preu de las mercaderias
que se venan a las molas li carregavan los drets,
serian més costosas que las que se fabrican assí,
y antes en ditas molas se venian mitjas de fil, ta-
fatanes, tiretas y semblants quanquillerias que se
fabricavan en las mateixas galeras.

Y com, molt il·lustre senyor, cada vinguda de
galeras se aumente dit abús de vèndrer robas de
gran valor en ditas molas, sens que sia possible
cobrar los drets ni fer bollar aquellas, per més
diligèncias fassan los arrendataris, // 180/2v // y
se tinga notícia que los negociants de esta ciutat

venir robas ab las mateixas galeras per llur
compte, y aprés las fan vèndrer per dits mariners
y patrons com a pròprias, y encara amagada-
ment trauan robas de las botigas que no estan
bollades y las tenen ocultas, y las fan vèndrer per
dits mariners y patrons, lo que se deia en total
mina dels dits drets, y gran dany dels arrendata-
ris, los quals vostra senyoria, conforme capítols
de Cort, deu afavorir y procurar se obvien ab
tots los medis possible, y proporcionats los fraus
y cuidar de la exacció de dits drets, y lo dit abús
necesita de remey prompte, perquè no se ha de
donar lloch a que tant públicament se frauden
dits drets y gosen los forasters de majors exemp-
cions que los naturals de aquest Principat.

Per ço, Francischo Texidor, peller, arrendatari
lo trienni corrent del dret de bolla, representant
a vostra senyoria lo sobredit, y lo gran dany pa-
teix y los dits drets sea no exigeixan conforme lo
disposat en los capítols de Cort, suplica a vostra
senyoria sia servit procurar ab los medis a vostra
senyoria ben vistos y disposats per capítols de
Cort, usos y stils de la present casa, que si dits
mariners y altres officials de las galeras no tregan
en ditas molas ditas robas de seda, llamas y al-
tres de valor, o a lo menos procurar ab sa ex-
cel·lència sia servit donar orde als officials reals y
de guerra que assistescan a dit arrendatari o las
personas que ell esegirà per a què, assistint en
ditas molas, pugan quant se vendran las merca-
derias deuen dret de bolla, fer que los compra-
dors paguen aquell conforme lo disposat en ca-
pítols de Cort y bollen las robas en la forma
acostumada, que a més de ser cosa tant justa y
útil al General, vostra senyoria cumplirà com
sempre a la obligació de sos officis y conservació
dels drets la // s.n. // Generalitat y bollas, lo que
spera de mà de vostra senyoria. Offici, et cetera.

Altissimus, et cetera.

Sabater, [...]

180 A.
/3r

Memorialb dels subjectas que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Cathalunya,
proposan al excel·lentíssim senyor don Viscente
Gonzaga, llochtinent y capità general de sa ma-
gestat, que Déu guarde, y en lo present principat
de Cathalunya, per los llochs vaccants de oÿdors
reals de la ciutat de Gerona, són los següents.

Per lo lloch de oÿdor real de la ciutat de Gero-
na, que vaca per mudament de estat de mossèn
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Gabriel Masdeu, de ciutadà a cavaller, propo-
san: mossèn Francisco Oliveras, mossèn Joseph
Miquel.

Per altre lloch de oÿdor real de dita ciutat, que
vacca per muntament de mossèn Joan Batista
Perpinyà, a deputat real, se proposan: mossèn
Joseph Miquel, mossèn Francisco Oliveras.

Per altre lloch de oÿdor real de dita ciutat, que
vacca per ésser duplicat misser Narcís Casade-
vall, en dit lloch de oÿdor real de dita ciutat, se
proposan: mossèn Gerònim Belloch, mossèn
Ignasi Pujol.

Dat en Barcelona, als XIIII de juliol de MDCLXV.

180 A.
/4r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya per lo lloch de deputat militar de la
vegaria de Lleyda, en lo qual venia anomenat per
sa magestat, que Déu guarde, mossèn Franciso
Aloy, lo qual, per no constar que sia militar, per
no haver tret lo privilegi de milísia dintra de un
any, com axí o disposa la constitusió segona, títol
de privilegis y immonitats, en lo primer volumen
no ha pugutb ser inseculat, proposan: mossèn Fe-
lip de Riquer, mossèn Lluís de Margalef.

Dat en Barcelona, als XVI de juliol MDCLXV.

180 B.
/5r

Excel·lentíssimc senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya per lo lloch de oÿdor militar de
la vegaria de Monblanch, en lo qual venia ano-
menat per sa magestat, que Déu guarde, mos-
sèn Ignasi de Castellví, lo qual, per no constar
que tinga la edat de què necessita, y no haver
donat satisfacsió a dit dupte ninguna persona
per ell, havent-se fet cridar per un verguer de
dits deputats per la casa de la Deputació en la
forma acostumada perquè satisfessen al referit,
no ha pogut ser insiculat conforme disposició
de capítols de Cort, proposan: mossèn Pere
Joan de Realp, mossèn Franceschd dee Rialp.

Dat en Barcelona, als XVI de juliol MDCLXV.
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180 C.
/6r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya per lo lloch vaccant de oÿdor real
de Barcelona, en lo qual venia anomenat per sa
magestat, que Déu guarde, mossèn Joan Reig y
Coscó, lo qual, per ésser publicat per tota la casa
de la Deputació en la forma acostumada, y no
haver-hi hagut persona hage donada notísia del
dit Joan Reig y Coscó, no ha pugut ser insicu-
lat, confirma disposisió de capítols de Cort,
proposan: mossèn Francesch Lentisclà, mossèn
Ignasi Ximenis de Codina.

Dat en Barcelona, als XVI de juliol MDCLXV.

180 D.
/7r

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya per lo lloch vaccant de oÿdor mi-
litar de la vegueria de Barcelona, en lo qual ve-
nia anomenat mossèn Pau Aquiles, per sa ma-
gestat, que Déu guarde, lo qual, per obtener
pensió ecclesiàstica y anar vestitc ab hàbits cleri-
cals, no ha pugut ser insiculat conforme disposi-
ció de capítols de Cort, proposan: mossèn Mas-
sià Amell, mossèn Hugo de Santjoan.

Dat en Barcelona, als XVI de juliol MDCLXV.

181 E.
/1r

Excel·lentíssimd senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya diuen y representan a vostra excel·lència
que, en la insiculació de las personas per a las
bolsas de deputats y oÿdors que se està fent en
la present casa, en execució de la nominació feta
per sa magestat, que Déu guarde, als 4 de juliol
1665, la qual fou vostra excel·lència servit
remètrer al consistori, ab despatig de Cancella-
ria, dat en Barcelona, als 14 del corrent mes de
juliol, se són trobats inhàbils per ésser insiculats
mossèn Juan Reig y Coscó, per no tenir-se notí-
cia de tal subjecte; mossèn Pau Aquiles, per ob-
tenir pensió ecclesiàstica, y anar vestit ab hàbits

[ 1665 ]

a. memorial intercalat entre els folis 179v i 180r del trienni
1662-1665.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. memorial intercalat entre els folis 179v i 180r del trienni
1662-1665.
d. Francesch interlineat damunt d’una paraula ratllada.
e. a continuació una paraula ratllada.

a. memorial intercalat entre els folis 179v i 180r del trienni
1662-1665.
b. memorial intercalat entre els folis 179v i 180r del trienni
1662-1665.
c. a continuació una paraula ratllada.
d. representació intercalada entre els folis 180v i 181r del
trienni 1662-1665.



clericals; mossèn Ignasi de Castellví, per no
constar de la edat necessària; Francisco Aloy,
per no constar de sa milícia en la forma disposan
las constitucions.

En lo qual cas que alguns subjectes són inhabili-
tats per los insaculadós, fou servit sa magestata,
ab lo decret general de las primeras insicula-
cions, dat en la casa del Pardo, a 23 del mes de
janer 1654b, donar poder al senyor don Juan de
Áustria, lloctinent y capità general del principat
de Catalunya, y als que suceiran en estos càr-
rechs en dit Principat, per anomenar los sub-
jectes que faltaran per dita causa, fins que las
bolsas sian plenas de personas hàbils per poder-
se fer la extracció, sens que sia necessària en
aquest cas la aprobació de sa magestat, preceint
proposició de subjectes per lo consistori, y en
aquesta conformitat se féu en dita primera insi-
culació, y després desguidament en totas las de-
més, fins lo dia de vuy, perquè sempre los depu-
tats y oÿdors han proposat als lloctinents de sa
magestat los subjectes que·ls ha aparagut ésser
idóneos en lloch dels que eran inhabilitats per la
insiculació, com apar plenament en los dietaris
de la casa de la Deputació.

Y últimament en la ditac nominació que vostra
excel·lència és estat servit remètrer al consistori
als 14 del corrent mes, sa magestat és estat ser-
vit declarar que tinga vostra excel·lència la ma-
texa facultat de anomenar los subjectes en lloch
dels que seran inhabilitats o negaran des del
trenta de matig proppassat fins vuy. Emperò sa
magestat és estat servit també declarar // 181/1r
// que, per a fer vostra excel·lència esta nomi-
nació, agués de preceir proposició de personas
per los deputats y oÿdors, donant facultat vos-
tra excel·lència de elegir de aquellas o altres que
li aparexeran més convenients, conforme és de
vèurer en lo referit orde de sa magestatd, despa-
chat per Cancellaria y enviat per medi de son
síndich en la forma acostumada lase proposi-
cions enf lloch els dits subjectes inhabilitats, no
és estat vostra excel·lència servit rèbrer aquellas,
ans bé, las ha tornadas en consistori, dient que
vostra excel·lència és estat servit dir que li toca
la deliberació y proposició de esto, y que·u di-
gués axí als deputats y oÿdors, com apar de la
relació ne ha feta dit síndich al consistori, lo
que nog apar puga tenir lloch, estant los sobre-
dits reials ordes y observansa subseguida de fer
lo consistori primer la preposició de subjectes,

ans de fer vostra excel·lència la elecció y nomi-
nació. 

Per tant y altrament, per medi de la present em-
baxada, los dits deputats y oÿdors a vostra ex-
cel·lència representan tot lo sobredit, y suppli-
can que sia servit admetre las ditas preposicions
de subjectes presentan-lasa ara a vostra excel-
lència de nou, y fer la nominació lo més prest sia
possible, per quant no·s pot disgregar lo consis-
tori dels insiculadors que no sia per fer lo acte
de la insiculació, y perquè se puga proceir a la
extracció de habilitadors, y als demés actes que
deuen proceir a la extracció de deputats y oÿ-
dors que se ha de fer lo dimecres propvinent,
que a mésb de ser molt just y conserne a la reial
voluntat de sa magestat, ho rebran a particular
mercè de la mà de vostra excel·lència.

181 Don Vicente Gonzaga, loctinent y capità gene-
/2r ral.

Reverentc en Christo Pare. Amats e fahels de la
real magestat los deputats y oÿdors de comptes
de la casa de la Deputació del General de Catha-
lunya, en Barcelona residints. Per quant ab la
present estan vaccants tres llochs de oÿdors reals
de la ciutat de Gerona, los quals vaquen, a sa-
ber, és hu per mudament de estat de mossèn
Gabriel Masdeu, de ciutadà a cavaller; altre per
monta de mossèn Juan Babtista Perpinyà a de-
putat real; y altre vacca per ésser duplicat lo
nom de misser Narcís Casadevall. Y, com sia ne-
cessari cumplir los llochs sobre dits vaccants per
rahó de la extracció de pròxim fahedora de de-
putats y oÿdors, per tant, usant de la facultat
real per sa magestat a nós atribuïda, anomenam
per los llochs vaccants sobredits.

Primerament, per lo lloch de oÿdor real, que
vacca per mudament de estat de Gabriel Mas-
deu, de ciutadà a cavaller, la persona de mossèn
Francisco Oliveras. Per lo lloch de oÿdor real,
que vacca per monta de mossèn Juan Babtista
Perpinyà a deputat real, la persona de mossèn
Joseph Miquel, fill de Simon. Per lo lloch de
oÿdor real de dita ciutat, que vacca per ésser du-
plicat misser Narcís Casadevall, la persona de
Hierònym Belloch. Les quals tres persones dalt
nomenades y expressades és nostra voluntat que
concorren y sian insaculades respectivament en
los llochs vaccants sobredits, en la forma y ma-
nera que seran las demés insaculades en la bolsa
de dits llochs de oÿdors reals de Gerona, per és-
ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra.
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a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. a continuació una paraula ratllada.
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f. en lloch interlineat al marge esquerre.
g. no interlineat.

a. presentan ... nou interlineat al marge esquerre.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. carta intercalada entre els folis 180v i 181r del trienni
1662-1665.



Dat en Barcelona, als XVI de juliol MDCLXV.

Don Vizente Gonzaga.

Vidit de Pons, cancellarius. Antonius Reart.

Registrata. In Curie Locumtenencie, quarto, fo-
lio CCLVIII.

181 Don Vicente Gonzaga, loctinent y capità gene-
/3r ral.

Noblesa, amats y fahels de la real magestat, los
habilitadors eo insaculadors novament extrets
per la extracció fahedora de deputats y oÿdors
del General de Cathalunya, qui de present vos
trobau junt en la casa de la Deputació de la pre-
sent ciutat de Barcelona. Per part de don Llo-
rens de Farnés nos és estat representat que en la
ensaculació de las personas per sa magestat ano-
menades, ve anomenat lo dit don Llorens de
Farnés com a mossèn, en un lloch de oÿdor mi-
litar de la vagueria de Gerona, que vacca per
monta de don Emanuel de Oms a deputat mili-
tar noble, y que per dit respecte reparau habili-
tar-lo per ésser noble, y no poder ésser insaculat
sinó com a noble, y essent axí ab tot, declarant-
vos la instància de sa magestat, vos diem y ma-
nam que insaculeu e o habiliteu al sobradit don
Llorens de Farnés en lo lloch sobredit de oÿdor
militar de la vegueria de Gerona com a mossèn
en la forma ve anomenat per sa magestat, no
obstant sia noble, al qual per esta vegada dis-
pensam y derogam en quant menester sia
aquest ympediment, y en lo demés observareu
lo ús y costum se ha tingut sen semblants insa-
culacions, que axí proceheix de la real voluntat
de sa magestat y nostra. Dat en Barcelona, als
XVI de juliol 1665.

Don Vizente Gonzaga.

Vidit de Pons, cancellarius. Antonius Reart.

Registrata. In Curie Locumtenencie, quarto, fo-
lio CCLVIII.

181 Don Vicente Gonzaga, loctinent y capità gene-
/4r ral.

Noblesb, amats y fahels de la real magestat los
habilitadors eo insaculadors novament extrets
per la extracció fahedora de deputats y oÿdors
del General de Cathalunya, qui de present vos
trobau junt en la casa de la Deputació de la pre-
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sent ciutat de Barcelona. Per quant nos haveu
representat que lo procurador fiscal de la casa
de la Deputació ha opposat excepció al doctor
Pau Aquiles, cavaller elegit y nomenat per sa
magestat, que Déu guarde, en un dels llochs
vaccants de oÿdor militar per la vegueria de Bar-
celona, pretenent que no pot ser insaculat per
obtenir pensió ecclesiàstica. Y, attenent que dita
excepció no proceheix, per ço, inseguint la deli-
beració feta en la Real Audiència, juntas las tres
salas, vos diem y manam que, no obstant dita
excepció per lo procurador fiscal de la dita casa
de la Deputació opposada al dit doctor Pau
Aquiles, lo insaculeu en la bolsa de oÿdor mili-
tar, en la conformitat que sa magestat és estat
servit anomenar-los, que tal és la real voluntat
de sa magestat y nostra. Dat en Barcelona, als
XVII de juliol MDCLXV.

Don Vizente Gonzaga.

Vidit de Pons, cancellarius. Antonius Reart.

Registrata. In Curie Locumtenencie, quarto, fo-
lio CCLXI.

181 Don Vicente Gonzaga, loctinent y capità gene-
/5r ral.

Noblesa, amats y fahels de la real magestat, los
habilitadors eo insaculadors novament extrets
per la extracció fahedora de deputats y oÿdors
del General de Cathalunya, qui de present vos
trobau junt en la casa de la Deputació de la pre-
sent ciutat de Barcelona. Per part de misser
Hierònym Ferrer, nos és estat representat que
en la insaculació de las personas per sa magestat
anomenadas novament en un lloch de oÿdor
real de Barcelona, que vacca per mort de
mossèn Gaspar Sastre y Casamitjana, en lo qual
està escrit misser Hierònym Ferrer y que, per
haver de dir misser y no mossèn podria ser que
per esta equivocació farian reparo en habilitar-
lo, y axí, com sia indubitable que la real instàn-
cia de sa magestat és estada anomenar en lo
lloch sobredit al dit misser Hierònym Ferrer,
diem-vos, per ço, y manam, que en virtut de
aquest nostre orde, lo habiliteu e o insaculeu en
lo lloch sobredit de oÿdor real de Barcelona,
vacca per mort de mossèn Gaspar Sastre y Casa-
mitjana, per ser esta la real voluntat de sa ma-
gestat y nostra. Dat en Barcelona, als XVII de ju-
liol MDCLXV.

Don Vizente Gonzaga.

Vidit de Pons, cancellarius. Antonius Reart.
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Registrata. In Curie Locumtenencie, quarto, fo-
lio CCLXI.

181 Don Vicente Gonzaga, loctinent y capità gene
/6r ral.

Noblesa, amats y fahels de la real magestat, los
habilitadors eo insaculadors novament extrets
per la extracció fahedora de deputats y oÿdors
del General de Cathalunya, qui de present vos
trobau junt en la casa de la Deputació de la pre-
sent ciutat de Barcelona. Per part de misser
Joan Roig y Coscó, nos és estat representat que
en la insaculació e o habilitació estau fent de las
personas per sa magestat anomenades, haveu fet
reparo que en lo lloch de oÿdor real de Barcelo-
na, que vacca per munta de Gabriel Amargós a
deputat real, està anomenat mossèn Joan Roig y
Coscó, havent de dir misser Juan Reig y Coscó,
y que per la equivocació de la paraula Reig, ha-
vent de dir Roig, y també per la equivocació de
la paraula mossèn, havent de dir misser, dubtau
habilitar-lo en lo dit lloch de oÿdor real. Y com
la real intenció de sa magestat sia estada que lo
lloch sobredit de oÿdor real de Barcelona, per
munta de Gabriel Amargós, occupe lo sobredit
misser Joan Roig y Coscó. Diem-vos, per ço, y
manam que attès és estada aquesta la mente de
sa magestat, encontinent, en virtut de aquest
nostre orde, habiliteu e o insaculeu al dit misser
Joan Roig y Coscó en lo sobredit lloch de oÿdor
real de Barcelona, que vacca per munta de Ga-
briel Amargós a deputat real, per ser esta la real
voluntat de sa magestat y nostra. Dat en Barce-
lona, als XVII de juliol MDCLXV.

Don Vizente Gonzaga.

Vidit de Pons, cancellarius. Antonius Reart.

Registrata. In Curie Locumtenencie, quarto, fo-
lio CCLXI.

181 Don Vicente Gonzaga, loctinent y capità gene-
/7r ral.

Reverentb en Christo Pare. Amats e fahels de la
real magestat los deputats y oÿdors de comptes
de la casa de la Deputació del General de Catha-
lunya, en Barcelona residints. Per quant al pre-
sent està vaccant lo lloch de oÿdor militar de la
vegueria de Cervera, que vacca per muntament
de mossèn Hierònym Xammar de oÿdor a de-
putat militar, y sia necessari complir lo dit lloch
per rahó de la extracció de pròxim fahedor de

deputats y oÿdors. Per tant, usant de la facultat
real per sa magestat a nós atribuïda, anomenam
per lo dit lloch vaccant de oÿdor militar de la ve-
gueria de Cervera, per muntament de dit
mossèn Hierònym Xammar, la persona de
mossèn Narcís Descallar, al qual, encara que sia
noble, per esta vegada dispensam en que sia in-
saculat com a mossèn, y derogam, en quant me-
nester sia, aquest impediment, restant emperò
en lo demés ab la observança, ús y costum se ha
tingut en semblants insaculacions, que axí pro-
ceheix de la real voluntat de sa magestat y nos-
tra. Dat en Barcelona, als XVII de juliol MDCLXV.

Don Vizente Gonzaga.

Vidit de Pons, cancellarius. Antonius Reart.

Registrata. In Curie Locumtenencie, quarto, fo-
lio CCLXI.

181 Don Vicente Gonzaga, loctinent y capità gene-
/8r ral.

Noblesa, amats y fahels de la real magestat los
habilitadors e o insaculadors novament extrets
per la extracció fahedora de diputats y oÿdors
del General de Cathalunya, qui de present vos
trobau junts en la casa de la Deputació de la
present ciutat de Barcelona. Per quant, per part
de don Ignasio de Castellví nos és estat repre-
sentat que en la insaculació present de las perso-
nas per sa magestat anomenadas ve anomenat
com a mossèn, en lo lloch de oÿdor militar de la
vegueria de Monblanch, que vacca per mort de
mossèn Gaspar Gassià, y que per dit respecte re-
parau en habilitar-lo, per ésser noble y no poder
ésser insaculat com a tal, y essent axí, declarant-
vos la intenció de sa magestat, vos diem y ma-
nam que insaculeu al dit don Ignàsio de Castell-
ví com a mossèn en lo lloch sobredit de la
vegueria de Monblanch, no obstant sia noble,
ab lo qual per esta vegada dispensam y derogam
en quant menester sia aquest impediment, ob-
servant emperò en los demés lo ús y costum se
ha tingut en semblants insaculacions, e nores-
menys attès que, axí bé reparaven en insacular-
lo per dubtar si tenia o no la edat comptent, la
qual per part de don Ignàsio de Castellví se’ns
ha fet constar auctènticament que té la edat re-
quisita per a ser insaculat en lo dit lloch de oÿ-
dor. Diem-vos axí mateix y manam que, suppo-
sat no té difficultat alguna la sufficiència de la
edat que ha menester per a ser insaculat, y axí
cessa tot dubte en esta part, lo insaculeu en lo
dit lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Monblanch, que vacca per mort de mossèn
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Gaspar Gassià, per ser tal la real voluntat y nos-
tra. Dat en Barcelona, als XVII de juliol MDCLXV.

Don Vizente Gonzaga.

Vidit de Pons, cancellarius. Antonius Reart.

Registrata. In Curie Locumtenencie, quarto, fo-
lio CCLXIII.

181 A.
/9r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputatsb y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya per lo lloch vaccant de oÿdor mili-
tar de la vegueria de Cervera, que vacca per mon-
tament de mossèn Gerònima Xammar, de oÿdor
a deputat militar, proposan: mossèn Joseph Ter-
ré y Granollachs, mossènc Narcís Descallar.

Dat en Barcelona, als XVII de juliol MDCLXV.

181 B
/10r

Excel·lentíssimd senyor.

Los consistorials delse deputats y oÿdors y de la
Novena dels insaculadors dels officis de deputats
y oÿdors, representan a vostra excel·lència com,
fins ara, no han rebut la nominació de las perso-
nas en lloch dels que són stats inhabilitats, y que
dits consistorials y los dits officials de la casa estan
ab gran incomoditat, haventf tres dias que estan
junts sens disgregar-se de nits ni de dias, y que se
ha de prossehir antes de la extracció a altres, ab
los que necessiten de molt temps y spay per expe-
dir-los que perg aquells sols resten quatre dias. Y,
havent entès que vostra excel·lència ja ha presa
resolució en la nominació de subjectes o en apro-
var o reprovar las excepcions opposades als inha-
bilitats, y que los despaigs estan en mans de An-
ton Reart, scrivà de manament y secretari de la
lloctinènsia, y que no venen per no pagar les
parts interessadas lo salari que diu li tocan per la
expedició de aquells. Per tant y altrament, lo dits
consistoris, uniformament supplican a vostra ex-
cel·lència sie servit manar se envien dits despaigs,
o bé donar llicènsia per a què se pugan disgregar
los consistoris y clòurer la insaculasió, que a més
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de ser cosa justa, los suplicants ho tindran a sin-
gular mercè de la mà de vostra excel·lència.

181 N.
/11r

Die XVII julii MDCLXV.

Miquel Païssaa, llibreter, ciutadà de Barcelona,
que ha jurats dir la veritat, etcètera.

Interrogat que diga vuy, die present, y d’esta
part de un any, a quin preu se ben y se ha venut
comunament en Barcelona una rayma de paper
de Gènova, fi, puat y igulat, net de costoras; y
axí mateix la mà de paper mitjà de Gènova fi; y
la mà del paper imperial bo; y la mà del paper
major; y també las plomas de sisne, la pessa; y
tambá las plomas de Irlanda.

Et dixit, que la rayma del paper deb Gènova puat
y igulat, net de costeras, val a raó de vint-y-sis re-
als la rayma; y lo mitjà de Gènova sens igular a
raó sis sous la mà; y la mà del paper imperial bo a
quinse sous; y la mà del paper de la forma major
a raó dotsa sous; y las plomas de sisne a sou la
pessa, y las plomas de Irlanda a raó setse sous lo
cent. Y assò diu saber per ser llibreter y vèndrer
en los preus referits de las ditas mercadarias.

Fuit sibi lectum et perseveravit.

Dicto die.

Hiacinto Clariana, llibreter, etcètera. Interroga-
tus ut superius. Et dixit, que la rayma del paper
de Gènova, puat y igulat, net de costeras, val en
la present ciutat vint-y-sis reals la rayma; y lo
mitjà de Gènova sens igular a raó sis sous la mà;
y la mà del paper imperial bo a quinse sous; y la
mà del paper de la forma major a dotsa sous; y
las plomas de Irlanda a raó setse sous lo cent; y
// 181/11v // las plomas de sisne a sou la pesa. Y
assò diu saber ell llibreter y tenir experiènsia y
comprar y vèndrer a dit preu de la mercadaria.

Fuit sibi lectum et perseveravit.

182 Don Vicente Gonzaga, loctinent y capità gene-
/1r ral.

Noblesc, amats y fahels de la real magestat los
insaculadors e o habilitadors novament extrets

[ 1665 ]

a. memorial intercalat entre els folis 180v i 181r del trienni
1662-1665.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. mossèn Narcís interlineat damunt d’unes paraules ratlla-
des.
d. representació intercalada entre els folis 180v i 181r del
trienni 1662-1665.
e. dels ... y interlineat al marge esquerre.
f. havent ... dias interlineat al marge esquerre.
g. per aquells interlineat.

a. informació intercalada entre els folis 180v i 181r del trien-
ni 1662-1665.
b. de Gènova interlineat.
c. carta intercalada entre els folis 181v i 182r del trienni
1662-1665.



per la extracció fahedora de diputats y oÿdors
del General de Cathalunya, qui de present vos
trobau junt en la casa de la Deputació de la pre-
sent ciutat de Barcelona. Havem vist lo paper
que per part vostra nos és estat presentat sobre
la insaculació de mossèn Pau Aquiles en la bolsa
de oÿdor militar, en què sa magestat, que Déu
guarde, és estat servit nomenar-lo en un dels
llochs vaccants per la vegueria de Barcelona, al
qual, per lo fiscal de Deputació, se ha opposat
excepció de que no podia ser insaculat, per ob-
tenir pensió ecclesiàstica, pretenent vosaltres
que per las causas y rahons contengudes en dit
paper no pot ser insaculat. Però, per quant en
dit mossèn Pau Aquiles no concorren los requi-
sits necessaris que li impedescan lo ser insaculat.
Per tant, inseguint la resolució presa en la Real
Audiència, juntas las tres salas, vos diem y ma-
nam que insaculeu al dit mossèn Pau Aquiles en
la dita bolsa de oÿdor militar, comforme ab altre
despaix de Cancellaria, de disset del corrent, vos
és estat manat, no obstant tot lo que nos haveu
representat, y axí vos manam lo executeu en
aqueixa conformitat, tota rèplica y consulta ces-
sant, per ser eixa la voluntat de sa magestat y
nostra, y clogau encontinent lo acte de la insa-
culació en la demunt dita comformitat. Dat en
Barcelona, als XVIIII de juliol MDCLXV.

Don Vizente Gonzaga.

Vidit de Pons, cancellarius. Antonius Reart.

Registrata. In Curie Locumtenencie, quarto, fo-
lioa...

182 C.
/2r

Excel·lentíssimb senyor.

Lo consistori de la Novena dels insiculadors
dels officis de deputats y oÿdors, diuen y repre-
sentan a vostra excel·lència que, havent vingut
anomenat mossèn Pau Aguiles cavaller en un
dels llochs vacants de oÿdor militar per la ve-
gueria de Barcelona, fou trobat inhàbil per ob-
tenir una pensió ecclesiàstica, de la qual excep-
ció se donà rahó als deputats y oÿdors per a què
proposasen subjectesc, a effecte que vostra ex-
cel·lència fes elecció de persona per a dit lloch
vacant, la qual proposició se envià a vostra ex-
cel·lència. Y després, als 17 del corrent més de
juliol, és estat vostra excel·lència servit, ab des-
patigd en deguda forma de Cancellaria despedit,

dir y manar a dits insiculadors que insiculen al
dit mossèn Pau Aguiles en la dita bosa de oÿdor
militar, attès que dita excepció opposada per lo
procurador fiscal no preceix, com llargament és
de vèurer en dit despatig. Y, com lo dit mossèn
Pau Aguiles, obtinga una pensió ecclesiàstica
reservada sobre lo bisbat de Tortosa, no com a
llaich y secular, per dispensació que·n aya obtin-
guda de Sa Santedat, ans bé obtinga dita pensió
com a clergue y ecclesiàstich, tenint la primera
tonsura y aportant hàbits clericals, y axí per con-
següent gosa de privilegi del for, segons la més
comuna opinió de doctors y moderna declara-
ció de la sagrada congregació de cardenals, a 18
de decembre 1576, per la qual està obligat, re-
tenint dita pensió al estat clerical y ha recitar lo
divino offici.

Y, quant al privilegi del for, lo pensionari se
comprèn ab nom de beneficiat, y en aquesta ob-
servansa està la casa del General, puix mossèn
Hierònim Falcó, essent insiculat a oÿdor militar
per Barcelona, als 15 de matig 1613, quea era
trienni 1611, sens constar que tingués pensiób,
concorregué en la extracció de deputats y oÿ-
dors del trienni 1614, emperò després constar
al fiscal de la casa que obtenia pensió fou inha-
bilitat en la extracció que·s féu en juliol, trienni
1617, y també en lo juliol del trieni 1620, per
ço que obtenia pensió ecclesiàstica y portava hà-
bits clericals y, havent-se fet querelac a instància
del procurador fiscal de la visita trienni 1614 y
del síndich del bras als deputats y oÿdors del
trienni 1614, per haver inhabilitat al dit mossèn
Hierònim Falcó, //182/2v // attès que los depu-
tats y oÿdors no havian proveït, ab dol y culpa,
per haver inseguit los capítols de Cort, y proseït
ab las Novenas extretas, a las quals toca censurar
si los precentats tenen las qualitats necessàriasd,
foren absolts dits deputats y oÿdors, y junta-
ment fou declarat que fos inhàbil pere a concór-
rer fins atant agués dexat la dita pensió en y ans
que fos retingut en la bolsa de oÿdor militar,
fins y a tant agués pres ordes segrats, per les
quals constava ipsa constitucione desensiculat,
com apar de la dita sentència de vista, publicada
a 13 del mes de juny del any 1617, de hont re-
sulta que en dita vista no se agué rahó de la insi-
culació, supposant que se era feta en temps hà-
bil que no tenia pensió, çof és, a 15 de matig
1613, sinó sols de las inhabilitacions que·s ha-
vian fetas, per haver sobrevingut la pensió; y al-
trament, en la present casa, los impediments
que sobrevenen després de la insaculació obran
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només que inhabilitació, però no exbursació del
subjecte, però, si en temps de la inbursació se
troban los impediments, obran que lo subjecte
no sia insiculat, com las qualitats requisitas per
la extracció sien necessàriasde unoque tempore,
ço és, de la insiculació y extracció, y al contrari,
las qualitats de inhabilitat impedexen tant la in-
siculacióa com la extracció. 

Per lo que dit mossèn Pau Aguoles no pot ésser
insiculat, obstant-li la excepció de obtenir pen-
sió ecclesiàstica. Y com sa magestat, que Déu
guarde, axí en la reserva de insaculacions com
després, ab sos reals decrets, sia estat servit dis-
posar que·s guarden y observen en las insacula-
cions, habilitacions y extraccions los capítols de
Cort, constitucions, usos y pràtiques de la pre-
sents casa, y segons los capítols de las Corts vul-
garment ditas de Santa Anna, no puguen los ec-
clesiàstichs ésser insiculats en los llochs de
militar, ni per lo contrari, que altrament seria
pervertir lo orde tam ben instituït y fins assí ob-
servat.

Per tant y altrament, lo dit consistori de la No-
vena dels insiculadors, a vostra excel·lència sup-
plica sia servit tenir a bé de aprovar y abonar per
llegítima la excepció contra dit mossèn Pau
Aguiles opposada, y anomenar altre subjecte,
segons la proposició feta per los deputats y oÿ-
dors, ob com a vostrac excel·lència millor apare-
ga, que a més que // s.n. // dits insiculadors, per
la obligació de son offici y per lo jurament
que·n han prestatdy sentènsia de excomunica-
ció, que han oÿda, de observar los capítols de
Cort, deuen representar a vostra excel·lència las
ditas cosas, o rebran a singular mercè de la mà
de vostra excel·lència.

182 Don Vicente Gonzaga, loctinent y capità gene-
/3r ral.

Noblese, amats y fahels de la real magestat los
insaculadors eo habilitadors novament extrets
per la extracció fahedora de diputats y oÿdors
del General de Cathalunya, qui de present vos
trobau junt en la casa de la Deputació de la pre-
sent ciutat de Barcelona. Per quant en lo dia de
aïr vos manarem que, per rahó de que Francisco
Aloy, qui venia anomenat en un lloch de depu-
tat militar de Lleyda, que vaccave per mutació
de estat de mossèn Francisco Fontdevila a eccle-
siàstich, no havia pogut ensenyar lo privilegi de
cavaller, com devia, per ser habilitat en la insa-
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culació de dit lloch, y per dit respecte nomena-
rem la persona de mossèn Joseph Terré y Gra-
nollachs, per a què occupàs lo dit lloch de depu-
tat militar de Lleyda, per lo deffecte de no haver
ensenyat son privilegi de cavaller dit Francisco
Aloy. Y per vosaltres nos sia estat representat lo
dia present que al dit mossèn Joseph Terré y
Granollachs no havian trobat hàbil per a insacu-
lar-lo en lo lloch sobredit, per rahó de no tenir
la edat cumplida y que requereix, y que axí bé,
aprés de haver rebuts los prechalendats ordes
nostres del dia de aïr, per part de dit Francisco
Aloy vos és estat presentat y entregat lo privilegi
de sa milícia, despedit en la acostumada y degu-
da forma. Per tant, ab tenor de la present, vos
diem y manam que al dit Francisco Aloy dexeu
insaculat en lo lloch en lo qual ve anomenat per
sa magestat de deputat militar de Lleyda, attès
cessa lo dupte y deffecte per lo qual vos mana-
rem no·l insaculasseu en lo dit lloch en què per
vos fou nomenat mossèn Joseph Terré y Grano-
llachs, y en quant menester sia revocam los de-
crets per nós fets en lo dia de aïr, axí lo de la de-
claració de no poder ser insaculat dit Francisco
Aloy, per las rahons expressades, com també lo
de la nominació haviam feta de dit lloch per dit
respecte en persona de mossèn Joseph Terré y
Granollachs, volent que dits decrets sian nul·los
y com si fets no fossen, per ser esta nostra deter-
minada voluntat.

Dat en Barcelona, als XVIII de juliol MDCLXV.

Don Vizente Gonzaga.

Vidit de Pons, cancellarius. Antonius Reart.

182 Don Vicente Gonzaga, loctinent y capità gene-
/4r ral.

Reverenta en Christo Pare. Amats e fahels de la
real magestat los deputats y oÿdors de comptes
de la casa de la Deputació del General de Catha-
lunya, en Barcelona residints. Per quant ab la
present està vaccant un lloch de oÿdor militar
de Lleyda, que vaca per munta de Francisco
Aloy a altre lloch de deputat militar de dita ve-
gueria de Lleyda, y sia necessari, per a cumplir
lo dit lloch vaccant, per rahó de la extracció de
pròxim fahedora, nomenar alguna persona que
occupe lo dit lloch de oÿdor. Per tant, usant de
la facultat real per sa magestat a nós attribuïda,
anomenam per lo dit lloch vaccant de oÿdor mi-
litar de Lleyda, a mossèn Joseph Terré y Grano-
llachs, ab lo qual, encara que sia noble, dispen-
sam per esta vegada en què sia insaculat com a
mossèn, y derogam en quant menester sia
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aquest impediment, restant emperò en lo de-
més ab la observança, ús y costum se ha tingut
en semblants insaculacions, que axí proceheix
de la real voluntat de sa magestat y nostra.

Dat en Barcelona, als XVIII de juliol MDCLXV.

Don Vizente Gonzaga.

Vidit de Pons, cancellarius. Antonius Reart.

182 A.
/5r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, en lo lloch de oÿdor militar de la
vegaria de Lleyda, que vacca per muntament de
mossèn Francisco Aloy de oÿdor a deputat mili-
tar, proposan: mossèn Joseph de Terrer y Gra-
nollachs, mossèn Luís Vilana.

Dat en Barcelona, als XVIII de juliol de MDCLXV.

183 A.
/1r

Jhesús, Maria, Joseph.

Enb lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats, oÿdors y Novena de habilita-
dors per la extracció de deputats y oÿdors de
pròxim feadora als assessors y advocat fiscal del
General infrascrits acerca de la proposició y
dupte següent. Per quant lo die de aïr, que
comptàvem a 20 de juliol 1665 se comensà la
habilitació, assistint en ella lo senyor Pere Care-
ras, oÿdor real, lo qual, segons se diu, està pres
en los càrcers reals, de orde de sa excel·lència, y
no pot assistir en continuar dit acte de habilita-
ció. Per ço, los consistoris dels senyors deputats
y oÿdors de comptes y de la Novena dels se-
nyors habilitadors demanan si poden y deuen
continuar dit acte de habilitació sens la assistèn-
cia del dit senyor oÿdor Careras.

Attès que per lo capítol 57 del nou redrés de las
Corts 1599 està disposat que las deliberacions se
fan en lo consistori dels senyors deputats hagen
de ser entrevenenint-i la mayor partc, y que esta
mayor part se entenga que aye de ser de quatre,
ab què de aquells n’i hage hun de cada bras, y
sempre en tots actes y deliberacions del consisto-

ri se ha entès y observat de aquexa manera. Attès
que en lo capítol 85 de las ditas Corts, que dóna
la forma com se ha de fer la habilitació dels que
han de concórrer a deputats y oÿdors se aye de fer
per nou persones de las insiculades a deputats y
oÿdors extretes a rodolí, ço és, de cada stament
juntament ab los deputats, sens fer mensió de
oÿdors. Attès que may, no obstant la captura de
dit Pere Carreras, se troban quatre consistorials,
és a saber, los deputats militar y real, y los oÿdors
ecclesiàstich y militar, los quals fan y representan
consistori de deputats y oÿdors.

Per ço són de vot y parer que, no obstant la
absència de dit senyor oÿdor real, ocasionada per
dita capturaa, poden y deuen dits molt il·lustres
senyors deputats, oÿdors y Novena continuar dit
acte de habilitació.

Joffreu, assessor. Vidal y Roca, assessor.

183 B.
/2r

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya diuan y representan a vostra excel-
lència com han tingut notícia que lo die de aïr,
que comptàvem als 21 de juliol 1665, Anthoni
Isern, aguasil real, capturà en la matinada a Pere
Carreras, ciutadà honrrat de Barcelona y Gerona,
oÿdor real lo corrent trienni del General de Ca-
thalunya, la qual captura, segons se ha entès, és es-
tada feta de mandato de vostra excel·lència. E,
com lo concistori entenga que lo dit Pere Carreras
no ha delinquit ni comès culpa, conforme creu
farà constar quant se expressen las causas de dita
captura, y en la ocasió y temps que se és feta dita
captura estigués comensat lo acte de la abilitació
de la extracció de deputats y oÿdors que·s deu fer
lo die de vuy, que comptam a 22 de juliol, segons
capítols de Cort y observansa de la casa, lo qual se-
ria molt prejudicial que·s suspengués o differís.
Per tant y altrament, los dits deputats y oÿdors,
humilment, per medi de la present ambaxada,
supplican a vostra excel·lència sia servit manar re-
laxar a dit Carreras de las presons reals en què està
detingut, que lo consistori ho tindrà a particular
mercè de la mà de vostra excel·lència.

182 A 22. A.
/3r

Excel·lentíssimc senyor.
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Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya, y los habilitadors novament extrets, junts
en la casa de la Deputació, refferint a vostra ex-
cel·lència las causas han tingut de inhabilitar las
personas infrascritas antes de clòurer lo acte de
la habilitació estan fent, representan a vostra ex-
cel·lència lo següent.

Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada una d’ellas expressades, conforme se
publicarà en lo acte de la extracció.

Deputats ecclesiàstichs:
Bisbe de Vich. Nona non potest, quia de presenti
est deputatus.
Fra don Francisco de Pons. Nonb potest, quia est
regius cancellarius.
Fra don Pau de Àger. Nonc potest, quia non pur-
gavit per tempus.
Lo doctor Francisco Pera Andreu. Nond potest,
quia est magister escolarum Ilerde.
Lo doctor Francisco Genís, canonge de Lleyda.
None potest, quia non purgavit per tempus.

Oÿdors ecclesiàstichs:
Lo doctor Francisco Amigant. Nonf potest, quia
de presenti est auditor computorum.

182 Lo doctor Francisco Pujol, canonge de Elna.
/3v Nong potest.

Deputats militars de la vegueria de Barcelona.
Don Gabriel de Lupià.Nonh potest, quia est ge-
rens vicens gubernatoris Cathalonie.
Misser Joan Pau Xammar. Noni potest, quia est
de Regio Consilio.
Mossèn Francisco de Nadal y Ripoll. Nonj po-
test, quia de presenti est auditor computorum.
Mossèn Francisco Honofre de Pedrolo. Nonk

potest, quia non purgavit per tempus.
Don Joan de Marimon. Nonl potest, quia est re-
gius thezaurarius.

Deputats militar de la vegueria de Lleyda.
Mossèn Phelip Alegra. Nonm pot est, quia est
quoadjutor racionalis.
Mossèn Joan Pau Areny de Armangol. Nonn po-
test, quia est locumtenentis magnifici racionalis
domini nostri regis.
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182 Deputats militars de la vegueria de Gerona.
/4r Mossèn Jaume Guitart. Nona potest, quia est vi-

carius Gerunde.

Deputats militars de la vegueria de Perpinyà.
Mossèn Francisco Amell. Nonb non potest, quia
de presenti est deputatus.
Mossèn Joseph de Sanyes. Nonc potest.
Mossèn Josep Montalt Riu y Desclergue. Nond

potest.
Mossèn Francisco Jahén. None potest, quia est
quoadjutor racionalis.
Mossèn Anthonif Generes. Nong potest.
Mossèn Joan Ballaró. Nonh pot est.
Don Joseph de Lanuça. Habilisi cum concensu.
Mossèn Anthon Reart. Nonj potest, quia est scri-
ba madati.

182 Mossèn Pere Arnau. Nonk potest.
/4v

Deputats militars de la vegueria de Vich.
Don Francisco Jaquí. Nonl pot est.

Deputats militars de Vilafranca.
Mossèn Gerònim Miquel y Terré. Nonm potest,
quia est vicarius Barcinone.

Deputats militars de la vegueria de Balaguer.
Damià de Torras. Nonn potest, quia est vicarius
Cervarie.

Deputats militars de la vegueria de Tarragona.
Mossèn Francisco de Granollachs y de Millàs.
Nono potest, quia est alcaldibus castri de Bellver.

Oÿdors militars de la vegueria de Barcelona.
Mossèn Bernat Olzina y Vilallonga. Nonp potest,
quia est de Regio Consilio.
Mossèn Diego Ferrer. Nonq potest, quia est de
Consilio Baiulie generalis.
Mossèn Pedro Planella. Nonr potest, quia est vi-
carius Vici.
Mossèn Ignasi de Foxà. Nons potest, causis et ra-
cionalis exprimendis ad autem.
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Mossèn Francesc Pasqual de Pannó. Nona po-
test, quia est de Regio Consilio in Indiis.
Mossèn Narcís Anglasell. Nonb potest, quia est de
Consilio Baiulia Generalis.

s.n. Mossèn Phelip de Ferrera y Olzinellas. Nonc po-
test, quia habet personatum.
Mossèn Joseph Sorribes et Paguera. Nond potest.
Mossèn Pau Aquiles. None potest, quia habet
pencionem ecclesiastica.

Oÿdors militars de la vegueria de Gerona.
Mossèn Pere Desbosch. Nonf potest, quia est im-
peditus.

Oÿdors militars de la vegueria de Perpinyà.
Mossèn Salvador de Sanyes. Nong potest.
Mossèn Emanuel Guanter, menor. Nonh potest.
Mossèn Lluís de Cànter y Pons. Habilisi cum
concensu.
Mossèn Carlos de Llupià. Habilisj cum concensu.
Mossèn Joseph Jaquí y Pals. Nonk potest.

Oÿdors militars de la vegueria de Cervera.
Mossèn Joseph de Reguer y Baylló. Nonl potest,
quia est vicarius Villefranche Penitensis.
Mossèn Joan Bayart. Nonm potest, quia est gu-
bernator in insula Majoricarum.

Oÿdors militars de la vegueria de Vilafranca.
Mossèn Joseph Pallarès de Illa. Nonn potest,
quia est quoadjutor racionalis.

s.n. Mossèn Jaume Cortada. Nono potest, quia est
cursor major et receptor racionalis domini nostri
regis.

Oÿdors militars de la vegueria de Balaguer.
Mossèn Francesc de Torres. Nonp potest, quia
est algutzilius regius.

Deputats reals de Barcelona.
Mossèn Joan Batista Pastor. Nonq potest, quia
est de Regio Consilio.
Mossèn Magí Florensa. Nonr potest, quia est de-
bitor.

Mossèn Miquel Onofre Montfar. Nona potest,
quia est quoadjutor racionalis.
Misser Joan Batista Roca y Julià. Nonb potest,
quia est judex Regie Curie.
Misser Joan Campí y Paus. Nonc potest, quia est
advocatus pauperum.
Misser Joseph Rull. Nond potest, quia est de Re-
gio Consilio.
Misser Joseph Rull. None potest, quia est de Re-
gio Consilio.
Misser Lluís Ferrer. Nonf potest, quia est de Re-
gio Consilio.

Oÿdors reals de Lleyda.
Misser Melchior Vallès. Nong potest, quia est ase-
essor Curie Ilerde.

182 Oÿdors reals de Gerona.
/3r Mossèn Balthezar Bassa, mercader. Nonh potest,

causis et racionibus exprimendis ad aurem.
Mossèn Pera Carreras. Noni potest, quia de pre-
senti est auditor computorum.
Misser Narcís Camps. Nonj potest, quia est asses-
sor patrimonii in regno Sardinie.

Oÿdors reals de Perpinyà.
Mossèn Joseph Abat. Nonk potest.
Mossèn Francisco Ascapa y Guitart. Nonl potest.
Mestre Anthoni Fort. Nonm potest.
Mossèn Anthoni Pejuan. Habilisn cum concensu.
Mossèn Romoaldo Ascapa y Guitart. Habiliso

cum concensu.
Mossèn Honofre Monsalvo. Habilisp cum con-
censu.
Mossèn Andreu Bonet. Nonq potest.
Mossèn Joseph Compte. Nonr potest.
Mossèn Joan Saldoni Bonet. Nons potest.
Mossèn Maurici Maurís y Ravell. Nont potest.
Lo doctor misser Bonaventura Coll. Nonu potest.
Mossèn Emanuel Texidor. Habilisv cum concen-
su.
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a. Non ...Indiis interlineat al marge esquerre.
b. Non ... generalis interlineat al marge esquerre.
c. Non ... personatum interlineat al marge esquerre.
d. Non ... est interlineat al marge esquerre.
e. Non ... ecclesiastica interlineat al marge esquerre.
f. Non ... impeditus interlineat al marge esquerre.
g. Non ... est interlineat al marge esquerre.
h. Non ... est interlineat al marge esquerre.
i. Habilis ... concensu interlineat al marge esquerre.
j. Habilis ... concensu interlineat al marge esquerre.
k. Non ... est interlineat al marge esquerre.
l. Non ... Penitensis interlineat al marge esquerre.
m. Non ... Majoricarum interlineat al marge esquerre.
n. Non ... racionalis interlineat al marge esquerre.
o. Non ... regis interlineat al marge esquerre.
p. Non ... regius interlineat al marge esquerre.
q. Non ... Consilio interlineat al marge esquerre.
r. Non ... debitor interlineat al marge esquerre.

a. Non ... racionalis interlineat al marge esquerre.
b. Non ... Curie interlineat al marge esquerre.
c. Non ... pauperum interlineat al marge esquerre.
d. Non ... Consilio interlineat al marge esquerre.
e. Non ... Consilio interlineat al marge esquerre.
f. Non ... Consilio interlineat al marge esquerre.
g. Non ... Ilerde interlineat al marge esquerre.
h. Non ... aurem interlineat al marge esquerre.
i. Non ... computorum interlineat al marge esquerre.
j. Non ... Sardinie interlineat al marge esquerre.
k. Non ... est interlineat al marge esquerre.
l. Non ... est interlineat al marge esquerre.
m. Non ... est interlineat al marge esquerre.
n. Habilis ... concensu interlineat al marge esquerre.
o. Habilis ... concensu interlineat al marge esquerre.
p. Habilis ... concensu interlineat al marge esquerre.
q. Non ... est interlineat al marge esquerre.
r. Non ... est interlineat al marge esquerre.
s. Non ... est interlineat al marge esquerre.
t. Non ... est interlineat al marge esquerre.
u. Non ... est interlineat al marge esquerre.
v. Habilis ... concensu interlineat al marge esquerre.



Mossèn Esteva Gros de Illa. Nona potest.
Mossèn Francisco Gubert y de Aguilar. Habilisb

cum concensu.

182 Oÿdors reals de Torrohella de Mongrí. Habi-
/3v lisc cum concensu.

Mossèn Agustí Torbagur. Nond potest.

Estas són las personas que són estades inhabili-
tadas per los deputats y Novena per las causas
expressades, segons disposició de capítols de
Cort, y que de dret prosseheixen per la extrac-
ció de deputats y oÿdors fahedora lo dia pre-
sent, e supplicant a vostra excel·lència, attesa la
brevedat del temps, sia servit permètrer se fassa
la extracció, que ho rebran a particular mercè.

184r D.

Don Vicente Gonzaga, loctinent y capità gene-
ral.

Reverente en Christo Pare. Amats e fahels de la
real magestat los deputats y oÿdors de comptes
de la casa de la Deputació del General de Catha-
lunya, en Barcelona residints, y los habilitadors
que de present vos trobau junts en dita casa per
la extracció de pròxim fahedora. Havem vist lo
memorial y llista que per vostra part nos és esta-
da presentada de las personas que haven inabili-
tades per la dita extracció que en lo dia de avuy
se ha de fer, y juntament les causes en aquella
expressades, y las que ad autem nos haveu re-
presentades.

Vos diem, per ço, y manam, inseguint la resolu-
ció presa en la Reial Audiència, juntes les tres sa-
les, no obstant lo que haveu representat en lo
vostre paper y també de paraula, respecte de que
mossèn Pau Aquilles, que a recorregut a nós, per
quant no concórrer en ell los requisits necessaris
per gozar del privilegi del for ecclesiàstich, deu
ser habilitat, y axí vos manam ho executeu, tota
rèplica y consulta cessats, y respecte dels demés
inabilitats contenguts en la dita llista, vos diem
que·ns conformam ab les causes que són estats
inabilitats, y que clogueu en continentf la habili-
tació, en la conformitat demunt dita, y per
quant són ya les vuyt horas de la tarde, y és
forçós fer-se la extracció per tot lo dia de vuy,
que altrament no·s podria fer. Per ço, vos diem y
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manam que la fassau en continent, sens tardansa
alguna, en la forma acostumada.

Dat en Barcelona, als XXII de juliol MDCLXV.

Don Vizente Gonzaga.

Vidit de Pons, cancellarius. Antonius Reart.

Registrata. In Curie Locumtenencie, quarto, fo-
lioa...

185 A. 27 per medi de síndich.
/1r

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Catalunya,
diuren y representan a vostra excel·lència que lo
die de vuy, que comptam als 27 del corrent y pre-
sent mes de juliol, proceint lo consistori a la ex-
tracció de un dels officis de assessor de la casa,
que vaca per acabament del doctor Joan Joffreu,
és estat extret lo magnífich doctor Diego Ferrer,
assessor del Consell Real de la Ballia General de
Catalunya, al qual, després de extret, se li ha op-
posada per lo procurador fiscal, excepció, dient
que no pot obtenir dit offici per ésser official real,
y per obstar-li los capítols 36 del nou redrés, y 54
dels capítols y actes de Cort de las Corts 1599 yc

altres aplicables, y lad observansa de la casa.

Y com axí en lo decret real dee sa magestat, que
Déu guarde, dels 27 de agost del any 1655, com
també en la declaració de aquell feta als 26 de ju-
liol 1656, perf lo excel·lentíssim loctinent general
de sa magestat en aquest Principat, estiga dispo-
sat que, sens fer habilitació alguna de las personas
que·s troban insiculades, se fasse la extracció de
assessor y advocat fiscal, y en cas que als extrets se
oppose algun impediment, se propose als
excel·lentíssims senyors y lloctinents de sa mages-
tat per a què, vist aquell, pugan ordenar lo que·s
dega fer, conforme fou axí observat als 25 de no-
vembre 1658, en la extracció que·s féu de assessor
de la persona del magnífich doctor Joseph Rullg,
alh qual se li opposà la excepció que no podia ob-
tenir lo offici de assessor per ésseri del Consell de
sa magestat y ser jutge de cort, axí que official

[ 1665 ]

a. Non ... est interlineat al marge esquerre.
b. Habilis ... concensu interlineat al marge esquerre.
c. Habilis ... concensu interlineat al marge esquerre.
d. Non ... est interlineat al marge esquerre.
e. carta intercalada entre els folis 183v i 184r del trienni
1662-1665.
f. a continuació ratllat de.

a. text inacabat.
b. ambaixada intercalada entre els folis 184v i 185r del trien-
ni 1662-1665.
c. y ... aplicables interlineat al marge esquerre.
d. la interlineat.
e. de ... guarde interlineat al marge esquerre.
f. per ... Principat interlineat al marge esquerre.
g. a continuació unes paraules ratllades.
h. al ... real interlineat al marge esquerre.
i. a continuació unes paraules ratllades.



real. Vostra excel·lència, aleshores lloctinent ge-
neral, als 5 de mars de dit any 1659, foua servit or-
denar, per despatig de Cancellariab, que·s fes ex-
tracció de altre persona, declarant que proceia la
excepció, y lo mateix fou observat als 27 de juliol
1662 en la extracció que·s féu del magnífich doc-
tor Aleix Tristany, perquè lo mateix dia, ab despa-
tig de Cancellaria, de parer de las salas, proceint
vicerègia, ordenà que fos feta nova extracció, //
185/1v //declarant que tenia lloch la excepció op-
posada quia non vacavit pel temps.

Per tant y altrament, los dits deputats y oÿdors a
vostra excel·lència suplican sia servit declarar
quec proceix la excepció opposada per lo procu-
rador fiscal del General contra lo dit magnífich
doctor Diego Ferrer, per ésser assessor de la Ba-
llia General, y si proceirà lo consistori a nova ex-
tracció de altre persona, qued ho rebrà a particu-
lar mercè de la mà de vostra excel·lència.

185 B.
/2r

Don Vicente Gonzaga, loctinent y capità general.

Reverente en Christo Pare. Amats e fahels de la
real magestat los deputats y oÿdors de comptes de
la casa de la Deputació del General de Cathalu-
nya, en Barcelona residints. Havem vist lo que
nos haveu representat a cerca de extracció feren lo
dia de aÿr de hu dels offisis de assessor de aquexa
casa, en què fou extret lo doctor Diego Ferrer,
del Consell de sa magestat en la Ballia General del
present Principat. Y, havent tractat esta matèria
ab la Real Audiència, juntes les tres sales, vos
diem y manam que fassau nova extracció de sub-
jectes, que tal és nostra determinada voluntat.

Dat en Barcelona, al XXVIII de juliol MDCLXV.

Don Vizente Gonzaga.

Vidit de Pons, cancellarius. Antonius Reart.

Registrata. In Curie Locumtenencie, quarto, fo-
lio CCLXV.

186 A.
/1r

Memorialf dels subjectes que los deputats y oÿ-

dors de comptes del General del principat de
Cathalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de deputat local del Gene-
ral de la ciutat y col·lecta de Tortosa, per lo
trienni pròxim vinent de mil sis-cents sexanta-
sinch, són los següents: Salvador Bordas, Jo-
seph Franquet, Joseph Duran, tots ciutadans de
Tortosa.

Dat en Barcelona, als XXX de juliol 1665.

186 B.
/2r

Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General del principat de
Cathalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de deputat local del Gene-
ral de la ciutat y col·lecta de Lleyda, per lo trien-
ni pròxim vinent de mil sis-cents sexanta-sinch,
són los següents: lo doctor Joseph Duran,
Thomàs Capdevila, Joan Casanovas.

Dat en Barcelona, als XXX de juliol MDCLXV.

186 C.
/3r

Memorialb dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General del principat de
Cathalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de deputat local del Gene-
ral de la ciutat y col·lecta de Gerona, per lo
trienni pròxim vinent de mil sis-cents sexanta-
sinch, són los següents: Joan Batista Perpinyà,
de Banyoles, ciutadà honrat de Gerona; Joan
Batista Serra, mercader de dita ciutat; lo doctor
Rafel Balle, ardiaca y canonge de la Seu de Ge-
rona.

Dat en Barcelona, als XXX de juliol MDCLXV.

186 A.
/4r

Diec 29 de juliol.

Su magestad, Dios le guarde, se ha servido de
mandarme escrivir un real despacho del tenor si-
guiente.

«Spectable don Vizente Gonzaga, gentilhombre
de mi cámara, de mi Consejo de Guerra, mi lu-
gartheniente y capitán general, los diputados y
oÿdors de qüentas de la Generalidad de esse Prin-
cipado, que eran en el año de 1662, me suplica-
ron fuese servido mandar que el offizio o libro del
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a. fou servit interlineat.
b. a continuació unes paraules ratllades.
c. que interlineat damunt d’una paraula ratllada.
d. a continuació unes paraules ratllades.
e. carta intercalada entre els folis 184v i 185r del trienni
1662-1665.
f. memorial intercalat entre els folis 185v i 186r del trienni
1662-1665.

a. memorial intercalat entre els folis 185v i 186r del trienni
1662-1665.
b. memorial intercalat entre els folis 185v i 186r del trienni
1662-1665.
c. anotació escrita al dors.



Manifiesto corriese por insaculzación, y no ha-
viéndose tenido por combeniente sinó que se haga
en quanto a él lo mismo que con los demás offizios
de la Generalidad y Diputazión, que son de gra-
zia, y mandé reservar a mi provissión, en virtud
de la facultad que me retuve para ello en la con-
zessión y confirmazión de sus constituziones, ha
pareçido avissároslo, para que se lo digáis, y se ten-
ga entendida esta resoluzión, y que en la confor-
midad de ella en las vacantes de este offizio los di-
putados y oÿdores os propongan tres personas, o al
portanvezes de general governador en su casso, o
al que regiere la vizerregia, para remitírmelas
con vuestro pareçer, o el de yo, para que yo elija la
que de ellas o otras me pareziere. Dada en Buen
Retiro, y a 18 de julio de 1665. Yo, el rey. Don
Didacus de Sada, secretarius.»

En cuya execuzión vuestra señoría dispondrá que
en las vacantes de // 186/4v // este offizio se pro-
pongan las personas que se acostumbra en los de-
más de essa casa, para que su magestad quede
obedezido en este particular. Guarde Dios a vues-
tra señoría muchos años. Barcelona, a 27 de julio.

Don Vizente Gonzaga.

Señores diputados del General de Cataluña.

186 C.
/5r

Die undecimo mensis julii anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo quin-
to.

Egoa, Jacobus Colomer, notarius civis Dertuse,
procurator fiscalis magnicifis deputati localis et
collecte Generalis civitatis Dertuse, dicto nomine,
gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem
meum certum, et cetera, ita quod, et cetera, ad-
modum reverendum dominum Vincentium
Preixens, presbiterum decretis doctoris, archidia-
conus majorem canonicum et prepositum alme
sedis Dertusen, et cetera, licet absentem, et cetera,
ad videlicet pro me et nomine meo, uti procurato-
re fiscali jam dictus coram admodum illustribus
domini deputatis Generalis Cathalonie et in eo-
rum consistorio comparendum et intervendum,
et in manibus et posse sue dominacionis pure, li-
bere et simpliciter, renunciandum officium pre-
dictum procuratoris fiscalis dicti magnifici de-
putati localis collecta Generalis dicte civitatis
Dertuse, dictamque renunciacionem mihi, dicto
nomine admitti pettendum, et in alterius persone
sue dominaciones benevise provideri, supplican-
dum et inde supplicaciones quascunque tam ver-
bo quam in scriptis, dandum, offerendum et pre-
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sentandum, esaque dari et subsignari pettendum
et supplicandum, et instrumenta quecunque inde
necessaria et opportuna fieri et confieri petten-
dum, instandum et requirendum, ac habendum.
Et cum posse substituendi ad omnia et sin- //
186/5v // gula persona, et cetera. Et demum, et ce-
tera, promitto habere rattum, et cetera, et non re-
vocare sub bonorum et juram meorum omnium
obligacione et hypotheca. Actum Dertuse, et cetera.

Testes sunt Josephus Cheller, cirurgus villa de Vi-
naros, Dertuse diocesis, et Petrus Domingo, bote-
rius Dertuse.

In quorum propria manu scriptorum fidem et
testimoniam ego, Josephus Colomer, civis Dertuse,
apostolica et regia ac eiusdem civitatis Dertusa
auctoritatibus notarius publicus, hic me subscribo
et meum appono sig + num.

187r Die 31 julii 1665.

Visens Gardelaa, guadamasiler, ciutadà de Bar-
celona, de edat de trenta anys poch més o man-
co, testimoni citat, etcètera, qui ha jurat, etcète-
ra, dir la veritat sobre lo que serà interrogat.

Interrogat que valen la pessa de las pells verme-
llas de guadamasil per cobritaulas, las quals se li
són estadas asenyadas.

Et dixit que ell testimoni, en virtut de jurament
té prestat, affirma valer cada pell de las que li
són estadas mostradas, sis reals, moneda barce-
lonesab, de les quals se’n ha fet un tapetec que hi
ha entratd quatre pells, per lo aposento dels
magnífichs assessors, lo qual tapete diu valer de
mans vuyt sous.

Item interrogatus, a quant van las pells de gua-
damasil negres.

Et dixit que valen las pells negres que axí matex
lo són estadas ensenyadas, de les quals se’n ha
fet un tapete per dit aposento, abe penjants de
pells // 187v // doradas quef n·i ha entrat tres de
negres i sis de doradas, sinch reals de cada pell
negre, y las pells doradas y mostrajadas valen
cada una d’elles catorse sous, y lo tapete de
mans valen vuyt sous.

[ 1665 ]

a. procura intercalada entre els folis 185v i 186r del trienni
1662-1665.

a. informació intercalada entre els folis 186v i 187r del trien-
ni 1662-1665.
b. a continuació ratllat y.
c. a continuació ratllat lo.
d. a continuació una paraula ratllada.
e. a continuació una paraula ratllada.
f. que ... doradas interlineat damunt d’unes paraules ratlla-
des.



Item interrogatus a quant valen las pells de gua-
damasil de a llisetes.

Et dixit que las pells que se li haa ensenyadas,
que se’n ha fet un tapete per lo consistori, en lo
qual hi han entrat vuyt pells y mitja, val cada
una de dites pells dotze sous, yb las mans de dit
tapete diu valer altres vuyt.

Totes les quals cosas diu saber per éssera guada-
masiler, com té dit, y vèndrer en aqueix preu di-
tes respective pells.

Fuit sibi lectum et perseveravit.
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a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació una paraula ratllada. a. a continuació una paraula ratllada.
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[ 1665 ] Apèndix 4

danos hasta el número de diez y ocho en cada una
de dichas bolsas, proponiendo los deputados y oydo-
res y también los visitadores que fueren, respecti-
vamente, dos personas de dichos estados para cada
lugar de los que se offreciere vacar de aquí ade-
lante en dichas bolsas, como se haze para los de-
más lugares de los dichos officios de la casa de la
Deputación que se sacan por suerte, con las decla-
raciones que abaxo yrán expressadas. Y, haviendo
visto las proporciones que unos y otros me han he-
cho para la formación destas bolsas y lo que sobre
ellas se ha offrecido, y tenido presentes los méritos
de otros que han concurrido, he resuelto nombrar
para la insaculación de las dichas tres bolsas res-
pectivamente que aquí irán nombrados por su or-
den en la forma siguiente:

Para la bolsa de assessor y advogado fiscal y sus
ayudantes al doctor Francisco Vida[...], al doctor
Joseph Ferrer, al doctor Estevan Costa, al doctor
Melchior Vallés, //3/1v //al doctor Mauricio Ga-
llart, al doctor Francisco Escorcell, al doctor
Christoval Coromines, al doctor Thomás Ribera,
al doctor Juan Bautista Capdevila, al doctor
Diego Figuerola, al doctor Juan Pablo Giner, al
doctor Juan Bautista Rufach, al doctor Josep Go-
mar, al doctor Carlos Costa, al doctor Francisco
Esprer, al doctor Juan Carbonell, al doctor Jayme
Puig, al doctor Bonaventura Brassó.

Para la bolsa de escrivano mayor y sus ayudantes
a Francisco Casasas, a Joseph Ferrer, a Bonaven-
tura Torres, a Pedro Martir Ferrer, a Juan Ca-
sanoves, a Francisco Co[...]t, a Raphel [...]arch,
a Juan Pablo Bruniquer, a Balthazar Oriol y
Marcer, a Francisco [...]es, a Juan G[...], a Ra-
món [...], a Ramón [...]na Perlas, a Bernardo
Lentiscla, a Joseph [...]cases, // 3/2r // a Jayme
Borrás, a Vicente Gabarró, a Joseph Fontana.

Para la bolsa de procurador fiscal: a Gerónymo
Xammar, a don Fadrique Desbosch, a don Geró-
nimo Magarola, a Domingo Negrell y de Orri, a
don Pedro Magarola, a Matheo Sentís, a don Luis

3/1r Dona Vicente Gonzaga, lochtinent y capità ge-
neral.

Venerable(s), amats y fahels de la real magestat
los deputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Deputació del General de Cathalunya, en Bar-
celona residints.

Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat
servit enviar-nos un real ordre firmat de sa real
mà, despatxat en deguda forma de Cancelleria
del supremo Consell de Aragó, que és del tenor
següent:

«El rey.

Spectable don Vicente Gonzaga, gentil hombre de
mi cámara, de mi consejo de guerra, mi lugarte-
niente y capitán general.

Por quanto he resuelto a la supplicación de los di-
putados y oydores de qüentas de la Generalidad
desse Principado, y usando de la reserva que me
hize en la concessión de sus constituciones y privi-
legios que los officios de assessor, advogado fiscal y
sus ajudantes y el de escrivano mayor y sus aju-
dantes, y el de procurador fiscal de la visita de la
Deputación y Generalidad, en que hasta ahora he
acostumbrado nombrar los visitadores, en confor-
midad del capítulo primero de las Cortes del año
1599, corran por insaculación y se formen bolsas
para estos officios, durante mi mera y líbera vo-
luntad y mientras no pareciere ordenar otra cosa
en contrario, y que de dichas bolsas se saquen por
suerte las personas que huvieren de servir dichos
officios, como en otros de la casa de la Deputación
está dispuesto, entrar en la bolsa de assessor, advo-
gado fiscal y sus ajudantes, letrados de las [...]des
que dispone el dicho capítulo de Corte: en la de es-
crivano mayor y sus ajudantes de ponencia, y en
la de procurador fiscal nobles, militares o ciuda-

a. carta amb reial ordre intercalada en els folis 3/1r-3/3r del
trienni 1665-1668.



de Boxadós, a Francisco Honofre Pedrolo, a Juan
Cornet y Zacirera, a don Joseph Bru, a don Anto-
nio Rocabertí, a don Felix de Marimón, a don
Francisco de Oris, a don Narcís Descallar, a don
Francisco Sanjust, a Francisco Zacirera, a Joseph
Pallarés Foncalda, a don Bernardo Aymerich.

Todos los quales arriba nombrados han de estar
insaculados en las bolsas refferidas y sortear en di-
chos officios respectivamente durante mi mera y
líbera voluntad y mientras yo no mandare otra
cosa o me pareciere alterar en todo o en parte, y
reservándome, como me reservo, facultad y libre
mano de poder variar y mudar cada y quando
me pariciere, y sólo tengan derecho de estar insa-
culados en estos officios los que van nombrados y
los que adelante nombraré para concurrir en di-
chas bolsas mientras yo no se lo prohibiere, sin que,
por quedar aora y después insaculados, puedan
alegar ni pretender derecho de possessión ni otro
alguno para estar en dichas bolsas no siendo mi
voluntad. Y, assí mismo, he de poder excluyrlos
desinsicularlos como me pareciere, // 3/2v // con
causa o sin ella, por ser conforme a la dicha reser-
va que me [...] de lo tocante a estos y a los demás
officios en la dicha concessión de las stituciones del
Principado. En esta conformidad, los diputados y
oydores, y también los visitadores, respectivamen-
te, todos los años, al tiempo y quando los diputados
hazen proposición para los demás officios de la
Diputación, hayan de hazer también proposición
para los lugares que en las bolsas destos officios de
la visita han vacado hasta el día acostumbrado,
por muerte, impedimento perpetuo o [...]sa de los
que van o estuvieron insiculados, proponiéndome
dos personas respectivamente para cada lugar
que huviere vacado de cada estamento de los re-
fferidos y presentároslos o a mis lugartenientes ge-
nerales, que es succedi[...], o en su caso al portant-
vezes de mi general governador o al que rigiere la
vicencallería para que me las remitáis con lo que
se os offreciere de cada uno de los propuestos y pro-
poniendo en su lugar, y si necessario fuera, otros
para que yo elija los que me pareciere y serán de
las calidades refferidas.

También es mi voluntad que no sea necessario
otra habilitación para concursar en estas bolsas
más que la nominación mía que va hecha y en
adelante hiziere, como también esto mismo está
dispuesto en otros officios de la Diputación que co-
rren por insaculación. Que, si durante la visita
acaeciere vacar alguno destos officios, se haya de
sortear dentro tres días como el officio vacare de
los que estuvieren insaculados en la bolsa de tal
officio y hábiles para concurrir. Que la extracción
de los dichos officios se haga el mismo día que se
acostumbra nombrar los visitadores que han sido
hasta ahora, y que los que sortearen hayan de ju-
rar y juren en manos y poder de los visitadores que

salen de que habrán bien y fielmente en el exerci-
cio de dichos officios. Que, si acaeciere sortear al-
guno que estuviere fuera de Barcelona, se haga
con el mismo que con los visitadores se hiziere, en
quanto a acusarle, y del día que se ha de hallar en
dicha ciudad. Y, caso que por qualquiera causa o
impedimento no se hallaren en ella el día 16 de
agosto, hagan los diputados y oydores con los visi-
tadores extracción de otro u otros en su consisto-
rio, sin gasto alguno de la Generalidad. Que, por
quanto si después de haver servido estos officios los
que havían [...]do en ellos para una visita acae-
ciere sortear en la siguiente, declaro que es mi vo-
luntad se observe lo que en esto estuviere dispuesto
por capítulos de Corte. Que, si alguno de los insa-
culados en estas bolsas sobreviniere en él algún
impedimento de los que estando insaculados en
las bolsas de la casa de la Diputación impidiere el
sortear en ellos, se tenga también por impedido
para sortear officios y se me propondrán personas
para su vacante en la forma y // s.n. r // tiempos
refferidos, expressando la causa del impedimento
por el qual se tuviere por vacante.

También es mi voluntad y mando expressamente
que las personas que sortearen en cada uno destos
officios respectivamente hayan de servirlos perso-
nalmente y no por medio de substituto. Y que los
visitadores no nombren más officiales de los nece-
ssarios para prosseguir la visita ni tampoco gasten
en ella del dinero de la Generalidad más de lo
que precisamente fuere menester. Todo lo qual se
observará y executará en la forma refferida arri-
ba y tendréis la mano con los diputados y oydores y
también con los visitadores para su cumplimien-
to, haziendo que se registre esta mi insaculación y
resolución en los libros de la Diputación y demás
partes donde convenga haya notícia dello. Data-
do en Madrid a XVIII de julio MDCLXV. Yo el rey.

Vidit don Cristophorus Crespi, vicecancellarius. Vi-
dit comes de Albetera. Vidit don Petrus Vilacampa,
regens. Vidit don Georgius de Castellvi. Vidit Exea,
regens. Vidit Michael Çalba. Vidit don Antonius
Ferrer. Vidit Vilossa, regens. Don Didacus de Sada.

Insaculación para las bolsas de los officios de asse-
ssor, advogado fiscal y sus ayudantes, escrivano
mayor y sus ayudantes, y procurador fiscal de la
visita de la Diputación y Generalidad de Catha-
luña. Va con consulta.»

Y perquè és molt just que los reals òrdens de sa
magestat tingan prompta y cumplida execució
vos diem y manam que encontinent vos serà en-
tregat aquest nostra orde, sens mora ni dilació
alguna, poseu en execució lo precalendat orde
de sa magestat, per ser esta sa real voluntad y
nostra. Datat en Barcelona al primer de agost
MDCLXV. Don Vizente Gonzaga.
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R. de Casademunt, olim de Boxadors, regens.
Antonius Reart.

Datum in curie locumtenentis, quarto, folio
CCLXVIII.

3/3r Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya diuen y
representan a vostra excel·lència que, havent re-
but un decret per Cancellaria en sa deguda for-
ma despatxat, datat en Barcelona al primer de
agost 1665, en lo qual està enclos un real orde
de sa magestat, Déu lo guarde, datat en Madrid
a 18 de juliol del corrent any, que disposa, en
orde a las bossas, insiculació y extracció dels of-
ficis de assessor, advocat fiscal y sos ajudants,
scrivà major y sos ajudants, y procurador fiscal
de la visita de la Deputació y General de Catha-
lunya se’ls han offert algunas consideracions y
reparos acerca lo contengut en aquell. Lo pri-
mer és que sa magestat és servit manar ab dit
real orde que en la bossa de procuradors fiscals
entren sols los militars o ciutadans fins al núme-
ro de 18, conforme ja fou servit sa magestat de-
clarar-o axí ab altre orde datat en Madrid a 8 de
octubre 1664, del qual fou vostra excel·lència
servit avisar als deputats, sos predecessors, als 7
de abril 1665 perquè proposasen subjectes a sa
magestat per dita bossa, com en effecte, als 20
de juny 1665 los deputats proposaren dits sub-
jectes, axí de ciutedans com de militars, inse-
guint lo dit orde real. Y, com en lo sobredit
orde de 18 de juliol proppassat, en la bossa de
procurador fiscal tant solament se troben no-
menats per sa magestat 18 militars, sens haver
ningun // 3/3v // ciutedà, ni de privilegi ni de
matrícula, lo que no apar que sia estat de inten-
ció de sa magestat, com haja volgut que en dita
bossa de procurador fiscal concorreguesen no-
bles, militars y ciutedans, conforme en las de-
més bossas dels officis de la casa en què entran
los del estament militar és observat, ço és, que
concorran nobles, militars y ciutadans. Y, de no
haver-i insiculats ciutedans en la bossa de pro-
curador fiscal, apar que restarian perjudicats los
ciutedans, axí de privilegi com de matrícula.

Lo segon que sa magestat, en lo dit real orde, és
servit disposar que los deputats y oÿdors y tam-
bé los visitadors que seran, respectivament, pro-
posen dos personas per a cada lloch dels que se
offeriran vacar de aquí al devant en las ditas bos-
sas, com se fa ab los demés llochs vacans dels of-
ficis de la casa de la Deputació. En esta disposi-
ció se considera que, com lo offici de visitador
del General, segons lo capítol 1 del nou redrés
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Corts 1599 deia tant solament nou mesos, que
sols en lo primer any del trienni se porà fer pro-
posició de subjectes a sa magestat per los visita-
dors, y en los restants dos anys del trienni no·s
podrà fer en la forma mana sa magestat, per no
haver-i visitadors, y se hauria de esparar tres
anys per poder fer proposició de subjectes los
visitadors, en lo qual temps serian molt pochs
los que podrian sortejar per los impedits y per
los que serian morts, que ab tant temps podrian
ser molts. Y, com sa magestat mana que tots los
anys se fassa la proposició de subjectes per los
officis de la visita al temps y quant los deputats
fan sa proposició de personas per los demés offi-
cis, se veu tenir gran dificultat y inconvenient
poder-se // 3/3v // cada any fer la proposició de
subjectes y que la hajan de fer també los visita-
dors.

Lo tercer és que sa magestat disposa que, si per
cas fos que seran extrets per los dits officis, per
qualsevol causa o impediment no·s trobaran en
la ciutat de Barcelona lo dia de 16 de agost, fas-
san los deputats y oÿdors ab los visitadors ex-
tracció de altre o altres en son consistori sens
gasto algú de la Generalitat. En la qual disposi-
ció se considera que lo concistori dels deputats
y oÿdors may se és ajuntat ni ajunta ab lo consis-
tori dels visitadors, y lo congregar-se dits dos
consistoris ocasionaria grans encontres per las
precedèncias y altrament. Y, axí, no apar se puga
fer la extracció en llochs dels impedits o absens
que no vindran per deputats y oÿdors ab los vi-
sitadors. Ans bé, que las extraccions dels officis,
en tot cas, las deuen fer los deputats axí com fan
las extraccions dels visitadors són impedits o ab-
sens de la ciutat de Barcelona lo dia de 16 de
agost. Per tant y altrament los dits deputats y
oÿdors representan a vostra excel·lència las so-
breditas consideracions y reparos, y suplica que
sia servit explicar la real mente de sa magestat y
ordenar al consistori lo que deu obrar en dits re-
paros en execució del sobredit real orde y des-
patx de Cancelleria, que ho tindran a particular
mercè de la mà de vostra excel·lència.

3/4r A. Dona Vicente Gonzaga, lochtinent y capità
general.

Venerables, amats y fahels de la real magestat
los diputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Cathalunya en Barce-
lona residints. Per part de Hiassinto Borràs,
nottari públic de Barcelona, nos és estat repre-
sentat que, havent-lo nomenat sa magestat, en
un lloch de la bolsa que novament ha manat
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formar sa magestat, de escrivà major y sos aju-
dants de la visita de la casa de Deputació ve ano-
menat, dient en ella a Jayme Borràs, havent de
dir «A Hiassinto Borràs» essent posat per error
lo nom de Jayme en lloch del nom Hiassinto,
supplicant-nos sia de mercè nostra declarar en
aquest fet la real intenció de sa magestat per a
què en la extracció de pròxim fahedora de dits
officis no se li pose per dit respecte algun dubte
o embarg. Y, com sia veritat que la real intenció
de sa magestat és estada nomenar en lo lloch so-
bradit al dit Hiassinto Borràs, diem-vos per ço y
manam que quant vinga lo cas de fer la extrac-
ció de dits officis, attès és estada esta la mente
de sa magestat, de fer concórrer al dit Hiassinto
Borràs en lo lloch en què per error ve anomenat
en nom de Jayme Borràs, per ser esta la real vo-
luntat de sa magestat y nostra. Datat en Barce-
lona als III de agost MDCLXV. Don Vicente Gon-
zaga.

Vidit R. Pons, cancellarius. Antonius Reart.

In curia locumtenentis, IIIIº, folio CCLXXIIII.

Vuestra excelencia manda a los deputados y oydo-
res del General de Cathaluña pongan en execu-
ción la orden arriba expressada.

3/5r B. Dona Vicente Gonzaga, lochtinent y capità
general.

Venerables, amats y fahels de la real magestat
los diputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Cathalunya en Barce-
lona residints. Per part del doctor Valentí Puig
nos és estat representat que, havent-lo nomenat
sa magestat en un lloch de la bolsa que nova-
ment ha manat formar sa magestat de assessor,
advocat fiscal y sos ajudants de la visita de la casa
de la Deputació ve anomenat en dit lloch dien
en ell «al doctor Jayme Puig», havent de dir «al
doctor Valentí Puig», essent posat per error lo
nom de Jayme en lloch del nom Valentí, suppli-
cant-nos sia de mercè nostra declarar en aquest
fet la real intenció de sa magestat per a què en la
extracció de pròxim fahedora de dits officis no
se li pose per dit respecte algun dubte o em-
barg. Y, com sia veritat que la real intenció de sa
magestat és estada nomenar en lo lloch sobredit
al dit doctor Valentí Puig, diem-vos per ço y
manam que quant vinga lo cas de fer la extrac-
ció de dits officis, attès és estada esta la mente
de sa magestat, dexeu concórrer al dit doctor
Valentí Pugi en lo lloch en què, per error, ve
anomenat en nom de Jayme Puig, per ser esta la

real voluntat de sa magestat y nostra. Datat en
Barcelona als III de agost MDCLXV. Don Vicente
Gonzaga.

Pons, cancellarius. Antonius Reart. In curia lo-
cumtenentis, IIIIº, folio CCLXXV.

Vuestra excelencia manda a los deputados y oÿdo-
res del General de Cathaluña pongan en execu-
ción la orden arriba expressada.

3/6r Dona Vicente Gonzaga, lochtinent y capità ge-
neral.

Venerables, amats y fahels de la real magestat
los diputats y oÿdors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Cathalunya en Barce-
lona Residints. Havent vist lo paper dels reparos
que nos haveu representats sobre lo despax de
Cansellaria del primer del corrent mes, en què
està enclòs un real orde de sa magestat, que
Déu guarde, datat en Madrid als 18 de juliol
proppassat, que disposa en orde a las bolsas, in-
saculació y extracció dels officis de assessor, ad-
vocat fiscal y sos ajudants, scrivà major y sos aju-
dants y procurador fiscal de la visita de la
Deputació y General de Cathalunya respecte
del primer reparo de ser nomenats per sa ma-
gestat per a la bolsa de procurador fiscal tant so-
lament nobles y militars sens haver-i ningun
ciutadà, ni de privilegi ni de matrícula, per
quant sa magestat en lo dit real orde, que és de
9 de octubre 1664, y ab real despax de 18 de ju-
liol proppassat no se ha restret a nomenar per la
bolsa de procurador fiscal de la visita cert núme-
ro de nobles ni cert número de militars, ni cert
número de ciutadans de matrícula o de privile-
gi, sinó que, generalment, diu que sian insacu-
lats en ella solament cavallers, nobles, militars o
ciutadans de matrícula y de privilegi, ab què no
restan prejudicats los ciutadans, axí de privilegi
com de matrícula. Per ço, inseguint la resolució
presa en las tres salas de Real Audiència, orde-
nam y manam que, no obstant lo que en aquest
particular nos haveu representat, poseu en exe-
cució lo real despaix de Cansellaria de primer
del corrent mes de agost.

Y respecte del segon reparo de proposar perso-
nas respectivament per vosaltres y per los visi-
tadors per als llocs que vacaran dels dits officis
de la visita de la Diputació, inseguint la dita re-
solució presa en la Real Audiència, vos diem y
manam que poseu en execució lo dit real orde
de sa magestat de 18 del passat, conforme en
aquell està contengut, fent la proposició de las
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personas per a dits officis per vosaltres y per los
visitadors, respectivament, en lo temps de la
proposició del primer any del trienni y en los
altres dos anys següents se ha de fer la propo-
sició de ditas personas per vosaltres tant sola-
ment.

Y respecte del tercer reparo dels que seran ex-
trets per dits officis que, per qualsevol causa o
impediment no·s trobaran en la ciutat de Barce-
lona lo dia de 16 de agost, per quant lo mateix
dia de 16 de agost, després de haver jurat los vi-
sitadors se fa extracció dels tres visitadors y ins-
tructors de processos, concurrint en ella los dos
consistoris junts, ab què no milita lo inconve-
nient que·ns haveu representat de ajuntar-se vo-
saltres ab los visitadors, inseguint la mateixa re-
solució presa en la Real Audiència, vos diem y
manam que lo dit dia de 16 de agost, després de
ser feta la extracció dels tres visitadors y instruc-
tors de processos, fasseu extracció vosaltres y los
visitadors dels officis de les persones que en lo
dit die, per qualsevol causa o impediment, //
3/6v // no·s trobaran en la ciutat de Barcelona.
Y, si durant la visita succeirà vaccar alguns dels
dits officis, fareu vosaltres y los visitadors la ex-
tracció en la mateixa conformitat que axí proce-
eix de la real voluntat de sa magestat y nostra.
Datat en Barcelona als III de agost MDCLXV.
Don Vicente de Gonzaga.

Illustris doctor Pons, cancellarius. Antonius Re-
art.

In curia locumtenentis, IIIIº, folio CCLXXIIII.

Vuestra excelencia manda a los diputados y oydo-
res del General de Cathaluña pongan en execu-
ción la orden arriba expressada.

4/1r A

Molta il·lustre senyor: Francisco Móra y de Ma-
rimon, Lluýs Romeu, Segismundo Boffill, Ig-
nasi Ximenez y de Monrodon y Josephb Quin-
tana y Miquel Aymerich, ciutadans honrats de
la present ciutat de Barcelona, pretenent que lo
doctor Fèlix Molins y mestrec Boneu no poden
assistir en lo present acte de extracció de visita-
dors per no ésser ciutadans y, axí, no fer bras,
com és necessari per al present acte, per lo qual,
attenent lo prech diu se fa al estament real, su-
plican a vostra senyoria sia de son servey de do-
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nar lloch a què·s pralegiesca lo dit acte de ex-
tracció ab dits testimonis. Altremen, diuhen de
nul·litat de aquell y protesten del demés que·ls
sia lícit de protestar omni melius modo, reque-
rint al escrivà mayor de la present casa lleve acte
de la present protesta, officio, et cetera. Altissi-
mus Aquiles.

Dicto die III agusti MDCLXV, in consistorio, et ce-
tera, respongueren dits molt il·lustres senyors
que remetan la resposta del dalt referit ab la pre-
sent súplica als magnífichs assessors y advocat
fiscal de la present casa. Joannes Argila, scriva
maior Generalis Cathalonie. Testes sunt Bona-
ventura Vila, notarius publicus Barchinone, et
Valentinus Serra, presbiter.

4/2r Resposta feta per los magnífichs assessors lo
doctor Francesch Vidal y Roca y Joan Sabater
a una súplica presentada al concistori per Joan
Móra y de Marimon y altros ciutedans, pre-
sents per testimonis Joseph Sauleda y Valentí
Serra

B

Responent lo procurador fiscal del General de
Cathalunya, de parer dels assessors del General
y advocat fiscal a una suplicació ab protestació,
presentada als senyors deputats y oÿdors de
comptes als 3 de corrent mes de agost a instàn-
cia de Francisco Móra y de Marimon y de altres
ciutedans honrats de Barcelona, que comença
«Molt il·lusre senyor, etcètera» y acaba «Altissi-
mus Aquiles, et cetera», diu que dita protestació
és molt voluntària, per ço que ab sentència de
visita sobre la querela de número 55 del trienni
1656, publicada a 20 de abril 1660, fonc decla-
rat que los doctors en drets y en medicina po-
den assistir per testimonis per lo estament real
en los actes de extraccions, inseguint molts
exemplars, observansas y provas fetas en dit(a)
querela, y foren exortats los deputats, advocat y
procurador fiscal esdevenidors que no fessen
impediment algú als dits doctors en drets y en
medicina. Y, en aqueixa conformitat, en lo
trienni proppassat, havent los deputats nome-
nat en testimoni per la extracció de visitadors
misser Joseph Areny, havent-se opposat per Vi-
cens Fàbregas, ciutedà honrat, lo mateix impe-
diment per los assessors y advocat fiscal, fonc
declarat que podia dit misser Areny servir per
testimoni, com en effecte serví. Y són moltas las
rahons que assistexan a dit(s) doctors en drets y
en medicina en dita pretenció, que resultan dels
mèrits del procés de dita visita, de número 55 y
de dita sentència.
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5/1r B.

Jesús, aMaria, Josef. En lo fet consultat per los
senyors deputats y oÿdors de comptes del Ge-
neral de Cathalunya als assessors y advocat fiscal
del General acerca de la extracció de visitadors
del estament militar en persona de don Josef
Falcó, és a saber, si pot obtenir dit offici havent
primer sortejat don Baptista Falcó, son germà, y
si proceheix la excepció opposada per lo procu-
rador fiscal contra dit don Josep Falcó dient que
dos germans no poden símul ésser visitadors, y
si se deu procehir nova extracció de altra perso-
na en lloch de dit don Josef Falcó, vist un capí-
tol de las Corts vulgarment ditas de Santa Anna,
de l’any 1493, que és del tenor següent: «E, si
cas serà que en la elecció isquesan en sort dels
rodolins pare e fills ho germans, que no pugan
concórrer, ans, en lo lloch del qui segonament
serà exit, sia tret altre del estament mateix qui
no tinga tal impediment». Vist lo capítol 1 del
nou redrés Corts 1599, vistas las constitucions
11 y 14, títol «De elecció de doctors de la Real
Audiència», vist lo capítol 55 de las constitu-
cions 1599, vist tot lo que se havia de vèurer,
attès que per lo dit capítol de las Corts de Santa
Anna expressament està disposat que, si en la
extracció de deputats y oÿdors exiran en rodo-
lins dos germans, que no pugan concórrer y
que, en lloch del qui segonament serà exit, sia
extret altre que no tinga tal impediment, attès
que ab lo capítol [...] del nou redrés Corts 1599
està disposat que en la extracció dels visitadors
se fassa de la manera y forma //5/1v // que se sol
fer la extracció de deputats y oÿdors y attès que
las mateixas excepcions que·s opposen en las ex-
traccions de deputats y oÿdors també tenan
lloch y se opposan en las extraccions de visita-
dors, attès que la habilitació general de subjec-
tes que·s fa per la extracció de deputats y oÿdors
serveix també per la extracció de visitadors amb
las mateixas excepcions dels que són tinguts per
inhàbils per concórrer a deputats y oÿdors, y
que, per las ditas constitucions 11 y 14, títol
«De elecció de doctors de la Real Audiència»,
no·y puga haver doctors que sian parents fins al
segon grau de consanguinitat o affinitat inclusi-
ve, de hont se veu manifestament la mente de la
cort de exclòurer dos germans de una mateixa
judicatura. Attès també que, de consuetut de
Cathalunya, los germans no són admesos en un
mateix tribunal per a judicar, com en moltas al-
tras províncias y regnes, de la qual consuetut fan
menció usos, pràcticas y molts altres. La qual
consuetut està fundada en una rahó gran y ur-
gent per evitar cohacions que·s porian seguir en
lo judici y los senyors doctors alaban molt esta
consuetut per la infelicitat dels temps presents.

Per tant y altrament, los dits assessors y advocat
fiscal baix firmants són de vot y parer que proce-
heix la excepció del dit procurador fiscal oppo-
sada contra dit don Josef Falcó // s.n.r // y que
dits doctors y senyors deputats deuen procehir a
extracció de altre subjecte en son lloch, segons
la observansa y styls de la present casa.

Vidal y Roca, assessor. De Jalpi, fisci generalis
advocatus. Sabater, assessor.

6/1r Alsa 7 de agost 1665. Dietari. A

Excel·lentíssims senyors. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya diuen y
representan a vostra excel·lència que en la ex-
tracció dels officis de assessor, advocat fiscal y
de sos ajudants y de scrivà major y sos ajudants y
procurador fiscal de la visita del General, feta als
3 del corrent mes de agost, en execcució del de-
cret de vostra exccel·lència per Cancellaria des-
patxat al primer del present mes de agost, se of-
ferí haver de opposar lo procurador fiscal del
General algunas excepcions a las personas extre-
tas. De las quals excepcions, en conformitat de
dit real decret, los dits deputats y oÿdors donan
notícia a vostra excel·lència per a què sia servit
resòldrer si proceheixen ditas excepcions y im-
pediments.

En primer loch fonc extret enb assessor de dita
visita lo doctor Melchior Vallès, de la ciutat de
Lleyda, al qual dit procurador fiscal opposà ex-
cepció que no podia obtenir dit offici per ésser
assessor ordinari de la cortc del veguer de Lleyda
y, axí, sé official real. Los quals, segons lo capí-
tol 36 del redrés del General de las Corts 1599
y capítol 54 dels capítols i actes de ditas Corts, y
altres capítols de altras Corts anteriors no podan
obtenir ningun offici en lo General y, per esta
rahó, fonc ja inhabilitat en las extraccions //6/1v
// de insiculadors habilitadors, deputats y oÿ-
dors y en la extracció de visitadors fetas lo pre-
sent any. Y fonch vostra excel·lència servit apro-
var dita inhabilitació en quant a la extracció de
deputats y oÿdors. La segona d excepció fan per-
què dit doctor Melchior Vallès ha de ser visitat
per ço que en lo trienni proppssat, antes de ser
assessor de dita cort, e fonc assessor del deputat
local de Lleyda y, segons lo capítol 1 del nou re-
drés de las Corts 1599, los officials del General
que han de ser visitats no poden ser visitadors.
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a. vot intercalat en els folis 5r-6r del trienni 1665-1668. 

a. suplicacions, certificatòria i vot intercalats en els folis 6/1-
6/2 del trienni 1665-1668. 
b. en ... visita interlineat al marge esquerre.
c. cort del interlineat damunt veguer.
d. a continuació ratllat en segon lloch.
e. dita cort interlineat damunt d’un mot ratllat.



Y, axí, per consegüent, ni assessors ni officials
de la visita, conforme sempre se és axí praticat y
observat.

En segon lloch, fonc extret en advocat fiscal de
dita visita lo doctor Maurici Gallart, al qual lo
dit procurador fiscal opposà excepció, dient que
dit doctor Maurici Gallart no té trenta anys de
edat ni sis anys cumplits de pràtiga en lo present
Principat, que són calitats que·s requereixan en
lo assessor y advocat fiscal de la visita segons lo
dit capítol 1 del dit nou redrés 1599. Y, axí, dit
doctor Gallart resta impedit per obtenir dit offi-
ci.

En tercer lloch fonc extret scrivà major de dita
visita Juan Pau Bruniquer, nottari públic de
Barcelona, al qual lo dit procurador fiscal op-
posà excepció dient que ha de ser visitat, per ço
que dit Bruniquer obté lo offici de albaraner de
la bolla de la col·lecta de la present ciutat y, com
a tal, se li delibera donar per lo deputata subro-
gat ab doble salari als 20 de desembre 1664, per
ésser extret conseller quint de la present ciutat,
en conformitat // s.n. r // de la concòrdia y ob-
servància que·y ha entre las casas del General y
de la ciutat de Barcelona. Y apar que no pot ob-
tar lo que se allega per part de dit Bruniquer,
que lo dit offici no és propri, sinó que·l té in co-
menda. Perquè se respon que en lo General no
consta de tal cosa, ni quant constàs poria aprofi-
tar, perquè dit Bruniquer és verdader official
proprietari y pot líberament disposar del offici.
Y, si moria sens disposar-ne, restaria devolut
com los demés officis vendibles y, com ha tal
proprietari, se li dóna subrogat ab doble salari,
com està dit. Y lo tenir lo offici in comenda no·l
excusa de ser visitat, perquè en la casa del Gene-
ral sols no són visitats los substituts y subrogats
posats per los mateixos officials, y aquell que
obté lo offici en proprietat, encara que sia per
ínterim, ha de ser visitat y no pot concórrer a vi-
sitador ni a officis de la visita, conforme fonch
axí praticat ab lo doctor Francisco Vidal y Roca,
lo qual, per haver obtingut un ínterim de asses-
sor del General per quinse dias lo trienni prop-
passatb, fonc impedit a concórrerc en la extracció
de visitadors que·s féu per dit trienni. Y moder-
nament, en lo trienni proppassat, fonc extret vi-
sitador mestre Joan Alòs y, per tenir lo offici de
drasaner, encara que in comenda, fou impedit
de obtenir dit offici ded visitador y fonc extret
altre persona en son lloch, que exercí dit càrrec
de visitador.
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En última lloch fonch extret en procurador fis-
cal de la visita Juan Cornet y Çacirera, nomenat
axí per sa magestat en dit real decret //s.n. v // y
lo procurador fiscal no té notícia que en lo Prin-
cipat y haja tal Juan Cornet y Çacirera, com sols
se tinga notícia que·y ha Gerònim Cornet y Ça-
cirera, donzell. Per tant y altrament los dit(s)
deputats y oÿdors representan a vostra ex-
cel·lència las sobreditas excecions y impedi-
ments, y suplican que sia servit resòldrer si
aquellas procehexan, que ho tindran a particu-
lar mercè de mà de vostra excel·lència.

6/2r Molt il·lustres senyors. Encara que sia veritat
que Rafel Grymosachs, ciutadà honrat de Bar-
celona, aja estat y estigués per santa Magdalena
pròxim passada malalt y, per rahó de sa malaltia,
haja pretès en les antecedents extraccions a la
Magdalena no poder concórrer dit Grysomachs
y no·y pretenya no poder concórrer en la extrac-
ció de visitadors. Però, com lo die de vuy, a Déu
gràcias, la desgana y malaltia de aquell aja pres
diferent estat, de manera que a pretèndrer dit
procurador fiscal lo dit és molt voluntària dita
prete(n)ció, com faran relació qualsevols doc-
tors en medecina que vostra senyoria nomena
per son representat, a vostra senyoria suplica
Miquel Grymosachs, son jermà, que sia de son
servey [...] repel·lir la dita pretenció de dit pro-
curador fiscal, en cas la tingue, e permètrer que
dit Rafel Grymosacs hi concorre dita sort de vi-
sitador y [...] per a què fasse dita relació y ser
administrada justícia si [...] premisso de alius et
omni meliori modo.

Officius, et cetera. Altissimus, et cetera. Grymo-
sachs.

Oblata die III augusti DCLXV in consistorio, et ce-
tera, et domini deputati, intervenientibus domi-
ni auditoribus compotorum, nomina[vunt] Ja-
cobum Romeu et Josephum Bras, in medicine
doctores, qui in scriptis et medio juramento rela-
cione faciant de infirmitate Raphaelis Grymo-
sachs et de meritis, capacitate ad officium obti-
nendum [...] illorum artis pericia, qua relacione
facta commitunt dicta supplicacione magnificis
assessoribus, ut in etiam in scriptis relacionem fa-
ciant. Joannes Argila, scriba major Generalis
Cathalonie.

Molt il·lustre senyor. Nosaltres, los infrascrits,
havem vist la persona del doctor Raphel Grimo-
sachs y havem oïda la relació del doctor que·l ha
visitat y visita de present, y diu que de esta part
de un any ha tingut molts intèrvallos [... de]liris
sens febre, però que de esta part de 6 dias no·l
ha trobat [...] dits intèrvallos, antes bé lo ha tro-
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a. delibera ... deputat interlineat al marge esquerre.
b. lo ... passat interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat visitador.
d. de visitador interlineat damunt y fonc. a. últim interlineat damunt de quart, ratllat.



bat molt [...], imaginant e raciocinant ab molt
[...]. Y nosaltres per lo present havem fet la ma-
texa [...], perquè nos ha respost a totas las pre-
guntas // 6/2v // acertadíssimament, sens que
per lo present hajam pogut judicar haja dispara-
tat en paraula alguna ni obra, sinó ab molta cor-
tesia. Y que junts ab lo doctor que·ns n’à fet re-
lació certera que perseverarà ab dita millora, per
quant li apuntat un tremor tras las orelles, que
són los receptacles del cervell, en què judican se
és trobat ab millor estat. Y poden confiar d’ell,
no ab tota certesa, perseverar. Y, así,a judican
per lo jurament que tenen prestat, que, segons
lo present, és apte y capàs per a obtenir lo dit of-
fici de visitador, per lo qual fem la present certi-
ficatòria vuy, 3 de agost de 1665. Lo doctor
Jaume Romeu. Lo doctor Joseph Braso.

En lo fet de la suplicació presentada per part del
doctor micer Miquel Grimosachs, germà de Ra-
fel Grimosachs, ciutedà honrat de Barcelona als
3 del corrent mes, vista la dita suplicació, vista la
comissió feta per los senyors deputats als asses-
sors y advocat fiscal del General, vista la relació
feta mitjansant jurament per los doctors en me-
decina Jaume Romeu y Josef Bras, vist lo que
havia de vèurer, attès que per la dita relació
consta que lo dit Rafel Grimosachs, segons lo
estat present, és abte y capàs per obtenir lo offi-
ci de visitador, per ço y altrament són de vot y
parer que pot concórrer en la sort de visitadors
y que lo procurador fiscal no deu opposar-li la
excepció que fins ara li havia opposada.

Vidalus Roca, assessor. Sabater, assessor.

7/1r A

Memorialb dels subjectes que los deputats y ohi-
dors de comptes del General de Cathalunya
proposan al excel·lentíssim senyor don Vicente
Gonzaga, llochtinent y capità general de sa ma-
gestat, que Déu guarde, en lo present principat
de Cattalunya per lo ínterim del offici de escri-
vent ordinari de la escrivania major de la casa de
la Deputació, que vaca per renunciació que de
dit offici ne ha feta Bonaventura Vila, nottari de
Barcelona.

Són los següents: Ramon Mas, nottari; Joseph
Estalella, nottari; Francesc Viader, nottari.

Datat en Barcelona, a XXVII de agost MDCLXV.

7/2r A

Sua magestad, Dios le guarde, se ha servido man-
darme remitir copia de la carta que vuestra seño-
ría le escrivió, en 20 de junio passado, ordenan-
dome que sepa de vuestra señoría qué gruessos
salarios son los que pagan en la Diputación los o-
fficiales de la visita de la Generalidad de Cata-
luña, de que me avisará vuestra señoría, para
que con esta notizia pueda satisfazer al real des-
pacho de su magestad, la Divina guarde a vues-
tra señoría, etcétera. Barcelona, 3 de agosto, 1665.
Don Vicente Gonzaga.

7/3r C

Losb comissarios de Espanya en la conferencia de
23 de febrero del anyo de 1665 han propuesto que,
haviéndose separado por el tratado de la paz los
contados de Rossellón y el Conflent con treinta y
tres lugares del condado de Cerdanya en la coro-
na de Espanya y unidos en la de Francia, queda
la Diputación de Cathalunya dividida y desmem-
brada. Y, estando toda universalmente obligada
a la paga de muchos censales, no es justo que la
parte de la Diputación que queda al Principado
y condado de Cerdanya está obligada a la presta-
ción y paga de todos, y que la que queda a la coro-
na de Francia, que es el referido condado de Ro-
ssellón y Conflent, en los 33 lugares de Cerdanya,
no haya de pagar algunos, que, por su parte, cada
anyo hazen la suma de passados de siete mil duca-
dos, siendo assí que, quando legítimamente se
cargaron, no solamente se obligaron las rentas de
la Diputación de aquella parte que queda a su
magestad, sino también las de la que queda al rey
christianíssimo. Assí que, haviendo de pagar ca-
da uno según el tratado de la paz los cargos de
aquello que possehe, deve la dicha parte de Rosse-
llón y Conflent, con los 33 lugares de Cerdanya, o
la parte de la Diputación que lo repressenta, pa-
gar la referida cantidad cada un anyo o otra
qualquier que la cupiere por los referidos censos
cargados sobre todas las rentas de la Deputación
//7/3v // estando unida, sin que obste dezir que el
rey christianíssimo ha extinguido las rentas de la
Deputación y las ha aplicado a otros efetos, pues
esto no puede quitar que no queden hypothecadas
y como de antes a los censales o censos que sobre
ella, llegítimamente, se cargaron. Pues, siendo es-
ta ypotheca y carga real <esta> tan inseparable de
la misma cosa, que a qualquier que posa la acom-
panya, ni su magestad christianíssima ha extin-
guido estas rentas, sino que las ha aplicado a otros
efetos, ni pudiera tener lugar esta extinción en
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a. Y así ... visitador interlineat al marge esquerre. 
b. memorial intercalat en el foli 7/1 del trienni 1665-1668.

a. carta intercalada en el foli 7/2r del trienni 1665-1668. 
b. relació intercalada en el foli 7/3 del trienni 1665-1668.



perjuhizio de los acreadores, que, desde su contra-
to de tantos anyos, tienen acquirida esta hypothe-
ca en su favor, sin que se pueda aplicar el exemplo
de que quando se pierde parte de la cosa obligada
es todo el cargo de la parte que queda, porque las
rentas de la parte de la Deputación que queda a
la corona de Francia no estan perdidas, sino apli-
cadas a otros efetos, como es notorio, etcétera.

7/4r D

Aa tots y sengles officials o qualsevol altres per-
sones a qui las presents previndran e de qualse-
vol manera seran vistas y amostradas: salut. Cer-
tifico y fas fe jo, Erasme de Lana y Fontanet,
donzell, racional y arxiver de la casa de la Depu-
tació del General del principat de Cathalunya e
tenint les claus dels arxius de aquella, com en
los libres de dit mon offici, en lo aposento de
aquell recòndits, se troba, que la bolla de la vila
de Perpinyà y sa colecta, en lo trienni mil sis-
cents y vint, fou arrendada (a) preu de vint-y-
sinch mil sinquanta lliuras los tres anys, y en lo
trieni mil sis-cents vint-i-tres semblantment, ab
vint-y-sinch mil sinquanta lliuras, y en lo trienni
mil sis-cents vint-y-sis en vint-y-cet mil y trenta
lliuras, que junts dits tres triennis prenen la
summa de setanta-cet mil cent y trenta lliuras,
que, fet lo càlcol de dita masa uns anys ab altres
venia per quiscun de dits nou anys vint mil
sinch-centas setanta lliuras. E, axí mateix, se
troba que lo dret ordinari del General de dita
vila de Perpinyà y sa colecta haver valgut lo trie-
ni mil sis-cents y vint-nou mil tres-centas y tret-
se lliures, setse sous y tres, y en lo trieni de mil
sis-cents vint-y-tres cet mil tres-centes y denou
liuras, vuyt sous y cet, y en lo trienni de mil sis-
cents vint-y-sis onze mil cent setanta-y-una lliu-
ra, decet sous y dos, que junts dits tres trienis
prenen la summa de vint-y-cet mil vuyt-centas y
vuyt lliuras y dos sous, que, fet lo càlcol de dita
masa uns anys ab altres, venia per quiscú de dits
nou anys tres mil vuytanta-nou lliuras, quinsse
sous y nou, que, ajuntadas las dos partidas de
dret de General y Bolla prenen la summa de
onze mil sis-centas y sinquanta-nou liuras, quin-
se sous y nou per quiscun any de dits tres trienis
uns //7/4v // anys ab altres, com atràs està dit.

Los drets que vuy trau y cobra lo General de
Cathalunya de arrendaments, tant de bollas,
dret ordinari de General, dret de monedas y
drets dels safrans se troba valer quiscun any se-
tanta-dos mil sis-cents sinquanta-y-vuyt lliuras,
que, ajuntadas las dos partidas, una de onze mil
sis-centas sinquanta-y-nou lliures, quinse sous y
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nou, valian los drets de la Bolla y General de
dita vila de Perpinyà, Conflent y Capsir, y l’altre
de ditas setanta-dos mil sis-centas sinquanta-y-
vuyt lliuras trau lo General vuy de dits arrenda-
ments, prenent juntas las summas de vuytanta-
quatre mil tres-centas y desset lliuras, dich:
LXXXIIII M CCCXVII lliures, sous.

Fa vuy lo General de Cathalunya de pencions de
censals, dits censals vells, a diferents personas
quiscun any en diffarents messos y dies, segons
la sertificatòria feta per lo reverent Rafel Bonas-
tra, prevere y comensal de la iglésia col·legiada
de Santa Anna de la present ciutat, sots jornada
de vint-y-sis del corrent, quaranta-y-nou mil
nou-centas sinquanta-tres lliuras, dich: XXXX-
VIIII M DCCCCLIII lliures, sous.

Axí que, computada la quantitat de las sobredi-
tas vuytanta-quatre mil tres-centas desset lliu-
ras, ab las ditas quaranta-y-nou mil nou-centas
sinquanta-y-tres lliuras fa de censals, se troba
tocar a pagar al General de Cathalunya per sa
part de las setanta-dos mil sis-centas sinquanta-
y-vuyt lliuras, quaranta-y-tres mil quaranta-y-
sinch lliuras, catorse sous y tres, dich: XXXXIII
M XXXXV lliures, XIIII sous, III.

Y a la col·lecta de Perpinyà, Conflent y Capsir
per sa // s.n. r // part, de las sobreditas onze mil
sis-centas sinquanta lliuras, tocaria a pagar de
dits sensals sis mil nou-centas cet lliuras, sinch
sous y nou, dich: VI M DCCCCVII lliures, V
sous, VIIII, salvat tot error de compte.

En quant als trenta-y-tres llochs de la col·lecta
de Puigserdà que vuy estan a la obediència del
rey christianíssim no se comprenen en dit càl-
cul, per quant de dits llochs no se sap per menut
lo que podian valer y, axí, se deixa en albitra lo
carregar alguna cosa més de ditas sis mil nou-
centas y cet lliuras, sinch sous y nou.

En fe y testimoni de las quals cosas, totas y sen-
glas, atràs ditas y especificades fas jo, dit Erasme
de Lana y Fontanet, en los sobredits noms, la
present certificatòria de mà agena y firmada de
la pròpria, y segellada ab lo sagell ordinari de dit
mon offici. Datats en Barcelona, als XXVII de se-
tembre del any de la Nativitat de Nostre Senyor
de MDCLXIIII. Erasme de Lana y Fontanet, ra-
cional. Locus sig+illi.

7/5r Dretsa del General de Cathalunya del trienni
corrent de 1662, ço és quiscun any
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a. fe intercalada en el foli 7/4 del trienni 1665-1668. a. memorial intercalat en el foli 7/5 del trienni 1665-1668.



E

Bolla de Barcelona: 27.001 lliures, sous.
Bolla de Figueras: 1.811 lliures, sous.
Gerona: 9.466 liures, sous.
Balaguer: 905 lliures, sous.
Berga y Begà: 200 lliures, sous.
Olot: 1.401 lliures, sous.
Puigcerdà: 402 lliures, sous.
Manresa: 2000 lliures, sous.
Montblanch y Prades: 1.200 lliures, sous.
Seu de Urgell y Castellbó: 135 lliures, sous.
Ripoll: 130 lliures, sous.
Lleyda: 633 lliures, sous.
Cervera: 1.050 lliures, sous.
Camprodon: 350 lliures, sous.
Tàrrega: 470 lliures, sous.
Castelló de Empúrias: 430 lliures, sous.
Tremp y Pallàs: 1.001 lliures, sous.
Vilafranca de Panadès: 2.000 lliures, sous.
Tortosa: 610 lliures, sous.
Vich: 2.101 lliures, sous.
Tarragona: 3.500 lliures, sous.

Arrendament del dret de General de tota Ca-
thalunya quiscun any: 15.000 lliures, sous.
Arrendament del dret de las monedes de tota
Cathalunya quiscun any: 702 lliures, sous.
Arrendament dels drets de cefrans quiscun any:
1.400 lliures, sous.
Se à pres lo comès dels trienis [...]

7/5v Trienni 1629 fou arrendada en: mil lliures,
sous.
Per any és: 8.333 lliures, sous.
Trieni 1632, per any: 1.333 lliures, 6 sous, 8.
Trieni 1635, per any: 7.666 lliures, 3 sous, 7.
Trieni 1638, per any: 7.000 lliures, sous.
Trieni 1644, per any: 3.000 lliures, sous.
Trieni 1647, per any: 7.200 lliures, sous.
Trieni 1650, per any: 19.000 lliures, sous.

Lo que valgué lo dret del General de la colecta
de Perpinyà
Trieni 1620: 9.316 lliures, 16 sous, 3.
Trieni 1623: 7.319 lliures, 8 sous, 7.
Trieni 1626: 11.171 lliures, 17 sous, 1.

7/6r F

Certificha y fas fe jo, Rafel Bonastre, comensal de
la iglésia col·legiada de Santa Anna de la present
ciutat de Barcelona, nottari y ajudant primer de
la escrivania major del General de Cathalunya y,
en dit nom, regint los capbreus dels censals que
fa y correspon quiscun any a diversos capítols,

comunitats, convents y altres singulars personas,
lo dit General, en virtut de encarragaments y ori-
ginals creacions que són estats fets y fetas sobre
los drets, rendes y emoluments del dit General
en força de Corts generals del any 1599 y de al-
tres més abans legítimament convocades y con-
gregadesa ab autoritat y assistència real en diver-
sos temps, com per orde exprés que és estat
donat per los molt il·lustres senyors deputats del
General de Cathalunya, he mirat, regonegut y
examinat ab particular atenció y cuydado y molt
exactament tots los dotse capbreus dels censals
que, en dita conformitat, fa y presta lo dit Gene-
ral en los dotse mesos de quiscun any, que, per
major claredat y cautela dels acreadors censalis-
tas se’ls ha consignat y destinat un capbreu per
cada mes de les pencions que cauhen y venen a
terme en quiscun dels dotse mesos de cada un
any. Y, havent regonegut dits capbreus y fets
summaris per menor de les pencions que actual-
ment se fan y corresponen en quiscun mes y [...]
//7/6v //dits censals y acumulan-les totas las dels
[...]sos ab altres per tot un any. Y, procehint en
assò ab molt gran advertència y atenció, per ha-
ver-m’o axí manat dits senyors deputats [...] la
seguretat que·s desitja de la suma se[...] fixa de lo
que pugen ditas pencions per quiscun any y, per
dita rahó, obeint a dits ordes y manaments, dich,
refaresch, certifico y fas fe en autèntica forma y
per la auctoritat que tinch de dit mon offici, com
totes les pencions de dits censals y censos que dit
General fa y correspon, y deu fer y correspòndrer
en cada any a diversos, summan totas juntas y
[...] la quantitat per major entre totas de qu[...] y
nou mil nou-centas sinquanta-tres lliures, un
sou y tres, dich: 49.953 lliures, 1 sou, 3 per quis-
cu[n any] y tantes se’n deuhen pagar per dit Ge-
neral per lo present de mil sis-cents sexanta-y-
quatre. En fe de les quals coses, totes y sengles,
fas la pressent de orde y manament de dits se-
nyors deputats, escrita y firmada de mà mia prò-
pria y sagellada ab lo segell major del dit General
en [dia de] vuy, als vint-y-sis del mes de setembre
del any de la magestat de Nostre Senyor Déu Je-
sucrist, mil sis-cents seixanta-y-quatre. Lo co-
mensal Rafel Bonastre, per aucthoritats apostòli-
ca y real notari y ajudant primer de la escrivania
major. Locus (+) sigilli.

7/7r G

Fab lo General del principat de Cathalunya de
pencions de censals vells a differents persones
sinquanta-y-tres mília lliuras: 53.000 lliures,
sous.
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a. fe intercalada en el foli 7/6 del trienni 1665-1668.
a. y congregades interlineat al marge esquerre.
b. memorial intercalat en el foli 7/7 del trienni 1665-1668.



Fet lo càlcol del discurs de tres anys del que·s
treya y valia la bolla de Perpinyà y del dret ordi-
nari del General de dita taula y col·lecta de Per-
pinyà, Conflent y Capsir, y reduït al que valia
quiscun any, se troba haver valgut deu mil vuyt-
centas sexanta-y-sis lliuras lo any, dich: 10.866
lliures, sous.

Vuy se trau y valen los drets de totas las bollas y
dret ordinari del General, dret de monedas y
dret dels çafrans quiscun any setanta-y-dos mil
sis-centas sinquanta-vuyt lliuras, dich: 72.658
lliures.

Ajustadas las deu mil vuyt-centas sexanta-sis
lliuras valian los drets de la vila de Perpinyà,
Conflent y Capsir, ab les setanta-dos mil sis-
centas sinquanta-vuyt lliures, valen vuy los drets
del General prenen summa juntas de vuytanta-
tres mil sinch-centas vint-y-quatre lliures, dich:
83.524 lliures, sous.

Axí que, avent de pagar de ditas vuytanta-y-tres
mil sinch-centas vint-y-quatra lliuras dites
53.000 lliures sous per las pencions dels sensals
vells, ve a tocar rata per quantitat haver de pa-
gar, ço és, lo General de Cathalunya, per ditas
72.658 lliures, sous quaranta-sis mil cent y
sinch lliures, dich: 46.105 lliures, sous.

Y lo comptat de Rosselló, conflent y Capsir per
sa part, de ditas 10.866 lliures, sous auria de pa-
gar per ditas pencions sis mil vuyt-centas noran-
ta-sinch lliuras: 6.895 lliures, sous.

7/7v En quant als trenta-y-tres llochs de la col·lecta
de Puigcerdà que vuy estan en obediència del
rey christianíssim no se conprèn en dit càlcol,
per quant de dits llochs no se sap per manut lo
que podian valer y, axí, se deixa arbitra.

7/8r [...] a 8 de [...]

Paraa responder sólidamente a la proposición
echa por los señores comisionados de España en la
conferencia de 23 de febrero 1665, cuyo tenor era
que los derechos que la Deputación de Cathaluña
cobrava en el passado en los condados de Rosse-
llón, Conflent y parte de Cerdaña fue echa cessa-
zión de ellos al rey christianíssimo por el último
tratado de la paz sean ypothecados del mismo
modo que los derechos que la misma Deputazión,
al presente, cobra en Cathaluña para el pago de
diferentes censales, de los quales se ha echo cargo la
Deputación, por cuya causa es justo repartir a
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rata porción sobre los unos y sobre los otros derechos
la satisfazión de dichos sensales, no se consideró en
dicha conferencia sino lo que se sigue.

Todos los derechos de la Deputación consisten o en
los que se llaman derechos del General o en los que
se llaman derechos de la bolla, y los unos y los otros
son derechos reales, impuestos por autoridad real,
cuya exacción y administrazión se ha ordenado
por la misma autoridad real a los offiziales de la
Deputación juntamente todo el govierno de ella,
tanto por el servicio del rey como por el bien públi-
co de la provincia, lo que no se puede contrariar,
pues, del mismo modo, por las leyes mismas funda-
mentales del país, se prueva que han sido estable-
zidas y echas por autoridad real, sin la qual sería
un crimen [de ...] algunos derechos en la provin-
cia. Y es cosa también cierta que por la misma
autoridad real se pueden aumentar o disminuir
los dichos derechos, sea o aumentando y disminu-
yendo las tarifas o sea [anullando] algún derecho
o poniendo otros de nuebo, y si se acude a cada uno
de los estados, General o Cortes, que se han cele-
brado en Cathaluña después de averse fundado
la Deputación, como también al libro de las Or-
denaziones de ella no se viera que [con ...] mu-
danzas o haverse echo nuevas imposiziones, o ha-
verlas aumentado, haverlas disminuido o haver
[anulado] // 7/8v // algún derecho y siempre con
autoridad real no ai duda que quando la Depu-
tación se cargó de los censales, o per servicio del rey
o por el bien de la provincia, ha podido hazer,
como ha echo, de obligarse y ipotecar en general a
los acrehedores todos los dichos derechos, sugetos
tantas vezes a dichas mudanzas de poder ser de-
minuidos o aumentados por la autoridad real,
porque ny la Deputación ny los acreedores no han
jamás tenido poder de embarazar en la desminu-
cución ny la aumentación de dichos derechos, de
manera que quando en Cathaluña por la autori-
dad se ha deminuido, crezentado o quitado algu-
no de dichos derechos, jamás ningún acrehedor ha
intentado de oponerse, ny al contrario, quando
ha havido aumentación o nueva impossizión de
derechos, nunca ha havido dificultad que los
acreedores no pudiessen tener recursos, siendo assí
que todos los derechos les eran ipotecados en gene-
ral, siguiendo lo que aumentavan o deminuhían,
lo que está también fundado en justicia, mirando
todavía, como se deve mirar, el estado presente de
los derechos y no el passado ny el venidero, que se
podrían alegar mil razones y otras tantas autori-
dades. Pero basta de encaminar los doctos al
grande jurisconsulto español Casanar, en sus
consejos 43 y 44, en los quales apoya esta verdad
con muchos exemplares, razones y dezissiones. Y el
caso es de modo sy el rey de España, por autoridad
real espezificada en el último tratado de paz, ha
hecho plena cessazión al rey nuestro senyor de los
condados de Rossellón y Conflente y parte de Zer-
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daña, con todos los derechos y regalías , sin reser-
vante cossa ninguna, y en conseqüenzia ha des-
membrado y separado los dichos condados del
principado de Cathaluña, del mismo modo que
la Deputación también ha sido desmembrada y
separada, no pudiendo exerzitar ninguna fun-
zión ni sacar ningún derecho, como afirman los
señores comisarios de España, pues no se podía dis-
putar con justa razón los derechos de la Deputa-
ción de Cathaluña //7/9r //han sido diminuidos
de todo lo que cobravan por el passado en dichos
condados. Y luego que se hizo dicha desmembra-
zión y separación, los derechos que se cobravan en
dichos condados mudaron de natura, no siendo
jamás derechos de la Deputación de Cataluña, de
modo que, mirando como se deve mirar el estado
pressente, los dichos derechos no son, ny pueden ser,
comprehendidos en la ipoteca general de los dere-
chos de la Diputación, de la qual han sido des-
membrados, separados y desminuidos por la auto-
ridad del mismo rey de España.

No hay que dudar que, en virtud de la dicha ce-
ssión del último tratado de la paz del rey, no haia
adquirido absolutamente en los dichos condados
la misma pujanza, soberanidad, derechos de re-
galía que el rey de España tenía antes de la dicha
cessión, y que de este modo su magestad ha podido
anular por su servicio y por el bien público los de-
rechos del General y de la Bolla que se cobrava por
el passado, los ha podido dessazer de hecho, porque
luego que la paz fue publicada, la dicha mages-
tad, con su real edicto, anuló y designó en estos
condados el tribunal de la Diputación, y, por con-
seqüencia, todos los derechos de ella se llamavan
General y Bolla, de modo que después del dicho
edicto jamás no se ha echo pagar, ny se paga, al-
gún derecho, ny del General ny de la Bolla. Si no
ay ninguno de dichos derechos en natura ¿como
quieren hazer continuar la ipoteca general de los
censales contra los bulgares principios del derecho?
Y no importa dezir que el rey no ha anulado sino
los nombres apelativos de los dichos derechos de la
Deputación, y que los mismos derechos se cobren
pressentemente con otros nombres apelativos de
derechos del rey y de la forana, además que los de-
rechos del rey y de la forana están establezidos en
formas y maneras differentes que los derechos del
// 7/9v // General y de la Bolla. Y, no obstante,
bastaría la mudanza del nombre apelativo para
mudar de naturaleza y por no ser más compren-
didos en la ipoteca general debajo del nombre
apelativo del General o de la Bolla, del mismo
modo que sy los abitantes de una villa devajo el
nombre apelativo del lugar los han agregado in-
separablemente a la jurisdicción de un magistra-
do, sea por privilegio o sea por concierto, quedan
por lo menos separados entonzes cuando mudan
de natura, mudando el nombre apelativo del lu-
gar en el de ziudad quando la dicha villa hazen

ziudad, como muchas vezes se ha dezidido por los
mismos concejos de España, como refiere Cassa-
nar en los capítulos. Y no importa nada dezir que
su magestad no ha podido anular los dichos dere-
chos de General y Bolla en perjuizio de los acrehe-
dores de censales que, por largo tiempo, en virtud
de sus contractos, an adquirido sobre todos los di-
chos derechos, siendo muy clara la respuesta.

Porque la Deputación no ipotecó, ny pudo ipote-
car, a los dichos creadores todos los derechos, uno
por uno y en especie, pero solamente todos los dere-
chos en general, que es dezir todos los derechos que
serían en natura, y no anulados ni desmembra-
dos, que de otro modo la Deputación habría podi-
do perjudicar y derogar la soberana autoridad
real de anular y desmembrar, lo que no se puede
dezir. Y desde entonzes los reyes de España no han
firmado ningún contracto de dichos censales de la
Deputación, ny renunziar a sus regalías de anu-
lar y desmembrar lo que habría sido necessario. Y
fondar la ipoteca de los acreedores en los derechos
en especie, o cada uno de por sí, si bien que los di-
chos acreedores no an adquirido que la ipoteca so-
bre todos los derechos de la Deputación que no
quedarían anulados, // s.n.r. // desmembrados, no
se puede bien comprehender elrazonamiento que
hazen en la proposizición los presentes comissarios
de España diziendo que, en conformidad del tra-
tado de la paz, cada uno deve pagar los cargos de
los bienes que posee, porque no ay ningún artículo
del tratado que hable de esse modo. Y, sin servirse
del dicho tratado, no ay nada de más razonable
que cada uno está obligado a pagar los cargos. El
tratado no habla que de los bienes confiscados, or-
denando que los que los habrán posehido serán
obligados de pagar los cargos del tiempo que los
habrán gozado, pero no se disputa al echo de la
proposizión de algunos bienes confiscados y de sus
cargos, sino solamente de los derechos que su ma-
gestad, en virtud de la cesión del dicho tratado de
paz, ha podido anular, o los ha anulado. Y aun-
que al presente estuviessen en su mismo natural,
han mudado de estado y an passado a otras ma-
nos, lo que basta para no quedar ipotecados como
se pretende arriva. Se ha de mirar que el tratado
particular de Figueras, artículo 7º, dize formal-
mente que la Diputación de Cataluña pagará
con igualdad los censales de los quales está carga-
da, tanto a los vassallos del rey nuestro señor
quanto a los del rey cathólico, sin aver puesto
duda ny hablar palabra que de los derechos que su
magestad cobra en estos condados sea obligádole
contribuir de ninguna manera en dichos paga-
mientos.
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7/10r Molta il·lustre senyor.

Lo bras militar representa a vostra senyoria
com, en lo mes del any 1664, fonch donada als
predecessors de vostra senyoria una embaxada
en scrits del tenor següent:

«Havent tingut notícia lo bras militar que los
molt reverents inquisidors han capturat y tenen
pressos en los càrcers del palau real de la santa In-
quisició a Joseph Guinart, mercader, y a Joseph
Massart, corredor de orella d’esta ciutat, segons
se diu, per estar inculpats en la mort de Joan Ma-
teu, receptor de la dita santa Inquisició, y que, ha-
vent-se per part de sa excel·lència y real concell fe-
tas las diligèncias per repetir dits pressos, entenent
que la conexensa de dit pretès delicte toca y specta
a sa excel·lència y a la règia cort, per no saber-se
que la dita mort sia estada perpetrada intuitu ni
per ocasió alguna del ofici que obtenia dit Joan
Mateu, sinó per algun altre particular odi y ren-
cor; y que dits inquisidors no volen firmar o trec-
tar la contenció de la jurisdicció en la forma que
està acordada, y que pretenen absolutament voler
conèxer del dit delicte, lo que és en notable perju-
dici de totes les persones del dit bras y estament
militar, y axí com de tots los demés vassalls de sa
magestat, que Déu guarde, subjectes a sa real ju-
risdicció, puix per aqueix camí seria molt fàcil de
subjectar-los al Sant Tribunal, en casos que altra-
ment no hi estan subjectes, de hont se podrian se-
guir molts danys, no sols en las personas y hassien-
das, per lo lustre de la sanc y noblesa, si per
aquexos casos venian a ser querellats o processats
en lo tribunal de la Santa Inquisició, cosa de con-
seqüència tant dañosa per a tot lo llinatge y famí-
lia, y per altra part encontraria ab la disposició dels
capítols de Cort, constitucions, concòrdias y al-
tres drets concernents esta matèria, ha fet lo dit
bras militar una embaxada a sa excel·lència repre-
sentant-li ditas cosas, inconvenients, danys y con-
trafaccions y altres rahons que persuadexen la jus-
tícia de la repitició de dits presos, perquè no
permeta que los vassalls de sa magestad, que Déu
guarde, estigan subjectes a la Santa Inquisició fora
dels casos concernents la santa fe catòlica.

Y com esta sia una causa tant comuna y que //
7/10v // al offici y càrrech de vostra senyoria
specta directament la defensa comuna de tots
los comuns y particulars del principat de Catha-
lunya, y, particularment, en cosas de jurisdicció
y que poden venir a causar contrafaccions als ca-
pítols de Cort, constitucions, privilegis militars y
altres lleys de la pàtria, suplica sian servits ajustar
tots los medis y diligèncias possibles y que apare-
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xeran més convenients per a què sa excel·lència y
ministres reals defensen esta repetició de presos,
y lo interès de la jurisdicció real y dels vassalls de
sa magestat, que Déu guarde, com ho espera del
bon zel y atenció de vostra senyoria.

Y com fins vuy no se haja conseguida la restitu-
ció de les persones de dits Joseph Guinart, mer-
cader, Joseph Massart, corredor de orella, y
Pere Delfo, que estan capturades en los càrcers
de la Santa Inquisició, y que los dits molt reve-
rents inquisidors no han volgut firmar o tractar
la concòrdia de la jurisdicció en la forma que
està acordada, ans bé pretenen absolutament
voler conèxer del dit delicte, com esta sia una
causa tant comuna, y que al offici y càrrech de
vostra senyoria specta directament la defensa
comuna, axí dels comuns com dels particulars
del principat de Catalunya, y en particular en
coses de jurisdicció que venen a causar contra-
faccions als capítols de Cort, constitucions, pri-
vilegis militars y altres drets de la pàtria, per çò
de nou dit bras militar suplica sia servit vostra
senyoria ajustar, per tots los medis y diligèncias
possibles y que aparexeran més convenir, per a
què sa excel·lència y ministres reals defensen
esta repetició de presos, y lo interès de la juris-
dicció real y dels vassalls de sa magestat, que
Déu guarde, fins a què ab tot effecte sie conse-
guit, com ho espere del bon zel y atenció de
vostra senyoria, que·u rebrà a tota mercè.»

s.n.r. Molta il·lustre senyor.

Obehint lo senyor Joan Argila, scrivà major del
General de Cathalunya, el orde que vostra se-
nyoria li donà de continuar en dietari la terna que
vostra senyoria pretén donar-li de scrivent ordi-
nari de dit scrivà major, no obstant que la nomi-
nació de servent y la elecció de la persona de
aquell li specta com a scrivà major que és, confor-
me sempre en temps passat so és acostumat, per
ço suplica a vostra senyoria sie servit admètrer la
present protesta, perquè no·s perjudique ni dita
terna li obste a son dret, reservant-se aquell de
demanar-lo en qualsevol judici que de dret li sie
lícit y permès, y que la present protesta valga par
a tots los actes que·s faran consernent a esta
matèria. Lo offici et cètera, requerint que de la
present protesta sie llevat acte. Altissimus, et cete-
ra. Argila en causa pròpia. Oblata die XXVII au-
gusti M DC LXV in consistorio et cetera. Bonaventu-
ra Vila, scriba major Generalis Cathalonie».
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16/2r Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, obehint al que vostra excel·lèn-
cia és servit manar-los, ab carta de 3 de agost
corrent, de què digan a vostra senyoria los sala-
ris que gosan en la Deputació los officials de la
Visita, per a què vostra excel·lència, informat,
puga satisfer al que sa magestat, Déu lo guarde,
és servit manar lo informe en lo que per los de-
putats y oÿdors de comptes, sos predecessors,
fou representat ab carta de 20 de juny proppas-
sat, diem que conforme lo capítol 1 del nou re-
drés de las Corts de 1599, en què se donà forma
a la Visita, se disposà los salaris han de gosar los
visitadors y officials de la Visita en la forma se-
güent:

Los visitadors tingan de salari 
quiscú 200 lliures

Los instructors de processos,
que són tres, a més de ditas 200 
lliures 100 lliures

Lo assessor y advocat fiscal, 
quiscú, donant facultat als visita- 150 lliures
dors poder-los donar remunera-
cions, ab què compresas ditas 
150 lliures no excedesca 300 lliures

Lo scrivà major té de salari y com- 150 lliures
près lo que poria pretèndrer per
rahó dels processos no excedes-
ca 400 lliures

Los demés officials disposa lo dit capítol sian re-
munerats y satisfets a arbitre dels visitadors, jus-
ta sa consiènsia.

Enviás a vostra excel·lència una certifcatòria feta
per lo regent los comptes d’esta casa, dels gas-
tos que se han fet en las tres ultimas visitas dels
tres últims triennis // 16/2v // proppassats, de la
qual consta las grans cantitats que se gastan per
los visitadors en las visitas, exigint los visitadors
y officials majors salaris dels que estan taxats per
dit capítol de Cort. Y los scrivans majors de di-
tas visitas, a més que cobravan majors salaris del
assenyalt per la Cort de quiscuna querela, han
exigit dels officials querelats per las còpias quan-
titats molt considerables, lo que apar no·s deu
permètrer, ans bé que sols tingan dos reals de
comunicació, com se acostuma en las demés
causas.

En lo any 1641, attenent als grans gastos feyan
las visitas, y que algun any havia arribat a 240

lliures, los deputats, ab parer de algunas perso-
nas, aparegué se podian moderar ab la forma se-
güent:

Los tres visitadors de processos 
a raó de 300 lliures per cada un 900 lliures

Los altres sis a raó de 200 lliures 
quiscú 1.200 lliures

Un assessor y un advocat fiscal a 
rahó de 250 lliures a cada un 500 lliures

Un scrivà major 300 lliures

Dos ajudants de scrivà major a 
raó de 200 lliures quiscú 400 lliures

Un scrivent per lo scrivà major 50 lliures

Un procurador fiscal 200 lliures

Dos calculadors a raó de 180 
lliures a cada un 360 lliures

Dos porters y dos portalers a 
raó de 100 lliures quiscú 400 lliures

Al escombrador y ensanador de 
foch, que ha de ser tot hú 30 lliures.

E.

8/1r Ena virtut de reals privilegisb y altrament per im-
memorial consuetut y inconcusament observa-
da, las personas que són admesas en los brasos y
demés actes dependents de aquells són: las ecle-
siàsticas, constituïdas en dignitats; los militars y
los ciutadans honrats de matrícula o privilegi, y
no altras personas, com axí és públic y notori,
sens que mai dega, no sols observat pero ni
pretès lo contrari, per los doctors en lleys y me-
dicina. Y axí mateix, las personas que són esta-
das admesas en los actes de extraccions de insa-
culadors, habilitadors, de deputats y oïdors de
comptas y de visitadors del General de Catalu-
nya són estadas las de dits tres estaments, so és:
eclesiàsticas tres; tres militars y tres ciutadans
honrats de privilegi o matrícula, y no doctors en
lleys ni en medicina, per ser los dits actes de bras
y representar aquells los brassos en virtut del ca-
pítol 1 del nou redrés de les Corts de 1599 y al-
tres; si y de tal manera que en totas las occasions
que impensadament, per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oïdors de comptes del General
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se an fetas nominacions de doctors en lleys y
medicina y de mercaders per la assistència de
dits actes, volent foren aquells testimonis, enca-
ra que actualment se trobaven insiculats en las
bolssas de deputats y oïdors del General per los
magnífichs advocats fiscals del General, per
medi del procurador fiscal són estats sempre re-
pellits, com ho foren los doctors en lleys
Gerònym Piqualqués y Ramon Ripoll, lo doc-
tor en medicina mossèn Miquel del Munt y Jo-
seph Pinyana, mercader, y últimament Joseph
Teixidor, també mercader, declarant los magní-
fichs assessors del General la consideració que
en los dits actes se representavan los brassos en
los quals no són estat mai admessos los doctors
en lleys, medicina ni los mercaders. Y encara
que actualment se agen trobats insiculats en los
dits officis, per a què altrament los dits actes
que·s derian nullos. Y molt en particular fou així
declarat que lo magnífich doctor Ramon Par,
essent assessor del General, en lo qual no·s pot
considerar affecta ni rahó alguna de interès, per
ser doctor en lleys y cànons sens tenir privilegi
militar ni ciutedà.

E com, no obstant lo sobredit, en la extracció
de visitadors que a 3 del corrent fou feta per los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors se agen
nomenadas per testimonis // 8/1v // del dit acte
lo doctor Lluýs Fèlix Molins y lo doctor mossèn
Francisco Boneu sens obtenir ningun d’aquells
privilegis de militar ni ciutedà honrat de privile-
gi o de matrícula, lo que ex directo se encontra
ab los privilegis reals, capítols y actes de Cort del
General. Y, d’altra part, occasiona lo dit acte de
extracció nullo, per no consistir aquell de perso-
nes dels tres estaments, com ho disposa lo capí-
tol 1 del nou redrés del any 1599, com axí fou
advertit y protestat per part de Francisco Móra y
de Marymon y de altres ciutedans de privilegi y
matrícula, al que no obsta, ni pot obstar, qual-
sevol sentència de visita que encontra dits privi-
legis, capítols y actes de Cort y antiquíssima ob-
servança inconcusament observada se fos feta,
per no tanir aquella poder per a interpretar capí-
tols ni actes de Cort, ni prajudicar en res a las
personas dels tres estaments, y menos qualsevol
acte que se al·legàs en contradictori judici fet no
podria donar estat, majorment essent lo estat
últim en favor dels ciutedans honrats de privile-
gi y matrícula.

Y per lo següent a vostra mercè, molt reverent
senyor prior Jalpí, com a advocat fiscal del Ge-
neral, toca lo aixir al reparo dels inconvenients y
contrafaccions que de semblants nominacions
podan resultar y resultan, axí a las personas dels
tres estaments e a la mateixa Generalitat. Per
tant, Francisco Móra y de Marymon, ciutedà
honrat de Barcelona, tant en son nom propi per
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son interès, com també com a procurador de al-
tres ciutedans honrats de privilegi y matrícula,
com de sa procura consta prout ecce, ab la degu-
da urbanitat, lo requireix y interpel·la que, en
cas se fassan per avant altras exaccions, així de
visitadors com altres, <y> no permeta ni con-
senta que se anomenen per testimonis dels dits
actes, per lo estament real, doctors en lleys ni en
medicina ni mercaders, encara que·s troben in-
siculats a dits oficis de deputats e oÿdors del Ge-
neral de Cathalunya, per no ser aquells bras ni
tenir lloch en aquells, sinó tant solament los
ciutedans de privilegi y matrícula. Altrament, si
lo contrari serà par vostra mercè fet, lo que no·s
creu, per tocar directament a son offici lo eixir a
dit reparo, protesta a vostra mercè y de sos béns
de tots los danys y interessos que, per no eixir
vostra mercè al reparo de dita contrafacció li oc-
casionarà, // s.n.r // los quals danys y interessos
essent en mil ducats de bon or, taxació reserva-
da, los quals se estimaria més en dits noms pa-
gar que no suportar aquells, y així mateix de fer-
li’n inquisició en la visita o devant del tribunal
ha ont millor li aparexerà, demanen esmena d’a-
quells y axi mateix protesta de tot lo que li és lí-
cit y permès de dret protestar [...] vostra mercè.
Requirens vos, notario, et cetera.

A 14 de agost 1665, la sobredita scriptura, ins-
tant lo magnífich Francisco Móra y de Mari-
mon, ciutadà honrat de Barcelona, tant en nom
seu propri com també com a procurador dels
magnífichs Francisco Bru y Olsina, Hyerònim
Romeu y Joan Coll, tots ciutadans honrats de
Barcelona, consta de la procura en poder de Ra-
mon Vilana Perlas, notari de Barcelona, a 10 del
corrent, fou presentada al doctor Joseph de Jal-
pí y Julià, advocat fiscal del General de Catalu-
nya, y lliurada còpia comprobada ab son original.
La qual presa y acceptada, encontinent, dit ad-
vocat fiscal respongué de paraula que estava
molt prompta y aparella en instar que los capí-
tols y actes de corts, usos y costums y pràticas de
la casa sien observats, de las quals cosas dit
Móra requerí se llevàs acte, essent presents a di-
tes cosas per testimonis lo reverent Valentí Ser-
ra, prevere, y Salvador Golorons, scrivent. //
s.n.v //

E aprés, a 21 de dit mes de agost del matex any,
responent lo procurador fiscal del General a una
requesta que, instant Francisco Móra y de Mari-
mon, ciutadà honrat de Barcelona, en nom pro-
pri y com a procurador de il·lustres ciutadans
honrats de Barcelona, fou presentada al magní-
fic advocat fiscal y a ell, dit procurador fiscal, als
14 del corrent y a una súplica presentada en lo
consistori de ses senyories per dit Móra, en dits
respectius noms, a 17 del corrent, fonch entre-
gat per dit procurador fiscal a mi, scrivà major
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del General de Catalunya, un paper, lo qual és
assí cusit, signat de lletra G, inserat, et cetera.
De les quals cosas requirí dit procurador fiscal
ne llevás acta, presents per testimonis los mag-
nífichs Vicens Sabater y Jaume Riusech, doctors
en drets, ciutadans de Barcelona.

8/2r Ena virtut de privilegis reals y altrament per im-
memorial consuetut inviolablement y inconcu-
sament observada, y las personas que són adme-
sas en los brassos y demés actes dependents de
aquells són: las eclesiàsticas constituïdas en dig-
nitats, los militar, y los ciutadans honrats de ma-
trícula y privilegi, y no altres personas, com axí
és públic y notori, sens que mai se hage, no sols
observat però ni pretès lo contrari, per los doc-
tors en lleys y medicina. Y així mateix, las perso-
nas que són estadas admesas en los actes de
exaccions de insaculadors, habilitadors de de-
putats y oïdors de comptes y de visitadors del
General de Cathalunya són estadas las de dits
tres estaments, so és: eclesiàsticas, tres; tres mili-
tars, y tres ciutadans honrats de privilegi o de
matrícula, y no doctors en lleys y medicina, per
ser los dits actes de bras y representar aquells los
brassos en virtut del capítol 1 del nou redrés de
1599 y altres, si y de tal manera que en totas las
occasions que impensadament per los molt
il·lustres senyors deputats y oïdors de comptas
del General se an fetas nominacions de doctors
en lleys y medicina y de mercaders per la as-
sistència de dits actes, volent foren aquells testi-
monis, encara que actualment se trobaven insi-
culats en las bolssas de deputats y oïdors del
General per los magnífichs advocats fiscals del
General, per medi del procurador fiscal són es-
tats sempre repellits, com ho foren los doctors
en lleys Gerònim Piqualqués y Ramon Ripoll,
lo doctor en medicina mossèn Miquel del Munt
y Joseph Pinyana, mercader, y últimament Jo-
seph Teixidor, també mercader, declarant los
magnífichs assessors del General, a consideració
que en los dits actes se representaven los brassos
en los quals no són estat mai admessos los doc-
tors en lleys ni medicina ni los mercaders, enca-
ra que actualment se agen trobat insiculats en
los dits officis, per lo que altrament los dits actes
serian nullos, y molt en particular fonch així de-
clarat per lo magnífich doctor Ramon Par, es-
sent assessor del General, en lo qual no·s pot
considerar affecta ni rahó alguna de interès per
ser doctor en lleys y cànons, sens tenir privilegi
militar ni ciutedà.

E com, no obstant lo sobredit, en la extracció
de visitadors que a 3 del corren fou feta // 8/2v

// per los molt il·lustres senyors deputats y oï-
dors se agan nomenadas per testimonis del dit
acte lo doctor en lleys Fèlix Molins y lo doctor
micer Francisco Romeu, sens obtenir ningun
d’aquells privilegi de militar ni ciutedà honrat
de privilegi o de matrícula, lo que ex directo se
encontra ab los privilegis reals, capítols y actes
de cort del General, y de altra part occasiona lo
dit acte de extracció nullo, per no consistir
aquell de personas dels tres estaments, com ho
disposa lo capítol 1 del nou redrés de 1599,
com així fou advertit y protestat per part de
Francisco Móra y de Marymon y de altres ciute-
dans de privilegi y matrícula, al que no obsta, ni
pot obstar, qualsevol sentència de visita, que
encara dits privilegis, capítols y actes de Cort y
antiquíssima observança inconcusament obser-
vada se fos feta, per no tenir aquella poder per a
interpretar los capítols ni actes de Cort, ni praju-
dicar en res que se al·legàs en contradictori judi-
ci fet no podria donar estat, mayorment estant
lo estat últim en favor dels ciutedans honrats de
privilegi y matrícula. Y per lo següent, a vostra
mercè, magnífich senyor Dionís Magarola, com
a procurador fiscal del General, toca eixir al re-
paro dels inconvenients y contrafaccions que de
semblants nominacions podan resultar y resul-
tan, axí a las personas dels tres estaments com a
la mateixa Generalitat, per tant Francisco Móra
y de Marymon, ciutedà honrat de Barcelona,
tant en son nom propi per son interès com tam-
bé com a procurador de altres ciutedans honrats
de privilegi y matrícula, com de sa procura
consta prout ecce, ab la deguda urbanitat, la re-
quereix y interpel·la que, en cas se fassan per
avant altras extraccions, axí de visitadors com al-
tres, no permeta ni consenta que se anomenen
per testimonis dels dits actes per lo estament
real doctors en lleys ni en medicina ni merca-
ders, encara que·s troben insiculats en las bossas
de deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya, per no ser aquells bras ni tenir lloch en
aquells, sinó tant solament los ciutedans de pri-
vilegi y de matrícula. Altrament, si lo contrari
serà per vostra mercè fet, lo que no·s creu, que
toca directament a son offici lo aixir a dit repa-
ro, protesta a vostra mercè y de sos béns de tots
los // s.n. r // danys y interessos que per no aixir
vostra mercè al reparo de dita contrafacció li oc-
casionarà, los quals danys y interessos estima en
mils ducats de bon ora, taxació reservada, los
quals estimaria més en dits noms pagar que no
suportar aquells; y així mateix de fer-li’n inquisi-
ció en la visita o davant del tribunal ha ont mi-
llor li aparexerà demanar la esmena de aquell; y
axí mateix protesta de tot lo que li és lícit y
permès de dret protestar a vostra mercè, requi-
rens vos notario et cetera.
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A 14 de agost 1665, la sobredita scriptura, ins-
tant lo magnífich Francisco Móra y de Mari-
mon, ciutadà honrat de Barcelona, tant en nom
seu propri com també com a procurador dels
magnífichs Francisco Bru y Olsina, Hyerònim
Romeu y Joan Coll, tots ciutadans honrats de
Barcelona, consta de la procura en poder de Ra-
mon Vilana Perlas, notari de Barcelona, a 10 del
corrent, fou presentada al magnífic Thomàs
Magarola, ciutadà honrat de Barcelona, procu-
rador fiscal del General de Catalunya, y lliurada
còpia comprobada ab su original. Y encontinent
dit Magarola respongué «que estava prompta
en instar, com a procurador fiscal, que los capí-
tols y actes de cort fossen observats, ya que
obraria lo que ex officio li tocaria.» De quibus et
cetera. Presents per testimonis lo reverent Va-
lentí Serra, prevere, y Salvador Golorons, scri-
vent.

8/3r Dieb decima mensis augusti anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo quin-
to, Barchinone.

Franciscus Bru et de Olsina, Hieronymus Romeu
et Joannes Coll, omnes cives honoratis Barchino-
ne, gratis, et cetera, constituimus et ordinamus
procuratorem nostrum et alterius nostrum insoli-
dum certum et cetera, ita quod, et cetera, vos,
magníficum Franciscum Mora et de Marimon,
etiam civem honoratum Barchinone, licet absen-
tem et cetera, ad, videlicet, pro nobis et nomine
nostro agendum, ducendum, et cetera; et pro his,
et cetera; fiat ad omnes lites sive causas, tam civi-
les quam criminales, activas et passivas, princi-
pales et appellatorias, et tam motas quam moven-
das large cum solito et assueto littium et
causarum cursu facultatibus expressis jurandi de
calumpnia, et cetera; cauciones quacumque tam
juratorias quam fideiusorias prestandi, et cetera;
clama et retroclama exponendi, et cetera; et
quasvis exequtorias instandi, et cetera; necnon
presentaciones quarumcumque requisicionum et
aliarum scripturas instandi, et cetera; et cum
posse substituendi, et cetera. // 8/3v // Et demum
ac generaliter, et cetera. Actum, et cetera. Testes
firme dicti magnifici Francisci Bru et Olsina,
qui decretorum doctor firmavit, sunt: Jacobus
Puig, philosophie prophessor, naturalis villa Mo-
nistrolis Montserrati, diocesis Barchinonensis;
Anthonius Serra, etiam philosophie studens, na-
turalis villa de Riudoms, archidiocesis Tarraco-
nensis, et Ludovicus Fortaxa, scriptor. Testes fir-
marum dictorum magnificorum Hieronimi
Romeu et Joannis Coll, qui etiam decretorum
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doctor firmarunt, sunt: magnificus Galcerandus
Cohors, domicellus, Barchinone domiciliatus; re-
verendus Michael Rementol, prebister in sede
Barchinonensis beneficiatus, et Ludovicus Fonta-
na, scriptor Barchinone. Ita approbat notarius in
omnibus manu propria. Ita est Raymundus Vi-
lana Perlas, notarius publicus Barchinone, in fi-
dem hac propria scribens manus.

8/4r Excel·lentíssima senyor.

Los senyors deputats y oïdors de comptes del
General de Catalunya diuen y representan a
vostra excel·lència, que los arrendataris dels
drets del General y de la Bolla del present prin-
cipat de Cathalunya y col·lecta de la ciutat de
Barcelona, continuan les instàncies en lo consis-
tori per a què se conseguesca lo reparo del dany
que pateixen per lo excés que·s fa en la gent de
las galeras, moltas robas en pessa, a pam y a
cana, en lo port y fora, en lo portal de Mar de la
present ciutat de Barcelona, sens pagar dret de
General y Bolla. La mateixa instància fan molts
síndichs y procuradors de diferents confrarias
d’esta ciutat, y és obligació dels deputats y oï-
dors assistir a dits arrendataris, per a què pugan
líberament exigir los drets y inpedir les dites
vendas, no sols per lo dany que de present ne
resulta a dits arrendataris, però encara per lo
que en esdevenidor pot resultar a la Generalitat.
Y si bé ab enbaixada donada a vostra excel·lèn-
cia que fos servit manar a algun magnífich jutge
de Cort que, ab comitiva necessària, assistexa als
deputats y oïdors y a sos arrendataris per poder
exigir sos drets, y lo mateix fou repetit ab altra
enbaixada donada a vostra excel·lència als 13 de
juliol proppassat, còpia de les quals se entregan
a vostra excel·lència, però fins vuy no se ha
aconseguit lo reparo de dit dany, ans bé // 8/4v
// aquest se va aumentant contínuament y se
spera que ha de ésser molt excessiu ab la vingu-
da de las galeras que de pròxim se aguardan, si
no se aconsegueix lo remey. Per tant y altra-
ment, los deputats y oïdors de comptes, ab esta
tercera enbaixada, extrajudicialment supplican a
vostra excel·lència sie servit en remediar lo dit
dany; altrament, no poden escusar los deputats
y oïdors fer las diligèncias que·ls toquen segons
les constitucions de Catalunya, capítols de
Corts, usos y costums de la present casa, que
ademés de ésser cosa justa ho rebrem a singular
mercè de la mà de vostra excel·lència.
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8/5r Molta il·lustre senyor.

En virtut de privilegis reals y consuetut anti-
quíssima inconcusament observada, sols són ad-
mesos en los actes de bras: los eclesiàstichs de
dignitat, los militars, los ciutadans honrats de
privilegi ho matrícula, no emperò los doctors en
leys y en medicina, ni mercaders, ni altre gènero
de persones, sinó los sobredits, per<a>què, en-
cara que aquells gaudexan de privilegi militar en
algunas cosas, emperò moltas cosas se diferen-
cian, y molt en particular en aquexab, per no en-
trar en bras ni ser del bras real, com no gaudes-
can rationi dignitatis, sinó tant solament
ratione offici, al que en manera alguna porias
obstar qualsevol disposició que en visita se fos
feta, en contrari del sobre deduÿt, per<a>què ni
aquella té poder per instituir cosas contra lo es-
tament real ni facultat de interpretar capítols de
Cort, y menos qualsevol vot que en contrari se
pugués al·legar per a què aquell no fóra estat fet
en contradictori judici, y per ser tant moltipli-
cats los vots fets per los magnífichs assessors de
vostra senyoria, los quals no eran militars ni ciu-
tadans honrats de privilegi ni matrícula, en ex-
clusió dels doctors en lleys, en medicina y mer-
caders.

E com, no obstant lo sobredit, en prejudici de
las personas del estament real, per vostra senyo-
ria se haja feta la nominacio dec..., lo que no·ls
és permès, per tant, suplica Francisco Móra y de
Marymon, tant per son interès com per lo de
sos principals, sia del servey de vostra senyoria
no permètrer que los sobredits pugan // 8/5v //
assistir en lo acte de la present extracció, ans bé
en lloch de aquells sian anomenats ciutadans
honrats de privilegi o matrícula. Altrament, si lo
contrari serà per vostra senyoria fet, lo que no·s
creu, protesta de què per dita nominació y altre
qualsevol [...] per vostra senyoria fahedora no li
sia fet prejudici algú, axí a ell com a sos princi-
pals, ni a las demés personas de dit bras real, su-
plicant sia llevat acte per lo escrivà major de vos-
tra senyoria de la present diligència. Requirens
in suo casu dictum scribam majorem quatenus
conficiat instrumentum de presenti requisicione
et diligentia officio, et cetera. Altissimus, et cete-
ra. De Riu y Navarro.

Die XVII augusti MDCLXV in consistorio etc. Et
dicti deputatii intervenientibus dominis audito-
ribus compotorum, respongueren «que remetian
la resposta de la present súplica als magnífichs
assessors de la present casa etc». Joannes Argila
[scriva major] Generalis Cathalonie.

Responent lo procurador fiscal del General de
Cathalunya, de parer dels assessors y advocat
fiscal, a una suplicació o prottestació presentada
a instància de Francisco Móra y de Marymon,
que, com consta en virtut de privilegis reals, et
cètera, y acaba Altissimus de Riu y Navarro, lo
dia 17 //s.n. r // del corrent, diu «que no consta
de privilegi real ni consuetut per exclòurer los
doctors en lleys y medicina dels actes de testi-
monis per lo estament real se fan en las extrac-
cions, ans bé la observansa és en favor de dits
doctors confirmada ab sentèncias de visita», re-
feridas en sa resposta feta a la escriptura presen-
tada per dit Móra a 3 del corrent, la qual respos-
ta vol assí per repetida, requerint al escrivà
major done còpia de dita suplicació, sens inserta
de sa present resposta.

8/6r B

Aa 14 de agost. Dietari.

Los deputats y oÿdors suplican a sa excel·lència
sia de son servei manar asenyalar un jutge de
cort, qui sa excel·lència sia servit, juntament ab
lo aguasil Sierra o lo vaguer, per a què asistexan
al portal de Mar, a effecte de donar tota la
asistència convenient als arrendataris dels drets
del General y Bolla, per a què sian regoneguts
los cossos y qualsevol persones que se presumirà
aportar cosas que degan dret. Y la assistència
comença a fer-se demà dissapta, als 16 del mes
del present mes de agost etc.

9/1r A

Donb Vicente Gonzaga, lochtinent y capità ge-
neral.

Venerables, nobles, amats y fahels de la real ma-
gestat los deputats y oÿdors de comptes de la
casa de la Deputació de Cathaluña, en Barcelo-
na residents.

Havem vist lo paper que per vosaltres nos és es-
tat donat sobre les excepcions opposades al
doctor Melchior Vallès, de la ciutat de Lleyda,
qui ha sortejat en lo offici de assessor de la Visi-
ta, y del doctor Maurici Gallart, qui ha sortejat
en lo offici de advocat fiscal de la Visita, y de
Juan Pau Bruniquer, notari públich de Barcelo-
na, qui ha sortejat en lo offici de escrivà major
de la Visita. Y axí, inseguint la resolució presa en
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la Real Audiència, juntas las tres salas, vos diem
y manam que, respecte del dit doctor Maurici
Gallart, proceheix la excepció contra d’ell, per
lo procurador fiscal opposada, de no tenir tren-
ta anys de edat y sis de pràctica; y axí procehireu
a extracció de nova persona per lo dit offici de
advocat fiscal de la Visita, en què dit doctor Ga-
llart havia sortejat, en la forma y manera que sa
magestat és estat servit manar. Però, en cas que
los que són extrets en ajudant de assessor y ad-
vocat fiscal de la Visita sortejasen en lo dit offici
de advocat fiscal de la Visita, pot dit doctor Ga-
llart sortejar en los dits officis de ajudants. Y, si a
cas sortejave, vos manam que lo habiliteu per
los dits officis de assessor y advocat fiscal. Y, res-
pecte de las excepcions opposadas al doctor
Melchior Vallès y Juan Pau Bruniquer, havem
resolt donar-ne rahó a sa magestat. Per çò vos
diem y manam que procehiau en prèndrer lo ju-
rament als visitadors y en lo demés que haveu
acostumat fer, que axí proceheix de nostra de-
terminada voluntat. Datat en Barcelona als XV
de agost MDCLXV. Don Vizente Gonzaga. Don
Franciscus de Pons, cancellarius. Antonius Re-
art.

In curia locumtenentis V folio XV.

Vuestra excelencia manda a los diputados y oydo-
res de cuentas de la casa de la Diputación del Ge-
neral de Cathaluña pongan en execución la or-
den arriba expressada.

9/2r B

Don Vicentea Gonzaga, llochtinent y capità ge-
neral.

Venerables, nobles, amats y fahels de la real ma-
gestat los diputats y oÿdors de comptes de la
casa de la Diputació del General de Cathalunya,
en Barcelona residents.

Havem vist lo memorial que·ns ha donat
mossèn Joseph de Falcó y, en corroboració y ve-
rificació del que en ell nos suplica, nos ha pre-
sentada una certificatòria sustentiva de vostre es-
crivà major sobre lo que havem obrat en la
extracció de dit mossèn Joseph de Falcó y en ella
considerada la excepció opposada per lo procu-
rador fiscal a dit mossèn Joseph de Falcó, qui ha
sortejat en lo offici de visitador militar, en lloc
del qual, per rahó de dita excepció, fou aprés per
vosaltres extret mossèn Francisco Sunyer, sobre
la resolució de la qual excepció havem resolt do-
nar-ne rahó a sa magestat. Y, axí, vos diem y ma-
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nam que, en lo entretant, no admetan lo jura-
ment de dit offici de visitador militar ni al exerci-
ci de la Visita als dits mossèn Joseph de Falcó ni
a mossèn Francisco Sunyer, ni fassan son extrac-
ció de altra subjecte fins tingan de nós altre
orde, que axí proceheix de nostra determinada
voluntat. Datat en Barcelona als XV de agost
MDCLXV. Don Vizente Gonzaga. Don Francis-
cus de Pons, cancellarius. Antonius Reart.

In curia locumtenentis V folio XV.

Vuestra excelencia manda a los diputados y oydo-
res de cuentas de la casa de la Diputación del Ge-
neral de Cathaluña pongan en execución la or-
den arriba expressada.

9/3r A

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathaluña diuen y representan a vostra ex-
cel·lència com, a instància del bras militar, als
11 del corrent mes de agost, fou reportada em-
baxada al consistori dels deputats continuant la
instància per a què los dits deputats fasan las di-
ligèncias convenients per lo reparo de la contra-
facció feta per los reverents pares inquisidors a
las constitucions de Cathalunya, concòrdias y al-
tres drets de la pàtria en la captura que feren de
Josef Guitart, missèr Josef Massart, corredor de
orella, y Pere Delfo per un pretès delicte del ho-
micidi de Juan Matheu, receptor del Sant Offi-
ci, de què són inculpats, la cognició del qual no
pot tocar a dits reverents inquisidors sinó a vos-
tra excel·lència y al Real Consell. La mateixa
instància ha fet la ciutat de Barcelona al dit con-
sistori, ab altra embaxada feta als 20 del corrent
mes de agost, representant las mateixas rahons
per lo interès (h)y té la dita ciutat, per ésser los
dits capturats ciutadans de Barcelona. Y, si bé
los deputats y oÿdors, en lo trienni proppassat,
ab diversas embaxadas, suplicaren a vostra ex-
cel·lència extrajudicialment fos servit manar
provehir de remey per aconseguir la esmena de
dita contrafacció, // 9/3v // y encara que ha
entès lo consistori que, per part de vostra ex-
cel·lència y Real Consell, se han fet alguns pro-
cehiments contra los dits pares inquisidors, ab
tot, aquells estan vuy suspesos y no·s veu que·s
passe avant, y de la retardació ne resulta gra-
ve dany al bé públich y als dits presos, los 
quals estan ab presons molt obscuras y sens nin-
gun alivio. Per tant, y altrament, los dits depu-
tats y oÿdors, extrajudicialment, per medi de la 
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present embaxada, manan se continue ab los re-
meys opportuns contra dits pares inquisidors,
fins a sa total esmena de dita contrafacció, y en-
trega de dits presos en mà de vostra excel·lència
y Real Consell, que ho tindran a particular
mercè.

9/4r Lasa abbadessas y convents de Sant Pere, Santa
Clara y Valldonzella de la present ciutat.

Moltb il·lustre senyor.

A notícia de las molt il·lustres senyoras abades-
sas dels monestirs y convents de Sant Pere de les
Puellas, Santa Clara y Valldonzella de la present
ciutat de Barcelona, à pervingut que lo il·lustrís-
sim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona
voldria publicar un breu apostòlich, dat a Roma
als 30 de janer del corrent any 1665, que dispo-
sa, en orde a la reforma de les religioses y mon-
jas dels monestirs de Espanya y en particular,
que no pugan conversar, tractar ni parlar ab
personas algunas, acceptats pares, germans, on-
cles y avis, y encara ab serta forma y en serts
temps, ab molts grans penas y censuras, com en
lo dit bulleto apostòlich es de vèurer. Y com en
la publicació y observansa de dit breu apostòlich
se consideren molts inconvenients y dificultats,
les quals poden impedir la publicació y obser-
vansa de dit breu apostòlich, per tant y altra-
ment las ditas abbadessa y convents suplican a
vostra senyoria sia servit interposar-se ab dit
il·lustríssim senyor bisbe de Barcelona y ab al-
tres a qui convinga per a què sia servit suspèn-
drer la publicació de dit breu aposthòlic per al-
gun temps competent, a effecte que pugan dins
aquell deduir y representar las dificultats y in-
convenients grans que té la publicació y obser-
vansa de dit breu aposthòlic, que las suplicants
(h)o tindran a particular mercè de la mà de vos-
tra senyoria. Officio, et cetera, que licet, et cetera.
Altissimus et cetera. Orlau. Par. Devalda y de
Morys. Llampilla. 

9/5r D

Donc Visente Gonzaga, lochtinent y capità ge-
neral.

Venerable(s), nobles, amats y fahels de la real
magestat los deputats y oÿdors de comptes de la
casa de la Deputació del General de Cathalunya,

en Barcelona residents. Per part de Hierònym
Cornet y Çasirera, donzell, nos és estat repre-
sentat que és vingut nomenat per sa magestat,
que Déu guarde, en un lloch de la bolsa que no-
vament ha manat formar sa magestat perquè de
aquella se fes extracció del offici de procurador
fiscal de la visita, en lo qual lloch, per error, està
posat lo nom de Juan Cornet y Çasirera, havent
de dir Hierònym Cornet y Çasirera. Y com, ha-
vent feta la extracció de dit offici de procurador
fiscal, haja sortejat y sia exit lo dit nom de Joan
Cornet y Çasirera, y sia la veritat que la real in-
tenció de la magestat és estada insacular en lo
lloch sobredit al dit Hieronym Cornet y Çasire-
ra, diem-vos y manam que no li fassau obstacle
algú per rahó de la equivocació de dit nom, ans
bé, en son cas y lloch, li doneu possessió del dit
offici de procurador fiscal de la visita en què és
estat extret, attès que axí proceheix de la real
voluntat y mente de sa magestat. Datat en Bar-
celona als XII de agost MDCLXV. Don Vizente
Gonzaga. Vidit de Casademunt, olim de Boxa-
dors, regens.

In curia locumtenentis quarto, folio XIII.

Vuestra excelencia manda a los diputados y oydo-
res de cuentas de la casa de la Diputación del Ge-
neral de Cathaluña pongan en execución la or-
den arriba expressada.

10r Al 20 de agost 1665. A.

Molta il·lustre senyor. Per part de Joseph Gui-
nart, mercader, Joseph Massart, corredor de
orella, y Pere Delfo, habitant en la present ciu-
tat, presos en los càrcers de la Sancta Inquisició,
serca de un any y sinch mesos ha, per indicis de
la mort de Joan Mateu, receptor que ere de dita
Sancta Inquisició, se ha acudit differents vega-
des a la present ciutat per a què hisqués per sa
part a la defensa y amparo de sos habitants, y,
molt en particular, a la de què no·s contrafessen
los capítols de Cort, constitucions y usatges del
present Principat, com a tant interessada en la
conservació de aquells. E com per los magní-
fichs assessors, advocat fiscal y doctors aplicats,
als 10 de mars 1664, fou aconsellat als prede-
cessors de vostra senyoria que dita captura en-
contrava ab les generals constitucions y, en exe-
cució de dit vot, als 14 de dit mes de mars y als
14 y 27 de maig 1664, se feren tres embaxa-
des per a conseguir lo reparo de dita contrafac-
ció, emperò, després no·s se han continuat les
instàncies. Y com no sie just que esta ciutat y sos
habitants patescan tant grave dany com seria si
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los reverents pares inquisidors incistian en tenir
la activa en casos que no tocan a la sancta fe, y
per ço dega la ciutat acudir al remey de la con-
trafacció y alivio dels pobres presos, que, segons
se té notícia, han estat sempre en presons tant
obscuras y secretas, ab manillas y grillons, que
may se ha pogut saber ab certitut si eren vius o
morts, per tant y altrament, acut a vostra senyo-
ria y li suplica sie servit vostra senyoria conti-
nuar las instàncias fins que totalment se conse-
guesca la revocació de dita contrafacció,
oferint-se esta ciutat acudir y obrar per sa part
tot lo que a vostra senyoria li aparexerà ser de
conveniència per lo bon èxit, que, a més de ser
tant just lo exir vostra senyoria a la defensa de
les generals constitucions, ho tindrà la present
ciutat a particular mercè de vostra senyoria.

14/1r B

Senyora.

Los deputats y oïdors de comptes del General
de Cathalunya, en lo die de 3 de agost del cor-
rent any 1665, en lo qual se féu extracció de vi-
sitadors per la Visita del General, segons los ca-
pítols de Cort y de los officis de dita Visita,
segons lo decret de vostra magestat datat en
Madrit als 18 de juliol del corrent any, havent
sortejat per lo stament militar don Batista Falcó
y després don Joseph Falcó, son germà, declara-
ren, de vot y parer dels assessors del General,
que procehia la exepció y impediment que li op-
posà lo procurador fiscal del General, que dos
germans no poden ésser simul visitadors, con-
forme apar del vot de dits assessors, còpia del
qual se presentà a vostra magestad. Y havent en-
tès lo consistori que dit don Joseph Falcó à re-
corregut al llochtinent de vostra magestad y a la
Real Audiència, y que la declaració se ha remès
a vostra magestad, però, representan las matei-
xas rahons contengudes en lo dit vot, a las quals
anyadeixen que antigament, antes de les Corts
de 1599, los deputats novament extrets eran vi-
sitadors dels deputats vells y inquirian contra los
fets de aquells, conforme lo capítol 3 n. 7 de las
Corts 1413, y segons capítol 15 de las Corts
1542. Y axí, en los capítols de Santa Anna, que
foren celebrats lo any 1493, quant se disposà
que pare y fill y dos germans no puguessen ésser
deputats comprengué també la part de visita-
dors, ab què en lo capítol 1 // 14/1v // de las
Corts 1599, ab què se formà la Visita y se separà
del consistori dels deputats, no derogat lo dit
capítol de Santa Anna en què prohibia que dos
germans no puguessen ésser deputats, ni per
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consegüent visitadors dels deputats passats, y
axí restà estatuït expresament que dos germans
no pugan ésser visitadors, axí com no poden és-
ser deputats.

Axí mateix, diuen y representan que lo mateix
dia de 3 de agost, foren extrets en lo offici de as-
sessor de la Visita, lo doctor Melchior Vallès, al
qual lo procurador fiscal opposà dos excep-
cions: la una que era assessor de la cort real del
veguer de Lleyda y, axí, official real; la segona
que havia de ser visitat per haver exercit lo offici
de deputat local de la col·lecta de la ciutat de
Lleyda. Fonc també extret en lo offici de scrivà
major Juan Pau Bruniquer, nottari públic de
Barcelona, al qual dit procurador opposà excep-
ció que havia de ser visitat per obtenir lo offici
de albaraner de la Bolla de la col·lecta de Barce-
lona, de las quals excepcions los deputats dona-
ren rahó al lloctinent de vostra magestad, coma

apar del paper còpia del qual se presentà a vostra
mercè, lo qual, ab son despaix de Cancellaria
dels quinse de agost del corrent any, avisà al
consistori que havia resolt donar-ne rahó a vos-
tra mercè, ordenant que se passàs avant a pèn-
drer lo jurament als demés visitadors y officials,
com axí s’és executat. Per tant, suplican los de-
putats y oÿdors a vostra mercè sia servit manar
pèndrer la resolució que sia més convenient //
s.n.r // al servey de vostra mercè y benefici del
Principat, com ho esperam del paternal amor de
vostra mercè.

14/2r F

Alsb molt magnífichs deputats del bras militar.

Moltc il·lustre senyor.

Per part de les abadesses y convents de Sant
Pere de les Puelles y Santa Clara, del orde de
Sant Benet, abadessa y convent de Valldonsella,
del orde de Sant Bernat, y de les abadessas y
convents de Santa Isabel y Hierusalem, priores
y convents de les Gerònimes, dels Àngels, de
Montssion y de Santa Madalena se ha acudit al
bras militar representant com se tenen notícies
certes de què en esta ciutat seria arribat un breu
aposthòlic, datat en Roma als 30 de janer del
corrent any 1665, y que·s tractaria de publicar-
se que disposa una nova reforma y, en particu-
lar, que no pugan tractar ni parlar ab perso-
nes algunes, exceptuant-ne avis, pares, germans
y honcles, y encara ab certa forma y en cert
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temps, lo que los ocasiona un notable descon-
suelo, per conciderar-se lo haver entrat y profes-
sat en sos convents sens que·s pugués presumir
que mai ni en ningun temps se hagués de arri-
bar a tractar de posar-se en execució lo que·s
conté en dit breu, sens moltas altras dificultats
que·s dexan de representar en la present ocasió,
demanant al bras militar, com a tant interessat
en la conservació de tots los dits convents y mo-
nastirs, per la inclusió tant gran de personas del
estament que·s troban en ells, com també per lo
tocant als convents de Sant Pere, Santa Clara y
Valldonsella, en los quals no se admeten sinó fi-
lles de personas militars de calitat y de estima-
ció, hisqués lo bras militar a son amparo y pro-
tecció. E com sia tant gran lo interès té vostra
senyoria en la conservació y consolació de tots
los comuns del present Principat, majorment en
aquells que tenen mira a les comoditats y con-
veniències de tots sos habitants, per çò suplica
sia vostra senyoria servit fer-li honra y mercè de
acudir per sa part, ab tots aquells medis y di-
ligències que a vostra senyoria aparexeran més
convenients, per alcansar que lo dit breu no·s
publique ni·s pose en execució, y en particular
ab sa magestad, Déu lo guarde, sa excel·lència y
demés persones a qui pot tocar la publicació y
execució de dit breu, que lo estament militar ho
tindrà a singular mercè de vostra senyoria.

16/1r Resúmena y certificatòria del que se ha gastat en
tres de las visitas més proppassadas dels triennis
de 1659, 1656 y 1653, y del que a cada hú dels
officials se ha donat per salaris, adeales y altres
gages en cada hu de dits triennis. B. 

s.n.r Lo consistori de la Visita del General de Catalu-
nya, que tots los triennis és acostumat fer-se, con-
sisteix en las personas següents baix constituïdes
y llurs salari adeales y altres gages, per no ésser
sempre cosa certa, se trau lo que reberen dels tres
triennis més proppassats de 1659, feta en lo
1662; de 1656, feta en lo 1659; de 1653, feta en
lo de 1656, que attentament y exactament mi-
rats y regoneguts los llibres de las ditas tres visitas
dels dits tres triennis més proppassats, los quals
estan recòndits en lo apposento de mon offici. Y,
axí mateix, se trau dels dietaris de las ditas tres vi-
sitas més proppassades, los quals llibres estan
recòndits en lo arxiu de la present casa, que, per
dit effecte de poder fer la present certificatòria
rectament y per orde dels senyors deputats me
són estats entregats, se ha vist y no·s trobà que ni
visitadors ni demés officials de dita Visita hagen

rebudes altres quantitats per rahó de sos officis
respectius, sinó aquellas que, en compte de cada
hu d’ells en particular, en aquest memorial y cer-
tificatòria de dits triennis, feta per mà del doctor
misser Jaume Riusech, subrogat en lo offici de
escrivent ordinari de regent los comptes del Ge-
neral, y firmada per mi, don Juan Guinart, regent
los comptes del dit General, estan contengudas y
continuades com se segueixen.

Primo, en la visita del trienni més proppassat del
1659, comensada en lo agost 1662 y seguida en
lo agost 1663, los visitadors de aquella y demés
officials respectives, cada hu d’ells, per rahó de
sos officis, reberen lo següent:

Visitadors ecclesiàstichs
Don Joseph de Camporrells, ardiaca de Serdanya,
per ser visitador instructor de processos, rebé, ab
tot , sinch-centas vuitanta-y-quatre lliures, vuit
sous y quatre, ço és: 520 lliures per cauteles de mi,
regent los comptes; 38 lliures, 8 sous, 8 per caute-
la del escrivà major de la Visita; y 26 lliures, sous de
correu y de menut: 584 lliures, 8 sous, 4
Lo doctor Anthoni Sala, canonge de la Seu de
Vich, visitador, rebé ab tot, quatre-centas sin-
quanta lliures, disset sous y quatre. Dich: 450
lliures, 17 sous, 4, per cautelas de mi, regent los
comptes: 450 lliures, 17 sous, 4

s.n.v Lo doctor Joseph Gori, canonge de la Seu de
Urgell, visitador, rebé, ab tot, tres-centas vui-
tanta lliures, diset sous y quatre, ço és: 374 lliu-
res 17 sous, 4 per cautelas de mi, regent los
comptes; y 6 lliures de compte de correu y de
menut per lo escrivà major de la Visita, dich:

380 lliures, 17 sous, 4

Militars
Don Anthon Ferran y de Voltor, visitador,
rebé, ab tot, quatre-centas sinquanta lliures, di-
set sous y quatre, ço és: 444 lliures, 17 sous, 4
per cautelas de mi, regent los comptes; y 6 lliu-
res de compte de correu y de menut, per lo
scrivà major de la Visita, dich:

450 lliures, 17 sous, 4
Don Juan Batista de Planella y Cruïlles, per ser
visitador instructor de processos, rebé, ab tot,
sinch-centas vuitanta y quatre lliures, vuit sous y
quatre, ço és: 520 lliures per cautelas de mi, re-
gent los comptes; 38 lliures, 4 per cautela del
escrivà major de la Visita; y 26 lliures per comp-
te de correu y de menut. Dich: 435 lliures

Reals
Rafel Grimosachs, ciutadà honrat de Barcelona,
per ser visitador instructor de processos, rebé,
ab tot, sinch-centas vuitanta-y-quatre lliures,
vuit sous y quatre, ço és: 548 lliures per cautelas
de mi, regent los comptes; 38 lliures, 8 sous, 4
per cautela del escrivà major de la Visita, com

1151

[ 1665 ]

a. certificatòria de les despeses dels triennis de 1657-59, 1654-
56 i 1651-53 intercalada entre els folis 15v i 16r del trienni
1665-1668.



consta en lo dietari de aquella, en foli 103. Dich:
435 lliures

Pau Rossell, mercader de Barcelona, per ésser-se
mort antes de acabar son exercici, sols rebé, ab
tot, per rahó de son offici de visitador dos-cen-
tas lliures per cautela de mi, regent los comptes.
Dich: 200 lliures

s.n.r Assessor
Lo doctor Francesch Bru y de Olzina, assessor,
rebé, ab tot, sis-centas sinquanta-y-nou lliures,
ço és: 583 lliures, sous per cautelas de mi, re-
gent los comptes; 32 lliures, 17 sous, 4 per cau-
tela del escrivà major de la Visita, com consta en
lo dietari de aquella, en foli 103; y 44 lliures per
compte de correu y de menut per lo dit escrivà
major de dita Visita, dich: 659 lliures

Ajudant de assessor
Lo doctor Esteve Costa, ajudant de assessor,
rebé, ab tot, quatre-centas quaranta-y-nou lliu-
res, vuit sous y vuit, ço és: 410 lliures per caute-
las de mi, regent los comptes; 16 lliures, 8 sous,
8 per cautela del escrivà major de la Visita, com
consta en lo dietari de aquella, en foli 103, per
compte de correu y de menut. Dich:

449 lliures, 8 sous, 8

Advocat fiscal
Lo doctor Francesch Asprer, advocat fiscal,
rebé, ab tot, sis-centas vint-y-tres lliures, diset
sous y quatre, ço és: 563 lliures per cautelas de
mi, regent los comptes; 32 lliures, 17 sous, 4
per cautela del escrivà major de la Visita, en foli
103; y 28 lliures de compte de correu y menut.
Dich: 623 lliures, 17 sous, 4

Ajudant de advocat fiscal
Don Gerònim de Magarola, ajudant de advocat
fiscal, rebé, ab tot, quatre-centas quaranta-y-
nou lliures, vuit sous y vuit, ço és: 410 lliures
per cautelas de mi, regent los comptes; 16 lliu-
res, 8 sous, 8 per cautela del escrivà major de la
Visita, com consta en lo dietari de aquella en
foli 103; y 23 lliures per compte de correu y de
menut: 449 lliures, 8 sous, 8

Procurador fiscal
Don Juan Batista Falcó, procurador fiscal, rebé,
ab tot, sis-centas y nou lliures, diset sous y qua-
tre, ço és: 513 lliures per cautelas de mi, // s.n.v
// regent los comptes; 32 lliures, 17 sous, 4 per
cautela del escrivà major de la Visita, com cons-
ta en lo dietari de aquella, en foli 103; y 64 lliu-
res per compte de correu y de menut. Dich:

609 lliures, 17 sous, 4

Escrivà major
Ramon Vilana Perlas, notari públich de Barce-
lona, escrivà major de la present visita, rebé, ab
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tot, per son salari y adeales, sense lo que com a
escrivà major se li fou girat per gastar de compte
de correu y de menut, que apart se aporta per lo
que se offereix gastar a obs de dita Visita, com
és acostumat, set-centas vuitanta-y-sinch lliures,
diset sous y quatre, ço és: 682 lliures per cautela
de mi, regent los comptes; 32 lliures, 17 sous, 4
per cautela del escrivà major de la Visita, com
consta en lo dietari de aquella, en foli 103; y 71
lliures per compte de correu y menut. Dich:

785 lliures, 17 sous, 4

Altre ajudant de escrivà major
Joan Preua, notari real col·legiat de Barcelona,
altre ajudant de escrivà major, rebé, ab tot, tres-
centas trenta-y-quatre lliures, vuit sous y vuit,
ço és: 308 lliures per cautelas de mi, regent los
comptes; 16 lliures, 8 sous, 8 per cautela de es-
crivà major de la Visita, com consta en lo dietari
de aquella, en foli 103; y 10 lliures per compte
de correu y de menut. Dich:

334 lliures, 8 sous, 8

Escrivent ordinari
Sebastià Camarrasa, escrivent ordinari de //s.n.r
// dita visita, rebé, ab tot, cent y vint lliures, ço
és: 100 lliures per cautelas de mi, regent los
comptes; y 20 lliures de compte de correu y de
menut per lo escrivà major de la Visita, dich:

120 lliures

Calculadors que, segons lo quefer que (h)y ha
en la Visita, podan ser més o menos, y en esta

de 1659 foren sis, reberen
Jaume Texidor, mercader de Barcelona, calcula-
dor, rebé, ab tot, sexanta lliures, ço és: 40 lliures
per cautelas de mi, regent los comptes, y 20 lliu-
res per compte de correu y de menut. Y axí mateix
los demés calculadors no reberen sinó 60 lliures
cada hu d’ells per rahó de haver-los despedits lo
consistori de visitadors, attès tenian bastant notí-
cia dels pochs treballs que los dits calculadors ha-
vian tinguts, per haver-se fets pochs càlcols per
rahó de las querelas fulminades en la dita visita,
axí que fou desliberat no se’ls donassen més de las
ditas 60 lliures a cada hu d’ells. Dich: 60 lliures
Gerònim Pastor, ciutadà honrat de Barcelona,
altre calculador, rebé, ab tot, ab la mateixa for-
ma, sexanta lliures: 60 lliures
Guillem Fuxach, botiguer de telas, altre calcula-
dor, ab tot rebé, de la mateix manera, sexanta
lliures: 60 lliures
Francesch Potau, perxer, altre calculador, rebé,
ab tot, de la mateixa manera, sexanta lliures.
Dich: 60 lliures

Lo capellà qui digué las missas 
al consistori de visitadors

Isidro Montagut, prevere, per las missa que di-
gué per lo consistori de la Visita en la capella de
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Sant Jordi, com és acostumat, rebé, ab tot cent-
//s.n.v // sinquanta-y-duas lliures, ço és: 85 lliu-
res per cautelas de mi, regent los comptes; 15
lliures per cautela de la escrivania major de la
Visita, com consta en lo dietari de aquella, en
foli 103; y 52 lliures per compte de correu y de
menut. Dich: 152 lliures

Portalers, que foren sis, reberen
Anthoni Janer, estudiant, portaler, rebé, ab tot,
cent vint-y-sinch lliures, ço és: 120 lliures per
compte de mi, regent los comptes; y 5 lliures
per compte de correu y de menut. Dich:

125 lliures
Domingo Oller, negociant, altre portaler, rebé,
ab tot, cent vint-y-sinch lliures de la matexa ma-
nera. Dich: 125 lliures
Joan Querol, negociant, altre portaler, rebé, ab
tot, de la matexa manera, cent vint-y-sinch lliu-
res. Dich: 125 lliures
Miquel Cuarrasa, veler, altre portaler, rebé, ab
tot, de la matexa manera, cent vint-y-sinch lliu-
res. Dich: 125 lliures
Joan Maspera, cirurgià, altre portaler, rebé, ab
tot, de la mateixa manera, cent vint-y-sinch lliu-
res. Dich: 125 lliures
Jaume Llunes, barrater, altre portaler, rebé, ab
tor, de la mateixa manera, cent y vint-y-sinc
lliures. Dich: 125 lliures

Porters reals de dita Visita, que foren dos, 
reberen

Manuel Serra, porter real de dita Visita, rebé, ab
tot, noranta-y-vuit lliures, ço és: 90 lliures per
cautelas de mi, regent los comptes; y 8 lliures per
compte de correu y de menut. Dich: 98 lliures
Isidro Ferran, altre porter real, rebé, ab tot, de
la mateixa manera, noranta-y-vuit lliures. Dich:

98 lliures.

Escombradors, que foren dos, reberen
Simeon Sadurní, candaler de sera, escombra-
dor, // s.n.r // rebé, ab tot, sinquanta lliures, ço
és: 45 lliures per cautela de mi, regent los
comptes; y 5 lliures per compte de correu y de
menut de la Visita: 50 lliures
Joan Riera, altre escombrador, rebé, ab tot, de
la mateixa manera, sinquanta lliures: 50 lliures

Ensenedor de foch
Pere Juan Moga, ensenedor de foch, rebé, ab
tot, sinquanta lliures, ço és: 45 lliures per caute-
las de mi, regent los comptes; y 5 lliures per
compte de correu y de menut de la Visita:

50 lliures

Estos són los officials que constituexan 
lo consistori de la sobredita Visita

Anyadeix-se al sobredit, per a major claredat y
certitut del que se ha gastat en la present visita,

lo que se és girat al sobredit Ramon Vilana Per-
las, escrivà major de dita Visita, per gastar a obs
de aquella y per lo compte que apart se porta
de correu y de menut, que ab differents partits
suma mil set-centas sexanta lliures, quatre sous
y vuit, de la qual quantitat se’n fa lo present
partit apart, per no ésser cosa tocant a son sala-
ri, adeales ni altres gages a ell degudes per rahó
de son offici de escriva major de dita Visita.
Dich: 1.760 lliures, 4 sous, 8
Y no menos se comprén y entra també, en
compte del que se ha gastat en la present visita,
lo present partit de las remuneracions que tots
los triennis, com és acostumat, lo consistori de
visitadors a la fi de la visita acostuma donar a al-
guns officials de la casa de la Deputació per tre-
balls extraordinaris, per dits officials supportats
en lo discurs y durant lo temps de aquella, a co-
neguda y arbitre de dit consistori de visitadors,
segons treballs que cada hú d’ells, respective, //
s.n.v // han presos, y són los officials los se-
güents
Primo al regent los comptes: 10 lliures
Al racional: 10 lliures
Al escrivà major: 10 lliures
Al exactor: 15 lliures
Al ajudant primer de la escrivania major:

5 lliures
Al ajudant tercer de la escrivania major:

5 lliures
Al escrivent ordinari de la escrivania major:

5 lliures
Al escrivent extraordinari de dita escrivania ma-
jor: 5 lliures
Al escrivent ordinari de regent los comptes qui
vuy serveix lo dit offici, lo doctor misser Jaume
Riusech, subrogat de don Juan Batista de Avinyó,
per lo treball de aportar regulats tots los comptes
dels gastos de la Visita y fer lo llibre acostumat de
aquella, se’ls donaren quinse lliures per dit tre-
ball, ademés de las remuneracions ordinàrias
que·s donan als sobredits officials respective, se-
gons lo treball extraordinari que cada hú d’ells ha
tingut per rahó de dita visita: 15 lliures
Axí que, sumats tots los partits dalt mencio-
nats, se trobà haver-se gastat en fer la present
visita del trienni 1659, feta en lo any 1662,
com llargament consta de la cloenda del racio-
nal de la present casa y dels comptes de dit lli-
bre de dita visita, per ells passats, examinats,
closos y aprovats, y de la diada en aquell con-
tenguda, onse mil set-centas y quinse lliures.
Dich: XI MDCCXV lliures

s.n.r Ena la visita del trienni 1656, feta en lo dit
1659, los visitadors de aquella y demés officials
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respectivament, per llurs salaris, adeales y altres
gages a ells degudes per rahó de sos officis, re-
beren cada hu d’ells las quantitats baix conti-
nuades y següents, com més llargament és de
vèurer y se trau del llibre de la visita del trienni
1656 y del dietari de aquella, lo qual, per dit ef-
fecte y per orde dels senyors deputats, se m’és
estat entregat. Y axí mateix ho certifico y ne fas
fe yo, dal memoriat, don Juan Guinart, regent
los comptes del dit General, baix firmat, dia y
any en la present certificatòria contengut. Y és
com se segueix:

Visitadors ecclesiàstichs
Lo il·lustríssim senyor fra don Francisco Crespí
y de Valldaura, bisbe de Vich, per ser visitador
instructor de processos, rebé, ab tot, sinch-cen-
tas trenta-y-tres lliures. Dich: 533 lliures
Lo doctor Francisco Campanyà, dagà y canon-
ge de Urgell, visitador, rebé, ab tot, quatre-cen-
tas y vint lliures. Dich: 420 lliures
Lo doctor Jacinto Sansa, canonge de dita iglé-
sia, visitador, rebé, ab tot, tres-centas y trenta
lliures. Dich: 330 lliures

Militars
Don Llorents de Berdaxí, per ser visitador ins-
tructor de processos, rebé, ab tot, sinch-centas
trenta-y-tres lliures. Dich: 533 lliures
Lo doctor Joan Palmarola, per ser visitador ins-
tructor de processos, rebé, ab tot, sinch-centas
trenta-y-tres lliures. Dich: 533 lliures

Reals
Gaspar Sastre, ciutadà honrat de Barcelona, //
s.n.v // visitador, rebé, ab tot, quatre-centas y
vint lliures. Dich: 420 lliures
Balthasar Bassa, ciutadà honrat de Barcelona,
visitador, rebé, ab tot, quatre-centas y vint lliu-
res. Dich: 420 lliures
Maurici de Lloreda, visitador, rebé, ab tot, qua-
tre-centas y vint lliures. Dich: 420 lliures

Assessor
Lo doctor misser Ramon Ripoll, assessor de
dita Visita, rebé, ab tot, sis-centas y tres lliures.
Dich: 603 lliures

Ajudant de assessor
Lo doctor misser Joseph Ferrer, ajudant de as-
sessor, rebé, ab tot, quatre-centas sinquanta-y-
sinch lliures. Dich: 455 lliures

Advocat fiscal
Lo doctor misser Francesch Asprer, advocat fis-
cal, rebé, ab tot, sis-centas y tres lliures:

603 lliures

Ajudant de advocat fiscal
Lo doctor misser Miquel Calderó, ajudant de
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advocat fiscal, rebé, ab tot, quatre-centas sin-
quanta-y-sinch lliures. Dich: 455 lliures

Escrivà major
Bernat Lentiscla, notari públich de Barcelona,
escrivà major de dita visita, rebé, ab tot, per son
salari, adeales y altres gages, sense lo que, com a
escrivà major, se li girà per poder gastar de
compte de correu y de menut, que se aportà a
part per lo que se offereix gastar a obs de dita vi-
sita, com és acostumat, set-centas vint-y-vuit
lliures. Dich: 728 lliures

Ajudant de escrivà major
Francesch Llunell, notari de Barcelona, ajudant
de escrivà major, rebé, ab tot, 320 lliures:

320 lliures

s.n.r Altre ajudant de escrivà major
Joseph Colom, notari real, altre ajudant de es-
crivà major, rebé, ab tot, tres-centas y vint lliu-
res. Dich: 320 lliures

Procurador fiscal
Miquel Ricart de Hinyola, procurador fiscal,
rebé, ab tot, quatre-centas quaranta lliures.
Dich: 440 lliures

Escrivent ordinari
Jaume Fàbregas, escrivent ordinari de la escriva-
nia major, rebé, ab tot, cent vint-y-sinch lliures.
Dich: 125 lliures

Calculadors, que foren sis, reberen
Salvador de Ornos, donsell, calculador, rebé, ab
tot, dos-centas y vint lliures. Dich: 220 lliures
Lo doctor Joan Vergès, altre calculador, rebé,
ab tot, dos-centas y vint lliures. Dich:

220 lliures
Melcior Texidor, altre calculador, rebé, ab tot,
dos-centas y vint lliures: 220 lliures
Pere Pont, mercader de Barcelona, altre calcula-
dor, rebé, ab tot, dos-centas y vint lliures:

220 lliures
Joseph Roig, çirurgià, altre calculador, rebé, ab
tot, dos-centas y vint lliures: 220 lliures
Francesch Soler y de Sabater, altre calculador,
rebé, ab tot, dos-centas y vint lliures:

220 lliures
Lo religiós qui digué las missa al consistori de

visitadors
Lo pare fra Joseph Pontí, religiós de Sant Do-
mingo, rebé, ab tot, cent y deu lliures:

110 lliures

Portalers, que foren sis, reberen
Joseph Pera, sastre, portaler, rebé, ab tot, cent
vint-y-sinch lliures: 125 lliures

s.n.v Miquel Maluquer, altre portaler, rebé, ab tot,
cent vint-y-sinch lliures. Dich: 125 lliures
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Mateu Puejo, altre portaler, rebé, ab tot, cent
vint-y-sinch lliures: 125 lliures
Rafel Rossell, vidrier, portaler, rebé, ab tot, cent
vint-y-sinch lliures: 125 lliures
Joseph Mas, fuster, altre portaler, rebé, ab tot,
cent vint-y-sinch lliures: 125 lliures
Jaume Codina, matalasser, altre portaler, rebé,
ab tot, cent vint-y-sinch lliures: 125 lliures

Porters real, que foren dos, reberen
Isidro Ferran, porter real de dita visita, rebé, ab
tot, cent y sinch lliures. Dich: 105 lliures
Joan Turull, altre porter real, rebé, ab tot, no-
ranta-y-sinch lliures: 95 lliures

Escombradors, que foren dos, reberen
Joan Altarachs, bastaix, escombrador, rebé, ab
tot, sinquanta lliures. Dich: 50 lliures
Francesch Blay, esparter, escombrador, rebé, ab
tot, sinquanta lliures. Dich: 50 lliures

Ensenedor de foch
Gerònim Mestra, veler, ensenedor de foch,
rebé, ab tot, quaranta-y-sinch lliures.

45 lliures

Lo que·s gastà de compte de correu y de menut
és lo següent partit

Al dit Bernat Lentiscla, notari públic de Barce-
lona, escrivà major de dita visita, per gastar de
compte de correu y de menut, que apart se
aportà, com és acostumat, se li giraren, ab diffe-
rents partits, mil set-centas noranta-y-quatre,
dos sous y sis, la qual quantitat no entra en
compte de lo que ha rebut per rahó de son sala-
ri y adeales de son offici de escrivà major de dita
visita, sinó que apart se’n fa lo // s.n.r // present
partit y suma 1.794 lliures, 2 sous, 6:

1.794 lliures, 2 sous 6
E axí mateix se li giraren al dit Bernat Lentiscla,
notari públich de Barcelona, com a escrivà ma-
jor de dita visita, de una part sis-centas noranta-
y-sinch lliures, disset sous y sis per consem-
blants, que lo consistori de dita visita desliberà
ésser-li girades per a convertir aquellas entre los
senyors visitadors y officials de dita visita que fo-
ren presents en Barcelona al temps de las alimà-
ries fetas per ocasió de las paus, y cent y vint-y-
set lliures més per distribuir y gastar aquellas
entre alguns dels visitadors y officials de aquella,
en virtut de desliberació per dits visitadors feta,
que tots dos partits fan suma de 822 lliures, 17
sous, 6. Dich: 822 lliures, 17 sous, 6
Y, de la mateixa manera, entre en compte del
que se ha gastat en la present visita las remu-
neracions donades per treballs extraordinaris als
officials baix contenguts, que són los següents:
Al regent los comptes del General 15 lliures
Al racional 15 lliures
Al exactor 20 lliures

Al ajudant primer de la escrivania major
35 lliures

Al ajudant tercer de dita escrivania major
5 lliures

Al escrivent ordinari de dita escrivania major
5 lliures

Als tres verguers, a cada hu d’ells 5 lliures, y al
qui té cuydado de la capella se li donaren per dit
treball altres sinch lliures, que junt sónt vint
lliures: 20 lliures
Al escrivent ordinari de regent los comptes, qui
per rahó de son offici aporta regulats tots los
comptes y pagaments de dita visita, y per fer lo
llibre acostumat de aquella se li donaren quinse
lliures a soles per dit treball, com és de las remu-
neracions ordinàries que·s donan als sobredits
officials respective, segons lo treball que cada
hu d’ells ha supportat en dita visita. Dich:

15 lliures
Axí que, sumats tots los sobredits partits, se
trobà haver-se gastat en fer la present visita del
trienni 1656, feta en lo de 1659, com de la clo-
enda y comptes passats, examinats y provats per
lo racional de la present casa consta y és de vèu-
rer en lo llibre de dita visita, y de la diada en
aquell contenguda, tretsa mil tres-centas sexan-
ta lliures: XII MCCCLX lliures

s.n.v En la visita del trienni 1653, feta en lo trienni de
1656, los visitadors y demés officials de aquells,
per lurs salaris, adeales y altres gages a ells degu-
des per rahó de sos officis, reberen respectiva-
ment cada hu d’ells las quantitats baix continua-
des, com és de vèurer més llargament y se trau
del llibre de dita visita de dit trienni 1653 y del
dietari de aquella, de tot lo que ne fas fe yo, dalt
mencionat y sobredit don Juan Guinart, regent
los comptes del General, baix firmat, dia y any
en la present certificatòria contenguts.

Visitadors ecclesiàstics
Fra don Pau de Àger, comenador de la enco-
manda de Sant Juan de Barcelona y Vallfogona,
per ser visitador instructor de processos, rebé ab
tot, per son salari, adeales y altres gages, sinch-
centas trenta-y-tres lliures, ço és: 300 lliures per
cautelas per lo escrivà major de la visita, com
consta en lo dietari de aquella, en foli 17 y en
foli 123; y 233 lliures per cautela de mi, regent
los comptes: 533 lliures
Lo doctor Gerònim Soler, canonge de Tarrago-
na, visitador, rebé, ab tot, quatre-centas y vuit
lliures, ço és: 200 lliures per cautela del escrivà
major de la visita, com consta en lo dietari de
aquella, en foli 17, y 220 lliures per cautelas de
mi, regent los comptes. Dich: 420 lliures
Lo doctor Francesch Says, prior de la iglésia 
de Sant Tomàs de Àmer, visitador, rebé, ab tot,
quatre-centas y vint lliures de la mateixa ma-
nera: 420 lliures
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Militars
Don Francisco Junyent y de Ponts, visitador,
rebé, ab tot, quatre-centas y vint lliures, ço és:
200 lliures per la escrivania major de la visita de
compte de correu y de menut, y 250 lliures per
cauteles de mi, regent los comptes. Dich:

420 lliures
s.n.r Don Aleix de Gelabert, visitador instructor de

processos, rebé, ab tot, sinch-centas trenta-y-
tres lliures, ço és: 296 lliures, 12 sous, 10 per
cautelas del escrivà major de la visita, com cons-
ta en lo dietari de aquella, en foli 17 y en foli
123, y 236 lliures, 7 sous, 2 per cautelas de mi,
regent los comptes: 533 lliures
Don Sebastià Duran y Descallar, cavaller del
orde y milícia de Sant Jaume de la Espasa, visita-
dor, rebé, ab tot, quatre-centas y vint lliures, ço
és: 120 lliures per cautelas de mi, regent los
comptes, y 300 lliures per cautelas del escrivà
major de la visita, com consta en lo dietari de
aquella en foli 17 y en foli 127. Dich:

420 lliures

Reals
Francisco Escapa y Guitart, burgès honrat de
Perpinyà, visitador, rebé, ab tot, quatre-centas y
vint lliures, ço és: 160 lliures per cautelas de mi,
regent los comptes, y 260 lliures per cautelas
del escrivà major de la visita, com consta en lo
dietari de aquella en foli 17 y en foli 123:

420 lliures
Lo doctor Anthoni Morell, per ser visitador ins-
tructor de processos, rebé, ab tot, sinch-centas
trenta-y-tres lliures, ço és: 260 lliures per caute-
las de mi, regent los comptes, y 273 lliures per
cautelas del escrivà major de la visita, com cons-
ta en lo dietari de aquella en foli 17 y en foli
123. Dich: 533 lliures
Lo doctor en medicina Francesch Maresma, vi-
sitador, rebé, ab tot, quatre-centas y vint lliures,
ço és: 150 lliures per cautelas de mi, regent los
comptes, y 270 lliures per cautelas del escrivà
major de la visita, com consta en lo dietari de
aquella, en foli 17 y en foli 123: 420 lliures

Assessor
Lo doctor Francesch Bru y Olzina, ciutadà hon-
rat de Barcelona, assessor de dita visita, rebé, ab
tot, sinch-centas noranta y tres lliures, ço és:
225 lliures per cautelas del escrivà major de la
visita, // s.n.v //com consta en lo dietari de aque-
lla, en foli 17 y en foli 123, y 368 lliures per cau-
telas de mi, regent los comptes: 593 lliures

Ajudant de assessor
Lo doctor misser Joan Xammar y Fernés, don-
sell, ajudant de assessor, reb, ab tot, sinch-cen-
tas y trenta lliures, ço és: 308 lliures, 16 sous, 3
per cautelas de mi, regent los comptes, y 221
lliures, 3 sous, 9 per cautelas del escrivà major
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de la visita, com consta en lo dietari de aquella
en foli 17 y en foli 123: 530 lliures

Advocat fiscal
Lo doctor misser Rafel Nabona, advocat fiscal,
rebé, ab tot, sinch-centas vint-y-tres lliures, ço
és: 358 lliures per cautelas de mi, regent los
comptes, y 163 lliures per cautelas del escriva
major de la visita, com consta en lo dietari de
aquella, en foli 17 y en foli 123. Dich:

523 lliures

Ajudant de advocat fiscal
Lo doctor Joseph Ferrer, ajudant de advocat fis-
cal, rebé, ab tot, quatre-centas vuitanta lliures,
ço és: 335 lliures per cautelas de mi, regent los
comptes, y 145 lliures per cautelas del escrivà
major de la visita, com consta en lo dietari de
aquella, en foli 17 y en foli 123: 480 lliures

Procurador fiscal
Isidro Gilabert, batxiller en lleys, procurador
fiscal, rebé, ab tot, quatre-centas quaranta lliu-
res, ço és: 290 lliures per cautelas de mi, regent
los comptes, y 150 lliures per cautelas del es-
crivà major de la vista, com consta en lo dietari
de aquella, en foli 17 y en foli 123: 440 lliures

Escrivà major
Francesch Lentiscla, notari públich de Barcelo-
na // s.n.r // escrivà major de dita visita, rebé, ab
tot, per son salari, adeales y altres gages, sense
lo que com a escrivà major se li girà per gastos
de compte de correu y de menut, que apart se
aportà, com és acostumat, set-centas vint-y-vuit
lliures, ço és: 503 lliures per cautelas de mi, re-
gent los comptes, y 225 lliures per cautelas de
ell mateix, com consta en lo dietari de la dita vi-
sita, en foli 17 y en foli 124. Dich: 728 lliures

Ajudant de escrivà major
Joseph Quatrecasas y Sala, notari públich de
Barcelona, ajudant de escrivà major, rebé, ab
tot, tres-centas y deu lliures, ço és: 180 lliures
de mi, regent los comptes, y 130 lliures per cau-
telas del escrivà major de la visita, com consta
en lo dietari de aquella, en foli 17 y en foli 123.
Dich: 310 lliures

Altre ajudant de escrivà major
Gerònim Compta, notari y burgès de Perpinyà,
altre ajudant de escrivà major, rebé, ab tot, tres-
centas y vint lliures, ço és: 200 lliures per caute-
las de mi, regent los comptes, y 120 lliures per
cautelas del escrivà major de la visita, com cons-
ta en lo dietari de aquella, en foli 17 y en foli
123. Dich: 310 lliures

Altre ajudant de escrivà major
Bernat Lentiscla, notari de Barcelona, altre aju-
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dant de escrivà major, rebé, ab tot, dos-centas y
trenta lliures, ço és: 195 lliures per cautelas de
mi, regent los comptes, 25 lliures per cautela del
escrivà major de la visita, com consta en lo dieta-
ri de aquella, en foli 124, y 10 lliures per compte
de correu y de menut. Dich: 320 lliures

Escrivent ordinari
Rafel Arimany, escrivent ordinari, rebé, ab //
s.n.v // tot, cent vint-y-sinch lliures, ço és: 105
lliures per cautelas de mi, regent los comptes,
15 lliures per cautela del escrivà major, com
consta en lo dietari de la visita, en foli 17, y 5
lliures de compte de correu y de menut. Dich:

125 lliures

Calculadors que foren sis, reberen
Joan Battista Vivers, anomenat calculador en
lloch y per absència de Salvador Garcia, prevere,
rebé, ab tot, dos-centas vint-y-sinch lliures, ço
és: 145 per cautelas de mi, regent los comptes, y
80 lliures per cautela del escrivà major, com
consta en lo dietari de dita visita, en foli 17:

225 lliures
Lo doctor misser Joan Battista Bassols, calcula-
dor, rebé, ab tot, dos-centas vint-y-sinch lliures,
ço és: 120 lliures per cautelas de mi, regent los
comptes, y 105 lliures per cautelas del escrivà
major de la visita, com consta en lo dietari de
aquella, en foli 17 y en foli 124. Dich:

225 lliures
Francesch Gerònim Mas, burgès de Perpinyà,
calculador, rebé, ab tot, doscentas vint-y-sinch
lliures, ço és: 112 lliures per cautelas de mi, re-
gent los comptes, y 112 lliures per cautelas del
escrivà major de la visita, com consta en lo die-
tari de aquella, en foli 17 y en foli 123. Dich:

225 lliures
Romualdo Escapa y Guitart, burgès de Perpinyà,
calculador, rebé, ab tot, dos-centas vint-y-sinch
lliures, ço és: 120 lliures per cautelas de mi, regent
los comptes, y 105 lliures per cautelas del escrivà
major de la visita, com consta en lo dietari de
aquella, en foli 17 y en foli 124. Dich: 225 lliures

Lo doctor en medicina Jacinto Andreu, calcula-
dor, rebé, ab tot, dos-centas vint-y-sinch lliures,
ço és: 145 lliures per cautelas de mi, regent los
comptes, y 80 lliures per cautela del escrivà ma-
jor de la visita, com consta en lo dietari de aque-
lla, en foli 17. Dich: 225 lliures

s.n.r Lo canonge Joan Battista Solà, calculador, rebé,
ab tot, de la mateixa manera que lo dit Jacinto
Andreu, doscentas vint-y-sinch lliures. Dich:

225 lliures

Lo capellà qui digué las misas al consistori 
de la visita

Joseph Mauri, prevere, qui celebrà las missas

per lo consistori de visitador, rebé, ab tot, cent
vint lliures, ço és: 78 lliures per cautelas de mi,
regent los comptes, y 30 lliures per cautelas del
escrivà major de la visita, com consta en lo die-
tari de aquella, en foli 17 y en foli 124:

108 lliures

Portalers que foren sis, reberen
Joan Vinyals, negociant, portaler, rebé, ab tot,
cent vint-y-sinch lliures, ço és: 90 lliures per
cautelas de mi, regent los comptes, y 35 lliures
per cautelas del escrivà major de la visita, com
consta en lo dietari de aquella, en foli 18 y en
foli 124. Dich: 125 lliures

Melcior Texidor, negociant, altre portaler,
rebé, ab tot, cent vint-y-sinch lliures, ço és: 95
lliures per cautelas de mi, regent los comptes, y
30 lliures per cautela del escrivà major de la visi-
ta, com consta en lo dietari de aquella, en foli
18. Dich: 125 lliures

Jaume Feu, negociant, portaler, rebé, ab tot,
cent vint-y-sinch lliures de la mateixa manera
que Melcior Texidor. 125 lliures

Joseph Sayol, portaler, rebé, ab tot, cent vint-y-
sinch lliures de la mateixa manera. Dich:

125 lliures
Alfonso Pastra, torsedor de seda, portaler, rebé,
ab tot, cent vint-y-sinch lliures de la mateixa
manera. Dich: 125 lliures

Bernat Sanfí, valer, portaler, rebé, ab tot, cent y
vint-y-sinch lliures de la mateix manera:

125 lliures

s.n.v Porters reals, que foren dos, reberen
Agustí Clausades, porter real de dita visita, rebé,
ab tot, noranta-y-sinch lliures, ço és: 70 lliures
per cautelas de mi, regent los comptes, y 25
lliures per cautela del escrivà major, com consta
en lo dietari de la visita, en foli 18. Dich:

95 lliures

Isidro Ferran, altre porter real, rebé, ab tot, no-
ranta-y-sinch lliures, ço és: 62 lliures per caute-
les de mi, regent los comptes, y 33 lliures per
cautelas del escrivà major de la visita, com cons-
ta en lo dietari de aquella, en foli 18 y en foli
124: 95 lliures

Escombradors, que foren dos, reberen
Anthoni Coniller, sastre, escombrador, rebé, ab
tot, sinquanta-y-sinch lliures, ço és: 35 lliures
per cautelas de mi, regent los comptes, y 20
lliures per ccautelas del escrivà major de la visita,
com consta en lo dietari de aquella, en foli 18 y
en foli 124. Dich: 55 lliures
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Ensenedor de foch
Jaume Guido, ensenedor de foch, rebé, ab tot,
quaranta lliures, ço és: 30 lliures per cautelas de
mi, regent los comptes, y 10 lliures per cautela
del escrivà de la visita, com consta en lo dietari
de aquella, en foli 18. Dich: 40 lliures

Lo que·s gastà de compte de correu y de menut
és lo següent partit

Lo dit Francesch Lentiscla, notari públich de
Barcelona, // s.n.r // escrivà major de dita visita,
per lo que se hagué de gastar de compte de cor-
reu y de menut, que apart se aporta, rebé, ab di-
ferents vegades, mil nou-centas y catorse lliures,
com consta en lo dietari de la dita visita, en foli
287, que, <de>tretas 200 lliures que·s pagaren
per dit compte de correu y de menut a don
Francisco Junyent y de Ponts, visitador, a bon
compte de son salari y adeales de son offici, res-
tan mil set-centas y catorse lliures, la qual quan-
titat no·s comprén ni entra en compte de lo que
ha rebut per rahó del salari, adeales y altres ga-
ges de son offici de escrivà major de dita visita.
Dich: 1.714 lliures

Ítem entrà en compte del que se ha gastat en
dita visita las remuneracions acostumades donar
per dits senyors visitadors a alguns officials de la
casa, que són lo següents:
Al regent los comptes del General 15 lliures
Al racional 15 lliures
Al escrivà major de la casa 15 lliures
Al exactor del General 30 lliures
Al ajudant primer de la escrivania major

20 lliures
Al ajudant tercer de la escrivania major

5 lliures
Al escrivent extraordinari de dita escrivania ma-
jor 5 lliures
Al escrivent ordinari de regent los comptes qui
per rahó de son offici aportà regulats tots los
comptes y pagaments de dita visita, y per fer lo
llibre acostumat de aquella se li donaren quinse
lliures, a<s>soles per dit treball, a més de las re-
muneracions ordinàries que·s acostuman donar
als sobredits officials respective, segons lo tre-
ball que cada hu d’ells ha supportat per obs de
dita visita duran lo temps de aquella. Dich:

15 lliures

Als tres verguers, a cada hu d’ells, sinch lliures, y
al que té cuydado de la capella, qui és Joseph //
s.n.v // Blanch, se li donaren per dit treball altres
sinch lliures, que ab tot són: 20 lliures

Axí que sumats tots los sobredits partits dalt
mencionats y contenguts, se troba haver-se gas-
tat en fer la present visita del trienni 1653, feta
en lo trienni 1656, dotsa mil set-centas sexanta
lliures, com de la cloenda de dit llibre de dita vi-
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sita més llargament consta, y dels comptes en
aquella contenguts, sumats, provats, examinats
y closos per Erasme de Lana, donsell, racional
de la casa de la Deputació y General de Catalu-
nya. Dich: XII M DCCLX lliures

En fe y testimoni de las quals cosas, totas y sen-
glas, ne fas la present certificatòria feta per lo
doctor misser Jaume Riusech, subrrogat en lo
offici de escrivent ordinari de regent los comp-
tes del General de Catalunya, y firmada per mi,
sobredit don Juan Guinart, regent los comptes
del dit General, segellada ab lo sagell acostumat
de la present casa, vuy als XXVII de agost del any
MDCLXV. Don Juan Guinart, regent los comptes
del General.

s.n.r Y en respecte dels demés gastos que acostuman
fer en las visitas, tant per los salaris dels visitadors
y officials, per gajos, adeales, scriptoris, festes,
vestuaris, cera y altras qualsevols emoluments, y
axí matex per lo gasto se feya de menut en cor-
reus, llibres, paper, plomas, atxes, candelas, llen-
ya, carbó y tot lo demés, aparegué se podia do-
nar als visitadors 6.000 lliures, compresas ditas
quatre mília tres-centes quaranta lliures ab què
haguessan de fer la visita. Lo qual paper y mode-
ració fonch presentat als visitadors y se aderiren
aquell. Sols los aparegué que per la expedició
dels negocis de la Visita era necessari un ajudant
de assessors, dos portalers, un calculador, a més
dels dits, y que lo ensenador de foch y escom-
brador fossen differents. Per tant, los deputats y
oÿdors supplican a vostra excel·lència sie servit
representar a sa magestat lo sobradit perquè se
alcanse lo remey convenient y se observen los
capítols de Cort y mandatos reals. Y, per quant
fins vuy no se són poguts reprimir los excesius
gastos de las visitas, encara que ab diversas cartas
reals se ha manat en general no·s gastàs sinó lo
necessari, que sa magestat fos servit manar taxar
lo que dits visitadors pugan gastar conforme
aparexerà convenient, com axí ho speran de sa
magestat per lo bon medi de vostra excel·lència.

16/3r 1651 Procuraa feta per Antonio Grases, qui re-
nuncia lo offici de credencer.

B.

Die veneris decimo tercio mensis januarii anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentesimo quin-
quagesimo primo. Barchinone.

Ego, Antonius Grases, adrogerius civis Barchi-
non, credencerius jurium intratarum et exita-
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rum Generalis Cathalonie tabule presentis civita-
tis Barchinone, gratis et cetera, constituo et ordi-
no procuratores meos certos et cetera, ita quod et
cetera, vos, magnifcos et honorables dominos Jose-
phum Gasparem Campany, medicine doctorem,
Petrum Farell, civem Barchinone, honorabilem
doctorem Hieronymum Gali, notarium regium,
Cyprianum Ricart, curritorem auris, Josephum
Rol, negociatorem, cives Barchinone licet absentes
et cetera, Johannem Roque, adroguerium, et Eu-
daldum Coromines, juvenem adroguerium, cives
dicte civitatis, presentes, et cetera, et quemlibet
vestrum insolidum. Ita quod primitus et cetera,
ad vestrum, pro me et nomine meo, dictum meum
officium credencerii iurium dicti Generalis, cum
omnibus juribus et pertinenciis illius universis, in
manibus et posse dictorum deputatorum eiusdem
Generalis, ad favorem persone vobis et cuilibet ves-
trum benevise resignandum, renunci[...] et ce-
dens, et dictas resignationes, renuntiationes et ces-
siones recipi et admiti, petendum, supplicandum
et obtinens. Ita et taliter quod ille in cuius favo-
rem dictum meum officium per vos seu quemlibet
vestrum resignatum, renuntiatum et cessum fue-
rit de eodem provideatur seu provideri mandetis
cum omni juris plenitudine et effectu. Et inde ins-
trumenta quacumque faciendum et fieri seu fieri
faciendum, instans et requirens. Et demum ac ge-
neraliter et cetera, promitto habere ratum et cete-
ra, //16/3v // et non revocare sub omnium et sin-
gulorum bonorum meorum et cetera. Actum et
cetera.

Testes sunt Michael Salguer, adrogerius ville
Sancti Joannis de Abbatissis, Vicensis diocesis, et
Josephus Salguer, juvenis botigerius telarum in
presenti civitatis Barchinone degens.

In quorum propria manu scriptorum fidem et
testimonium ego, Michael Oliva, apostolica re-
giaque auctoritatibus notarius publicus Barchi-
none, hic me subscripsi et meum solitum quo utor
in publicis claudendis artis notarie instrumentis
rogatus et requisitus apposui sig+num.

16/4r Excel·lentíssima senyor.

Los deputat y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, obehint al que vostra excel·lèn-
cia és servit manar-los, ab carta de 3 de agost
corrent, de què digan a vostra excel·lència los
salaris que gosan en la Deputació los officials de
la Visita, per a què vostra excel·lència, informat,
puga satisfer al que sa magestat, Déu lo guarde,
és servit manar lo informe que per los deputats y

oÿdors de comptes, sos predecessors, fou repre-
sentat ab carta de 20 de juny proppassat, diem
que, conforme lo capítol 1 de nou redrés de las
Corts 1599, en què se donà forma a la Visita, se
disposà los salaris han de gosar los visitadors y
officials de la Visita en la forma següent:

Los visitadors tingan de salari, quiscú:
200 lliures

Los instructors de processos, que són tres, a
més de ditas 200 lliures: 100 lliures
Lo assessor y advocat fiscal, quiscú:

150 lliures
Donant facultat als visitadors poder-los donar
remuneracions ab què compresas ditas 150 lliu-
res, no excedesca: 300 lliures
Lo scrivà major té de salari: 150 lliures
Y comprès lo que poria pretèndrer per rahó dels
processos, no excedesca: 400 lliures

Los demés officials disposà lo dit capítol sian re-
munerats y satisfets a arbitre dels visitadors, jus-
ta sa conciència.

Enviàs a vostra excel·lència una certificatòria,
feta per lo regent los comptes d’esta casa, dels
gastos que se han fet en las tres últimas visitas de
los tres últims triennis proppassats, de la qual
consta las grans cantitats que se gastan per los
visitadors en las visitas, exhigint los visitadors y
officials majors salaris dels que estan taxats per
dit capítol de Cort. Y los scrivans majors de di-
tas visitas, a més que cobravan //16/4v // majors
salaris del assenyalat per la Cort, de quiscuna
querela han exigit de officials querelats, per las
còpias, quantitats molt considerables, lo que
apar no·s deu permètrer, ans bé que sols tingan
dos reals de comunicació, com se acostuma en
las demés causas.

En lo any 1641, attenent als grans gastos feyan
las visitas y que algun any havia arribat a 24.000,
los deputats, ab parer de algunas personas, apa-
regué se podian moderar ab la forma següent:

Los tres visitadors de processos, a rahó 300 lliu-
res per cada un: 900 lliures
Los altres sis, a rahó de 200 lliures quiscú:

1.200 lliures
Un assessor y un advocat fiscal, a rahó de 250
lliures a cada un: 500 lliures
Un scrivà major: 300 lliures
Dos ajudants de scrivà major, a rahó de 200
lliures quiscú: 400 lliures
Un scrivent per lo scrivà major: 50 lliures
Un procurador fiscal: 200 lliures
Dos calculadors, a rahó de 180 lliures a cada un:

360 lliures
Dos porters y dos portalers, a rahó de 100 lliu-
res quiscú: 400 lliures
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Al scombrador y ensanador de foch, que ha de
ser tot hu: 30 lliures

Suma: 4.390 lliures

Y en respecte dels demés gastos que acostuman
fer en las visitas, tant per los salaris dels visita-
dors y officials, per gajes, adeales, scriptoris, fes-
tes, vestuari, cera y altres qualsevols emolu-
ments, y, axí mateix, per los gastos se feya per
menut en correu, llibres, paper, plomas, atxes,
candeles, llenya, carbó y tot lo demés, aparegué
se podian donar als visitadors 6.000 lliures,
compreses dins // s.n.r // quatre mil tres-centes
quaranta lliures ab què haguessen de fer la visi-
ta. Lo qual paper y moderació fonch presentat
als visitadors y se aderiren a aquell. Sols los apa-
regué que, per expedició dels negocis de la Visi-
ta, era necessari un ajudant de assessor, dos por-
talers, un calculador, a més dels dits, y que lo
ensenador de foch y escombrador fossen diffe-
rents. Per tant, los deputats y oÿdors suplican a
vostra exce·lència sie servit representar a sa ma-
gestat lo sobredit, perquè se alcanse lo remey
convenient y se observen los capítols de Cort y
mandatos reals. Y, per quant fins vuy no se són
poguts reprimir los excessius gastos de las visi-
tas, encara que ab diversas cartas reals se ha ma-
nat en general no·s gastàs sinó lo necessari, que
sa magestat fos servit manar taxar lo que dits vi-
sitadors pugan gastar conforme aparexerà con-
venient, com axí ho speran de sa magestat per lo
bon medi de vostra excel·lència.

18/1r Diea 4 dietari.

Excelentísimo senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència com, axí a instància de la ciutat de
Barcelona y bras militar com de molts particu-
lars, convents de religiosas de la ciutat de Barce-
lona y altres, los és estat referit com la santedad
de nostre sant pare Alexandre, per la divina pro-
vidència papa Setè, als 30 de janer del corrent
any 1665, fou manat despedir un breu que dis-
posa sobre la reformació de las religiosas y los
convents cituats en los regnes de Espanya, ma-
nant que ningun religiós, eclesiàstic o secular
tracte, parle ni comunique en las portas, rexas o
locutoris ab las religiosas, axí professas com no-
vícias, o ab donas y minyonas que estan en ellas
per educació, ni ab sas criadas, acceptat sols per
causa necessària, justa o legítima, la qual haja de
examinar la prelada y superior del convent, y
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que pugan dar licència en scrits limitàdament o
per una vegada sola, y que sols los pares, ger-
mans, oncles y avis de las religiosas pugan par-
lar-los, no emperò en lo Advent ni en la Quares-
ma.

Han referit també que en lo present principat
de Cathalunya se tractava de posar en execució
lo dit breu apostòlic, lo qual és estat intimat ja a
algunes preladas y religiosas de dits monastirs, y
que se esperava se havia de //18/1v // continuar
la mateixa diligència ab las demés preladas y su-
perioras. Y, encara que ditas religiosas estigan
molt zelosas de la observància de la obediència
que han professat, y que la disciplina regular es-
tiga en lo major y més perfet estat en servey de
Déu Nostre Senyor, bé y quietut de sas consièn-
cias, emperò, que los molts inconvenients y re-
paros que se offereixan en la execució y obser-
vansa rigurosa de dit breu apostòlic les obliga a
representar aquells y a implorar lo auxili a
aquest consistori per a posar-los devant los ulls
de sa magestat, que Déu guarde, per conseguir
lo alivio que esperan per a poder-se conservar y
continuar en lo estat y perfecció regular. Per lo
que, en orde a dit breu, representan a vostra ex-
cel·lència las cosas següents.

Los treballs y calamitats del present principat de
Cathalunya, tant per las guerras passadas com
per lo contagi ab què és estat afligit, y las baxas y
reculliments de monedas són estats tant grans
que han disminuït notablement las rendas y pa-
trimonis dels comuns, universitats y particulars,
de manera que las rendas anuals se cobran ab
molts gastos y dificultats. Y las universitats, axí
del General de Cathalunya, ciutat de Barcelona
y altres, estan molt atrassats de dèbits y de pen-
cions, sens poder fer altra cosa, y molts, ab re-
duccions y concòrdias, tenan impedits els acre-
hedors de las cobransas, com és públich y notori
en tot lo Principat.a

18/2r Lasb religiosas en lo present principat de Ca-
thalunya tenan sa major part de sas rendas so-
bre lo General, ciutat de Barcelona y altres uni-
versitats, perquè, com antes de las guerras eran
estas las que més puntualment y ab més segu-
retat pagavan, los pares que dotavan sas fillas
per ingrés de religió procuravan sempre donar-
los rendas sobre universitats. Y, axí, com estas
sian las més destruïdas y que més tart pagan en
lo estat present, ve a ser major la pèrdua de
rendas en los convents de las religiosas y ma-
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jors los gastos y plets que per dit respecte se’ls
ocasionan. Ya és estada notable la pèrdua que
los monastirs de reigiosas han fet en los censals
de guerra o de la nova ampra, que vuy no se
exigexan ni (h)y ha esperansas de poderse exi-
gir.

En los monastir de religiosas del present princi-
pat de Cathalunya viuen las religiosas per un de
dos modos: o en comunitat, menjant en un re-
fetor y dormint en un dormitori, o en casas par-
ticulars, dins de la clausura, ab sas criadas. En lo
primer modo, lo comú del convent fa lo gasto y
lo feya per totas las religiosas juntas, tenint lle-
gas o criadas comunas y compradors y altres of-
ficials comuns. En lo segon modo, quiscuna re-
ligiosa se fa lo gasto de per sí, donant-li lo
convent o sa porció de pab o de diners per any,
mesos o dias. Y, per ésser tanta la esterilitat del
temps present, no podan los convents assistir ni
en comú ni en particular al sustento de las reli-
giosas que viuen en los convents, ans bé los
dóna las porcions tant disminuïdas que és im-
possible pugan víurer ab ellas, comc ho offerei-
xan justificar las religiosas ab memorials particu-
lars de las rendas cobran los convents y del
gasto necessari que tenan. // 18/2v // Y encara
que la obligació dels convents sia de alimentar a
las religiosas, puix ab aqueix pacte y esperansa
han professat y aportat son dot, emperò la ne-
cessitat comuna y imposibilitat excusa als con-
vents de esta obligació feta per sa part, quant
podan, per socórrer a las religiosas. De hont re-
sulta que las particulars religiosas, obligadas de
la necessitat de sos aliments, han de recórrer a la
pietat de sos pares y personas conjunctas per a
què los assistescan, los quals, per las mateixas
comunas y particulars necessitats que en sas ca-
sas pateixan, no podan assistir-los en lo que és
necessari per sos aliments y per los gastos de cal-
sar y vestir, metjas y medicinas, las quals no·ls
podan pagar los convents per sa pobresa que en
extrem pateixan.

No resta, donchs, altre alivio a las pobras reli-
giosas per subvenir sas necessitats, a més de sa
pietat de sos pares y parents, que és aplicar-se a
treballar per sas mans en las horas que las obli-
gacions de la religió los permet, per aquells que,
moguts de la mateixa pietat, los volan donar per
treballar lo que havian a donar a altras personas.
Per tant la disposició del breu apostòlic sobre
referit és molt impracticable y summament difi-
cultós que las religiosas se pugan valer del so-
bredit medi, tant proporcionat, de treballar de

sas mans per lo compliment de son sustento, ja
perquè és forsós que tracten ab moltas perso-
nas, ab la decència que // s.n.r // permet la reli-
gió, ja perquè posant-se en observansa y execu-
ció lo dit breu han de seguir-se molts escrúpols
y reparos, axí en las mateixas religiosas com en
los seculars y altras personas ab qui han de trac-
tar per poder conseguir alguna cosa de son tre-
ball.

Ben vist és quant notoris són los privilegis dels
aliments y quant afavorits són estats per lo dret,
particularment en aquells que, per la edat, sexo
o qualitat, no podan tenir indústria per conse-
guir-los. Y en las religiosas la extrema necessitat
los permet exir dels convents y mendicar per a
què miserablement, no hajan de preterir de fam.
Per lo que se veu que, segons la occurrència del
temps en lo present principat de Cathalunya,
apar impracticable, o almenys tant dificultosa, la
observansa de dit breu, que se pot equiparar a la
impossibilitat, puix, no podent-se alimentar ni
sustentar las religiosas, és forsós que tants con-
vents que·y ha en lo Principat, en los quals ab
tanta virtut y exemple se viu, hajan de acabar-se
y aniquilar-se, y que se retardan las que estan
per entrar en religió de proseguir son sanct
propòsit, en notable dany de la noblesa, perso-
nas generosas y hòmens de estimació en lo Prin-
cipat, los quals, tenint moltas fillas, no podian
col·locar aquellas ab // s.n.v // la decència que a
son estat pertany, en gran deservey de nostre se-
nyor, del benefici públic y del aument del estat
de las religiosas y detriment dels patrimonis de
las personas del present Principat, que ja se tro-
ban tant acabats.

Y se considera també que, comprenent com
comprén, lo dit breu apostòlic a las criadas de
las religiosas y a las senyoras que, per causa de
educació, estan recullidas en los convents, ve a
faltar aquest medi a ditas religiosas per suple-
ment de son sustento, del qual també se han
valgut, per lo que ditas senyoras pugan, de ali-
ments. Y ve a faltar també per las que restan pu-
billas, sens personas propínquas, lo poder-ser
recullir en un monestir perquè, essent-los libe-
ral, no volran subjectar-se a un apretor tant gran
y las mateixas religiosas, moltas de las quals són
nobles y de personas generosas y fillas de pares
honrats, hauran de aplicar-se a las obras servils,
al que no estan acostumadas, lo que los impe-
dirà molt la observansa regular, perquè, ab tant
rigor, ninguna criada voluntàriament volrà ex-
posar-se a servir en ningun convent. Per tant y
altrament, los dits deputats y oÿdors de comp-
tes, desijant que las religiosas del Principat tin-
gan lo consuelo y alivio que sia possible, repre-
sentan a vostra excel·lència las sobreditas cosas,
suplicant sia vostra excel·lència servit interposar
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// s.n.r // a ab sa magestat per a què ditas religio-
sas conseguescan lo remey convenient a sas ne-
cessitats, y se escusen los inconvenients que re-
presentan se porian succehir, que, a més de ser
cosa tant pia del servey de Déu Nostre Senyor y
de benefici de sa magestat y del present Princi-
pat, ho tindran a particular mercè de la podero-
sa mà de vostra excel·lència.

19/1r Elb rey.

Spectable don Vicente Gonzaga, hombre de mi
cámara, de mi consejo de guerra, mi lugarte-
niente y capitán general.

Los diputados del General desse principado me re-
presentaron los daños y menescabos que resultan a
los derechos del General y Bolla de haver introdu-
zido, por la gente de las galeras que arriban al
puerto dessa ciudad, el vender públicamente en la
marina, fuera la puerta della, las mercaderías y
ropas que traen en ellas sin pagar derechos algu-
nos al General ni Bolla, que aunque en tiempos
passados sólo se vendían algunas cosas de poca
considerazión en dicho puerto por los moros o for-
zados y otra gente de dichas galeras, pero oy se ha-
zen con grande exceso, porque se tienen públicas
tiendas vendiendo todas suertes de sedas y texidos,
y no sólo en piezas, sino a canas y palmos, sin pa-
gar dichos derechos, lo qual cede en gran daño y
perjuhicio de la Generalidad, y dicen ha de ser
mayor si no se promete de remedio competente. Y,
aunque los officiales del General y los arrendado-
res pueden usar de su derecho, cobrandoles las di-
chas mercaderías y haziendo aprehensión dellas en
fraude, pero, considerando que podrían suceder
encuentros con el cuerpo de guardia de la guarni-
zión dessa plaza y en el muelle, donde asisten
siempre soldados de la gente de las galeras, han
dejado dichos officiales y arrendadores de inten-
tar la cobranza de dichos derechos y de impedir
las ventas, suplicándome sea servida mandar que
se paguen dichos derechos del General y Bolla de
las ropas y mercadurías referidas que se vendie-
ron por la // 19/1v // gente de las galeras, dando
manifiesto de las que desembarcarán, conforme
están obligados según el capítulo 27 de las Cortes
de 1481 y el capítulo 13 de las de 1547. Y, consi-
derando que el daño que, por este medio, recibe la
Generalidad desse Principado en sus derechos es
tan crecido como se ve y que conviene remediar,
porque cesen de venderse fuera la puerta del Mar
dessa ciudad ropas y mercaderías en tanto excesso,
como dizen los dipputados, por la gente de las ga-
leras que arriban a esse muelle, ha parezido en-
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cargar y mandaros que, por los remedios más effi-
cazes que juzgaredes para ello, procuréys que se re-
medien estos daños que, demás de ser justo que assí
se haga, es razón que la continuación deste abuso
no de motivo a otros inconvenientes, y me avisa-
réys de lo que en ello se hiziese. Dada en Madrid a
IIII de setiembre MDCLXV. Yo el rey. Don Didacus
de Sada, secretarius.

Al virrey de Cathaluña.

19/2r A.

Molta il·lustre senyor.

Jaume Feu Sabater fonch per vostra senyoria
llegítimament anomenat per exercir lo offici de
bastaix del General y posat en possessió de dit
offici per los officials de vostra senyoria. À pre-
centit lo dit Feu que, a instància de Francesch
Teixidor, assert arrendatari, per lo corrent trie-
ni, dels drets de la Generalitat de la col·lecta de
la present ciutat, se auria presentat a vostra se-
nyoria una súpplica contenint que, en virtut de
un pacte continuat en la tabba de dit arrenda-
ment, té facultat lo arrendatari de fer nominació
de bastaixos sens preceyr nominació de vostra
senyoria, abdicant vostra senyoria fer semblant
nominació, tenint obligació dit arrendatari de
pagar los salaris y treballs dels bastaixos per dit
arrendatari recomanats. Y que, així, per voler dit
arrendatari tenir bastaix per ell anomenat, sia
vostra senyoria servit remòurer a dit Jaume Feu
del exercici del offici de bastaix del General sen-
se observar la tela judiciària, per aver comès la
cognició de aquesta causa vostra senyoria als
magnífichs assessors de la present casa, sinó que
verbalment dits magnífichs assessors declaren
sobre dita pretensió.

E com, molt il·lustre senyor, avent vostra se-
nyoria feta comissió de dita causa als magnífichs
assessors per a què coneguen de dita causa y les
parts pugan deduir de la justícia, observant los
terminis té cadascuna de las parts per a deduir
de sa justícia, conforme disposició de capítols
de Cort y observansa de aqueixa casa, no deu ni
pot vostra senyoria llevar lo dret que té adquirit
lo dit Jaume Feu en dit offici ni privar-lo de sa
possessió sens cognició de causa, ni menos lle-
var-li lo termini prefigit per capítols de Cort, in-
concussament observat en lo tribunal de vostra
senyoria, per poder lo dit Jaume Feu deduir de
sa justícia. Ultra del referit, representa a vostra
senyoria que, ab capítol resultant de la tabba del
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arrendament dels drets de la Generalitat de la
col·lecta de la present ciutat, està contengut que
lo arrendatari aja de pagar als officials de la Ge-
neralitat sos salaris, // 16/2v // gajes, rèddits y
emoluments, <y> com en dita tabba està més
llargament contengut, y pot vostra senyoria cer-
ciorar-se’n.

Y com los major profits del offici de bastaix con-
cisteiscan ab lo que pagan los mercaders y altres
entren bales en lo magatsem de la Generalitat,
per lo treball que tenen los bastaixos de guar-
dar-les y fer plomar les mercaderíes, no pot, en
virtut de dit pacte, lo arrendatari privar als bas-
taixos de vostra senyoria y de la Generalitat de
ditas gajes, ans bé, conforme lo pacte del qual
pretén lo dit assert arrendatari té obligació de
pagar los treballs als bastaixos voldrà gosar, ab
què, no offerint lo dit assert arrendatari pagar
los treballs als bastaixos de qui se vol valer y dei-
xar aprofitar als bastaixos per vostra senyoria
anomenats dea las ditas gajes, se veu que dit
pretès arrendatari vol contravenir als pactes en
la tabba de dit arrendament continuats, al que
vostra senyoria no deu donar lloch, sinó que en
tot se administre cumpliment de justícia a les
parts interessades, per a què a cada un se li done
lo que se li especte, observant en tot lo disposat
per capítols de Cort.

Per tant, lo dit Jaume Feu, deduint tot lo sobre-
dit omni et quocumque modo meliori, a vostra se-
nyoria supplica sia servat en la possessió de son
offici y no donar lloch a la dita declaració verbal,
per no poder proceyr en prejudici de un tercer,
que és lo dit Jaume Feu, per lo dret que de dit
offici té adquirit y no aver-se may servat en lo
concistori de vostra senyoria, renuente parte, fer
semblants declaracions verbals y, així, que en
tot se proseguesque la comissió de aquesta cau-
sa té feta vostra senyoria als magnífichs assessors
de la present casa. Altrament protesta contrab

del procurador fiscal y, en particular, de tots los
danys li’n puscan resultar y demés lícit y permès
de protestar, requerint al notari o escrivà major
de la present casa toque la obblata de la present
supplicació ab la forma acostumada y se admi-
nistre justícia ab cumpliment, y,c per dit effecte,
de cartells y altres remeys opportuns ésser pro-
veÿt. Officio etc. Altissimus etc. De Monjo.

Die VII septembris M DC LXV in consistorio, et do-
mini deputati, intervenientibus dominis audito-
ribus [...]

19/3r Molta il·lustres senyors.

Francesch Texidor, paller, arrendatari per lo cor-
rent trienni dels drets de la Generalitat, repre-
sentà en dias passats a vostra senyoria y nova-
ment representa com, en lo acte de dit
arrendament, se troba, entre altres, un pacte del
tenor següent:

«Y que , axí mateix, lo dit arrendatari y compra-
dor puga posar en las casas de la exacció dels
drets de dit General, axí de la present ciutat
com de altres ciutats, vilas y lochs de dit Princi-
pat y comptat de Cerdanya, los bastaxos apare-
xerà a dit arrendatari o comprador, sens preceir
nominació de dits senyors diputats, abdicant-se
dits senyors deputats la facultat de fer semblants
nominacions de bastaxos. Tinga, emperò, obli-
gació dit arrendatari o comprador de pagar los
salaris y treballs, sens que dits senyors diputats
ajan de contribuir cosa alguna.»

Y com per orde de vostra senyoria sia estat no-
menat bastaix per la casa del General de la pre-
sent ciutat, removent al anomenat per dit arren-
datari, contra lo pacte clar y exprés dalt
continuat y, si bé dit suplicant à proposat altre
vegada la justícia que entén assistir-li, segons lo
contrastat y disposició clara del dit pacte, y per
la qual rahó no necessitava de tela judiciària, ab
tot, resolgué vostra senyoria cometrer-ho a jus-
tícia, que és voler fer pledejar a dit arrendatari
una cosa que no té dificultat alguna, y axí és
gravar-lo causant-li gran perjudici, perquè en-
tretant no té seguretat per la col·lecta de dits
drets, encara que, altrament, la persona anome-
nada per vostra senyoria fos persona legal y idò-
nea, y lo principal és que se aparta vostra senyo-
ria del promès en dit arrendament, en lo qual
cas, indubitadament, és lícit al arrendatari apar-
tar-se del contracte.

Per tant y altrament, suplica dit Texidor sia vos-
tra senyoria servit tenir a bé escusar lo dit litigi
en una cosa tant clara. Altrament, en tot cas, lo
medi estilat en aquest molt il·lustre consistori,
que és comètrer // 19/3v // semblants matèrias
als magnífichs assessors per a què fassen relació
en escrits, que és lo mateix que averiguar lo que
sia de justícia, y axí remòurer lo bastaix per vos-
tra senyoria anomenat. Altrament protesta dels
danys que entretant se li ocasionaran y, junta-
ment, de apartar-se del dit arrendament com
ara per les hores, ço és, en cas se li observe lo dit
pacte seu apart, protestant en conseqüència
contra lo b procurador fiscal y contra los demés
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contra qui li sia permès dels danys y menos va-
lença del arrendament que forsar succeirà per la
dissolució del dit contracte, en perjudici de la
Generalitat y del demés lícit y permès de protes-
tar, requerint al escrivà major de la present casa
toque la oblata de la present suplicació en la for-
ma acostumada, y que se administre justícia omni
meliori modo. Officio etcetera. Altissimus et cete-
ra. Carbonell.

Oblata die VII septembris MDCLXV in consistorio
etc. Et domini deputati, intervenientibus domi-
nis auditoribus compotorum, commiserunt pre-
dicta magnificis assessoribus qui super suplicatis
relacionem faciant in scriptis. Bonaventura
Vila, escriba major Generalis Cathalonie subro-
gatus.

Los assessors y advocat fiscal del General de Ca-
thalunya, vista la suplicació presentada per
Francesch Texidor, peller, arrendatari dels drets
del General lo corrent trienni; vista la tabba de
dit arrendament fet per los senyors deputats y
oÿdors de comptes del trienni proppassat; vista
altra suplicació presentada per Jaume Feu, saba-
ter de la present ciutat; vista la comissió feta per
vostra senyoria, // s.n.r //a 7 del corrent mes, per
a què los assessors fassan relació en scrits; vist lo
que se havia de vèurer, attès que ab un pacte de
dita tabba se donà facultat al arrendatari e o
comprador dels drets de la Generalitat que puga
posar en las casas de la exacció de dits drets del
General, axí de la present ciutat com de altras
ciutats, vilas y llochs del present Principat y
comptat de Cerdanya, los bastaixos aparexerà a
dit arrendatari, sens preceir nominació de dits
deputats, abdicant-se dits senyors deputats la
facultat de fer semblant nominació de bastaixos,
ab què dit arrendatari o comprador ha de pagar
los salaris y treballs sens que lo General haja de
pagar cosa alguna; attès que ab altre pacte de
dita tabba se donà facultat a dit arrendatari o
comprador de què, per lo despatx y exacció dels
drets, puga valer-se dels officials mateixos del
General o de altras personas que al dit compra-
dor o arrendatari serà ben vist, pagat los salaris
ordinaris als officials del General, encara que no
servescan; attès que és molt convenient al bene-
fici del General que los pactes de las tabbas dels
arrendaments sian observats literalment, perquè
ab aqueix medi los compradors se animan a do-
nar majors preus y és cumplir al promès, per ço
y altrament diuen y refereixan a vostra senyoria
que dit arrendatari o comprador pot deixar de
valer-se del bastaix anomenat per vostra senyo-
ria y per la casa del General de Barcelona, y que
pot posar altre bastaix en dita casa de la exacció
dels drets, pagant-li dit arrendatari los salaris y
treballs conforme lo pactat en dita // s.n.v // tab-
ba. Y, axí, diuen y refereixan que no té lloch la
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pretenció de dit Jaume Feu en la conservació de
la possessió que pretén y demana de dit offici,
per ésser facultatiu y líbero a dits arrendataris,
com està dit lo valer-se o deixar-se de valer del
dit Feu per vostra senyoria nomenat, reservant,
emperò, dret al dit Feu per a recobrar los salaris,
emoluments y treballs, si alguns li’n competei-
xan, contra dits arrendataris o procurador fiscal
del General. Vidal y Roca, assessor. Sabater y
Gleu, assessor. De Jalpí, fisci Generalis advocatus.

20r Dona Vicente Gonzaga, lloctinent y capità ge-
neral.

Venerable, nobles, amats y fahels de la real ma-
gestat los diputats y oÿdors de comptes de la
casa de la Diputació del General de Cathalunya
y los visitadors de dita casa de la Diputació, en
Barcelona residints.

Lo rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat
servit enviar-nos un real orde firmat de sa real
mà y despatxat en deguda forma de Canselleria
del Supremo Consell de Aragó, que és del tenor
següent:

«El rey. Spectable don Vicente Gonzaga, gentil
hombre de mi cámara de mi Consejo de Guerra,
mi lugarteniente y capitán general.

Por vuestra carta de 15 desse y los dos papeles dessa
Real Audiencia de 10 y 13 del mismo, que con
ella embiares, he entendido que en esta nueva in-
saculación que mandé hazer para las bolsas de la
Visita de la Diputación, al tiempo de su estrac-
ción se han ofrecido las excepciones que ha oppues-
to, a algunos que sortearon, el procurador fiscal
del General, de que daré qüenta para que sobre
ellas mande declarar lo que haya de hazerse. Y,
haviéndose visto muy particularmente en esse mi
Consejo Supremo, ha paresido que, en quanto al
doctor Melcior Vallés, de Lérida, que sorteó en el
officio de assessor, y Juan Pablo Bruniquer, que
sorteó en el de escrivano mayor, no han de ser ad-
mitidos, por la razón de que pueden ser visitados.
El primero por haver sido el triennio passado a-
ssessor del diputado local de dicha ciudad de Léri-
da, y el segundo por obtener el officio de albarane-
ro de la Bolla de la colecta de Barcelona. En
respecto de micer Francisco Falcó, que sorteó en el
officio de visitador por el brazo militar y se le op-
puso la excepción por haver antes sorteado micer
Juan Baptista Falcó, su ermano, y en su lugar
sorteó micer Francisco Sunyer, sobre que, por par-
te de Falcó, se ha recurrido a la Audiencia, sin
embargo, de lo que los doctores della representan,
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ha paresido que es razón que dos ermanos no sean
a un mismo tiempo visitadores, y, assí, daréys or-
den que se execute y sea //20v // admitido al dicho
officio el dicho Sunyer. Datada en Madrid a XX-
VIII de agosto MDCLXV. Yo el rey.

Vidit don Christophorus Crespi, vicecancellarius.
Vidit don Georgius Castellvi. Vidit Exea, regens.
Vidit don Michael de Çalba. Vidit Vilosa, regens.
Vidit don Antonius Ferrer. Don Didacus de
Sada, secretarius.

Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sian ab tota forsa cumplits y executats,
y tingan prompta y cumplida execució, vos diem
y manam que en continent vos serà entregat
aquest real orde, sens mora y dilació alguna, po-
seu en execució lo precalendat real orde de sa
magestat, per ser esta sa real voluntat y nostra.
Datat en Barcelona als XII de septembre MDCLXV.
Don Vizente Gonzaga.

Vidit don Franciscus de Pons, cancellarius. Anto-
nius Reart.

In curie locumtenentie, quinto folio XXIII.

Vuestra excelencia manda a los diputados y oydo-
res de qüentas y visitadores de la Diputación del
General de Cathaluña pongan en execución la
orden de su magestad arriba expressada».

22r Procuraa per a renunciar lo offici de dressaner
del General en favor del reverent Miquel Cam-
bras, prevere y beneficiat de la Santa Seu de Bar-
celona.

A.

Die nona mensis augusti anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo sexagesimo secun-
do, Barcinone. Petrus Martir Ferrer, notarius
publicus Barchinone, drassanerius Generalis Ca-
talonie, gratis, et cetera, constituit et ordinavit
procuratores suos certos, et cetera, itaquod, et cete-
ra, magnificum Ludovicum Ferrer, utriusque
iuris et de regio concilio doctorem, dominam Ma-
riam Ferrer, uxorem dicti magnifici Ludovi Fe-
rrer, Joannem Alos, medicine doctorem, Bartho-
lomemum Plea, notarium publicum Barchinone,
et Josephum Melich, civem honoratum Barchino-
ne, licet absentes, et cetera, et quemlibet eorum
insolidum ad videlicet, pro dicto constituente et
eius nomine coram admodum illustribus dominis
deputatis et auditoribus computorum Generalis

Catalonie, qui nunc sunt et pro tempore fuerint
semel et pluries comparendum, et dictum eius of-
ficium drassanerii iamdicti Generalis, in manu
et posse dictorum dominorum deputatorum et
auditorum computorum, // 22v // in favorem
persone seu personarum eisdem dominis procura-
toribus constitutis seu cuilibet eorum insolidum
benevise seu benevisarum, et per eos procuratores
constitutos seu eorum quemlibet nominande seu
designande seu nominandarum et designanda-
rum, semel et pluries, renunciandum et eam seu
earum de dicto oficio provideri iuxta formam ge-
neralium constitutionum presentis Principatus
Cathalonie, capitulorum et actuum curiarum,
usum, practicam, stilum et observanciam dicti
Generalis, et renunciacionem seu renunciaciones
huiusmodi admitti petendum, instandum et su-
plicandum, et de his quecunque in instrumenta
utilia et necessaria seu quomodolibet opportuna
faciendum et firmandum, et pro his quascumque
suplicaciones tam verbo quam scriptis offeren-
dum, porrigendum et presentandum. Et demum,
et cetera, promissit habere rattum, et cetera, et
non revocare, et cetera.

Testes sunt Michael Tauler, // s.n.r // philosophie
profesor, et Hieronymus Gali, scriptor, Barchino-
ne degentes.

In quorum fidem ego Hieronymus Gali, auctori-
tate regiam notarius civis Barcinone, hic me
subscribo et meum quo utor appono sig+num.

23/2r Procuraa per a renunciar y resignar lo offici de
albaraner de la Bolla del General de Cathalunya
que obté Joan Pau Bruniquer.

B.

Ego Joannes Paulus Bruniquer, notarius publicus
Barcinone ac albaranerius Bolle Generalis Cata-
lonie, tabule presentis civitatis Barchinone, gratis,
et cetera, constituo et ordino procuratores meos
certos, et cetera, ita quod, et cetera, vos dominam
Ceciliam Juliol et Bruniquer, sororem meam, vi-
duam honorabilis Joannis Juliol, quondam, mer-
catoris, civis Barchinone, his presentem, magnifi-
cos Joannem Baptistam Pastor, Franciscum Bru
et de Olzina, civem honoratum Barchinone, Hie-
ronymum Talavera et Joannem Palmarola, utrius-
que iuris doctores, Barcinone populatos, licet ab-
sentes, et cetera, et quemlibet vestrum insolidum.
Itaquod ad videlicet pro me et meo nomine dictum
officium albaranerii dictus bulle Generalis Ca-
thalonie tabule presentis civitatis Barcinone, cum
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omnibus iuribus et pertinenciis illius universis in
manibus et posse admodum illustrium domino-
rum deputatorum et auditorum computorum
dicte Generalis Cathalonie, in seu ad favorem
persone cuiuslibet vestrum seu alterius cuiusvis
personi vobis et cuilibet vestrum dictis dominis de-
putatis et auditoribus computorum presentande
seu nominande et pure, libere et simpliciter, et abs-
que ulla condicione reservacione seu retencione re-
signandum, // 23/2v // renunciandum et ceden-
dum et dictas resignacionem, renunciacionem et
cessionem recipi et admitti petendum, supplican-
dum et obtinendum, ita et taliter quod ille in
cuius favorem dictum officum per vos, seu quemli-
bet vestrum, resignatum, renunciatum et cessum
fuerit de eodem officio iuribusque et pertinenciis
illius universis valide providetur et provideri
mandetur, protestandum quo que si opus fuerit
requirendum et monendum et protestatis requisi-
tis et monitis ex adverso respondendum, replican-
dum, triplicandum et ultra, et inde de et pro pre-
missis omnibus et singulis instrumenta quecumque
necessaria et opportuna ac vobis benevissa facien-
dum seu fieri faciendum, instandum et requiren-
dum. Et demum generaliter, et cetera, promittens
habere ratum, et cetera, et non revocare, et cetera.
Actum est hoc Barcinone, die sexto mensis februa-
rii anno a Nativitate Domini millessimo sexcen-
tessimo quinquagessimo sexto.

Testes sunt Maginus Malagarriga, medecine prac-
ticans, et Joannes Burnau, ataconator, cives Bar-
cinone.

Premissis licet aliena manu scriptis fidem facio
ego, Petrus Martir Llunell, regia auctoritate no-
tarius publicus Barcinone, hec propria subscri-
bens manu, et cetera.

23/3r A.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representen a vostra ex-
cel·lència que lo die de aïr, que comptavam a 17
del corrent mes de setembre, en virtut de un
real decret de vostra excel·lència despedit ab de-
guda forma de Cancellaria en el qual y havia in-
clús un real orde de sa magestat, Déu lo guarde,
ab lo qual sa magestat és estat servit declarar
que lo doctor Melchior Vallès y Juan Bruni-
quer, notari, no podian obtenir los officis en
què avian sortejat, ço és, dit Vallès de assessor y
dit Bruniquer de scrivà major de la visita, per-
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què los dos podian ser visitats, lo primer perquè
era estat assessor del deputat local de Lleyda y
lo altre perquè és albaraner de la Bolla, procehi-
ren ab los visitadors a fer extracció de dits dos
officis. Y en scrivà major sortejà Bonaventura
Torres, notari, qui ja era estat extret ajudant de
dit scrivà major, lo qual obta. Y en lo dit offici
obtenia dit Torres fonch extret Balthazar Oriol
y Mercer, al qual lo procurador fiscal opposà
que no podia tenir dit offici per ser scrivà de
manament y axí bé official real. Los quals, se-
gons lo capítol 36 del nou redrés, Corts 1599 y
altres capítols anteriors, no podan obtenir nin-
gun offici en lo General. Y dits scrivans de ma-
nament sempre són estats inhabilitats per los of-
ficis del General, com consta de la certificatòria
que·s presenta, y por la extracció de la Madalena
proppassada fonch en aquexa mateixa manera
inhabilitat Anton Ricart, scrivà de manament,
lo qual està insiculat a deputat militar, y vostra
excel·lència, ab son real decret de Cancellaria,
dat en Barcelona a 22 de juliol proppassat, op-
possà de la inhabilitació conformant-se ab la
causa era estat inhabilitat //23/3v // ell y los de-
més. La qual excepsió resta més justificada ab lo
paper se presentà a vostra excel·lència per los
deputats y oÿdors de comptes predecessors a 9
de setembre, 1664, aserca de la pretensió tenian
dels scrivans de manament, etcètera, de concór-
rer en las bossas de deputats y oÿdors de comp-
tes y demés officis de la casa de la Deputació, de
la qual pretenció havian presentat memorial a sa
magestat. Y fou servit sa magestat ordenar que
los deputats fossen ohits en orde a dit fet, per lo
qual donaren dit paper, còpia del qual se pre-
senta a vostra excel·lència. Y no havent sa ma-
gestat fins vuy manat altra cosa ni presa resolu-
ció se veu no té lloch la pretensió de dits
scrivans de manament, per obstar-los dits capí-
tols de Cort y observansa de la casa. Per tant y
altrement, donan notícia a vostra excel·lència de
la dita excepció, perquè sia servit ordenar y
resòlrer lo que sia més convenient en benefici
públich y observança dels capítols de Cort, que
ho rebran a singular mercè.

28/1r A.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als assessors y advocat fiscal baix
firmats acerca si deven consentir al jurament
que vol prestar lo excel·lentíssim senyor don Vi-
cente Gonzaga com a lloctinent y capità general
de sa magestat del rey don Carlos, nostre se-
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nyor, que Déu guarde, en virtut del real privile-
gi concedit per lo resíduo de son trienni per sa
magestat de la senyora reyna, tudora y curadora
del rey, nostre senyor, y governadora general de
tots sos regnes y estats, dat a 19 de setembre,
1669, conforme ho encarregà y manà sa mages-
tat ab sa real carta de 20 de dit mes de setembre,
y axí mateix si deven ordenar al síndic del Gene-
ral que assistesca al dit jurament encara que sa
magestat del rey, nostre senyor, no haja prestat
lo jurament acostumat de guardar la carta del
Bovatje, los usatjes, constitucions, capítols y ac-
tes de Cort, usos, costums, privilegis generals y
particulars de Cathalunya de la manera que han
acostumat fer los sereníssims senyors reys pre-
decessors seus, vist lo capítol 27, comensant
«Nostres successors», de la segona Cort cele-
brada per lo senyor rey don Jaume Segon en
Barcelona lo any 1299, vist lo privilegi del se-
nyor rey don Pere Ters, concedit en la ciutat de
Barcelona y dat en aquella a 14 //28/1v // de las
calendas de novembre, 1339, vist lo capítol 22
comensant «Poc valdria» de la primera Cort ce-
lebrada per lo senyor rey don Fernando Segon
en lo any 1481, vistos los juraments prestats per
diversos senyors reys de Aragó, segons la dispo-
sició de dit capítol 27 y thenor de dit privilegi,
encara que molts de dits sereníssims senyors
reys de Aragó, predecessors de sa magestat,
hans de usar de la potestat y preheminència real
en aquest principat de Cathalunya han acostu-
mat venir personalment a prestar dit jurament
en aquell, emperò, attès y considerat que en los
temps passats, havent vingut lo cas de successió
de nous senyors reys, moltas vegadas, trobant-
se absents de aquest Principat y ocupats en co-
sas graves de sos regnes o altrament impedits,
de manera que ab brevedat no podian venir a est
Principat ha prestar dit jurament, dits senyors
reys han nomenats ministres y officials seus per
administrar justícia, y aquells són estats adme-
sos ab voluntat del Principat. Com se veu en las
successions del senyor rey don Martí, del senyor
rey don Ferrando lo Primer, del senyor empera-
dor don Carlos Quint, del senyor rey don Felip
Primer, del rey don Felip Segon y del rey don
Felip Tercer, pare del rey, nostre senyor, y de al-
tres reys y senyors nostres. Considerant també
que sa magestat, ab dita real cartaa, donà causas
legítimas y molt justas, las quals per lo present
no donan lloch // 28/2r // a la vinguda del rey,
nostre senyor, per prestar lo dit jurament, pro-
metent sa magestat que en donant lloch la poca
edat del rey, nostre senyor, y la disposició y estat
dels negocis de sos regnes, nostre senyor en ell
per jurar las constitucions, considerant així ma-
teix que, no consentint a dit jurament entretant
que lo rey nostre senyor tarda a venir a jurar, pa-

tirie molt la administració de la justícia, la qual
convé sia administrada per ministres de tanta
auctoritat com acostuman ser los excel·lentís-
sims senyors lloctinents generals, y del contrari
se’n porian seguir molts danys al bé universal
del Principat y particulars, los quals inconve-
nients, advertint y considerant los deputats que
eran en lo any 1621, seguida la mort del sere-
níssim senyor rey don Felip Segon y estant en
Madrit sa magestat del senyor rey don Felip
Tercer, a qui tocava la legítima successió del
present Principat y comptats, consentiren al ju-
rament de son lloctinent general, que fonch lo
excel·lentíssim senyor duc de Alcalà, y admete-
ren son privilegi encara que sa magestat no ha-
gués jurat, y per las mateixas rahons per los de-
putats que eran lo any 1598, seguida la mort del
senyor rey don Felip Primer, fonc admès lo ju-
rament del excel·lentíssimo duc de Feria, llocti-
nent del //28/2v // senyor rey don Felip Segon,
fill y successor de dit senyor rey don Felip Pri-
mer. Y attenent que ja los deputats que foren en
lo any 1518, seguida la mort del senyor rey don
Fernando y essent en Flandes lo sereníssim
príncep don Carlos, successor en dit Principat y
comptats, escrigueren una carta al governador
general dels regnes de la Corona de Aragó, ar-
cabisbe de Çaragossa, suplicant-lo intercedís ab
lo senyor príncep don Carlos enviàs a est Princi-
pat un lloctinent general seu per a què regís y
governàs aquest, no obstant que dit sereníssim
príncep no hagués prestat lo jurament acostu-
mat. Attenent també y considerant que havent-i
hagut llarg debat y qüestió en lo any 1623 so-
bre la admissió del excel·lentíssim senyor don
Juan Sentís, bisbe de Barcelona, per no haver
encara jurat lo sereníssim rey don Felip Ters, fi-
nalment als 6 de janer, 1623, precehint vot y
parer dels magnífichs assessors y advocat fiscal
del General y doctors consulents applicats y
precehint també consell dels braços per est ef-
fecte convocats, fonc deliberat per los deputats
que lo síndic del General assistís al dit jurament
ab sas sòlitas protestas y altras a major cautela
que a part se ordenaren per a què no·s fes preju-
dici als usatjes, constitucions, privilegis // 28/3r
// y altres drets, per tant y altrament, los asses-
sors y advocat fiscal infrascrits són de vot y parer
y aconsellan als molt il·lustres senyors deputats
y oÿdors de comptes que per aquesta vegada
tantsolament y ab las protestas ordinàrias que se
acostuman fer y juntament ab las protestacions
particulars subsegüents, y no sens aquestas,
consentan al dit jurament fahedor per lo ex-
cel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga, com
a llochtinent general de sa magestat, y que or-
denen al síndic que assistesca en aquells y ma-
nen al scrivà major continue y buide dit privilegi
en son lloch acostumat. Las quals protestas par-
ticulars són com se segueixan: «Los deputats y
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oÿdors de comptes del General de Cathalunya,
als 25 del corrent mes de setembre, 1665, han
rebut una real carta de la senyora reyna, tudora
y curadora del rey don Carlos, son fill, senyor
nostre, que Déu guarde, y governadora univer-
sal de tots sos regnes, dada en Madrid a 20 del
corrent mes, lo que los avisa de la mort del rey,
nostre senyor, Phelip Tercer, que està en la glò-
ria, y que en dit nom és estada servida nomenar
a vostra excel·lència per son lloctinent y capità
general en lo present Principat y comptat de
Cerdanya, enviant per dit efecte lo real privilegi,
preferint també que per sos negocis urgents de
la monarchia y poca edat de sa magestat no li és
posible venir personalment a jurar los usatges,
constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis
y altras gràcias en la forma acostumada, offerint,
baix la paraula //28/3v //real, que lo més prest li
serà possible farà mercè al present Principat de
honrar-lo ab sa real presència per a prestar lo
acostumat jurament ab la forma an acostumat
los sereníssims reys sos predecessors. Y encara
que los deputats an sempre pretès que sa ma-
gestat devia abstenir-se de la crehació y nomina-
ció de lloctinent y capità general en los dits
Principat y comptat sens haver primer sa mages-
tat jurat personalment los usatjes, constitu-
cions, capítols y actes de Cort de Cathalunya,
privilegis, gràcias, concessions y perrogativas
concedidas y atorgadas a dit Principat y comp-
tat y a las personas eclesiàsticas, militars y reals,
ciutats, vilas, llochs y col·legis de aquells, axí en
general com en particular, emperò, considerant
que la senyora reyna, ab dita sa real carta, donà
justas y urgents causas y rahons de no poder ve-
nir lo rey, nostre senyor, a jurar personalment
en lo present Principat y comptat las ditas cons-
titucions y altres drets, confiats de la promesa y
seguretat de què en donar lloch los negocis de
sos regnes ab la major brevedat vindrà a aquest
Principat per a prestar jurament, desijant los
dits deputats y oÿdors regonèxer las moltas
mercès han rebudas de sa magestat del rey, nos-
tre senyor, don Phelip Ters, de ditxosa memò-
ria, y de mostrar-se promptes y obedients vas-
salls de sa magestat, de qui esperan rèbrer
majors mercès, y volent per sa part assistir en tot
lo que és benefici públic y de major convenièn-
cia de la monarchia y de aquestos Principat y
comtats, per tant, per aquesta vegada tantsola-
ment, y ab què no puga ésser tret en conse-
qüència y sens prejudici o derrogació del capítol
27, comensant: “Nostres succehidors”, del rey
don Jaime Segon, en la segona Cort de Barcelo-
na, any 1299, y del privilegi del // 28/4r // sere-
níssim rey don Pere Ters, concedit a la ciutat de
Barcelona, dat a 14 de las calendas de novem-
bre, 1339, y del capítol 22, comensant “Poc
valdria”, del rey don Fernando Segon, en la pre-
sent Cort de Barcelona, any 1481, si y en quant
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sian contràrias o altrament prejudicials al pre-
sent acte y sens prejudici dels demés usatjes,
constitucions y capítols y actes de Cort, usos y
costums, privilegis generals y particulars y de
qualsevol dret, als quals no entenen prejudicar,
ans bé volan y entenan que en tot cas romangan
salvos y il·lesos y en llur força y valor y ab tota
plenitut y integritat, sens prejudici, derogació
de aquells, los dits deputats y oÿdors consentan
al jurament que vostra excel·lència vol prestar y
suplican y instan que vostra excel·lència sia ser-
vit acceptar ditas protestas y salvetats en quant
són conformes als usatges, constitucions, capí-
tols y actes de Cort y altres drets de la terra, usos
y costums de requesta y als privilegis generals y
particulars y a totas las altras cosas alt referidas,
y requireixen al notari que esta escriptura sia
continuada al peu del jurament fahedor per vos-
tra excel·lència.»

Vidal y Roca, assessor. Prior Jalpi et Julia, fisci
generalis, assessor. Sabater y Gleu, assessor.

28/4r B.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen que, havent lo die de avui
rebuda una carta real, dada en Madrid a 20 de
setembre 1665, de la magestat de la reyna, nos-
tra senyora, com a tudora y curadora del rey
don Carlos, nostre senyor, que Déu guarde, y
governadora general de tots sos regnes, per
medi del noble don Joan de Marimon, regent la
real thesoreria, ab la qual los avisa com Déu és
estat servit aportar-se’n per assí lo rey don Felip
Ters, nostre senyor, de felís recordació, dexan-
la tudora de dit senyor rey don Carlos y gover-
nadora de tots sos regnes, del qual avís han res-
tat ab lo sentiment degut, y juntament los avisa
sa magestat com ha ordenat que vostra
excel·lència continuàs lo resíduum del trienni
de lloctinent y capità general, y que per dit ef-
fecte havia concedit a vostra excel·lència nou
privilegi de lloctinent y capità general, lo qual
privilegi és estat servit vostra excel·lència remè-
trer-lo a son consistori per dit don Joan de Ma-
rymon, lo qual privilegi han remès als assessors
y advocat fiscal del General per a què lo regone-
guessen y los aconsellassen lo que devian fer, y
dits assessors han aconsellat que, segons lo pre-
sent estat de la monarquia y la paraula real de la
reyna, nostra senyora, de què quant més prest
serà posible aportarà a dit senyor rey don Carlos
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al present Principat per honrar-lo ab sa real
presència y per a jurar las constitucions, podian
assistir al jurament ha de prestar vostra
excel·lència per medi del síndich fent las protes-
tas que se han acostumat per en semblants ca-
sos, y especial protesta de no traure’s en conse-
qüència lo present acte de jurament, com altras
vegadas se és acostumat, per ço, los dits depu-
tats y oÿdors, desitjant com és just acudir al real
servey per tots los medis possibles, donan notí-
cia a vostra excel·lència com han deliberat que
se admetés lo dit privilegi de vostra excel·lència
y jurament, y que per lo síndich del General se
asistesca en dit jurament a la hora que vostra ex-
cel·lència serà servit assenyalar, ab las protesta-
cions que a vostra excel·lència en lo acte del ju-
rament se presentaran per dit síndich en assò, a
sa magestat per sa natural fidelitat y amor y ab
confiansa de la fe y paraula real de la reyna, nos-
tra senyora, // 28/4v // donada ab sa real carta,
ab què aquest acte no puga ser tret en conse-
qüènsia en ningun temps y sens prejudici de las
generals constitucions, capítols, actes de Cort,
privilegis y drets de la pàtria, suplicant a vostra
excel·lència sie servit consolar est Principat y
ciutat jurant lo die de vuy si és possible, que dits
deputats y oÿdors ho rebran a singular mercè.

29r A.

Señoresa diputados del General de Cataluña.

El sentimiento que ha causado a vuestra señoría
la pérdida grande que hemos echo en la muerte de
su magestad es muy proprio de la fineza, affecto y
lealtad con que vuestra señoría se emplea en el
real servicio, sobresaliendo tanto más quanto en
la ocassión pressente ha obrado vuestra señoría,
admitiendo los nuevos despachos que la reyna,
nuestra señora, fue servida remitirme para la
continuación de mi triennio. Y sin embargo que
lo represento a su magestad, significando la aten-
ción de vuestra señoría, no he querido dejar de
hazer estos officios de reconozimiento, y con lo que
de mi parte manifestará a vuestra señoría don
Domingo Fania de Londoño, mi secretario, pu-
diendo assegurarse vuestra señoría que me apli-
caré en todas las ocassiones de su servicio y combe-
niencias al desempeño de las obligaciones en que
vuestra señoría me ha puesto. Guarde Dios a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 26 de
septiembre de 1665. Don Vicente Gonzaga.

32/1r A. Diea vigessimo mensis septembris anno a Nati-
vitate Domini millessimo sexgentessimo sexagesi-
mo quinto.

Ego Salvador Bordes, notarius, civis civitatis
Dertuse et deputatus localis presentis civitatis
Dertuse et eius collecta, gratis, et cetera, dicto
nomine facio, constituo, creo et solempniter ordi-
no procuratorem meum, certum et cetera, ita-
quod, et cetera, admodum dominum Vincen-
tium Preixens, presbiterum, sacre theologie
doctoris, archidiaconus maiorem, canonicum et
prepositum Sedis Dertose, Barchinone residen-
tem, absentem, et cetera, ad videlicet pro me,
dicto nomine, et nomine meo comparendum co-
ram admodum illustribus dominis deputatis et
auditoribus computorum Generalis Cathalonie
et eius consistorio, et alibi ubi expediat, et re-
nunciandum possessionem apprehensam per me
de dicto officio deputatis localis dicte civitatis
Dertuse et eius collecta, et pro inde quacumque
instrumenta necessaria et opportuna faciendum
seu fieri faciendum, instandum et requiren-
dum, et demum, promitto habere rattum, et ce-
tera, et non revocare, et cetera, sub bonorum me-
orum omnium obligacione et hipotheca, et
cetera. Actum Dertusa, et cetera.

Testes sunt magnificus Augustinus Pinyana,
utrisque juris et Regie Audiencie principatus
Cathalonie doctor, civis honoratus Barchinone, et
Paulus Dega, famulus dicti domini Augustini
Pinyana, Dertusa reperti.

In quorum omnium et singulorum propria
manu scriptorum fidem et testimonium premis-
sorum ego, Salvator Bordes, civis civitatis Dertu-
se, auctoritatibus appostolica et regia notarius
publicus, hic me subscribo et meum appono
sig+num.

32/2r A.

Dieb lune vigessima octava mensis septembris
anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessi-
mo sexagessimo quinto.

E lo mateix dia dits molt il·lustres senyors don
Joan Costa, canonge de la Santa Iglésia de Tor-
tosa, don Joan Baptista Falcó, lo senyor Jacinto
Llobregat y Amell, visitadors instructors de
processos, y lo senyor Francesch Alòs, també
visitador, estant consitorialment ajuntats, attès
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y considerat que en jornada de XXVI del corrent
mes de setembre fonch deliberat que, a obs y
afers de la present visita, fossen servits los molt
il·lustres senyors diputats manar deliberar ésser
girada una considerable quantitat, la qual fins
vuy, encara que representat a dits senyors dipu-
tats per lo magnífich Gerònym de Cornet y Ça-
cirera, donsell, procurador fiscal de la visita, en-
viat a dits senyors deputats per part del present
consistori, per encara no és estada deliberada,
per causa, al que·s creu, de no aver-se expressa-
da la quantitat certa, per ço, atès així y conside-
rat que la precissa occasió y manester de diner
se offereix al dit present consistori no puga
admètrer moras ni tardansas algunas, és estat
per dit consistori deliberat que de nou sie re-
presentat a dits molt il·lustres senyors deputats
sian servits, per affers y obs de la visita, de pec-
cúnies de la Generalitat, manar girar a don
Francisco Vila, servint lo offici de regent los
comptes del General de Catalunya, tres mília
lliures // 32/2v // per ara y a bon compte dels
gastos fahedors y demés cosas convenients per
la dita visita. Y perquè la present deliberació
tingue son degut effecte deliberen que aquella
sie notificada a dits molt il·lustres senyors de-
putats per lo magnífich procurador fiscal de la
present visita.

Don Joan Baptista Falcó, visitador. Lo doctor
Juan Costa, canonge de la Santa Iglésia de Tor-
tosa, visitador. Jaume Llobregat Amell, visita-
dor. Francesc Alòs, visitador. Scriba maior Ge-
neralis Catalonie Bonaventura Torres, notarius
publicus Barcinone.

33/1r B.

Molta il·lustre senyor.

Lo procurador fiscal del General de Cathalunya
representa a vostra senyoria de què fra don Joan
Magarola, camarer de Ripoll, fonch extret dels
visitadors ecclesiàstichs per lo trienni proppas-
sat, lo qual jurà en la forma acostumada en mà
de vostra senyoria, y morí aprés, als 24 del cor-
rent mes de setembre. En ocasió que lo número
dels visitadors no és estat may cumplit, per no
haver comparegut mossèn Francisco Sunyer,
extret en atre de visitadors per lo stament mili-
tar, y com en lo capítol 1, Corts 1599, stiga dis-
posat que, en cas no comparega dins quinse dies
algú dels extrets, se fassa altra extracció ab lo
mateix termini fins lo número stiga cumplit, lo
que no seria si no·s feya nova extracció en lloch
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de dit don Joan Magarola, per ço, lo procura-
dor fiscal proposa dubte a vostra senyoria si se
ha de fer ho no nova extracció en lloch de dit
don Joan, attenent que fins ara, no obstant à fe-
tes moltes diligències, no à trobat exemplar
semblant, supplicant a vostra senyoria sie servit,
en observança del capítol 39 de dites Corts de-
clarar dit dubte y interpretar dit capítol 1 ab los
magnífichs assessors, si dit capítol se ha de en-
téndrer que se fasse nova extracció de visitadors
si algú dels extrets no compareixerà fins lo nú-
mero estiga cumplert com si mor algú dels visi-
tadors que ja han jurat ans que lo número sie
cumplit, com ho spera de vostra senyoria. Los
drets fiscals sempre salvo. Officio et cetera. Altis-
simus, et cetera. De Jalpi, fisci Generalis advoca-
tus.

Oblata die XXX septembris MDCLXV, in consisto-
rio, et cetera. Et domini deputati, intervenienti-
bus dominis auditoribus //33/1v // computorum,
commisserunt huiusmodi dubio magnificis asses-
soribus qui unacum suis dominacionibus illid vi-
deant examinent et concludant servata capituli
curie forma. Bonaventura Vila, scriva maioris
Generalis Catalonie, subrogatus.

Nosaltres, los deputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya en Barcelona residins y
los assessors del dit General, usant de la facul-
tat per la cort nosaltres concedida en lo capítol
XXXIX, Corts 1599, aserca de la forma de la de-
claració dels dubtes suscitats sobre la intel·li-
gència de algunas paraulas dels capítols de Cort
sobre las quals serà sucitat dubte, vista la supli-
cació presentada per lo procurador fiscal lo dia
present, en la qual proposa dubte sobre la in-
tel·ligència de las paraulas del capítol 1 de ditas
Corts, ibi: «Y que semblant extracció se fassa ab
lo mateix termini de quinse dies fins que lo nú-
mero estiga cumplit», és a saber, si se ha de en-
téndrer tant en lo cas que algú dels visitadors
després de ser extret y haver jurat ser mort antes
de fer cumplir lo número de nou visitadors com
en lo cas que dins quinse dies lo qui serà extret
no havia comparegut, com se disposa en dit ca-
pítol 1, de manera que tant en un cas com en al-
tre se haja de fer nova extracció, y per conse-
güent si no obstant que fra don Juan Magarola,
camarer de Ripoll, hagués jurat en lo offici de
altre dels visitadors ecclesiàstichs, emperò per
quant morí als 24 del corrent, y així bé antes de
ser cumplert lo número de nou visitadors, per
no haver encara comparagut micer Francisco
Sunyer, extret en altre dels visitadors per lo esta-
ment militar, se ha de fer nova extracció en
lloch de aquell, vist los dits capítols 1 y 39 de las
ditas Corts 1599, vist lo dit dupte proposat per
lo procurador fiscal y la comissió de la declara-
ció de aquell, vist lo que se havia de vèurer, //
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s.n.r //attès que segons la sèrie y tenor del dit ca-
pítol 1, Corts 1599, resulta que la intenció y
mente de la Cort de què se extraguessen nous
visitadors y que se procehís a fer extraccions en
lloch de aquells que no comparexarian fins que
lo número de nou estiga cumplit, y faltant algú
dels visitadors per mort lo interim que tardan a
comparéxer los demés extrets no és verdader dir
que sia cumplert lo número, y així concorra en
lo cas de mort la mateixa rahó de fer nova ex-
tracció que en lo cas de no comparéixer, per no
ésser cumplert lo número, per ço, estas y altras
cosas attesas, los dits deputats y oÿdos y asses-
sors del General declaran lo dit dubte, ço és,
que las sobreditas paraulas del capítol 1, Corts
1599, se han de enténdrer y entenan en lo cas
que lo número dels nou visitadors no és estat
cumplit, tant per haver-se mort algú dels visita-
dors com per no haver comparagut algú dels ex-
trets, fins sia cumplit lo número de nou visita-
dors. Cumplit emperò que sia lo número de
nou visitadors no·s puga procehir a fer nova ex-
tracció per mort de algú o alguns de aquells
mentres que n’i resten la major part y de tots es-
taments. Y així declaran que en lloch de dit don
Juan Magarola se ha de fer nova extracció, su-
posats fins vuy no és estat cumplit lo número de
nou visitadors per no haver comparegut mossèn
Francisco Sunyer.

Francisco Puigdesalit y Malla. Senyor doctor fra
don Joseph de Magarola. Doctor Miquel Roca.
Vidal y Roca, assessor. Sebater y Gleu, assessor.

35/1r A.

Losa nobles y magnífichs regent la Real Cance-
llaria y doctors de la Real Audiència infrascrits
nomenats per lo molt il·lustres senyors deputats
y oÿdors y visitadors del General de Cathalunya,
sobre si los senyors visitadors poden gastar de
las pecúnias del General per a vestuari de dols
en demostració del degut sentiment de la mort
de la magestat del rey, nostre senyor, don Phe-
lip Ters, de immortal y gloriosa memòria, per
quant dels llibres dels gastos de las visitas dels
anys 1611 y 1621 aportats per los regents los
comptes de dit General y deliberació feta per los
senyors deputats a 28 de abril de 1621 ha cons-
tat que los visitadors del General que ho foren
en dits anys gastaren de les pecúnies del Gene-
ral, girades per los deputats al regent los comp-
tes, per obs y affers de la visita per al vestuari
dels dols dels visitadors en las ocasions de las
morts de las magestats de la senyora reyna dona

Margarita y del senyor rey don Phelip Segon, de
immortal y gloriosa memòria, y parexaria cosa
indecente que lo consistori dels senyors visita-
dors y officials no portassen dol en la ocasió pre-
sent, en demonstració del degut sentiment de la
mort de sa magestat del senyor rey don Phelip
Ters, de immortal y gloriosa memòria, per ço,
són de parer que los senyors visitadors poden
gastar de las pecúnias del General, girades per
los senyors deputats als regent los comptes, las
quantitats seran menester per a vestir-se de dol
y als demés officials de la visita aparexerà als se-
nyors visitadors, no emperò per a gramalles, per
no constar fins vuy acostumar los senyors visita-
dors anar a alguna funció pública consistorial-
ment ab ditas gramalles.

Don Joseph de Casademunt olim de Boxadors, re-
gens. Doctor Luis Ferrer. Doctor Josep Rull. Don
Joseph Marti y Ferran. Doctor Joseph Aleny. Mi-
cer Aleix Tristany.

35/2r B.

Los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya responent a
una deliberació feta als 28 de setembre del cor-
rent any per los molt il·lustres senyors visitadors
y reportada lo mateix dia en lo consistori dels
deputats per Gerònim Cornet y Çacirera, pro-
curador fiscal de la visita, ab la qual se diu que
als 25 del dit mes de setembre fou per dits visi-
tadors deliberat que a obs y afers de la visita fos-
sen servits los deputats manar deliberar una
quantitat considerable, y que no obstant que
fou axí representat als deputats per lo dit procu-
rador fiscal però que encara no és estada delibe-
rada per causa, segons diuen, crèurer de no ha-
ver-se expressada la quantitat certa, y així que,
com la precisa ocasió y menester de diner se of-
ferís al consistori de la visita no admeta moras ni
tardansas algunas, és estat deliberat que de nou
sia representat als deputats que per afers y obs
de la visita manen girar 3.000 lliures al regent
los comptes del General, per ara y a bon compte
dels gastos fahedors y demés convenients per la
visita, conforme és de véurer de dita delibera-
ció.

Primo, diuen que als 22 de agost, 1665, delibe-
raren // 35/2v // dits deputats fossen giradas al
regent los comptes per obs de la visita 2.000
lliures, y així mateix als 11 dela mes de setembre
proppassat fonch deliberat que fossen giradas
per obs de la dita visita als dit regent los comp-
tes altras 2.000 lliures, ab què fins ara tenan gi-
radas y deliberadas per dit effecte 4.000 lliures.
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2. Diuen que de present los deputats no tenen
diner algú en lo banch ni en la taula de la ciutat
de Barcelona per a poder gastar, deliberar ni gi-
rar, ni tampoc y ha tersas ni quinsenadas caigu-
das de las quals se’n puga valer en prompte per a
poder fer deliberacions ni gastos.

3. Diuen que los dits deputats actualment han
de fer y fan un gasto molt considerable, precís y
necessari que no·s pot escusar ni dilatar per las
demostracions de dol y funeràrias de la mort de
Felip 3, rey y senyor nostre, que gose de glòria,
en observancia del capítol 2, Corts de 1599, y
en execució del orde de sa magestat de sa se-
nyoria, reyna governadora general y tudora y
curadora del rey, nostre senyor, que Déu guar-
de, ab sa carta real, dada en Madrit a 20 del mes
de setembre proppassat.

Per tant y altrament, diuen no ésser-los possi-
bles en la ocasió present girar ditas 3.000 lliu-
ras, y si bé se adverteix no·s trobarà que sian gi-
radas 4.000 lliuras al regent los comptes per
affers de la visita //s.n.r // dins lo primer mes del
termini de aquella, offereixessen, emperó, dits
deputats y oÿdors de comptes, girar la quantitat
que·ls serà possible en haver-los entrats diners,
per al qual effecte faran las diligèncias conve-
nients. Y ab la present donan a vostra senyoria
esta notícia en resposta de dita deliberació.

37/1r A.

Molta il·lustre senyor.

Joan Argila, ciutadà honrat de Barcelona, secre-
tari o escrivà major de la present casa de la De-
putació, Erasme de Lana y Fontanet, donzell,
racional, don Joan Guinart, regent los comptes,
y Joseph Quintana, ciutadà honrat de Barcelo-
na, exactor del General, a vostra senyoria repre-
sentan, com ja en dies passats representaren y
feren sabidor a vostra senyoria, la controvèrsia y
qüestió se havia oferta entre dits scrivà major,
racional, regent los comptes y exactor respecti-
ve, de una, y Francisco Móra y de Marimon,
ciutadà honrat de Barcelona, deffenedor de la
casa del General y Bolla de la present ciutat, de
part altra, per quant dit deffenedor pretenia
presehir a dits sobreanomenats quatra officials
en las funccions per vostra senyoria fahedoras
de dols y funeràrias per la mort del rey, don
Phelip Terçer, senyor nostre, que està en glòria.
Y havent-se altercaiat y batuda la matèria per
vostra senyoria, los magnífichs assessors y advo-
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cat fiscal de la present casa y hoÿdors, si bé no-
més que de paraula, per ésser tant curt lo temps
y no donar lloch a poder fer proves de judiçi las
pretencions y fonaments de les parts y ésser cosa
tocant a justícia, fou vostra senyoria servit pen-
dre resolució que per hara y fins a tant que lo
temps donàs lloch oportú per poder-çe deduhir
en judici y sens perjudicar-se ninguna de las
parts, antes aquellas y quiscuna de ellas restants
salves y segures en sas pretencions y proves dits
quatre officials, ço és, scrivà major, racional, re-
gent los comptes y exactor, presehissen la una
vegada a dit deffenador, y la altra vegada dit
deffenedor presehís a dits quatre officials, y axí
interpoladament fins a tant que, com de sobre
està dit, se puga proçehir a judici. Y com dit def-
fenedor recuse lo ajustar-çe al per vostra senyo-
ria, dits magnífichs assessors y advocat fiscal per
hara determinat sinó insistir ab sa pretençió de
precehir a dits officials, per tant y altrament a
vostra senyoria suplican sie servit manar col·lo-
car-los en los puestos acostumats en semblants
occasions. Y particularment en lo any 1621 per
lo dol y funeràries del rey don Phelip Segon, de
gloriosa memòria, en la qual funció, com consta
// 37/1v // en lo dietari del trienni 1620, sots
jornada de 4 de maig, 1621, consta que dit
scrivà major, juntament ab un dels magnífichs
assessors de la present casa, hanà fent filera al
costat del senyor deputat eclesiàstich, lo racio-
nal, ab companyia de altre assessor, hanà ab lo
senyor deputat militar, lo regent los comptes,
ab lo magnífich advocat fiscal, hanà ab lo senyor
deputat real, y lo exactor ab lo senyor oÿdor
eclesiàstich, sens que dit deffenedor anàs col·lo-
cat ni antes ni interposat ab dits quatra officials
per quant aquell no tenia lloch en las funcions
públicas feïa la present casa, com així consta del
ditxo de dit Francisco Móra. Ni tampoch pot
al·legar en pocesió lo dir que en lo any 1643,
quant se feren las funeràries per lo rey Lluís
Tretze, que en glòria sia, los molt il·lustres se-
nyors deputats que aleshores heren colocasen a
dit defenedor ab lo senyor deputat eclesiàstich,
per quant per ningun cap té lloch dita poçesió.
Primerament perquè lo escrivà major, racional y
regent los comptes que aleshores heren protes-
taren de tots perjudicis, y en las demés ocasions
se han offert funccions públicas en la present
casa si dits quatra officials veÿhen a dit defene-
dor ab los senyors deputats se abstenihen de
anar ab lo consistori, y altres vegades tornant a
revocar las protestas y per lo tant no haver tin-
gut dit deffenedor pacífica poçessió. Segona-
ment, que en la ocasió al·lega dit deffenedor lo
col·locaren en dita funció del any 1643, here en
temps governaven las armas de França, y en dit
temps ni en tot lo que duraren las alteracions
fins que la present ciutat de Barcelona fou re-
duhida a la obediència del rey, nostre senyor, de

[ 1665 ]

a. suplicació intercalada entre els folis 36v i 37r del trienni
1665-1668.



gloriosa memòria, no poden tenir subsistència,
lloch ni fer examplar poçesió alguna, com axí
estiga declarat ab sentència proferida per lo
il·lustre y molt reverent senyor canceller al pri-
mer de desembre, 1659, en la causa verbal que
devant dit senyor canceller se aportava entre
Hierònym Valls, droguer, de una, y Pere Pau
Pinyol, candeler de çera, de part altre, com de
dita çentència consta, còpia de auctèntica de la
qual offerexen dits quatra officials donar a vos-
tra senyoria en temps oportú. Per lo que dits
scrivà major, racional, regent los comptes y
exactor a vostra senyoria suplican sia de son ser-
vey manar col·locar-los en los mateixos puestos
foren col·locats en dit any //s.n.r // 1621 y antes
d’ell, com per part de dits quatra officials se veu
clara la poçesió de dita precedència, que a més
és de justícia dits suplicants ho tindran a singu-
lar marçè de la mà de vostra senyoria, etcètera.
Officio. Altissimus, et cetera.

De Cancer.

Oblata die VI octobris MDCLXV, in consistorio, et
cetera. Bonaventura Vila, scriba maior Genera-
lis Catalonie, subrogatus.

50/1r A.

Diea mercurii XIIII mensis octobris anno a Nati-
vitate Domini MDCLXV.

Los molt il·lustres senyors visitadors instructors
de processos que són lo doctor Joan Costa, ca-
nonge de la Santa Iglésia de Tortosa, don Joan
Baptista Falcó y lo senyor Jaume Llobregat y
Amell, ciutedàb honrat de Barcelona, juntament
ab lo il·lustre senyor doctor fra Joseph Sastre y
Prats, abat de Àmer y Rosas, Francisco Valls y
Frexé, donzell, y Francesch Alòs, mercader,
també visitadors, estant consistorialment ajun-
tats, etcètera, vista la resposta feta per los molt
il·lustres senyors deputats als 3 del corrent a la
deliberació feta per lo present consistori, vista y
representada a dits molt il·lustres senyors depu-
tats y oÿdors als 28 de setembre proppassat,
contenint en effecte dita resposta 4 capítols, ço
és, d’ells, lo primer, que dits molt il·lustres se-
nyors han girat al present consistori ab dos par-
tits lo primer mes 4.000 lliures ab los affers de la
visita; lo 2, que dits senyors no tenen diners en
banch ni taula ni tampoch terças ni quinsenadas
caygudas de què poder-sa valer por de prompte
girar-se e o deliberar diner; lo 3, que a ses senyo-

ries se offareix un inescusable gasto y precís en
las funeràrias de sa magestat, que aterna goze
glòria; y lo 4 y últim, se diu que si bé se adver-
teix no·s troba haver-se lliurades al present con-
sistori de la visita en lo primer mes per los pre-
decessors de sas senyorias 4.000 lliures, ha
aparegut al il·lustre consistori de visita tornar-se
a representar a ses senyories lo mateix que en la
primera dita deliberació deliberà lo present con-
sistori en virtut del capítol primer de Corts del
any 1599. Satisfent als quatre capítols //50/1v //
és estat servit sa senyoria proposar al present
consistori, escusant lliurar la quantitat delibera-
da per dita visita de las 3.000 lliures, lo que no
pot tenir lloch contra la facultat de deliberar té
dit il·lustre consistori de la visita a aquell per dit
primer capítol atribuÿda sens que haje de entrar
en investigació si hi ha diner ho no, lo perquè ni
com se demana, perquè ha vista del què nova-
ment se representa a sa senyoria y és representat
ab dita última deliberació, sia servit deliberar y
manar girar dita quantitat al regent los comptes
del General de Catalunya a obs y hafers de la vi-
sita.

Al segon capítol, deixada la resposta del primer,
per ser veritat lo en ell contengut, se respon que
las terças de las bollas foranas cauen al primer
del present mes de setembre y las de Barcelona
y arrendament inportan quiscun mes 4.000 lliu-
res, poch més o manco.

Al tercer, se diu que així com és precís a ses se-
nyories fer tant justs gastos en demostració del
degut sentiment de la mort de sa magestat, de
immortal y gloriosa memòria, no menos en lo
precís milita per dit present consistori la mateixa
rahó, ans bé militan així altras inescusables.

Al quart y últim capítol, que·s diu que si se ad-
verteix no·s troba haver-se may girat lo present
mes 4.000 lliures com han girades sas senyorias
a la present visita, se diu que en moltas occa-
sions an girat semblant quantitat los predeces-
sors de dits molt il·lustres senyors diputats. Y en
particular en los anys 1656, dietari de visita, foli
11, ha hont se veu la cauthela de 4.000 lliures
en 26 de agost per comensar la visita. Y així en
1629, deliberacions del trienni de dit any, deli-
beració feta per ses senyories als 22 de agost //
s.n.r // de consemblant quantitat. Com així en
dietari de dit molt il·lustre consistori de la De-
putació se troba haver-se girat ab un partit per
ses senyories als 2 de desembre, 1611, 4.000
lliures per comensar dita visita, en foli 16, des-
prés de la controvèrsia y junta de braços se tin-
gué sobre la recusació se féu per part dels prede-
cessors de ses senyories a qui dita junta aconsellà
se pagassen, moguda solament de la disposició
de dit capítol primer de Corts de 1599, enclo-
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hent-se en dita junta haver-se de lliurar-se la
quantitat de ditas 4.000 lliures a sola requisició
dels senyors visitadors.

La qual deliberació, ab la satisfacció de dits 4 ca-
pítols, hordena lo present il·lustre consistori ser
representada a ses senyories per lo magnífich
procurador fiscal de la present visita.

51/2r A.

Señoresa diputados del principado de Cathaluña.

Muy ilustres señores.

He reçevido su carta de vuestra señoría de 3 deste
en que se sirve de darme el pésame de la muerte
del rey, nuestro señor, que santa gloria haya, sig-
nificándome el dolor y desconsuelo con que queda-
va vuestra señoría por tan gran pérdida. Y lo
creo muy bien del amor y obligaciones de vuestra
señoría y de los sugetos que componen esse consisto-
rio, correspondiendo a lo que su magestad estima-
va y amava a todos los naturales desse Prinzipa-
do. Lo que en esta pena nos puede únicamente
servir de consuelo es que se ha hecho la voluntad de
Nuestro Señor, y que su divina magestad, por su
infinita misericordia, nos guardará al rey don
Carlos, nuestro señor, y a la reyna, nuestra seño-
ra, como hemos merecido. El gusto que vuestra se-
ñoría insinúa le ha causado la honrra que me
hizo su magestad es para mí de mucha estimación
y deseo tener ocasiones del servicio de vuestra seño-
ría en que mostrar mi reconocimiento. Dios
guarde a vuestra señoría en su mayor lustre. Ma-
drid, a 10 de octubre, 1665.

Don Christoval Crespí de Valdaura.

51/3r B.

Señoresb diputados del principado de Cataluña.

He recevido su carta de vuestra señoría de 3 deste
y con ella el pésame por la muerte de su magestad,
que goze de Dios, y creo muy bien de vuestra seño-
ría lo que nos acompañar a todos en el justo senti-
miento a tan gran pérdida. Y yo retorno el pésa-
me a vuestra señoría, a quien suplico que en esta
nueba ocupación no me tenga ocioso en su servi-
cio, pues save quanto me precio de verdadero ca-

1174

talán y servidor de vuestra señoría. Que guarde
Dios muchos años. Madrid y octubre de 1665.
Besa las manos de vuestra señoría su mayor servi-
dor, el marqués de Aytona.

53/1r Muya ilustre señor.

Tengo rezivida la de 17 del corriente, con la esti-
mazión que devo al favor que vuestra señoría me
haze abissándome para que baya a exerzer el ofi-
zio de bisitador que la suerte me a tocado en vir-
tud del capítulo de Corte del año de 1599. Állome
algo indispuesto para poder acudir con la pun-
tualidad que vuestra señoría me prefixe, y tam-
bién algunas otras ocupaziones, a que no me pue-
den dar lugar a cumplir por esta vez con la
obligazión tan devida a servir a vuestra señoría.
La divina guarde a vuestra señoría, como yo des-
seo y le suplico. Perelada y octubre 20 de 1665.
Servidor de vuestra señoría, que su mano besa, el
conde de Perelada y marqués de Anglesola.

55/1r Señoresb diputados del General de Cataluña.

Su magestad, que Dios guarde, se ha servido
mandarme escrivir un real despacho del thenor
siguiente: «Spectable don Vizente Gonzaga, de
mi Consejo de Guerra, mi lugarteniente y capitán
general. Con vuestra carta de 29 de agosto passado
se han rezivido las relaciones que buelven con esta.
Y os ordenó el rey, mi señor, que haya gloria, en
otra suya de 20 de junio antezedente, pidiéredes a
los diputados con ocasión de haver suplicado que
los oficiales de la visita de la Diputación no lleven
salario alguno de las personas visitadas, pues la
misma Diputación les da lo que responde a la
ocupación y travajo que en ella tienen. Y havién-
dose visto y reconozido, ha parezido que, para to-
mar ressolución con toda la inteligencia que es
nezessaria, conviene venga expressada indivi-
dualmente lo que en estas çinco visitas últimas se
huviere exçecutado, assí en dar remuneraziones a
los officiales en lo de la visita como en diferentes
gastos de ella, y también que otros gastos más se
hazen pagar a los visitados, de lo que en dichas re-
laziones se dize se pagan al escrivano de dicha vis-
sita. Y assí os informaréis de ello y tambien pedi-
réis a los diputados //55/1v // la razón de esto con
toda individualidad, y comunicándose después
con las tres salas de essa mi Real Audienzia me
informaréis de su parezer y el vuestro bolviendo a
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remitirme estas relaziones con las que aora se os
hizieren sobre lo refferido, para que visto tome la
ressolución que más combenga. Dada en Madrid
a 30 de septiembre de 1665. Yo, la reyna. Don
Didacus de Jalpi, secretarius.» Y para que tenga
cumplimiento lo que su magestad se sirve orde-
narme vuestra señoría se servirá de darme razón
individual a todo lo que desea saver para que yo
pueda satisfazer al real despacho. Guarde Dios a
vuestras mercedes. Barcelona, a 3 de noviembre,
1665. Don Vicente Gonzaga.

57/1r Die 7 novembre. A.

Señoresa diputados del General de Cataluña.

Su magestad, que Dios guarde, se ha servido de
mandarme escrivir un real despacho cuyo thenor
es el siguiente: «Spectable don Vizente Gonzaga,
gentil hombre de cámara de mi consejo de guerra,
mi lugarteniente y capitán general. Aunque se
tienen pressentes las relaziones que en años passa-
dos se me remitieron de los valores de los officios de
esse Principado y condado que son de mi provis-
sión, todavía porque se entiende que en el estado
pressente hay differenzia y conbien saver el fixo
valor y estimazión que aora tienen, os encargo y
mando déis orden a quien tocare se saque luego
relación con particular razón de lo que tiene
cada uno de dichos officios de salario, emolumen-
tos y qualesquieran otras adealas, y también de los
que notas tuvieren señaladas sino inciertas, y lo
que unos años con otros valiesen, y me la remiti-
réis, en lo que seré servido. Dada en Madrid a 11
de septiembre de 1665. Yo, el rey. Don Didacus de
Sada, secretarius.» Y para que yo pueda satisfa-
cer con fundamento al referido // 57/1v // despa-
cho vuestra señoría se servirá de hazerme relación
de los salarios de todos los officios que se pagan por
esse consistorio de provisión de su magestad, para
que tenga entero cumplimiento su real orden.
Guarde Dios a vuestras mercedes, etcétera. Barce-
lona, a 6 de noviembre, 1665. Don Vicente Gon-
zaga.

57/2r Die 9 novembris. A.

Enb lo fet consultat per los deputats y oÿdors del
General de Catalunya als doctors de la Real Au-
diència, assessors y advocat fiscal del General in-
frascrits aserca de la resposta feta per los comis-

saris del rey christianíssim a la proposició feta
per los comissaris de sa magestat, que Déu
guarde, als 23 de febrer, 1665, en la conferència
que·s té en la vila de Figueras, contenint dita
proposició que se encaregue part dels censals
que està obligat lo General sobre la part dels
drets del General, Bollaa de Rosselló, Conflent
y Cerdanya, que se ha separat del Principat de
Catalunya y està en domini del rey christianís-
sim, la qual resposta entregà al advocat fiscal del
General lo molt reverent senyor canceller de
orde de sa excel·lència per a què los deputats di-
guessen lo que se·ls offeriria en orde a dita res-
posta per a poder-se fer la rèplica convenient y
arribar a pèndrer resolució sobre lo contengut
en dita proposició, vista la dita proposició feta
per los comissaris de sa magestat, vista la dita
resposta feta per los comissaris del rey christia-
níssim, vistos los demés papers, capítols y actes
de Cort y cosas que han aparegut conferents per
la matèria se tracta, los doctors infrascrits són de
vot y parer que se entregue a sa excel·lència lo
paper y súplica següent:

«La proposició feta per los comissaris de sa ma-
gestat als 23 de febrer, 1665, en la qual prete-
nan que per la part dels drets del General que·s
cobravan en lo comptat de Rosselló, en lo Con-
flent y en trenta-y-tres llochs del comptat de
Cerdanya, que per lo tractat de la pau són estats
//57/2v //separats de la monarchia de Espanya y
units a la corona de França, se ha de aplicar tam-
bé part dels censals a què estan obligats íntegra-
ment tots los drets del General antesb de dita se-
paració, resta molt fundada y se justifica per lo
que se segueix:

Primo, se ha de suposar com ha cosa certa que
la titulació dels drets del General és antiquíssi-
ma, la qual imposició, posició y institució de
drets del General no és estada feta per los se-
nyors comptes de Barcelona, després reys de Ara-
gó, tantsolament, ans bé, à concorregut sempre
lo Principat congregat en Corts y los tres braços
de aquella, y si bé de principi y en los casos més
antichs que·s troban los dits drets eran imposats
per la Cort de consentiment del senyor rey per a
cert temps tantsolament, lo qual se anava pror-
rogant en las Corts subsegüents que·s celebra-
ran, hont de nou se tornaren a imposar dits
drets aumentant-los moltas vegades y altres dis-
minuint-los, llevant-los també algunas vegadas
de cosas y mercaderias sobre que eran imposats
y carregant-los sobre altras, emperò, després, en
las Corts del any 1481, los drets del General y
Bolla foren perpetuals, com resulta dels capítols
y actes de Cort de dit any referits en lo llibre in-
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titulat «Capítols del dret y altres cosas del Ge-
neral».

2. Se ha de suposar que los senyors reys de Ara-
gó, usant de la lliberalitat y grandesa, transferi-
ren lo domini y proprietat dels drets imposats
de General y Bolla en favor del Principat y dels
deputats que·l representan, juntament ab la ju-
risdicció pleníssima quant a la exacció y admi-
nistració y disposició de dits drets ab favor de
statuir y ordenar sobre dita administració, exac-
ció y disposició, la qual jurisdicció concediren
privative a tots los officis reals. Així que la Cort
General de Catalunya y los deputats, com a pro-
curadors de aquella, han sempre tingut lo ple
domini de dits drets, han gastat y convertit
aquells en lo que la Cort ha ordenat //57/3r // y
han statuït y ordenat sobre la exacció dels dits
drets, fent diferents ordinacions y tarifas y admi-
nistrant tota jurisdicció en respecte de dita exac-
ció y administració de drets sens interferència
dels senyors reys y dels officials y ministres reals.

3. Se ha de suposar que, tenint axí com està dit
la Cort General lo ple domini y propietat, juris-
dicció y disposició dels drets de la Generalitat
en las Corts Generals de Catalunya, ab sindicats
specials fets per aquest affecte, y per subvenir las
necessitats del Principat y particularment per
serveys que deliberavan fer als senyors reys, ve-
neren moltas y diferents ànnuas pencions de
censals ab special obligació y hipoteca dels drets
del General y Bolla ab decret particular dels se-
nyors reys de Aragó, com llargament és de vèu-
rer en los processos de Corts y en los actes de
dits sindicats y vendas de censals. Y no té dubte
algú en térmens de dret que los censals ànnuos
rèddits se podan imposar y carregar sobre vecti-
gals, gabellas, drets y imposicions de universi-
tats, ciutats y vilas y llochs, ara sea que los dits
drets, vectigals y gabellas sian imposats sobre
proprietats o contractes ara sia que sien impo-
sats sobre mercaderas, entradas y exidas de
aquellas o sobre los preus de las cosas que·s ve-
nan y commercien, per quant los drets, vecti-
gals, gabellas y imposicions statuïdas perpètua-
ment se reputan per inmobles.

4. Dels sobredits presupòsits se infereix que,
com lo General de Catalunya y la cort del Prin-
cipat en lo temps que féu las crehacions y ven-
das dels censals, las últimas de las quals foren en
las Corts 1599, fos sort dels drets del General y
Bolla que·s col·lectavan en lo principat de Cata-
lunya y comptats de Rosselló y Cerdanya que
també los drets del General y Bolla dels dits
comptats de Rosselló y Cerdanya estavan obli-
gats y hypotecats als dits censals. Y feren y con-
sentiren //57/3v // a esta obligació totas las per-
sonas, axí ecclesiàsticos, militars y reals dels dits
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comptats de Rosselló y Cerdanya que són con-
vocades, entrevingueren y asistiren en las ditas
Corts Generals en que·s feren los sindicats y
vendas de dits censals.

5. Se infereix també per consegüent, que per la
naturalesa de la hypoteca, havent-se separats los
drets del General y Bolla que col·lectavan en lo
comptat de Rosselló, Conflent y trenta-y-tres
llochs del comptat de Cerdanya, y restant en la
corona de França, restan obligats dits drets en
pagar per part et porrata los censals que podien
tocar a la dita part separada, com la hypoteca se-
guesca qualsevol possessor que occupa la cosa
hypotecada, majorment essent càrrech real an-
naxa a la mateixa cosa hypotecada.

6. No obsta la primera rahó ponderada per los
comissaris del rey christianíssim en la dita res-
posta, ço és, que los drets del General y Bolla
són drets reals impossats per auctoritat real y
que per la mateixa auctoritat real se podan auc-
mentar y disminuir o anul·lar o stablir y imposar
de nou, y que nia la Deputació ni los acreadors
han pogut may embarasar ni impedir lo auc-
ment y disminució de dits drets, encara que los
fossan hypotecats, restant-los sols la acció de los
restants drets segons lo estat present, sens at-
téndrer al present ni esdevenedor, comforme se
diu ensenyar ab molts exemples Lluís de Cassa-
nate, en los concells 43 y 44. Y axí, que havent-
se fet separació del comptat de Rosselló y part
de Cerdanya de la corona de Espanya, per auc-
toritat real en lo últim tractat de pau, restan li-
bres de la hypoteca segons lo estat present los
drets del General que·s cobravan en Rosselló y
part de Cerdanya, ésser estats separats per auto-
ritat real de la Deputació, llíberament pot sa
magestat christianíssima disposar de dits drets
per tenir cèdula y transferida la mateixa potestat
y sobirania que tenia sa magestat en aquells. Per-
què se respon que los //57/4r // drets del Gene-
ral y Bolla no se poden aumentar ni diminuir ni
anul·lar y menos imposar de nou per la sola auc-
toritat real, per quant los sereníssims reys de
Aragó y comptes de Barcelona se abdicaren esta
potestat y regalia y transferiren tots los drets im-
posats, axí del General com de Bolla, en lo Prin-
cipat, tant en lo domini y plena proprietat com
en la disposició y jurisdicció. Y per al aument y
disminució o extensió és menester que conco-
rren juntament lo senyor rey y Cort General. Y
axí no·s podan aplicar los térmens dels concells
de Cassanate, lo qual parla quant lo senyor rey
disposa de cosa sua pròpria, antes bé, estam en
térmens de la decisió 21 de Mario Cutello, en lo
tom 1, ha ont, responent als consells de Cassa-
nate, resol ab molts fonaments y rahons que per
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la separació no resta prejudicial lo tercer en fa-
vor del qual se havia transferit lo domini y pro-
prietat de la cosa, part de la qual se sapara. Y axí,
encara que en lo últim tractat de la pau se haja
separat de la corona de Espanya lo comptat de
Rosselló, Conflent y part de Cerdanya és quant
als drets que sa magestat y tenia, no emperò
quant al que havia ja transcrit en favor de altre,
com són los drets del General y Bolla. Antes bé,
en lo mateix tractat restan salvas las haziendas
en dita part separada en favor de las universitats
y particulars, qui antes las tenian. Y en tot cas,
per a què sa magestat se entengués haver volgut
per lo tractat de la pau transferir lo que ja havia
donat antes era manester que ho expresàs y in-
dividuàs, lo que no·s llegí en tot lo tractat de la
pau. Y per consegüent restan salvas las hypote-
cas pro rata sobre dits drets de la part separada
de la Deputació.

7. No obsta la segona rahó que·s pondera en la
dita resposta que los drets del General y Bolla
per auctoritat real se mudan y varian mudant-se
las tarifas, las quals contínuament se troban mu-
dadas y variadas, // 57/4v // com apar de moltas
tarifas y ordinacions que·s troban en los llibras
del General, y axí, que los acreadors sols tenen
acció en los drets del General y Bolla que ac-
tualment se cobran per lo General de Catalu-
nya. Perquè se respon que se ha de fer diferència
molt gran de la formació de tarifas y ordina-
cions a la excacció sempre és serta segons lo va-
lor y de cost de las mercaderias a rata per lliura,
però lo ver cost, com moltas vegades sia insert y
se varia, y los qui entran y trahuen mercaderias
moltas vegades no·ls sapian, y altrament perquè
no·s pugan fraudar los drets del General y Bolla,
fonch forsós haver de posar un preu comú a les
mercaderias, lo que se fa ab ditas tarifas, las
quals se venen ho mudan segons la variació y
mutació dels preus y estimació de las cosas. Es-
tas tarifas algunas vegades se són fetas en Corts
Generals y altres vegadas, y més de ordinari, per
los deputats de Concell de sos assessors y advo-
cat fiscal, en virtut de la facultat y poder que los
senyors reys han concedit al General de statuir y
ordenar privative als officials reals en la exacció y
administració dels drets, de manera que tots drets
per ninguna manera se mudan y varian ni auc-
mentan ni diminuexan per las ditas tarifas y or-
dinacions, ans bé, restan uns mateixos y sols se
disposan y fan per la exclusió de fraus y més fàcil
exacció de dits drets sens que en assò y entrevin-
ga sa magestat ni sos ministres, com sian los dits
drets propris del Principat, comforme està dit. Y
axí, lo rey christianíssim, en virtut de la cessió y
separació, no ha pugut disposar dels dits drets
en prejudici del General y dels arrendadors cen-
salistas.

8. De aquí resta satisfeta també la altra rahó ex-
plicada en dita resposta, que lo rey christianís-
sim, luego después de publicada la pau, anul·là
en lo comptat de Rosselló y // 57/5r // part de
Cerdanya lo tribunal de la Deputació y tots los
drets de aquella. Y axí, que no estant dits drets
no duran las hypotecas, perquè, com està dit, no
podia sa magestat, salva sa real clemència, extin-
guir ni annular lo dits drets del General y Bolla,
ni tampoch sa magestat cristianíssima ha pugut
extinguir-los en prejudici dels acrehedors, tant
perquè dits drets no foren cedits en la capitula-
ció de la pau com també perquè lo possessor de
la hypoteca no pot extinguir-la en prejudici dels
acrehadors, a més que sa magestat christianíssi-
ma no ha extinguit los dits drets realment sinó
que los ha manat extinguir en diferent forma y
manera aplicant-los a altres afectes. Y la mutació
del nom no pot obrar extinció de la hypoteca ni
pot dir-se que mudan de naturalesa, majorment
que en las mateixas crehacions dels censals y ha
pacte exprés en què convinguen los senyors reys
y la Cort de no extinguir ni mudar los drets que
no fossen satisfets y lluïts los dits censals.

9. Se diu també que no pot aprofitar per al
propòsit lo capítol 7 del tractat particular de Fi-
gueras, en la qual se disposa que lo General pa-
garà ab igualtat los sensals de què ha carregat
tant als vassalls del rey christianíssim com als de-
més de la obediència de sa magestat, perquè
esta disposició no lleva ni deroga lo dret que los
acrehadors tenen per a cobrar los crèdits sobre
la part de les imposicions, drets de General y la
Bolla separats del Principat, ni lleva la acció que
lo General té per a demanar que los dits drets
separats restan pro rata carregats de la part dels
censals venuts antes de la separació que·ls toca a
pagar segons les rahons de sobra ponderadas. //
57/5v // Per tot lo qual y altrament, apar que la
proposició feta per los comissaris de sa magestat
als 23 de febrer 1665, pretenent que se han de
carregar passat de set mil ducats en penció sobre
los drets de General y Bolla separats de la Depu-
tació de Catalunya per la part de Rosselló, Con-
flent y llochs de Cerdanya resta ben justificada y
provada.»

Y no sols pretén lo General que se ha de carre-
gar la dita pert de censals de la part separada so-
bre dits drets, però encara que tots los drets del
General y Bolla que·s cobran en lo comptat de
Rosselló, Conflent y part de Cerdanya espec-
tana a la Deputació de Cathalunya y que la De-
putació sia restablida en la possessió dels drets
de General y Bolla en lo dit comptat de Rosse-
lló, Conflent y trenta-y-tres llochs de Cerdanya,
en execució del capítol 28 del tractat de la pau,
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en virtut del qual las universitats, comunitats y
particulars han de ser conservats en lo domini y
possessió de totas las cosas que tenian en lo
Rosselló, Conflent y part de Cerdanya antes de
las guerras, y axí com la Deputació tingués lo
domini y possessió de dits drets per las rahons
dalt refaridas deu ésser conservada y restablida
en lo domini y possessió de aquells.

Don Miquel de Cortiada. Doctor Aleix Tristany.
Roca, assessor. Doctor Luis Ferrer. Sabater y Gle-
va. De Jalpi, fisci Generalis advocatus.

57/6r Señoresa de la Diputación de la muy noble y muy
leal ciudad de Barcelona.

Cuando en todas ocasiones ha manifestado la
atención de vuestra señoría con la que ha corres-
pondido a los succesos que se han offrecido, no po-
drá dudarse que en el de tan gran pérdida, como
la muerte del rey, nuestro señor, que esté en el zie-
lo, havrá sido con toda la demostración de mayor
dolor y sentimiento que el caso pide, como vuestra
señoría en su carta me significa, y reçiviendo con
el que debo el pésame le vuelvo a vuestra señoría,
como es justo en tal ocasión. E estimando en todas
la merced que vuestra señoría me hace deseo mu-
chas en que servirla, para que experimente mi
buen afecto. Y que guarde Dios a vuestras seño-
rías felices años, como puede. Madrid, a 12 de no-
biembre de 1665. El conde de Castrillo.

58/1r B.

Procurab de Pere Juan Enrich per renunciar lo
officii de guarda del portal de Sant Anthoni.

Die undecima mensis maii anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo quinquagesimo
quinto, Barcinone.

Ego, Petrus Joannes Enrich, olitor, civis Barchi-
none, obtinens officium custodis portalis divi
Anthonii presentis civitatis Barcinone Generalis
Cathalonie, gratis, et cetera, constituo et ordino
procuratores meos certos, et cetera, itaquod, et ce-
tera, vos Matronam Enrich, viduam Joanis En-
rich, quondam, brodatoris, civis Barchinone, pre-
sentem, Josephum Rol, negociatorem, Joannem
Deu, notario, et Stephanum Bescans, paratorem,
cives Barchinone, absentes, et cetera, et quemlibet
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vestrum insolidum ita, et cetera, ad videlicet, pro
me et nomine meo iamdictum officium custodis
portalis divi Anthonii dicti Generalis Cathalo-
nie, cum omnibus iuribus et pertinenciis illius
universis, in manibus et posse admodum illus-
trium dominorum deputatorum eiusdem Gene-
ralis, ad favorem persone vobis et cuilibet vestrum
benevise et per vos et quemlibet vestrum dictis do-
minis deputatis // 58/1v // presentanda, nomi-
nanda et designanda pure, libere, simpliciter, et
absque ulla condicione resignandum, renun-
ciandum et cedendum et dita resignacionem, re-
nunciacionem et cessionem recipi et admiti pe-
tendum et suplicandum ad abtinendum, ita et
taliter quod ille in cuius favorem dictum offi-
cium per vos, et quemlivet vestrum, resignan-
dum, renunciatum et cessum fuerit de eodem
officio iuribus et pertinenciis illius valide provi-
deatur et provideri mandatur, cum omni iure
plenitudine et effectu, et inde instrumenta que-
cumque vobis et cuilibet vestrum benevissa facien-
dum et firmandum seu fieri faciendum. Et de-
mum, et cetera, promito habere ratum, et cetera,
et non revocare, et cetera, nec non promitto ac
etiam sponte iuro in animam meam ad domi-
num Deum, et cetera, non revocare huiusmodi
mandatum nisi de ordine consensu et voluntate
dicta Matrona Enrich. Actum, et cetera.

Testes sunt Celidonius Rivas, revenditor, civis
Barcinone, et Joannes Anthonius Farbo, miles
tercii, et Joannes // s.n.r // Baptista Cathama,
exercitus sua magestatis.

De premissis propria manu scriptis fidem facit
Sebastianus Costa, auctoritatibus apostolica et
regia notarius publicus et de collegio notariorum
regiorum Barchinona, hac eciam propria scri-
bens manu.

59/1r A.

Molta il·lustres senyors.

Ab esta dono avís a vostra senyoria de la infelís y
desditxada nova de la mort del doctor Antoni
Sala, sagristà y canonge de la Seu de Vich y hoïdor
del present Principat de Catalunya. És estada sa
mort avuy entre las sis y set de la matinada. Y és es-
tat lo cas que, antes de dita ora, lo senyor degà,
que està en sa casa, estant en lo llit, sentí una esco-
petada. Y pençant que era en altra part no·n feu
cas deb ello. Y com la criada anà al quarto seu des-
prés de algun quart per a escombrar trobà dit se-
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nyor estès en terra, mort tot, en camisa. Y com
fou sabut est succés se conferiren allí molta gent y
fou visurat per lo sots-veguer, a hont se veu que
tenia lo cap trevessat per un tir de pistola sobra la
orella, laa qual se trobà a son costat. Y se presum
axadissa del delinqüent, per no ésser coneguda
dels de casa. Y per dit tir y ab lo que caygué se li se-
perà lo servell serca d’ell. Est és un cas que tota
esta ciutat ne està admirada y ab grandíssim senti-
ment per saber la bondat tenia est home y no po-
der-li judicar enemichs. Però, segons s’és vist del
modo està ferit, no·s creu puga ésser estada oca-
sionada dita mort per ell matex, de desgràcia ni al-
trament, sinó effectada per mà sacrílega. Lo sots-
veguer, lo senyor bisbe y Capítol y ciutat estan
fent sas diligèncias, rebent informacions. Fins ara
no·y ha averiguada cosa. La ciutat à resolt fer cri-
da de tant al delinqüent. A mi me à aparegut fer
est avís a vostra senyoria per a què mire y desliberi
lo que convinga. Jo me entretindré así, aguardant
se servesca manar avisar-me y acudir a lo que me
serà ordenat per vostra senyoria, com és mon de-
sig y obligació. Jo ya estava despedint-me, que
dins vuyt o deu dies pençave estar despedit per a
tornar aqui. Déu a vostra senyoria guarde molts
anys. De Vich y novembre als 11 de 1665. Son
més affectat servidor que les mans de vostra se-
nyoria besa, Francisco Puigdesalit y Malla.

59/2r B.

Señoresb diputados de Cataluña.

Muy ilustres señores.

Su carta de vuestra señoría de 29 del pasado, en
que me acuerda vuestra señoría la necesidad en
que se halla essa provincia para que su magestad,
Dios la guarde, mande que los 10 cavallos que han
de passar a ella vayan socorridos y con las asisten-
cias necessarias, he resevido. Y lo que puedo decir a
vuestra señoría en su respuesta es que, teniendo su
magestad consideración a no gravar essos vassa-
llos, ha resuelto que se detenga esta cavallería asta
que se ajuste asiento para su sustento. Y puede
vuestra señoría estar cierto que en esto y en quanto
fuere benefficio dessos naturales mostraré yo mi
afecto, esperando que en lo que se offreciere del ser-
vicio de su magestad hará vuestra señoría lo mis-
mo con amor y fineza. Dios guarde a vuestra seño-
ría en su mayor lustre. Madrid, a 7 de novembre
1665. Don Christoval Crespí de Valdaura.

59/3r C.

Señoresa diputados del General del principado de
Cataluña en Barcelona residentes.

Mándame vuestra señoría, por su carta de 24 del
passado, que le presente a la reyna, nuestra seño-
ra, quan acabada está esa provincia y sus univer-
sidades con los travajos de la guerra, y que sin
gran daño suyo no podrán sustentar los cavallos
que se ha mandado vayan a ella. Sobre que devo
decir a vuestra señoría que su magestad, Dios la
guarde, está en el mismo conocimiento, y que a
mandado que dos mil cavallos se alojen en Casti-
lla, en las fronteras de Aragón y Valencia, para
que socorran esa provincia, siendo necesario, y si
no, no entrarán. En que reconozerá vuestra seño-
ría el cuydado con que se está de no recargar en
nada a esa provincia. Y todo lo que fuere de su
conveniencia lo haré yo siempre con mi buena vo-
luntad. Guarde Dios a vuestra señoría muchos
años. Madrid y noviembre 7 de 1665. Servidor de
vuestra señoría, marqués de Aytona.

59/4r D.

Enb lo fet consultat per los moltc il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes del General
als assessors, advocat fiscal y doctors aplicats in-
frascrits acercad que havent tingut notícia que
dijous proppassat, que contàvem 12 del corrent
mes de novembre, alguns poc temorosos de
Déu y de la justícia humana han mort a la perso-
na del molt il·lustre senyor don Anthoni Sala,
sagristà major y canonge de la Santa Iglésia de
Vic, vicari General de la diòcessis de Vic, oÿdor
ecclesiàstich del General, dit dia, entre las sis y
set de la matinada, en sa propria casa de sa dig-
nitat en dita ciutat de Vic, ab tir de arma de foch
en lo cap, què és lo que deven obrar en dit fet
per a cumplir a la obligació de sos officis, vistas
las constitucions 2 y 3, títol «De offici de depu-
tat», vist lo capítol 7 de las Corts del any 1547 y
altres capítols y privilegis allí mencionats, vistos
molts exemplars aplicables al present fet, vistos
diversos vots dels assessors, advocat fiscal y con-
sulents, y en particular lo fet a 17 de mars,
1615, vist lo capítol que comensa «Primo, que
los oÿdors», etcètera, del llibre de 4 Senyals, foli
49, vista la llicència concedia per sas senyorias a
19 de octubre del corrent any a dit senyor oÿ-
dor, vist lo que se havia de vèurer, attès que per
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la disposició de ditas constitucions, capítols de
Cort y privilegis reals està disposat que los se-
nyors deputats tenan // 59/4v // jurisdicció civil
y criminal per a conéixer de totas las causas y de-
lictes comesos contra lo General y sos officials
cercaa las Generalitats; attès que de dits exem-
plars consta haver dits senyors deputats usat de
dita jurisdicció criminal contra diferents delin-
qüents per delictes comesos acerca de las Gene-
ralitats y contra sos officials; attès que dit senyor
oÿdor eclesiàstich se hausentà de la present ciu-
tat per anar a la de Vic ab llicència de sas senyo-
rias, en conformitat del capítol sobremencionat
del llibre dels 4 Senyals, són de vot y parer que
dits senyors deputats deuen manar rèbrer infor-
macions de dit cas per los medis a sas senyorias
ben vistas, a effecte que, constant de dita infor-
mació de dit fet, pugan procehir conforme la
disposició de capítols de Cort, usos y observan-
sa de la present casa, conforme apareixerà de
justícia.

Vidal y Roca, assessor. De Jalpi, fisci Generalis
advocatus. Caldero, consulens. Magarola. Mo-
lins, consulens. Sabater y Gleu, assessor. Josephus
Costa, consulens. Antonius Vilaplana, assessor.

60r Donb Vicente Gonzaga, lloctinent y capità ge-
neral.

Venerables, nobles y amats de la real magestat
los diputats y ohidors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Cathalunya en Bar-
celona residints.

La reyna governadora, nostra senyora, que Déu
guarde, és estada servida enviar-nos un real orde
firmat de sa real mà, despedit en deguda forma
de la Real Cancellaria del Supremo Consell de
Aragó, que és del tenor següent: «La reyna go-
vernadora. Spectable don Vicente Gonzaga, de
mi consejo de guerra, mi lugartiniente y capitán
general. Por vuestra carta de diezysiete del passa-
do he entendido que, haviendo sorteado en un
officio de ayudante de escrivano mayor de la visi-
ta de la Generalidad desse Principado Baltazar
Oriol, mi escrivano de mandamiento en essa lu-
gartenencia general, se le ha puesto excepción por
el fiscal de aquella casa, pretendiendo le obsta
para exercerle el ser official real, respecto de lo que
dispone el capítulo de Corte de las de Santa Anna
del año mil quatrocientos noventa y nueve. Y ha-
viéndosse visto muy particularmente en mi Con-
sejo Supremo de Aragón los papeles que sobre ello
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os han dado los diputados, el memorial de dicho
Oriol y el parecer dessa mi Real Audiencia, que
remitís con dicha carta, ha parecido declarar,
como con la presente declaro, en virtud de la fa-
cultad que para ello me reservé en la disposición y
formación de las bolssas de dicha visita, que no le
comprehende ni embaraza a dicho Oriol la excep-
ción puesta por el fiscal de la Diputación, sino
que puede tener el dicho officio de ayudante de es-
crivano mayor de la visita de la Generalidad en
que sorteó. Datada en Madrid, a VI de noviembre
MDCLXV. Yo, la reyna.

Vidit don Christoforus Crespi, vicecancellarius.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit Exea,
regens. Vidit don Michael de Çalba. Vidit don
Antonius Ferrer. Vidit Vilossa, regens. Don Di-
dacus de Sada, secretarius.» Y perquè és molt
just que los reals ordes de sa magestat sian ab
tot effecte // 60v // cumplits y tinga prompte
execució lo que sa magestat és servit manar, vos
diem y manam que lo present comuniqueu als
visitadors haquexa Generalitat, per a què al dit
Baltazar Oriol se li admeta lo jurament y se li
done la pocessió del dit offici de ajudant de es-
crivà major de la visita, en què fou extret, en la
conformitat que se ha acostumat fer en sem-
blants, posant en prompta execució lo real orde
alt expressat, que axí proceheix la voluntat de sa
magestat y nostra. Datada en Barcelona, a XVI
de noembre de MDCLXV. Don Vicente Gonzaga.
Vidit Don Franciscus de Pons, cancellario.

Barchinona. In curia locumtenencie quinto, folio
LIIII.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohi-
dores de qüentas del General de Cataluña pon-
gan en execución la orden de su magestad arriba
expressada.

61/1r D.

Diea decima sexta mensis novembris anno a Na-
tivitate Domini millessimo sexcentessimo sexage-
simo quinto, Villefranche Penitenciis, Barchino-
nensis diocessis.

Ego, Josephus Pintor, negociator et tabularius vi-
lle et collecte Villefranche Penitenciis, Barchino-
nensis diocesis, gratis, et cetera, constituo et ordino
procuratorem meum certum, et cetera, itaquod,
et cetera, vos, Paulum Sadorni, cultorem dicte vi-
lle, hiis presentem, ad videlicet pro me et nomine
meo coram admodum illustribus dominis depu-
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tatis et auditoribus computorum Generalis Ca-
thalonie et in eius consistorio comparendum et
ibidem, seu in manibus et posse illorum, dictum
oficium tabularii dicte ville et col·lecte, cum om-
nibus lucris, selariis, iuribus, emolumentis et per-
tinenciis illius universis, renunciandum et ceden-
dum, et dictam renunciacionem recipi et admiti
petendum, supplicandum et obtinendum, et de ac
super predictis, si necessarium fuerit seu vobis vi-
debitur, supplicaciones quascumque dandum,
nec non quecumque instrumenta fieri facien-
dum, instandum et requirendum. Et demum ac
generaliter promito habere ratum et non revoca-
re, et,cetera. Actum, et cetera.

Testes sunt Anthonius Cosco et //61/1v // Simeon
Comes, cultores, ambo Vilefranche Poenitentis,
Barchinonensis diocesis.

In quorum calamo alieno scriptorum fidem ego,
Franciscus Marti, burgensis Villefranche Poeni-
tentis, Barchinonensis diocesis, regia ac reverendi
domini archidiaconi Poenitentis auctoritatibus
notarius publicus dicte ville, ac per viam, terram
et ditionem serenissimi domini nostri regis, hic
me sub(s)scribo et meum appono sig+num.

61/2r B.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya y comtat de Cerda-
nya, per los llochs de present vaccants de oÿdor
ecclesiàstich, proposan a vostra excel·lència los
subjectes infraescrits.

Oÿdors ecclesiàstichs. Per lo lloch de oÿdor ec-
clesiàstich religiós, que vacca per mort de fra
don Juan Magarola, camarer de Ripoll, propo-
san fra Pons Puigdesellit y Malla, cabiscol del
monastir de Ripoll y elet camarer del monastir
de Sant Cugat del Vallès; fra Dimas Malla, in-
fermer de dit monastir de Ripoll. Per lo lloch de
oÿdor ecclesiàstich capitular de la Santa Iglésia
de Vich, que vacca per mort del doctor Antoni
Sala, sagristà major y canonge de dita iglésia,
proposan Magí Colldelram, canonge de la iglé-
sia de Vich; Josephb Vidal, canonge de dita iglé-
sia. Per altre lloch de oÿdor ecclesiàstich capitu-
lar de la Santa Iglésia de Tarragona, que vacca
per mort del doctor //61/2v //Lluch Mestre, ca-
nonge de dita iglésia, proposan lo doctor Ola-

guer Montserrat, ardiaca major y canonge de la
Santa Iglésia de Tarragona; lo doctor Joseph
Fita, canonge de dita iglésia.

Datat en Barcelona, a XX de novembre de
MDCLXV.

Lo doctor fra Joseph de Magarola. Francisco
Puigdesalit y Malla. Lo doctor en medecina Mi-
quel Boneu. Bonaventura Vila, scriva maior
Generalis subrogatus.

61/3r A.

Dona Vicente Gonzaga, lloctinent y capità ge-
neral.

Venerables, nobles y amats de la real magestat
los diputats y ohidors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Cathalunya en Bar-
celona residints y habilitadors o insaculadors ex-
trets que us trobau junts en la dita casa per la ex-
tracció de pròxim fahedora. Havem vista la
proposició de subjectes dels lochs vaccants que
per vostra part nos han donat per a cumplir lo
número d’ells en la bossa de ohidor ecclesiàs-
tich, que resta vacco per mort de Antoni Sala,
canonge de la Santa Iglésia de Vich, y lo demés
que en dita proposició representan, tenint pre-
sents los mèrits dels proposats per vostra part y
de altres que són dignes de la real gràcia de sa
magestat, havem resolt, usant de la facultat real
per sa magestat a nós concedida, que en lo lloch
vaccant per mort de don Juan de Magarola sia
insaculat fra Pons Puigdesalit. Y en lo lloch vac-
cant per mort de Lluch Mestre, canonge de la
Santa Iglésia de Tarragona, sia insaculat lo ar-
diaca y doctor Olaguer Montserrat, canonge de
dita Santa Iglésia. Y en lo lloch vaccant per mort
del dit Antoni Sala, sacristà y canonge de la San-
ta Iglésia de Vich, sia insaculat lo doctor Antoni
Sala y Codina. Los quals és la real voluntat de sa
magestat y nostra que sian insaculats y concór-
ren ab los demés que ya ho estan en dita bossa
respectivament, y que uns y altres solament tin-
gan dret de estar en dita bossa y concórrer a las
extraccions y sort dels officis durant la real vo-
luntat de sa magestat, en conformitat de la re-
serva se féu lo rey, nostre senyor, que gose de
glòria, sobre estas y altras insaculacions. Lo que
executareu ab tota puntualitat, per a què·s puga
procehir a la extracció de altre subjecte, com ya
està disposat. Datat en Barcelona, a XXI de no-
embre de MDCLXV.
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Don Vicente Gonzaga. Don Franciscus de Pons,
cancellarius. Carolus de Llar.

In curia locumtenentis quinto, folio LXII.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
qüentas del General de Cataluña y insaculadores
de dicha casa pongan en execución la orden arri-
ba expressada.

63/1r A.

Dona Vicente Gonzaga, loctinent y capità gene-
ral.

Venerables, nobles y amats de la real magestat
los diputats y ohidors de comptes del General
de Catalunya en Barcelona residints e habilita-
dors de dita casa per la extracció de pròxim fa-
hedora.

Havem vist lo paper que per vostra part nos és
estat presentat sobre los subjectes que haveu in-
habilitats per la extracció de ohidor ecclesiàstich
que està vacco per mort de Antoni Sala, canon-
ge de la Santa Iglésia de Vich, y las causas y ra-
hons que haveu tingut per a fer-ho, las quals
nos han aparegut justas y dignas de reparo, per
lo que vos diem y manam que encontinent pro-
cehiau a la extracció de ohidor ecclesiàstich en
la conformitat se ha acostumat fer en semblant
ocasió y de la manera que per sa magestat està
disposat en matèria de extraccions, que tal és sa
real voluntat y nostra. Dat en Barcelona, a XXII
de noembre de MDCLXV.

Don Vicente Gonzaga. Don Francisco de Pons,
cancellarius. Carolus de Llar. In curia locumte-
nentis quinto, folio LXIII.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
cuentas del General de Cataluña y habilitadores
de dicha casa pongan en execución la orden arri-
ba expressada.

63/2r Dietarib del 22 nohembre.

Excel·lentíssim senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Catalunya
y los habilitadors novament extrets, junts en la
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casa de la Deputació, refereixen y representan a
vostra excel·lència, antes de clòurer lo acte de la
habilitació, las causas y rahons han tingut de in-
habilitar las personas infrascritas.

Lo doctor Francisco Amigant, canonge de la
Santa Iglésia de Barcelona. Nona potest quia non
vaccavit per tempus.

Lo doctor Francisco Pujol, canonge de Elna.
Nonb potest.

Lo doctor Joseph Manyer, canonge de dita is-
glésia. Subpressusc est locus.

Lo doctor Francisco Compter, canonge de dita
isglésia. Subpressusd est locus.

Senyor Pons Puigdesalit. None potest quia est
frater deputati militaris.

Estas són las personas que són estadas inhabili-
tades per los deputats y Novena per las causas
expressades, segons disposició dels capítols de
Cort, y que de dret proceheixen per la extracció
de oÿdor ecclesiàstich fahedora per mort del
doctor Antoni Sala, sagristà y canonge de la Seu
de Vich, suplicant de vostra excel·lència, attesa
la brevedat del temps, sie servit permètrer se fas-
se la extracció, que·u rebran a singular mercè.

64r B.

Dietari. 24 noembre.

Excel·lentíssimf senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència que han tingut notícia dels grans
danys que pateixan los drets del General per
ocasió del què obran y fan los governadors de la
gent de guerra y plaças en lo present principat
de Cathalunya, los quals, assumint-se més del
que·ls toca, impedeixan y perturban la exacció
de dits drets y la avariguació dels fraus que·s fan
en aquells. Y en particular los governadors de
Tarragona y de la Vall de Aran, perquè lo go-
vernador de Tarragona pretén que los arrenda-
taris del General no podan anar a regonèxer las
barcas que·s troban en lo port sens llicència sua,
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encara que dits arrendataris vajan ab assistència
de officials reals, lo que cedeix en notable preju-
dici de dits drets y libre exacció de aquells, per
estar estatuït per capítols de Cort que los offi-
cials del General podan regonèxer qualsevols
llochs y casas, encara que exemps, per la averi-
guació de dits fraus sens precehir llicència ni
asistència alguna de officials reals o de guerra,
sinó és en quant la demanan, y en tot lo Princi-
pat ni en la ciutat de Tarragona may los officials
reals o de guerra han pretès lo contrari.

Y lo governador de la Vall de Aran, que és don
Rafel Subirà, no dubta públicament defraudar
grandíssimas quantitats al General, trahent del
Principat // 64v // moltas quantitats de llana y
differents bestiars, tant de llana com mulats,
sens pagar los deguts drets de exida. Que se diu
importava los que deu més de 1.000 lliures. Y
volent los oficials del General cobrar sos deguts
drets, no podan, perquè ab amenasas y altra-
ment fa callar als taulers y demés cullidors dels
drets. Y no sols dit governador no vol pagar los
drets de sas mercaderias, però encara ab violèn-
cia impedeix que dits taulers no·n cobren de sos
parents, que són multats per ser naturals dit go-
vernador de la mateixa vall. Y si bé dits depu-
tats, conforme capítols de Cort y privilegis reals
podan procehir civil y criminalment contra los
turbants la líbera exacció dels drets del General
y defraudants, aquells, confiats de la rectitut y
zel de vostra excel·lència, y quant ha sempre
honrat dits deputats manant donar-los tot favor
y ajuda y remediant los excessos, han resolt de
donar-ne rahó a vostra excel·lència per medi de
la present embaixada, suplicant a vostre excel·lèn-
cia extrajudicialment sia servit manar a dits go-
vernadors de las plaças y gent de guerra no per-
turben la exacció líbera dels drets del General y
regonexensas de barcas ni altres llochs hont se
presum haver·i fraus, y en particular a dit gover-
nador de Tarragona no impidesca la regonexen-
sa de las barcas del port y al de la Vall de Aran
que pague incontinent los drets deguts per rahó
de las mercaderias ha tretas de Cathalunya, y en
avant no fassa talls excessos y no perturbe als of-
ficials del General la exacció dels drets de las
mercaderias y dels demés de dita Vall, que a més
de ser de justícia o rebran a singular mercè de
mà de vostra excel·lència.

66r A.

Excel·lentíssima senyor.

Los diputats y oïdors de comptes del General de
Cathalunya diuen y representan a vostra
excel·lència que a 3 de noembre proppassat re-
beren un orde de vostra excel·lència, ab inclús
de un orde real de la reyna, nostra senyora, que
Déu guarde, dat en Madrit a 30 de setembre
prop passat, ab lo qual se ordenà que a effecte
de poder-se posar en bona forma los gastos se
fan en las visitas del General, com se havia sup-
plicat al rey, nostre senyor, que santa glòria pos-
sehesca, y se havia posat en sa real mà una resu-
men del què se havia gastat en las tres últimas
visitas més proppassades, era necessari tenir re-
lació individual del què se haurà gastat en las
sinch visitas últimas y lo que fan pagar-los los vi-
sitadors als querelats al scrivà de dita visita, or-
denant vostra excel·lència que en compliment
de dit orde real dits deputats donassen rahó in-
dividual de tot lo que sa magestat desigava sa-
ber. Y cumplint dits deputats lo que vostra ex-
cel·lència és estat servit manar-los, presentan a
vostra excel·lència la relació individual del què
se ha gastat en las visitas del trienni 1647, feta
en lo any 1650, y en la visita del trienni 1644,
feta en lo any 1647, que ab lo resumen de las al-
tres tres visitas més proppassades que·sb haja
presentat venen a fer número de 5, que sa ma-
gestatc és servida manar se entreguen. Y també,
per major intel·ligència individual dels excessius
gastos fan los visitadors contra la mente del ca-
pítol 1, Corts 1599, y ordes reals, se presenta a
vostra excel·lència una relació breu del què han
rebut los officials de las sinch visitas contengu-
das en las certificatòrias, juntament un summari
general del què se ha gastat en las visitas fetas en
los triennis //66v // des del anyd 1620 fins lo die
present. Referinte a vostra excel·lència que en
los llibres de la Deputació no·s troba lo que los
scrivans majors de la visita fan pagar als quere-
lats, però com ho pagan los particulars, no·s
nota, si bé se té notícia certa que cobra dels offi-
cials visitans, ganan summas per còpia de las
querelas, lo que apar no és just, suposat té dit
scrivà major salari molt considerable que paga
lo General, com apar de ditas relacions, y del ca-
pítol 1 se veu que lo dit salari del scrivà major
comprèn lo que podia preténdrer per rahó de
las querelas o processos.

Y juntament, presentan a vostra excel·lència dits
deputats una certificatòria feta per lo scrivà ma-
jor del General treta del procés familiar del bras
militar de les Corts 1626 y 1632, en la qual se
veu que fra Pere Joan Desgüell, abat de Sant
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Pere de Rodas, altre dels visitadors del trienni
1629, presentà en los brassos de ditas Corts una
supplicació en la qual al·legà los notables abusos
y excessius gastos se fehien en las visitas contra
la mente del capítol 1, nomenant officials vo-
luntaris y altrament gastant extraordinariamenta,
al que dit abat dissentí y requirí als demés, sosb

companys, supplicant als brassos remey per lo
reparo per ésser cas de extrema necessitat. Y dits
brassos decretaren que los visitadors donen
rahó als brassos del stat de la visita y dels offi-
cials havian elegit, per a què los brassos pogues-
sen posar lo remey convenient. Lo que se in-
timà als visitadors que lashoras eran y los digé a
25 de agost, 1632. Satisfent dita intima dona-
ren rahó del estat de dita visita y digueren que
tenian lo mateix desig dels brassos de què se
gastàs lo menos se pugués, y que havian delibe-
rat y entenian se gastàs per la dita visita vuit mí-
lia lliures, y encara menos si·ls fos possible. Y
dits visitadors, no obstant dita deliberació y in-
tent, per no haver-se closas las ditas Corts, gas-
taren 1.400 lliures, 7 sous 1.

Per lo què y demés se té representat a sa mages-
tat y a vostra excel·lència, se veu lo quant neces-
sari és donar remey als excessius gastos de la visi-
ta, podent-se fer ab un gasto mòdic, com se féu
en las visites del trienni //s.n.r //1638 y del trien-
ni 1641. Majorment, attès vuy se troba lo Gene-
ral tant exaust de pecúnias que no pot acudir a
las precisas obligacions de salaris de officials y
pagaments de censals y altres gastos necessaris,
quec ab la resolució fahedora comprenga la dita
corrent. Suplicant a vostra excel·lència sia servit
representar a sa magestat lo sobredit per a què
sia servida manar pèndrer la resolució conve-
nient, com ho esperan del zel y cuidado ab què
sempre vostra excel·lència és estat servir mirar
per lo benefici del General.

67/1r A.

Dond Vicente Gonçaga, llochtinent y capità ge-
neral.

Venerables, nobles y amats de la real magestat
los visitadors de la casa de la Diputació y Gene-
ralitat del present principat de Catalunya en
Barcelona residints.

La reyna governadora, nostra senyora, que Déu
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guarde, és estada servida enviar-nos un real orde
firmat de sa real mà y despedit en deguda forma
de la Real Cancellaria del Supremo Consell de
Aragó, que és del thenor següent: «La reyna go-
vernadora. Spectable don Vicente Gonçaga, de
mi Consejo de Guerra, mi lugartiniente y capi-
tán general. Por vuestra carta de diesysiete del
passado he entendido que, haviendo sorteado en
un officio de ayudante de escrivano mayor de la
visita de la Generalidad desse Principado Bal-
thazar Oriol, mi escrivano de mandamiento en
essa lugartenencia general, se le ha puesto excep-
ción por el fiscal de aquella casa, pretendiendo le
obsta para exercerle el ser official real, respecto de
lo que dispone el capítulo de Corte de las de Santa
Anna del anyo mil quinientos noventa y tres, y el
de nuevo redresso de las del anyo mil quinientos
noventa y nueve. Y haviéndose visto muy particu-
larmente en mi Consejo Supremo de Aragón los
papeles que sobre ello han dado los diputados, el
memorial de dicho Oriol y el parecer dessa mi
Real Audiencia, que remittís con dicha carta, ha
parecido declarar como con la presente declaro,
en virtud de la facultad que para ello me reservé
en la disposición y formación de las bolsas de dicha
visita, que no le comprehende ni embarassa a di-
cho Oriol la excepción puesta por el fiscal de la
Diputación sino que puede tener el dicho officio
de ayudante de escrivano mayor de la visita de la
Generalidad en que sorteó. Datada en Madrid, a
VI de noviembre MDCLXV. Yo, la reyna. Vidit don
Christoforis Crespi, viceccancellarius. Don Petrus
Vilacampa, regens. Vidit Exea, regens. Vidit don
Michael de Salva. Vidit, don Anthonius Ferrer.
Vidit Vilossa, regens. Don Didacus de Sada, se-
cretarius». Y perquè és molt just que los reals //
67/1v // ordes de sa magestat sien ab tot effecte
complits y tingua prompte exequució lo que sa
magestat és servit manar, vos diem y manam
que encontinent, sens rèplica ni consulta algu-
na, poseu al dit Balthazar Oriol en pocessió del
dit offici de ajudant de escrivà major de la visita
en què fou extret, no obstant la excepció oppo-
sada per lo procurador fiscal de aquexa casa,
exequutant la orde de sa magestat, que axí pro-
ceheix de sa real voluntat y nostra. Datat en
Barcelona, a V de desembre MDCLXV. Don Vi-
cente Gonzaga. Locus+sigilli.

Vidit, don Franciscus de Pons, cancellarius. Ca-
rolus de Llar.

67/2r A.

Molta il·lustre senyor.
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En lo mes de agost pròxim passat fonch vostra
senyoria servit anomenar per bastaix del Gene-
ral a Jaume Feu, çebater de la present ciutat, lo
qual, en virtut de la dita nominació per vostra
senyoria feta, fonch possat en possessió de dit
offici, de la qual, per los arrendadors dels drets
del General, fonch tret de dita possessió y pos-
sat per dits arrendadors Geroni Gomis, cotoner,
en possessió de offici de bastaix, per voler usar
dits arrendadors de la facultat a ells concedida en
un capítol de la jura del arrendament dels dits
drets de General. Y com, molt il·lustre senyor,
ab lo capítol ters de dita tava estigué disposat
que valent-se lo dit arrendador dels officials y
ministres del dret de General, o no valent-se de
aquells, aje y sia tingut y obligat dit arrendador
en donar y pagar als dits officials y ministres del
dret de General los salaris, estrenas y emolu-
ments los espectan, y en quant als bastaixos està
disposat en dita tava que lo arrendador, en cas
vulle anomenar bastaixos, ajude pagar los tre-
balls de aquells, com més llargament en dita
tava està contingut, a la qual se ha relació si et
quatenus, etcètera, axí, que lo dit Jaume Feu,
com ha official predit y per vostra senyoria ano-
menat, deu llevar-se dels salaris, estrenas y y
amoluments que per rahó de son offici li espec-
tan, y axí matex lo que //67/2v // per los treballs
podria guanyar servint dit offici, com solisita lo
dit arrendador li pague los salaris, estrenas y de-
més amoluments, y lo que per dit treball de dit
offici podria guanyar recusa pagar-o. Supplica
per ço a vostra senyoria lo dit Jaume Feu sia de
son servei manar al dit arrendador li pague los
salaris, estrenas y amoluments y lo que podria
guanyar ab lo exercisi de son offici, conforme lo
contengut en dit tava, y per dit effecte sian ésser
fetas las provisions y comissions oportunas. Of-
ficio, et cetera. Altissimus et cetera. Pro de Monjo.
Florit.

Oblata die VIIII novembris MDCLXV in consistorio,
et cetera. Et domini deputati, intervinientibus
dominis auditoribus computorum, commisserunt
predicta magnificis assessoribus qui super supli-
catis relacionem faciant in scriptis. Bonaventura
Vila, scriva maior Generalis Catalonie subroga-
tus.

67/3r B.

Losa assessors y advocat fiscal del General baix
scrits, vista la suplicació presentada per Jaume
Feu, sabater, bastaix del General, vista la com-
missió per vostra seyoria feta al peu de dita su-

plicació a effecte que dits assessors fasan relació
en scrits del contengut en esta, vistas la tabba
del arrendament del General del trienni cor-
rent, vist lo que se havia de vèurer, attès que en
dita tabba en lo capítol 2 y 3 està convingut que
los arrendataris podan deixar de valer-se dels of-
ficials del General destinats per la cobransa y
exacció dels drets del General ab què valent-se
d’ells o no valent-se dits arrendataris hagen de
pagar-los los salaris, estrenas y emoluments, se-
gons un memorial insertat al fi de dita tabba, y
si acàs en dit memorial no estava especificat al-
gun salari ab què no excedís 15 lliures anàs a càr-
rec de dit arrendatari, però si més quantitat se
havia de pagar vaja a càrrec del General, attès
que en lo dit memorial no estan continuats los
salaris y emoluments del bastaix del General;
conforme estan continuats los dels demés offi-
cials de las casas del General, per ço y altrament,
diuen y refereixan a vostra senyoria que dits
arrendataris del General, conforme los pactes de
la tabba, sols han de pagar a dit Jaume Feu, //
67/3v // com a bastaix del General nomenat per
vostra senyoria, 15 lliures cada any en rahó de
son salari, y axí lo demés salari y emoluments
que pertanyan a dit bastaix per rahó de son offi-
ci los ha de pagar lo General.

Micheli Roca, assessor. De Jalpi. Vidit Sabater y
Gleu, fisci Generalis advocatus.

68r A.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya als assessors, advocats fiscals del
General y visita infrascrits sobre lo que sas se-
nyories deuhenb fer obrar acerca que, avent sor-
tejat Balthasar Oriol y Mercé un offici de aju-
dant de scrivà major de la visita, y aver-li lo
procurador fiscal opposat que no podia tenir dit
offici per ser scrivà de manament y axí official
real, la qual excepsió fou proposada a sa ex-
cel·lència ab las rahons asistian al procurador
fiscal, sa excel·lència fou servit, als 16 de noem-
bre proppassat, enviar un real decret ab inclús
de un orde de sa magestat, Déu lo guarde, ab lo
qual se manave se donàs possessió de dit offici a
dit Oriol, no obstant la excepsió opposada per
dit procurador fiscal, lo que declarava sa mages-
tat en virtut de la reserva se fa en la formació de
las bolsas de la visita. Y després, ab altre decret
de sa excel·lència, dat del corrent, dirigit als
molt il·lustres senyors visitadors, se·ls avia orde-
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nat que sens rèplica ni consulta alguna posassen
en execució dit orde real, donant pocessió del
dit offici al dit Oriol en què era estat extret, si
devien sas senyories per sa part consentir a què
se done possessió al dit Oriol ho si deuhen re-
plicar a dits reals decrets per los mèdis acostu-
mats, representant a sa magestat y a sa excel·lèn-
cia las rahons assistexen a la prebenció té lo
General de què lo dit Balthazar Oriol no pot
obtenir dit offici per ser official real. Vistos los
dits reals decrets, vistos los capítols 36 del nou
redrés de las Corts 1599 y 54, dels capítols y ac-
tes de ditas Corts, vistos diversos llibres de habi-
litacions, les del any 1588 fins lo die present,
vista la opposició feta a dit Oriol per lo procura-
dor fiscal del General, vistos los papers presen-
tats a sa excel·lència en justificació de dita ex-
cepció, vist lo real privilegi de la conformació //
68v // de las generals constitucions, vist lo real
decret de la formació de las bollas de dita visita,
vist tot lo que se avia de vèurer, attès que en lo
capítol 36 de ditas Corts està statuït que los of-
ficials reals, tant ab jurisdicció com sens jurisdic-
ció, no poden tenir ningun offici en lo General
ho Deputació, lo qual està en viril observança
que molts officis reals sens jurisdicció se troban
inhabilitats per obtenir officis en lo General, y,
en particular, los scrivans de manament sempre
són estats inhabilitats, tant des del any 1588 fins
lo any 1640. Y, aprés de la reducció deguda de
aquest Principat a la obediència de sa magestat,
també Antoni Reart, escrivà de manament,
que·s trobà insiculat en un lloch de diputat des
del any 1656 fins vuy, és estat inhabilitat en las
extraccions per ser scrivà de manament. Y, avent
los habilitadors, en conformitat dels òrdens re-
als, proposat de la causa de la inhabilitació a sa
excel·lència y demés excel·lentíssims senyors
lloctinents, sos predecessors, ab differents reals
decrets, y lo últim de ells per rahó de la extrac-
ció proppassada de Santa Madalena, inseguint
la resolució de las tres salas de la Real Audièn-
cia, sempre los excel·lentíssims senyors llochti-
nents an tingut per justas las ditas causas de in-
habilitació, conformant-se ab ellas, com en
effecte dit Anton Reart no ha concorregut en
ninguna sort de deputat. Attès que la observan-
sa subseguida des del any 1599 fins vuy, aprova-
da per sa excel·lència y Real Consell, és bastant
per a declarar que en lo cas present se ha de es-
tar a la disposició del capítol 36 y no al dit capí-
tol 54, a més que lo dit capítol 36 és peculiar
per las cosas de la Generalitat, per ser del nou
redrés de aquell; attès que sa magestat, de glo-
riosa memòria, en lo dit privilegi de la confor-
mació general sols se reserva las insiculacions y
nominacions de las personas que auran de ser
insiculadas, // s.n.r // ab què se observassen en
las extraccions los capítols de Cort, en quant a
les qualitats que avian de tenir los nomenats in-
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siculats y extrets, y axí sa magestat, salva sa real
clemència, apar se ha de servir dignar-se y tenir
a bé de no donar lloch de ordenar en matèria de
extraccions contra disposició de capítols de
Cort; attès que dit Oriol és scrivà de manament
y axí bé official real, inhàbil, comforme lo dit ca-
pítol 36, de obtenir officis en la visita, per ser los
officials de aquella officials del General y pre-
sent casa de la Deputació y observar-se en las
extraccions de visitadors y officials de la visita la
mateixa forma y modo se té en la extracció dels
deputats y demés officials del General, per ço 
y altrement, són de vot y parer que dits òrdens
reals encontran ab lo dit capítol 36, y que axí
per ara los senyors deputats, per los medis a ses
senyories ben vistos, deuhen extrajudicialment
representar de nou a sa magestat y a sa ex-
cel·lència la pretensió té lo General de què dit
Oriol no pot obtenir dit offici de ajudant de
scrivà major de la visita ab las rahons sobreditas
y altres aperexarà convenients, per a què sa ma-
gestat se digne manar no se executen dits reals
òrdens. Y, entretant que sa magestat mane altre
cosa, no deuhen sas senyories consentir per sa
part a què·s done possessió al dit Oriol del dit
offici.

Vidal y Roca, assessor. Ribera, consulens. Braço,
consulents. De Jalpi, fisci Generalis advocatus.
Sabater y Gleu, assessor. Janer, consulens. Doctor
Capdevila, consulens.

69/1r A.

Excel·lentíssima senyor.

Entre altres subjectes que sa magestat, que està
en glòria, fou servit nomenar en la bossa de
scrivà major y ajudant de la visita del General,
fou Balthazar Oriol y Mercer, scrivà de mana-
ment en la llochtinència de Cathalunya, lo qual
als 17 de setembre, 1665, fou extret en lo offici
de ajudant del scrivà major de dita visita. Y lo
procurador fiscal del General li opposà excepció
dient era inhàbil per dit offici per ésser scrivà de
manament, com està dit, y axí bé official real y
com a tal impedit de concòrrer y sortejar en los
officis del General de Cathalunya. Y, per justifi-
cació de dita excepció, los deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya, per medi
de son síndich, entregaren a vostra excel·lència
un paper contenint las rahons y fonaments per
los quals se li havia opposada excepció. Y junta-
ment se li entregà còpia de altre paper de infor-
me sobre la pretenció que los scrivans de mana-
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ment tenian de poder concórrer en los officis de
la Deputació, que ja antes era estat presentat a
vostra excel·lència als 9 de // 69/1v // setembre,
1664, inseguint lo real orde de sa magestat. Y si
bé los dits deputats, als 16 de novembre prop-
passat, reberen un despatx per Cancellaria des-
pedit de part de vostra excel·lència, datat lo
mateix dia de 16 de novembre, ab lo qual, inse-
guint lo real orde de sa magestat, que Déu
guarde, dels 6 de novembre, és estat servit ma-
nar a dits deputats que comuniquen als visita-
dors de la Generalitat dit real despatx per a què
admeten lo jurament a dit Oriol y li donen la
possessió en la forma se ha acostumat, y los dits
deputats entregaren còpia de dit despatx als vi-
sitadors. Y, estant tractant, sobre la execució de
dit real orde, la pretenció que té lo procurador
que dit despatx encontra ab las generals consti-
tucions de Cathalunya, dits visitadors, als 6 del
corrent mes de novembre, 1665, donan notícia
als deputats que tenian altre despatx en forma
de Cancellaria despetxat dat a 5 del mateix mes
de desembre, ab lo qual se mana a dits visitadors
que sens rèplica ni consulta posen al dit Oriol
en possessió de dit offici, no obstant la excepció
opposada per lo procurador fiscal del General,
emperò, havent consultat est negoci ab sos as-
sessors y advocat fiscal del General y ab sos as-
sessors y advocat fiscal de la visita, y aprés ab
nou personas dels tres estaments, han aconsellat
a dits deputats y oÿdors de comptes que de[uen]
//69/2r // novament representar a sa magestat y
a vostra excel·lència la pretensió de dit procura-
dor fiscal, per lo que los dits deputats y oÿdors,
inseguint lo dit consell, ab la deguda reverència
y submissió, diuen y representan a vostra excel-
lència:

Primo. Que ab differents capítols de Cort, et sig-
nanter ab un capítol de las Corts de Santa Anna,
1493, ya ab lo capítol 30 de les Corts 1585, ab lo
capítol 10, Corts 1520, està indistintament dis-
posat y ordenat que los officials reals no pugan
concórrer ni obtenir officis en las casas del Ge-
neral de Cathalunya, y que axí és estat observat
en totas las habilitacions y extraccions subsegui-
das.

2. Que ab lo capítol 36 del nou redrés del Ge-
neral, Corts 1599, està disposat expressament
que los officials reals, tant ab jurisdicció com
sens jurisdicció, no pugan obtenir offici algú en
lo General ni concórrer en aquells si ja sis mesos
antes no hauran renunciat lo offici, ab lo qual
capítol restan expressament compresos los scri-
vans de manament.

3. Que en quant als scrivans de manament, la

observansa de la casa del General és estada sem-
pre de ésser inhabilitats com a officis del Gene-
ral, no sols antes de la reserva de enseculacions
dels officis de aquell per sa magestat feta, però
encara després, per quant Anthon Reart, scrivà
de manament, //69/2v // és estat sempre inhabi-
litat com a official real, com apar de la certifi-
catòria que se presenta a vostra excel·lència. Y
axí mateix, són estats inhabilitats altres officials
reals sens jurisdicció. Y havent-se reportadas las
causas de inhabilitació als excel·lentíssims se-
nyors lloctinents, inseguint los ordes de sa ma-
gestat, són estadas aprovadas ditas causas y per-
mès passar avant en las extraccions, ab exclusió
de dits officials reals y, en particular, en la ex-
tracció de deputats y oÿdors feta en lo juliol
proppassat, havent-se inhabilitat dit Anthon
Reart com a escrivà de manament. Vostra ex-
cel·lència, ab son despatx de 22 de juliol, de pa-
rer de las tres salas de la Real Audiència, fou ser-
vit comformar-se ab las causas per las quals
alguns subjectes eran estats inhabilitats, y entre
altres lo dit Reart, com apar de sa certificatòria
de dita inhabilitació y de dit despatx que·s pre-
sentà a vostra excel·lència, de hont resulta ésser
aquesta la disposició y observansa en la present
casa.

4. Diuen y representan que no apar puga obs-
tar lo capítol 54 dels capítols y actes de Cort
1599, en lo qual sa magestat sols exclogué dels
officis de la Deputació als officials reals ab ju-
risdicció per las causas y rahons al·legadas ab
lo informe entregat a 9 de setembre, 1664, cò-
pia del qual // 69/6r // fou entregat a vostra ex-
cel·lència a 19 de setembre proppassat, que en
suma consisteixan en dir que lo dit capítol 54
és disposició general per las ciutats, vilas y
llochs de Cathalunya, y lo capítol 36 fou parti-
cular per la casa del General, que lo capítol 36
ajusta a la prohibició, extenent-sa també als of-
ficials reals sens jurisdicció, y que la observàn-
cia ha interpretat y declarat la mente de dits ca-
pítols, entenent-los que sian exclosos tant los
officials reals ab jurisdicció com sens jurisdic-
ció, y que axí se ha de enténdrer en lo statut
particular més favorable a favor del General y
observat perpètuament.

5. Que no apar que la reserva dels officis feta
per sa magestat puga assistir a dit Oriol, perquè
sa magestat fou servit fer mercè al General de
què los capítols de Cort que disposavan sobre
las qualitats necessàrias per a concórrer y obte-
nir officis en lo General fossen observats, con-
forme se és fet en totas las insiculacions, habili-
tacions y extraccions. Y axí també ha de ser
observat lo dit capítol 36 del nou redrés, Corts
1599.

1187

[ 1665 ]

a. y ... 1585 interlineat al marge esquerre.



69/6v Per tant y altrament, los dits deputats y oÿdors,
pera cumplir a las obligacions de sos officis, per
medi de la present embaxada, extrajudicialment
supplican a vostra excel·lència sie servit, attesas
las sobreditas rahons, manar suspèndrer la exe-
cució de dit real orde y representar a sa magestat
la pretensió que té lo procurador fiscal del Gene-
ral que dits reals ordes encontran ab generals
constitucions de Cathalunya, esperant sempre
de la clemència de sa magestat que serà servit afa-
vorir y aconsolar aquest Principat, fent-hi mercè
que dit capítol sie observat en la mateixa forma
que és estat fins assí, offerint-se sempre molt
promptes a obeir los reals ordes de sa magestat,
servadas las constitucions de Cathalunya y capí-
tols y actes de Cort, y axí los suplicants ho tin-
dran a singular mercè de ma de vostra excel·lència.

69/3r B.

Certifichb y fas fe jo, Bonaventura Vila, per las
aucthoritats appostòlica y del rey, nostre se-
nyor, notari públich de Barcelona y subrogat en
lo offici de scrivà major del General de Cathalu-
nya, avall scrit, com enc un llibre intitulat «Die-
tari del Trienni 1662», recòndit en lo archiu de
la casa de la Deputació, en jornada de 22 de ju-
liol de 1665, se troba descrit y continuat un me-
morial en lo qual estan contengudes les perso-
nas que foren inhabilitadas per la extracció
fahedora de deputats y oÿdors del General de
Catalunya dit dia de 22 de juliol de 1665. Y en-
tre altres se trobà inhabilitat mossèn Anton Re-
art, dient «Non potest quia est scriba mandato».
Lo qual memorial fonch presentat al ex-
cel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present principat de Catalu-
nya, dit dia de 22 de juliol, 1665, per lo ardiaca
y canonge de Tortosa, Visens Prexeu, y Joan
Carreras, donzell, en Barcelona domiciliat, al-
tres dels habilitadors extrets per dita habiliata-
ció. Y després, en lo mateix llibre y en dita jor-
nada, se troba continuat un decret, despatxat en
deguda forma de Cancellaria, datat en Barcelo-
na dit dia de 22 de juliol, 1665, ab lo qual dit
excel·lentísim senyor don Vicente Gonzaga, de
parer de las tres salas de la Real Audiència, és
servit conformar-se ab las causas per las quals al-
guns //69/3v // subjectes contenguts en dit me-
morial eran estats inhabilitats, y entre altres lo
dit Anton Reart, com més llargament en dit de-
cret és de véurer.
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Més, certifich y fas fe jo, dit Bonaventura Vila,
notari y subrogat en dit offici de scrivà major
del General de Catalunya, com en un llibre inti-
tulat «Llibre de Habilitacions de Deputats y
Oÿdors», en lo dit archiu de la casa de la Depu-
tació recòndit, se troban descrites y continuadas
entre altres las inhabilitacions següents:

Primo, en la habilitació feta per la extracció fahe-
dora de deputats y oÿdors a 22 de juliol, 1656, se
troba, entre altres, inhabilitats losa següents:
mossèn Anton Reart, dient en lo margeb de dit
nom las paraulas següents: «Non, quia est escriba
mandati». Yc més, mossèn Joseph Cartró, dient
en lo marge de dit nom las paraulas següents:
«Non potest, quia est coadjutor racionalis».

Ítem, en la habilitació feta per la extracció fahe-
dora a 22 de juliol, 1659, de deputats y oÿdors,
se troban entre altres inhabilitats losd següents:
dit mossèn Anton Reart, dient en lo marge de
dit nom las paraulas següents: «Non potest, quia
est scriba mandati». Més, mossèn Joseph de
Cartró, dient en lo marge //69/4r //de dit nom:
«Non potest, quia est coadjutor magistri raciona-
lis». Més, mossèn Joseph Pallarès de Illa, dient
en lo marge de dit nom: «Non potest, quia est co-
adjutor racionalis». Més, micer Rafel Pagès,
dient en lo marge de dit nom: «Non potest, quia
est receptor racionalis». Més Joan Batista Saba-
ter, dient en lo marge de dit nom: «Non potest,
quia est coadjutor magistri racionalis».

Ítem, en la habilitació feta per la extracció fahedora
a 22 de juliol, 1622, de deputats y oÿdors, se tro-
ban, entre altres inhabilitats, los següents: mossèn
Francisco Jahén, dient en lo marge de dit nom:
«Non potest, quia est coadjutor racionalis». Més,
micer Anton Reart, dient en lo marge de dit nom:
«Non potest, quia est scriba mandati». Més, mossèn
Joseph Pallarès de Illa, dient en lo marge de dit
nom: «Non potest quia est coadjutor racionalis».

Ítem, en la habilitació feta per la extracció fahedora
a 22 de juliol, 1665, de deputats y oÿdors, se tro-
ban, entre altres inhabilitats, los següents: mossèn
Francisco Jahén, dient en lo marge de dit nom:
«Non potest quia est coadjutor racionalis». Més, An-
ton Reart, dient en lo marge de dit nom: «Non po-
test quia est scriba mandati». Més, mossèn Joseph
Pallarès de Illa, dient en lo marge de dit nom: «Non
potest, quia est coadjutor //69/4v //racionalis».e
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75/1r A.

Ala embaxador en Roma. Còpia.

El rey.

Don Pedro de Aragón, de mi consistorio de gue-
rra y mi embaxador en Roma. Al cardenal de
Aragón, vuestro hermano, mandé escribir en dos
de septiembre del año pasado de 62 la carta que se
despachó, a instancia de los diputados del Gene-
ral de mi principado de Cathaluña: «Don Phe-
lippe, por la gracia de Dios rey de Castilla, de
Aragón, de León, de las dos Sicilias, de Hierusa-
lem, de Portugal, de Navarra y de las Indias, et-
cétera. Muy reverendo en Christo padre cardenal
Aragón, mi muy charo y muy amado amigo, de
mi consistorio de Estado. Los diputados de mi
principado de Cathaluña me han representado
que a petición que los tres brazos los sereníssimos
señores reyes, mis predecesores, concedieron que
para las prelaturas, abbadías y otras dignidades
ecclesiásticas, assí del Principado como del conda-
do de Cerdaña, de que soy patrón, aunque vaca-
sen en la sede apostólica no sean presentados a su
Santidad por causa alguna otras personas que no
sean cathalanas, y que los executinales no puedan
ser otorgados sino a los mismos cathalanes y a hijos
de ellos, como se contiene en la constitución que es
la tercera, bajo el título «Que los estrangeros no
puedan obtener beneficios ni officios ecclesiásticos
en Cathaluña», de que se os envía copia con esta,
pero que los obispos de dicho Principado confieren
frecuentemente rectorías, dignidades y beneficios
ecclesiásticos a personas que no sean naturales ni
hijos de ellos, con motivo de que dicha constitución
no esté confirmada por la sede apostólica, supli-
cándome sea servido interceder con Su Santidad
para que mande confirmarla y que por este moti-
vo no se falte a la observancia de dicha constitu-
ción. Y habiendo sido concedida por dichos señores
reyes, mis predecesores, y mi voluntad que se guar-
de y observe, como es justo, me ha parecido encar-
gar y mandaros hagáis con su Santidad y demás
personas que convenga a los oficios que sean nece-
sarios a fin de que se sirva confirmar dicha //
75/1v // constituzión, procurando se den los des-
pachos que fueren nezessarios, como los diputados
suplican, para que tenga su devida observancia e
sea, muy reverendo en Christo padre cardenal de
Aragón, mi muy charo y muy amado amigo, mi
señor, en vuestra continua procesión y guarda.
Dada en Madrid a II de setiembre, MDCLXII. Yo,
el rey. Don Didacus de Sada, secretarius.» Y ha-
viendo ahora representado por parte de dichos di-
putados que aún no ha llegado a effecto el tener la
constitución que se pide, siendo conveniente y re-

presentando conseguirla para la observancia de
la constitución de que va copia, he querido encar-
gar y mandar lo toméys a vuestro cuydado, procu-
rando con su Santidad, y demás personas que con-
venga, la concessión y confirmación referida en la
forma que en que con dicha preinserta carta se
contiene, en que seré servido. Dada en Madrid a
XVII de junio, MDCLXIIII. El rey.

Don Didacus de Sada, secretarius.

75/2r B. Copia.

Señora.

Por despacho de 7 de junio del año 1664 se sirvió
vuestra magestad mandarme pidiesse a su Santi-
dad, en su real nombre, confirmase el capítulo de
Corte por el qual vuestra magestad concordó con
el principado de Cathaluña que los beneficios dél
no confiriessen en los que no fuesen naturales, of-
freziendo vuestra magestad interponerse a la con-
sequución desta gracia. Y haviendo hecho en este
negocio las instanzias possibles, assí con su Santi-
dad como con el cardenal datario, a quien remi-
tió el memorial, informándoles varias vezes de to-
das las razones que assistían a vuestra magestad
para desear complacer al Principado en este par-
ticular, no se ha podido obtener hasta oy otra cosa
que haver mandado su beatitud al cardenal cir-
cular a todos los obispos del Principado, haciéndo-
les notoria la pretensión y ordenándoles digan so-
bre ello lo que se les ofreciere, insinuándoseme que,
no siendo relevante lo que los obispos respondieren
ni hallándose más inconvenientes que el que por
esto se les prohiba el no poder dar libremente
aquellos beneficios que fueren de su provissión, su
Santidad conzederá esta grazia, como la desea
vuestra magestad, que es quanto se offreze en este
punto. Y que este correo llevava las cartas para
aquellos prelados de que da quenta a vuestra ma-
gestad, para que enteradora del estado en que
queda la materia se sirva ordenar vuestra mages-
tad lo que más pueda ser de su servicio. Guarde
Dios a su magestad, como la Christiandad ha
menester. Roma, y setiembre 5 de 1665.

Don Pedro Antonio de Aragón.

s.n.r C.

Señores diputados del General de Cathaluña.
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El secretarioa don Diego de Sada me ha escrito de
parte del Consejo Supremo de Aragón que, ha-
viendo suplicado a su magestad, que santa gloria
aya, los diputados que eran de este Principado el
año de 1662, se sirviesse interponer con su Santi-
dad en la materia que contiene la copia de la car-
ta inclussa que mandó escrivir al señor embaxa-
dor en Roma, responde lo que assímismo contiene
la copia de la del señor don Pedro de Aragón, en-
cargándome que uno y otro partizipe a vuestras
señorías para que, si les pareziere, insten o pre-
vengan lo que les combeniese a los prelados. O si se
offreze algo de nuevo a vuestras señorías en este
particular me lo digan, para representar a su
magestad, que se servirá de escrivir por segunda
vez a Roma en prosecución de la materia, en cuya
conformidad vuestra señoría me prevendrá lo que
convenga, para que pueda satisfazer al secretario
don Diego de Sada. Guarde Dios a vuestra seño-
ría muchos años. Barcelona, a 11 de enero de
1665.

Señor Vicente Gonzaga.

75/3r A.

Certificatòriab y breu resolució del què se ha
gastat en las dos visitas dels triennis 1647, feta
en lo trienni 1650, y en la del trienni 1644, feta
en lo de 1647, y axí dels salaris, adeales y altres
gages dels visitadors, com de tots los demés of-
ficials de ditas visitas, en cada hu de dits triennis
contenguts.

s.n.r En la visita del trienni 1647, feta en lo any
1650, los visitadors de aquella y demés officials
respectivament, per llurs salaris, adeales y altres
gages a ells degudes per rahó de sos officis, re-
beren cada hu d’ells las quantitats baix conti-
nuades y següents, com més llargament és de
vèurer y se trau del llibre dels Gastos de la visita
de dit trienni 1650 y del dietari de aquella. Lo
qual, per dit effecte y per orde dels senyors de-
putats y per poder fer rectament la present certi-
ficatòria, me són estats entregats a mi, lo doctor
misser Jaume Riusech, subrrogat de escrivent
ordinari de regent los comptes del General de
Catalunya. De tot lo que ne fas fe y u certifico
jo, don Juan Guinart, regent los comptes del dit
General, baix firmat. Y és com se segueix:

Visitadors ecclesiàstichs.

1190

Lo doctor Joan Battista Bertran, hospitaler y ca-
nonge de la Seu de Barcelona, per ser visitador
instructor de processos, rebé ab differents par-
tits sinch-centas sinquanta-y-tres lliures, deu
sous, dich 553 lliures, 10 sous.

Don Pedro de Copons, canonge de la Seu de
Barcelona, visitador, rebé, ab tot, quatre-centas
trenta-y-sinch lliures y deu sous 435 lliures, 10
sous.

Fra Joan Escura, monjo de la religió de Sant Be-
net y sacristà major de Banyolas, rebé ab diffe-
rents partits quatre-centas trenta-y-sinch lliures,
deu sous, dich 435 lliures, 10 sous.

Militars.

Mossèn Rafel Bonaventura de Gualbes, donsell,
en Barcelona domiciliat, visitador // s.n.v // ins-
tructor de processos, rebé ab differents partits
sinch-centes sinquanta-y-tres lliures deu sous,
dich 553 lliures, 10 sous.

Mossèn Onofre de Caldes y Despuny, en Barce-
lona populat, visitador, rebé ab tot ab differents
partits, quatre-centas trenta-y-sinch lliures y
deu sous, dich 435 lliures, 10 sous.

Mossèn Ramon de Ribes, donsell, en la vila de
Figuerola domiciliat, visitador, rebé ab diffe-
rents partits quatre-centas trenta-y-sinch lliures
y deu sous, dich 435 lliures, 10 sous.

Reals.

Lo doctor misser Gaspar Jorba, visitador, rebé
per rahó de son salari y demés gages ab diffe-
rents partits, quatre-centas trenta-y-sinch lliu-
res, dich 435 lliures.

Lo doctor en medicina Miquel Vilanera, per ser
visitador instructor de processos, rebé ab tot ab
differents partits sinch-centas sinquanta-y-tres
lliures deu sous, dich 553 lliures, 10 sous.

Joseph Anthoni Folquer, ciutadà de Tortosa,
visitador, rebé ab differents partits per dita rahó
quatre-centas trenta-y-sinch lliures, dich 435
lliures.

Assessors.

Lo doctor misser Aleix Tristany, ciutadà honrat
de Barcelona, assessor, rebé ab tot y ab diffe-
rents partits, junt ab lo que rebé lo doctor mis-
ser Solà, subrogat que fou seu algú temps,
sinch-centas trenta-y-quatre lliures, dich 534
lliures.
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Ajudant de assessor.

Lo doctor misser Joan Francesch Prat y de Sant-
julià, ajudant de assessor, junt ab lo que rebé
misser Joan Palmerola, lo temps que // s.n.r //
fou subrrogat seu, ab un sol salari, és ab tot ab
differents partits dos-centas sinquanta lliures,
dich 250 lliures.

Advocat fiscal.

Lo doctor misser Francesch Llauger, advocat
fiscal, rebé ab tot, ab differents partits, axí per
compte de correu y menut del escrivà major de
la visita com per repartiments del regent los
comptes, sinc-centas trenta-y-quatre lliures,
dich 534 lliures.

Ajudant de advocat fiscal.

Lo doctor misser Francesch Llunes, ajudant de
advocat fiscal, rebé ab tot per las sobreditas ra-
hons y ab lo mateix modo ab differents partits
quatre-centas vuitanta-y-sis lliures, dich 486
lliures.

Procurador fiscal.

Jaume Ramon, batxiller en lleys, procurador fis-
cal, per la mateixa rahó y ab lo mateix modo
rebé ab tot ab differents partits dos-centas se-
tanta-y-sinch lliures, dos sous, dich 275 lliures,
2 sous.

Escrivà major.

Francesch Pastor, notari públich de Barcelona,
escrivà major de dita visita, rebé ab tot per son
salari, adeales y demés gages a ell tocants per
rahó de son offici, a més dels què a part se li girà
per compte de correu y de menut per gastar a
obs de la visita, com és acostumat, que de axò
se’n fa baix un partit a part, ab differents partits,
per rahó sols de dit son salari rebé sis-centas sin-
quanta-y-nou lliures, dich 659 lliures.

s.n.v Ajudant de escrivà major.

Rafel Joan Cellarès, notari públich de Barcelo-
na, ajudant de escrivà major, rebé ab tot ab dife-
rents partits y ab lo mateix modo dos-centas y
deu lliures y deu sous, dich 210 lliures, 10 sous.

Altre ajudant de escrivà major.

Gervasi Verdera, notari públich de Barcelona,
altre ajudant de escrivà major de la dita visita,
rebé ab tot per y ab differents partits, del modo
y forma sobredits, cent sexanta-y-sinch lliures
dos sous, dich 165 lliures, 2 sous.

Escrivent ordinari.

Jaume Pujol, notari, escrivent ordinari de la so-
bredita visita, rebé ab tot ab lo mateix modo y
ab differents partits cent y tretse lliures, dich
113 lliures.

Calculadors, que foren sis, reberen:

Pau Bertran, mercader de Barcelona, calcula-
dor, rebé ab lo mateix modo y forma per rahó
de son salari y demés adeales, ab differents par-
tits, dos-centas y dotse lliures, dich 212 lliures.

Joseph Miquel, mercader de Barcelona, calcula-
dor, ab la mateixa forma y per dita rahó rebé ab
tot y ab differents partits dos-centas quaranta-y-
duas lliures, dich 242 lliures.

Joan Matas, cirurgià, calculador, rebé ab tot ab
differents partits y per la matexa rahó cent y
dotse lliures. 212 lliures.

Anthoni Casquer, sastre, calculador, rebé ab tot
ab differents partits per la mateixa rahó y ab la
mateixa forma, dos-centas y set lliures, dich 207
lliures.

Francesch Ramanyà, ciutadà honrrat, calcula-
dora, rebé ab tot, ab differents partits per la ma-
teixa rahó dos-centas quaranta-y-duas lliures.
242 lliures.

s.n.rb Pera Servià, negociant, calculador, rebé ab tot,
ab differents partits y per la mateixa rahó dos-
centas y set lliures, dich 207 lliures.

Lo capellà qui digué las missas al consistori de la
visita.

Mossèn Joseph Gil, prevere, qui ha celebrades
las missas per lo consistori tot lo temps que ha
durat aquella, rebé ab tot, per la caritat de aque-
llas, sinquanta-y-sinch lliures, dich 55 lliures.

Portalers, que foren sis, reberen:

Valentí Sirarench, cotoner, portaler, rebé ab tot,
ab diferents partits, cent y onse lliures yc deu
sous, dich 111 lliures, 10 sous.

Anthoni Rifer, estudiant, portaler, rebé ab tot,
per las mateixas rahons y ab differents partits,
cent y onse lliuras, deu sous, dich 111 lliures,
10 sous.
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Francesch Briansó, pintor, portaler, rebé ab tot,
ab differents partits per la mateixa rahó, cent y
onse lliuras, deu sous, dich 111 lliures, 10 sous.

Rafel Brasca, velluter, portaler, rebé ab tot, ab
differents partits, ab la matexa forma y per la
matexa rahó, cent onse lliures y deu sous, dich
111 lliures, 10 sous.

Joan Torras, hortolà, portaler, rebé ab tot, ab
differents partits, cent y onse lliures y deu sous,
dich 111 lliures, 10 sous.

Ramon Caver, sabater, portaler, rebé ab tot, ab
differents partits, cent y onse lliures y deu sous,
dich 111 lliures, 10 sous.

Porters reals, que foren dos, reberen:

s.n.v Ramon Dollés, porter real de la visita, rebé ab
tot, ab differents partits, vuitanta-y-sis lliures y
deu sous, dich 86 lliures, 10 sous.

Joan Rafel Cortès, porter real de la dita visita,
rebé ab tot, ab differents partits, vuitanta-y-sis
lliures y deu sous, dich 86 lliures, 10 sous.

Escombradors, que foren dos, reberen:

Joan Aragonès, nogociant, escombrador, rebé
ab tot, ab differents partits, quaranta-y-una lliu-
ra, dich 41 lliures.

Miquel Agustí, ferroveller, escombrador, rebé
ab tot, ab differents partits, quaranta-y-una lliu-
ra, dich 41 lliures.

Ensenedor de foch.

Joseph Font, negociant, ensenedor de foch,
rebé ab tot, ab differents partits, vint-y-vuit lliu-
res y deu sous, dich 28 lliures, 10 sous.

Lo que·s gastà en dita visita de compte de cor-
reu y de menut, és lo següent, partit:

Al sobredit Francesch Pastor, notari públich de
Barcelona, escrivà major de la visita, per lo que
se hagué de gastar de compte de correu y de
menut que a part se aporta, rebé per dit comp-
te, ab differents partits, 1.632 lliures, 17 sous,
5. La qual quantitat no·s comprèn ni entra en
compte per rahó del què ha rebut de son salari,
adeales ni altres gages de son offici de escrivà
major de dita visita. Mil sis-centas trenta-y-duas
lliuras, disset sous y sinch, dich MDCXXXII lliures,
17 sous 5.

Ítem, se comprèn y entra també en compte lo
que se ha gastat en dita visita per las remunera-
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cions acostumadas donar per dits senyors visita-
dors a la fi de la visita a alguns officials de la casa
per treballs extraordinaris que //s.n.r // han pre-
sos durant aquella, a obs de dita visita, que són
los següents:

Al regent los comptes en dita visita se li donaren
setanta-y-sinch lliures, ço és, 35 lliures, per lo
que diu és acostumat donar-li los mes triennis
de las visitas antepassadas, y las restants 40 lliu-
res fins a las 75 lliures per los treballs prengué
en las cobransas per servey de la visita per no ha-
ver·i en aquella ocasió banch, dich 75 lliures.

Al racional se li donaren, per dita rahó, 15 lliu-
res.

Al escrivà major, 15 lliures.

Al escrivent ordinari de regent los comptes, per
lo treball de fer y aportar regulat lo llibre dels
Gastos de la visita, com és acostumat, 15 lliures
cada trienni per dit treball assoles, a més de las
remuneracions ordinàries que com és dit los se-
nyors visitadors a llur àrbitre, segons los treballs
de cada oficial, donà als demés. Dich 15 lliures.

Ítem, al escrivent ordinari de racional, 12 lliures.

Ítem, al ajudant tercer de la escrivania major, 5
lliures.

Ítem, al escrivent ordinari de la escrivania ma-
jor, 5 lliures.

Ítem, al escrivent extraordinari de dita escriva-
nia major, 5 lliures.

Ítem, al verguer dels senyors deputats qui té
càrrech de la capella y donar cera, vi y òstias per
las missas que·s diuen per la visita en la capella
de Sant Jordi de la casa de la Deputació, deu
lliures, dich 10 lliures.

Remuneracions suman 157 lliures.

Axí que, sumats tots los partits dalt mensionats
continuats, se troba haver-se gastat en fer la pre-
sent visita del trienni 1647, feta en lo de 1650,
onse mil sis-centas dinou lliures, nou sous y
sinch dinés, dich 11.619 lliures, 9 sous 5, com
llargament consta en la cloenda de dit llibre feta
per lo racional de la present casa y dels comptes
de aquell per ell examinats, passats, closos y
provats y de la diada en aquell contenguda, dich
M/XI DCXVIIII lliures, 9 sous, 5.

s.n.r En la visita del trienni 1644, feta en lo de 1647,
los visitadors de aquella y demés officials respec-
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tivament, per llurs salaris, adeales y demés gages
a ells degudes per rahó de llurs officis, reberen
cada hu d’ells las quantitats baix continuades,
com més llargament consta del llibre dels Gas-
tos de la visita de dit trienni y del dietari de
aquella, lo qual, per dit effecte y per orde dels
senyors deputats y per poder rectament fer la
present certificatòria, me són estats entregats a
mi, lo doctor misser Jaume Riusech, subrrogat
en lo offici de escrivent ordinari de regent los
comptes del General de Catalunya, del qual ne
fas fe yo lo baix firmat, don Juan Guinart, re-
gent los comptes del dit General, y u certifico
com se segueix:

Visitadors ecclesiàstichs.

Don Juan de Castellbell, canonge de Tortosa,
per ser visitador instructor de processos de la
present visita, rebé ab tot, ab differents partits,
tant per repartiments o cautelas com per comp-
te de correu y de menut, sinch-centas quaranta-
y-tres lliures, catorse sous y vuit diners, dich
543 lliures, 14 sous, 8.

Lo senyor Anthoni Compter, canonge de Elna,
visitador, rebé, ab tot, per rahó de son salari de
son offici, adeales y demés gages, ab la forma
sobredita y ab differents partits, sinc-centas
trenta-y-sis lliures, divuit sous y vuit dinés, dich,
536 lliures, 18 sous, 8.

Fra Bernat de Vilamala, del orde de Sant Benet,
visitador, per las mateixas rahons y ab differents
partits, rebéa cent trenta-y-quatre lliures només,
per ésser-se mort antes de acabar lo temps de
son exercissi de visitador, dich 134 lliures.

Militars.

Mossèn Joseph Pagès y Vallgornera, per ser //
s.n.r // visitador instructor de processos, rebé ab
tot, per la mateixa rahó y ab la mateixa forma,
ab differents partits, sinch-centas quaranta-y-
tres lliures, catorse sous y vuit dinés. 543 lliures,
14 sous, 8.

Mossèn Ramon de Císcar, visitador, rebé per la
sobredita rahó y ab la mateixa forma, ab diffe-
rents partits, ab tot, sinch-centas trenta-y-sis
lliures, divuit sous y vuit dinés, dich 536 lliures,
18 sous, 8.

Mossèn Francesch Sorribes, donsell, fill de Jau-
me, visitador, rebé ab tot, per la mateixa rahó y
ab la mateixa forma, ab differents partits, sinch-
centas trenta-y-sis lliures, divuit sous y vuit di-
nés, dich 536 lliures, 18 sous, 8.

Reals.

Mossèn Anthoni Bru, ciutadà honrrat de Barce-
lona, visitador, rebé ab tot per la sobredita rahó
y ab lo mateix modo, ab differents partits,
sinch-centas trenta-y-sis lliures, divuit sous y
vuit, dich 536 lliures, 18 sous, 8.

Lo doctor misser Francesch Vidal y Ros, per ser
visitador instructor de processos, rebé ab tot,
per sos salaris, adeales y demés gages de son of-
fici, ab differents partits y ab la mateixa forma,
sinch-centas quaranta-y-tres lliures, catorse sous
y vuit dinés, dich 543 lliures, 14 sous, 8.

Mestre Anthoni Aldofreu, doctor en medicina,
visitador, rebé ab tot ab differents partits, per la
demunt dita rahó y del mateix modo, sinc-cen-
tas trenta-y-sis lliures, divuit sous y vuit dinés,
dich 536 lliures, 18 sous, 8.

Assessor.

Lo doctor misser Gaspar Jorba, assessor de la vi-
sita, rebé ab tot, ab differents partits, per las so-
breditas rahons, sinch-centas quoranta-y-quatre
lliures, catorse sous y vuit, dich 544 lliures, 14
sous, 8.

s.n.v Ajudant de assessor.

Lo doctor misser Battista Ramon de Monjo,
donsell, ajudant de assessor fiscal, rebé ab tot,
ab differents partits, per la matexa rahó, quatre-
centas setanta-y-una lliura setse sous y quatre
dinés, dich 471 lliures, 16 sous, 4.

Advocat fiscal.

Lo doctor misser Andreu Magre, advocat fiscal,
rebé ab tot, ab differents partits, per la sobredita
rahó, sinc-centas quaranta-y-quatre lliures, ca-
torse sous y vuit, dich 544 lliures, 14 sous, 8.

Ajudant de advocat fiscal.

Lo doctor misser Joseph Pexau, ajudant de ad-
vocat fiscal, rebé ab tot, ab differents partits, per
la sobredita rahó, tres-centas y nou lliures, qua-
tre sous, dich 309 lliures, 4 sous.

Procurador fiscal.

Dimas Pobla, donsell, procurador fiscal, rebé ab
tot, ab differents partits, per la sobredita rahó,
tres-centas sexanta-y-set lliures y vuit sous, dich
367 lliures, 8 sous.

Escrivà major.
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Francesch Reverter, notari públich de Barcelo-
na, escrivà major de la present visita, rebé ab
tot, per son salari, adeales y demés gages de son
offici, a més dels que com a escrivà major de
aquella a part se li fou girat a compte de correu
y de menut per poder gastar a obs de aquella,
com és acostumat, del què baix a part se’n fa un
partit, axí que rebé per son salari set-centas y
sinch lliuras, divuit sous y vuit dinés, dich 705
lliures, 18 sous, 8.

s.n.r Ajudant de escrivà major.

Francesch Casanovas, notari de Barcelona, aju-
dant de escrivà major, rebé ab tot, ab differents
partits, dos-centas vint-y-sis lliures, catorse
sous, dich 226 lliures, 14 sous.

Altre ajudant de escrivà major.

Joseph Prats, notari públich de Barcelona, altre
ajudant de escrivà major, rebé ab tot, ab diffe-
rents partits, dos-centas sinquanta-y-sis lliures,
catorse sous, dich 256 lliures, 14 sous.

Escrivent ordinari.

Joseph Boleda, escrivent ordinari de dita visita,
rebé ab tot, ab differents partits y per la mateixa
rahó, cent sinquanta-una lliura, dos sous y qua-
tre, dich 151 lliures, 2 sous, 4.

Calculadors, que en esta visita foren set, reberen:

Mossèn Gerònim de Padellàs, donsell, calcula-
dor, rebé ab tot, ab differents partits, per la ma-
teixa rahó, dos-centas y deu lliures y deu sous,
dich 210 lliures, 10 sous.

Misser Làtser Vilallonga, calculador, rebé ab
tot, ab differents partits, per la mateixa rahó,
dos-centas y deu lliures y deu sous, dich 210
lliures, 10 sous.

Pera Pau Amat, adroguer, calculador, rebé ab
tot, ab differents partits, per la mateixa rahó,
dos-centas y deu lliures y deu sous, dich 210
lliures, 10 sous.

Jaume Cortada, mercader de Barcelona, calcula-
dor, rebé ab tot, ab differents partits, dos-centas
y deu lliures y deu sous, dich 210 lliures, 10 sous.

Jaume Joan Frexa, negociant, calculador, rebé
ab tot, ab differents partits, dos-centas y deu
lliures y deu sous, dich 210 lliures, 10 sous.

s.n.v Miquel Soler, negociant, calculador, rebé ab tot,
ab differents partits, dos-centas y deu lliures y
deu sous, dich 210 lliures, 10 sous.
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Ramon Blancafort, adroguer, calculador, rebé
ab tot, ab differents partits, dos-centas y deu
lliures y deu sous, dich 210 lliures, 10 sous.

Lo capellà qui digué las missas al consistori de
visitadors.

Joan Ferrés, prevere, qui ha celebrades las mis-
sas que·s digueren per lo consistori de visita-
dors, rebé ab tot, per dita caritat, sinquanta-y-
quatre lliures, dich 54 lliures.

Portalers, que foren sis, reberen.

March Rojals, sabater, portaler, rebé ab tot, ab
differents partits, per la sobredita rahó, cent-y-
sis lliures, quinse sous y quatre, dich 106 lliures,
15 sous, 4.

Francisco Mataró, passamaner, portaler, rebé ab
tot, ab differents partits, per la mateixa rahó,
cent-y-sis lliures, quinse sous y quatre, dich 106
lliures, 15 sous, 4.

Francesch Cella, revenedor, portaler, rebé ab
tot, ab differents partits, per la mateixa rahó,
cent-y-sis lliures, quinse sous y quatre, dich 106
lliures, 15 sous, 4.

Pau Monater, jove sastre, portaler, rebé ab tot,
ab differents partits, per la mateixa rahó, cent-y-
sis lliures, quinse sous y quatre, dich 106 lliures,
15 sous, 4.

Joseph Cantalloba, estudiant, portaler, rebé ab
tot, ab differents partits, per la mateixa rahó,
cent-y-sis lliures, quinse sous y quatre, dich 106
lliures, 15 sous, 4.

Joseph Ferrer, cotoner, portaler, rebé ab tot, ab
differents partits, per la mateixa rahó, cent-y-sis
lliures, quinse sous y quatre, dich 106 lliures,
15 sous, 4.

Porters reals de dita visita, que foren dos, reberen.

Ramon Dollés, porter real de dita visita, rebé ab
tot, ab differents partits, cent-y-una lliura, quin-
se sous y quatre, dich 101 lliures, 15 sous, 4.

Antoni Tartrís, porter real de dita visita, rebé ab
tot, ab differents partits, cent-y-una lliura, quin-
se sous y quatre, dich 101 lliures, 15 sous, 4.

s.n.r Escombradors, que foren tres, reberen:

Cosme Bossan, calsater, escombrador, rebé ab
tot, ab differents partits, per la sobredita rahó,
quaranta-y-tres lliures, quinse sous y quatre di-
nés, dich 43 lliures, 15 sous, 4.
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Pera Serdà, escombrador, rebé ab tot, ab diffe-
rents partits, quaranta-y-tres lliures, quinse sous
y quatre dinés, dich 43 lliures, 15 sous, 4.

Francesch Vives, altre escombrador, rebé ab
tot, ab differents partits, per la mateixa rahó,
quaranta-y-tres lliures, quinse sous y quatre di-
nés, dich 43 lliures, 15 sous, 4.

Ensenedor de foch.

Bernat Noutruchs, parayre, ensenedor de foch,
rebé ab tot, ab differents partits, per la sobredita
rahó, sinquanta-y-quatre lliures, sinch sous y
quatre, dich 54 lliures, 5 sous, 4.

Lo que·s gastà en la sobredita visita de compte
de correu y menut és lo següent, partit:

Al sobredit Francesch Reverter, notari públich
de Barcelona, escrivà major de dita visita, y als
dos subrrogats que tingué en son lloch, que lo
hu fou Francesch Bosch, notari, y lo altre Pere
Trellas, notari públich de Barcelona, se·ls girà
per compte per gastar a obs de dita visita, ab dif-
ferents partits, tres mil sis-centas y catorse lliu-
res, dos sous, dich 3.614 lliures, 2 sous. La qual
quantitat no entra en compte del què reberen
per rahó de escrivà major ni subrrogats seus en
dita visita, sinó que a part se’n fa lo present par-
tit. Y suma 3.614 lliures, 2 sous.

Y de la mateixa manera entrà també en compte
del què se ha gastat en la present visita lo pre-
sent partit de las remuneracions acostumades
donar per dits senyors visitadors a la fi de cada
visita a alguns officials de la casa de la Deputació
per treballs extraordinaris per dits // s.n.v // offi-
cials, presos y supportats a obs de aquella, a co-
neguda y àrbitre de dit consistori de visitadors.
Y són los officials següents:

Primo. Al regent lo comptes, que era Joseph
Miquel Quintana, ab deliberació a part dels vi-
sitadors de 10 de octubre, 1647, li foren pa-
gades 90 lliures per remuneracions y treballs
extraordinaris presos per dita visita. Dich 90
lliures.

Ítem, al racional, per dita rahó, 15 lliures.

Ítem, al escrivà major de la casa de la Deputa-
ció, 15 lliures.

Ítem, al escrivent ordinari de regent los comp-
tes, qui per rahó de son offici aporta regulat lo
llibre dels Gastos de la visita y de fer aquell tots
los triennis, rebé per dits treballs 15 lliures, com
és acostumat en altres visitas, a més de lo que
los visitadors donan als demés officials per re-

muneracions de treballs extraordinaris presos
per la visita. Dich 15 lliures.

Ítem, al escrivent ordinari del racional, 12 lliu-
res.

Ítem, al ajudant tercer de la escrivania major, 5
lliures.

Ítem, al escrivent ordinari de la escrivania ma-
jor, 5 lliures.

Ítem, al escrivent extraordinari de la escrivania
major, 5 lliures.

Ítem, a Montserrat Albià, verguer que era dels
senyors deputats, 5 lliures.

Ítem, a Joan Jaurens, fuster del General, 5 lliu-
res.

Ítem, al escrivà major de la visita, 17 lliures.

Remuneracions, 189 lliures.

Axí que, sumats tots los sobredits partits dalt
mensionats, se troba haver-se gastat en fer la
present visita del trienni 1644, feta en lo de
1647, dotse mil dos-centas y quaranta lliures,
dich 12.240 lliures, com més llargament és de
véurer en la cloenda de dit llibre dels dits Gastos
de la visita de dit trienni 1644 y dels comptes en
aquell contenguts, sumats, passats, examinats y
provats per Joan Carreras, donsell, racional de
la casa y Deputació del General de Catalunya,
dia y any en dita cloenda de dit llibre conten-
guts, dich M/XII CCXXXX lliures.

En fe y testimoni de las quals cosas, totas y sen-
glas, ne fas la present certificatòria, feta per lo
doctor misser Jaume Riusech, subrrogat en lo
offici de escrivent ordinari de regent los comp-
tes del General, y firmada per lo sobredit don
Juan Guinart, regent los comptes, sagellada ab
lo sello acostumat de la present casa, vuy als XX
de novembre, MDCLXV. Don Juan Guinart, re-
gent los comptes del General de Catalunya.

75/4r Sumari y breu resolució individual en la qual se
veu lo que reberen axí los instructors de proces-
sos com los altres visitadors y demés officials
continuats en las sinch visitas baix contengudas.

Visitador instructor de processos en la visita
1659, rebé 584 lliures, 8 sous, 4.
Visitador instructor de processos en la visita
1656, rebé 533 lliures.
Visitador instructor de processos en la visita
1653, rebé 533 lliures.
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Visitador instructor de processos en la visita
1647, rebé 533 lliures.
Visitador instructor de processos en la visita
1644, rebé 543 lliures.

Visitador no instructor de processos en la visita
1659, rebé 450 lliures, 17 sous, 4.
Visitador no instructor de processos en la visita
1656, rebé 420 lliures.
Visitador no instructor de processos en la visita
1653, rebé 420 lliures.
Visitador no instructor de processos en la visita
1647, rebé 435 lliures.
Visitador no instructor de processos en la visita
1644, rebé 536 lliures, 18 sous, 8.

Assessor en la visita 1659, rebé 659 lliures.
Assessor en la visita 1656, rebé 603 lliures.
Assessor en la visita 1653, rebé 593 lliures.
Assessor en la visita 1647, rebé 534 lliures.
Assessor en la visita 1644, rebé 544 lliures, 14
sous, 8.

Ajudant de assessor en la visita 1659, rebé 449
lliures.
Ajudant de assessor en la visita 1656, rebé 455
lliures.
Ajudant de assessor en la visita 1653, rebé 530
lliures.
Ajudant de assessor en la visita 1647, rebé 250
lliures.
Ajudant de assessor en la visita 1644, rebé 471
lliures, 16 sous, 4.

Advocat fiscal en la visita 1659, rebé 623 lliures,
17 sous, 4.
Advocat fiscal en la visita 1656, rebé 603 lliures.
Advocat fiscal en la visita 1653, rebé 523 lliures.
Advocat fiscal en la visita 1647, rebé 534 lliures.
Advocat fiscal en la visita 1644, rebé 544 lliures,
14 sous, 8.

Ajudant de advocat fiscal en la visita 1659, rebé
449 lliures, 8 sous, 8.
Ajudant de advocat fiscal en la visita 1656, rebé
455 lliures.
Ajudant de advocat fiscal en la visita 1653, rebé
480 lliures.
Ajudant de advocat fiscal en la visita 1647, rebé
486 lliures.
Ajudant de advocat fiscal en la visita 1644, rebé
309 lliures, 4 sous.

75/4v Procurador fiscal en la visita 1659, rebé 609
lliures, 17 sous, 4.
Procurador fiscal en la visita 1656, rebé 440 lliures.
Procurador fiscal en la visita 1653, rebé 440
lliures.
Procurador fiscal en la visita 1647, rebé 275
lliures.
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Procurador fiscal en la visita 1644, rebé 367
lliures, 8 sous.

Escrivà major en la visita 1659, rebé 785 lliures,
17 sous, 4.
Escrivà major en la visita 1656, rebé 728 lliu-
res.
Escrivà major en la visita 1653, rebé 728 lliures.
Escrivà major en la visita 1647, rebé 659 lliures.
Escrivà major en la visita 1644, rebé 705 lliures,
18 sous, 8.

Ajudant de escrivà major en la visita 1659, rebé
354 lliures, 8 sous, 8.
Ajudant de escrivà major en la visita 1656, rebé
320 lliures.
Ajudant de escrivà major en la visita 1653, rebé
310 lliures.
Ajudant de escrivà major en la visita 1647, rebé
310 lliures, 10 sous.
Ajudant de escrivà major en la visita 1644, rebé
226 lliures, 14 sous.

Altre ajudant de escrivà major en la visita 1659,
rebé 334 lliures, 8 sous, 8.
Altre ajudant de escrivà major en la visita 1656,
rebé 320 lliures.
Altre ajudant de escrivà major en la visita 1653,
rebé 310 lliures.
Altre ajudant de escrivà major en la visita 1647,
rebé 165 lliures, 2 sous.
Altre ajudant de escrivà major en la visita 1644,
rebé 256 lliures, 14 sous.

Escrivent ordinari en la visita 1659, rebé 120
lliures.
Escrivent ordinari en la visita 1656, rebé 125
lliures.
Escrivent ordinari en la visita 1653, rebé 125
lliures.
Escrivent ordinari en la visita 1647, rebé 113
lliures.
Escrivent ordinari en la visita 1644, rebé 151
lliures, 2 sous, 4.

Calculadors, cada hu d’ells, en la visita 1659,
rebé 60 lliures.
Calculadors, cada hu d’ells, en la visita 1656,
rebé 220 lliures.
Calculadors, cada hu d’ells, en la visita 1653,
rebé 225 lliures.
Calculadors, cada hu d’ells, en la visita 1647,
rebé 242 lliures.
Calculadors, cada hu d’ells, en la visita 1644,
rebé 210 lliures, 10 sous.

Lo capellà qui celebrà las missas en la visita
1659, rebé 152 lliures.
Lo capellà qui celebrà las missas en la visita
1656, rebé 110 lliures.
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Lo capellà qui celebrà las missas en la visita
1653, rebé 108 lliures.
Lo capellà qui celebrà las missas en la visita
1647, rebé 55 lliures.
Lo capellà qui celebrà las missas en la visita
1644, rebé 54 lliures.

Portalers, cada hu d’ells, en la visita 1659, rebé
125 lliures.
Portalers, cada hu d’ells, en la visita 1656, rebé
125 lliures.
Portalers, cada hu d’ells, en la visita 1653, rebé
125 lliures.
Portalers, cada hu d’ells, en la visita 1647, rebé
111 lliures, 10 sous.
Portalers, cada hu d’ells, en la visita 1644, rebé
106 lliures, 15 sous, 4.

75/5r Porters reals, cada hu d’ells, en la visita 1659,
rebé 95 lliures.
Porters reals, cada hu d’ells, en la visita 1656,
rebé 105 lliures.
Porters reals, cada hu d’ells, en la visita 1653,
rebé 95 lliures.
Porters reals, cada hu d’ells, en la visita 1647,
rebé 86 lliures, 10 sous.
Porters reals, cada hu d’ells, en la visita 1644,
rebé 101 lliures, 15 sous, 4.

Escombradors, cada hu d’ells, en la visita 1659,
rebé 50 lliures.
Escombradors, cada hu d’ells, en la visita 1656,
rebé 50 lliures.
Escombradors, cada hu d’ells, en la visita 1653,
rebé 55 lliures.
Escombradors, cada hu d’ells, en la visita 1647,
rebé 41 lliures.
Escombradors, cada hu d’ells, en la visita 1644,
rebé 43 lliures, 15 sous, 4.

Ensenedor de foch, en la visita 1659, rebé 50
lliures.
Ensenedor de foch, en la visita 1656, rebé 45
lliures.
Ensenedor de foch, en la visita 1653, rebé 40
lliures.
Ensenedor de foch, en la visita 1647, rebé 28
lliures.
Ensenedor de foch, en la visita 1644, rebé 54
lliures, 5 sous, 4.

Lo que·s pot tràurer en límpio que assoles se
gastà de compte de correu y de menut en la visi-
ta 1659, importa 1.760 lliures, 4 sous, 8.
Lo que·s pot tràurer en límpio que assoles se
gastà de compte de correu y de menut en la visi-
ta 1656, importa 1.794 lliures, 2 sous, 6.
Lo que·s pot tràurer en límpio que assoles se
gastà de compte de correu y de menut en la visi-
ta 1653, importa 1.714 lliures.

Lo que·s pot tràurer en límpio que assoles
se gastà de compte de correu y de menut en
la visita 1647, importa 1.732 lliures, 17 sous,
5.
Lo que·s pot tràurer en límpio que assoles se
gastà de compte de correu y de menut en la visi-
ta 1644, importa 3.614 lliures, 2 sous.

Remuneracions donades a officials de la casa en
la visita 1659, importan 107 lliures.
Remuneracions donades a officials de la casa en
la visita 1656, importan 130 lliures.
Remuneracions donades a officials de la casa en
la visita 1653, importan 140 lliures.
Remuneracions donades a officials de la casa en
la visita 1647, importan 157 lliures.
Remuneracions donades a officials de la casa en
la visita 1644, importan 189 lliures.

Assò és, en suma, lo que contenan las sinch visi-
tas sobremencionades.

75/5v Altre sumari per major del que se ha gastat en
cada una de las visitas, des de la visita 1620, feta
en lo trienni 1623, fins a la visita més proppas-
sada de 1659, feta en lo trienni 1662, tot inclu-
sive. Y és com se segueix:

Primo, en la visita del trienni 1620, feta en lo
trienni 1623, se gastaren, ab tot, setse mília no-
ranta-y-sis lliures, dich 16.096 lliures.

En la visita del trienni 1623, feta en lo trienni
1626, se gastaren en aquella, ab tot, onse mil
set-centas quaranta-y-vuit lliures, tretse sous y
tres dines, dich 11.748 lliures, 13 sous, 3.

En la visita del trienni 1626, feta en lo trienni
1629, se gastà, ab tot, catorse mil vuit-centas
lliures, tretsea sous y tres diners, dich 14.800
lliures, 13 sous, 3

En la del trienni 1629, feta en lo trienni 1632,
se gastà, ab tot, catorse mil sinch lliures, set sous
y un diner, dich 14.005 lliures, 7 sous, 1.

En la del trienni 1632, feta en lo trienni 1635,
se gastaren, ab tot, tretsa mília nou-centas qua-
ranta-y-set lliures, sinch sous y sis dinés, dich
13.947 lliures, 5 sous, 6.

En la visita del trienni 1635, feta en lo trienni
1638, se gastaren, ab tot, catorse mília sis-cen-
tas noranta-y-sis lliures, tres sous y sinch, dich
14.696 lliures, 3 sous, 5

En la visita trienni 1638, feta en lo trienni
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1641, se gastaren, ab tot, set mília quatre-cen-
tas y sinch lliures, dich 7.405 lliures.

En la visita del trienni 1641, feta en lo trienni
1644, se gastà, ab tot, vuit mília quatre-centas y
sinch lliures, dich 8.405 lliures.

En la visita del trienni 1644, feta en lo trienni
1647, se gastà en fer aquella, ab tot, dotse mília
dos-centas y quaranta lliures, dich 12.240 lliures.

s.n.r En la visita del trienni 1647, feta en lo trieni
1650, se gastaren, ab tot, onse mil sis-centas y
denou lliures, nou sous y sinch dines, dich
11.619 lliures, 9 sous, 5.

En la visita del trienni 1650, feta en lo trieni
1653, se gastà en fer aquella, ab tot, vuita mília
sexanta-y-tresb lliures yc deu sous, dich 8.063
lliures, 10 sous.

En la visita del trienni 1653, feta en lo trieni 1656,
se gastaren en fer dita visita, ab tot, dotse mília set-
centas y sexanta lliures, dich 12.760 lliures.

En la visita del trienni 1656, feta en lo trieni
1659, se gastà en aquella, ab tot, tretsa mília
tres-centas y sexanta lliures, dich 13.360 lliures.

Y últimament, en la visita del trienni més prop-
passat de 1659, feta en lo trienni 1662, se gasta-
ren en aquella, ab tot, onse mília set-centas y
quinse lliures, dich 11.715 lliures.

Axí que, ab la present certificatòria y summaris,
se veu que en quant és estat possible se ha pro-
curat averiguar y liquidar las sumas y quantitats
gastadas en las sobremencionades visitas, axíd
per major com ab jurisdicció de las persones a
las quals per rahó de sos officis se són pagades,
que si algun error de suma se troba en ella no
serà en lo formal ni en la substància sinó en la
combinació de las partidas o de no conformar-
se los dietaris de las visitas ab los llibres dels gas-
tos de las ditas visitas que a part se aportan per
lo regent los comptes. Lo que certifico y fas fe
jo, dalt dit y baix firmat don Juan Guinart, re-
gent los comptes, que se és mirat attentament y
ab tot cuydado. Feta la present dit dia de XX de
novembre, MDCLXV.

Juan Guinart, regent los comptes del General
de Catalunya.
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80r A.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya diuen y representan a vostra excel·lèn-
cia que, ab diversas embaxadas per ells y per sos
predecessors fetas, han representat a vostra ex-
cel·lència fos servit ordenar que los pares inquisi-
dors entregassen a vostra excel·lència y règia cort
las personas de Joseph Guinart, mercader, Jo-
seph Matheu, corredor de orella, y Pere Delsahó,
detinguts en las presons de la Santa Inquisició
per ocasió de la mort de Juan Matheu, receptor
de Sant Offici, que se perpetrà en la plaça del
Born de esta ciutat, per quant la cognició de dit
delicte, per no constar en manera alguna ser fet
officiant dit Matheu ni per rahó del offici, no pot
tocar als dits pares inquisidors sinó a vostra ex-
cel·lència y Real Consell, conforme la disposició
de las generals constitucions, capítols y actes de
Cort, lo que fins vuy no se és pugut obtenir. Y los
dits presos ha cerca de dos anys estan patint sens
que ningú los haja pugut parlar. Y havent vostra
excel·lència y Real Consell fets procehiments
contra dits pares inquisidors per la dita entrega,
aquells no·s continuen y dits presos no han alcan-
sat ningun alivio, y las generals constitucions res-
tan inobservadas en contrafacció tant clara, y la
jurisdicció real prejudicada y los vassalls de sa ma-
gestat, Déu lo guarde, tant gravats, per ço, los
dits deputats y oÿdors, per complir a las obliga-
cions de sos officis y satisfer a las instàncias fan la
present ciutat, bras militar y procuradors de dits
presos per a què iscan al reparo de dita contrafac-
ció, extrajudicant suplican // 80v // a vostra ex-
cel·lència sie servit manar continuar los procehi-
ments contra dels pares inquisidors, per a què
entreguen dits presos a vostra excel·lència y Real
Consell per los medis disposan las generals cons-
titucions y concòrdias firmadas entre los pares
inquisidors y ministres reals, com ho esperan del
zel y grandesa de vostra excel·lència, y en quant
sempre à procurat la observansa de las generals
constitucions afavorint aquest Principat, que los
dits deputats y oÿdors ho rebran a singular mercè
de mà de vostra excel·lència.

81r A.

Dieb tercia mensis februarii, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo sexagessimo sex-
to, Barchinona.
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Constituhit personalment lo magnífich Geroni
de Cornet y Sacirera, donzell, procurador fiscal
de la visita del corrent del General de Cathalu-
nya, en la sala de la visita del General de Catha-
lunya, ha requerit a Bonaventura Vila, scrivà
major de dit General de Cathalunya, y a Bona-
ventura Torres, scrivà major de la visita corrent
de dit General de Cathalunya, símil stipulants e
insolidum cloents, que per quant entregan als
molt il·lustres senyors deputats e o per ells a dit
Bonaventura Vila, scrivà major de dit General,
los llibres de Deliberacions y dietari del consis-
tori dels molt il·lustres senyors deputats de dit
General del trienni 1662 que vuy estaven en
mà de dit scrivà major de la visita, dits scrivans
majors, símil stipulants e insolidum clohents,
llevassen acte com en algunas deliberacions
continuadas en dit llibre de Deliberacions baix
chalendades faltarie lo que baix se specificarà.

Primo, en jornada de 22 de desembre, 1662, ni
en tot lo dit llibre no·s troba deliberació que los
senyors deputats hajan deliberadas 230 lliures
per les ordinacions.

Ítem, en las deliberació feta a 20 de desembre,
1664, en que·s diu «Per ço sas senyorias fent di-
tas cosas, ab vot y parer dels magnífichs asses-
sors y advocat fiscal de la present casa baix fir-
mats» no·y són continuadas las firmas de dits
assessors y advocat fiscal.

81/1v Ítem, en la deliberació feta a 15 de juliol, 1665,
de les provisions de deputats locals de totes les
col·lectes de Cathalunya se troban sens provehir
les deputacions locals de Gerona, Tarragona,
Puigserdà, Tortosa, Tremp y Pallàs, Cervera y
Camprodon.

Ítem, en la deliberació feta a 11 de juliol, 1665,
falta la firma de Francisco Antich.

Ítem, en la deliberació feta a 24 de juliol, 1665,
falta la firma del doctor Francisco de Amigant,
oÿdor ecclessiàstich.

Ítem, en la deliberació feta a 25 de juliol, 1665,
falta la firma del doctor Francisco de Amigant.

Ítem, en la deliberació feta a 27 de juliol de
1665, faltan las firmas del doctor Francisco de
Amigant.

Ítem, en la deliberació de 28 de dit falta la firma
del doctor Francisco de Amigant.

Ítem, en la deliberació de 29 de juliol falta la fir-
ma de dit doctor de Amigant.

Ítem, en la deliberació feta al primer de agost,

1665, faltan las firmas del il·lustríssim senyor
don Jayme de Copons, bisbe de Vich, de Fran-
cisco de Amell y de Thomàs Capdevila.

Ítem, en lo dietari de dit trienni no·s troba, des
de 15 de juliol, 1665, en avant, que se haga fet
terna de les deputacions locals que tocan a pro-
vehir per sa magestat, ni menos que se hagan fet
provisions per les altres deputacions locals que
tocan a provehir als senyors deputats sinó de
Tortosa, Lleyda y Gerona, fetas en //s.n.r // jor-
nada de 30 de juliol, 1665.

De les quals cosas requereix ne llevem acte.

Testes Augustinus Sivit, sartor, et Ignasius Segui,
padrinyalerius, cives Barchinone.

81/2r A V de febrer, 1666. A

Memoriala dels llibres que los arrendataris dels
drets del General del present principat de Cata-
lunya per lo residuum del trienni proppassat de
1662, entregà al magnífich Erasma de Lana y
Fontanet, donzell, racional de la present casa de
la Deputació, en virtut del pacte aposat en la
tabba de dit arrendament. Són los següents:

Sobrecol·lecta de la part de ponent.

Primo, quaranta-vuyt llibres dits credensers de
la taula del General de la present ciutat, ço és,
vint-y-quatre de dret ordinari y los restants vint-
y-quatre de telas.

Ítem, de la terça de juliol, agost y setembre,
1663, de la vereda de Balaguer, los llibres se-
güents: Balaguer, un llibre per lo cullidor.

Ítem, de dita taula, un llibre de manifest del any
1663. Y faltan los llibres de las taulas següents:
Pons, Agramunt, Santa Llúcia, Artesa, Tragó,
Castelló de Farfanya, Alòs, Arbeca, Ivars, Tiura-
na, Oliana, Tartareu, Àger, Llinyola, Cubells,
Camarasa, Os, Mernargues, Algerri, Vilanova
de Majà.

Ítem, de dita terça per la vereda de Tarragona,
de dita taula dos llibres, un per lo receptor y al-
tre per lo credenser. De Reus, un llibre del culli-
dor. De la Selva, un llibre del cullidor. Cam-
brils, altre llibre per lo cullidor. //81/2v // Valls,
altre llibre per lo receptor. Riudoms, altre llibre
per lo cullidor. Alforja, altre llibre per lo culli-
dor. Vilaseca, altre llibre per lo cullidor. Riude-
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canyas, altre llibre per lo cullidor. Monroig, al-
tre llibre per lo cullidor. Torradembarra, altre
llibre per lo cullidor. Alcover, altre per lo culli-
dor. Tamerit, altre per lo cullidor. Y falta lo lli-
bre de la taula de Constantí.

Ítem, de dita terça, per la col·lecta de Cervera,
de dita taula un llibre. Sanahuja, un per lo culli-
dor. Solsona, per lo cullidor altre llibre. Sancta
Coloma, per lo cullidor altre llibre. Torà, altre
llibre per lo cullidor. Guissona, altre llibre per lo
cullidor. Y faltan los llibres de las taulas se-
güents: Tarroja, Prat del Rey, Calaf y Cardona.

Ítem, de dita terça, lo llibre de la Seu de Urgell
per lo receptor.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tortosa, de
dita taula dos llibres, so és, un per lo receptor y
altre per lo credenser. Lo Canar, un llibre per lo
cullidor. La Sínia, un llibre per lo cullidor. Xer-
ta, un per lo cullidor. Benifallet, un per lo culli-
dor. Ginastar, un per lo cullidor. Móra, dos lli-
bres, un per lo receptor y l’altre per lo
credenser. Ascó, un per lo credenser. Garcia, un
per lo cullidor. Flix, un per lo cullidor. Albós,
un per lo cullidor. La Fatarella, un per lo culli-
dor. Vilalba, un per lo cullidor. La Pobla, un
per lo cullidor. Batea, un per lo cullidor. Case-
ras, un per lo cullidor. Arnes, un per lo cullidor.
Horta, un per lo cullidor. Bot, un per lo culli-
dor. Gandesa, un per lo cullidor. Corbera, un
per lo cullidor. Lo Pinell, un per lo cullidor. Vi-
nebre, un per lo cullidor. Amposta, un per lo
cullidor. Miravet, un per lo cullidor. Paüls, un
per lo cullidor. Y falta lo llibre de la taula de
Torra Espanyola.

s.n.r Ítem, de dita terça, per la vereda de Tàrrega, de
dita taula un llibre per lo cullidor. Bellpuig, un
per lo cullidor. Y un llibre de manifest de la tau-
la de Verdú. Y faltan los llibres dels cullidors de
las taulas de Verdú, Guimerà y Anglesola.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tremp y
Pallàs, de dita taula un llibre per lo credenser.
Pont de Suert, un per lo cullidor. Senet, un per
lo cullidor. Tírvia, un per lo cullidor. Sterri, un
per lo cullidor. Scaló, un per lo cullidor. Viella
en la Vall de Aran, un per lo cullidor. Y faltan
los llibres de las taulas de Conques, Pas de Orri,
Pont de Muntanyana y la Pobla de Segur.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Monblanch,
de dita taula un llibre per lo cullidor. Y faltan los
llibres de las taulas de Sareal, Vimbodí, la Splu-
ga.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Falset, de
dita taula un llibre per lo cullidor. Pradas, un per
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lo cullidor. Gratallops, dos llibres per lo cullidor.
Cornudella, un llibre per lo cullidor. Pobuleda,
un llibre per lo cullidor. Ulldemolins, un per lo
cullidor. Y falta lo llibre de la taula de Billusell.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Lleyda, de
dita taula dos llibres, un llibre per lo cullidor y
l’altre per lo credenser. La Granja de Scarp, un
per lo cullidor. Las Borjas, un per lo cullidor.
Artesa, un llibre per lo cullidor. Alguayre, un lli-
bre per lo cullidor. Alfarràs, un llibre per lo cu-
llidor. Y faltan los llibres de las taulas de Al-
carràs, Torras de Segra, Mayans, La Granadella,
Alfés, Vilanova de la Barca, Joaneda, Almenar,
Almesellas, Giminells, Torras de Senuy, Cessas,
Llardecans, Margalef y Torrasbessas.

Ítem, de dita terça, per vereda de Igualada, de
dita // s.n.v // taula un llibre, per lo manifest de
l’any 1663. Vilanova de Cubells, un llibre per lo
cullidor. Sitjas, un llibre per lo cullidor. Y faltan
los llibres de las taulas del receptor Igualada y
Vilafranca del Panadès.

Ítem, de la terça octubre, noembre y desembre,
1663, per la vereda de Balaguer. De dita taula,
un llibre per lo cullidor. Y faltan los llibres de las
taulas de Pons, Agramunt, Santa Lívia, Artesa,
Tragó, Castelló de Farfanya, Alòs, Albesa, Ivars,
Tiurana, Oliana, Sartariu, Àger, Llinyola, Cu-
bells, Camarassa, Os, Menargues, Alguerri y Vi-
lanova de Meyà.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tarragona,
de dita taula dos llibres, so és, un per lo receptor
y altre per lo credenser. Reus, un per lo cullidor.
La Selva, un llibre per lo cullidor. Cambrils, un
per lo cullidor. Valls, un llibre per lo receptor.
Riudoms, un per lo cullidor. Alforge, un llibre
per lo cullidor. Vilaseca, un llibre per lo culli-
dor. Monroig, un llibre per lo cullidor. Torra-
dambarra, un per lo cullidor. Alcover, un llibre
per lo cullidor. Y faltan los llibres de las taulas
de Constantí y Tamerit.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Cervera. De
dita taula, un llibre per lo credenser. Sanahuja,
un llibre per lo cullidor. Solsona, un llibre per lo
cullidor. Santa Coloma de Queralt, un llibre per
lo cullidor. Torà, un llibre per lo cullidor. Guis-
sona, un llibre per lo cullidor. Y un llibre de al-
barans de guia de la vila de Sanahuja per los
anys 1663 y 1664. Y faltan los llibres de las tau-
las de Tarroja, Prats del Rey, Calaf y Cardona.

Ítem, de dita terça, lo llibre de la Seu de Urgell,
per lo receptor.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tortosa. De
dita taula, dos llibres, un per lo receptor y altre
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per lo credenser. Ulldecona, dos llibres, un per
lo receptor y altre per lo credenser. Lo Canar,
un per lo cullidor. La Sínia, un // s.n.r // per lo
cullidor. Xerta, un per lo cullidor. Benifallet, un
per lo cullidor. Ginastar, un per lo cullidor. Ti-
visa, un per lo cullidor. Móra, dos llibres, un per
lo receptor y altre per lo credenser. Scó, un per
lo cullidor. Garcia, un per lo cullidor. Flix, un
per lo cullidor. Riba-roja, un per lo cullidor. La
Fatarella, un per lo cullidor. Vilalba, un per lo
cullidor. La Pobla, un per lo cullidor. Batea, un
per lo cullidor. Caseras, un per lo cullidor. Ar-
nes, un per lo cullidor. Horta, un per lo culli-
dor. Bot, un per lo cullidor. Gandesa, un per lo
cullidor. Corbera, un per lo cullidor. Lo Pinell,
un per lo cullidor. Vinebre, un per lo cullidor.
Amposta, un per lo cullidor. Miravet, un per lo
cullidor. Paüls, un per lo cullidor. Y falta lo lli-
bre de la taula de Torra Spanyola.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tàrrega. De
dita taula, un llibre per lo cullidor. Bellpuig, un
per lo cullidor. Y faltan los llibres de las taulas
de Guimerà y Anglesola.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tremp y
Pallàs. De dita taula, un llibre per lo credenser.
Pont de Suert, un llibre per lo cullidor. Sanet,
un llibre per lo cullidor. Tírvia, un llibre per lo
cullidor. Y un llibre per lo manifest de la taula
de Vilaller, per lo any 1663. Y faltan los llibres
de las taulas de Conques, Pas de Orri, Pont de
Montanyana, Isona y la Pobla de Segur.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Monblanch.
Faltan los llibres de las taulas de Monblanch,
Sareal, Bimbodí y la Spluga.

s.n.v Ítem, de dita terça, per la vereda de Falset. De
dita taula, un llibre per lo cullidor. Pradas, un
per lo cullidor. Cantallops, un per lo cullidor.
Cornudella, un per lo cullidor. Ulldemolins, un
per lo cullidor. Porrera, un per lo cullidor. Y fal-
tan los llibres de las taulas de Vellusell y Pabole-
da.

Ítem, de dita terça per la vereda de Lleyda. De
dita taula, dos llibres, so és, un per lo receptor y
altre per lo credenser. Alfarràs, un per lo culli-
dor. Aytona, un per lo cullidor. Serós, un per lo
cullidor. La Granja de Escarp, un per lo culli-
dor. Las Borjas, un per lo cullidor. Arbeca, un
per lo cullidor. Almanar, un full de paper del
tauler. Y los llibres de manifest de las taulas de
Granja de Escarp, Borjas, Aytona, Alguayra y
Serós. Y faltan los llibres de las taulas de Al-
carràs, Torra de Segra, Majalls, La Granadella,
Alfés, Vilanova de la Barca, Artesa, Juneda, Al-
masellas, Giminells, Torras de Senui, Llarde-
cans, Margalef, Torras Bessas.

Ítem, de dita terça per la vereda de Igualada. De
dita taula, un llibre per lo cullidor. Vilanova de
Cubells, un per lo cullidor. Sitjas, un per lo re-
ceptor. Vilafranca del Panadès, un per lo culli-
dor.

Ítem, de la terça janer, febrer y mars, 1664, per
la vereda de Balaguer. De dita taula, un llibre
per lo cullidor. Y faltan los llibres de las taulas
de Pons, Agramunt, Lívia, Artesa, Tragó, Cas-
telló de Farfanya, Alòs, Albesa, Ivars, Tiurana,
Tartareu, Àger, Llinyola, Cubells, Camarasa,
Os, Menargues, Algerri, Vilanova de Meyà.

s.n.r Ítem, de dita terça, per la vereda de Tarregona.
De dita taula dos llibres, so és, un per lo recep-
tor y altre per lo credenser. Reus, un per lo cu-
llidor. La Selva, un per lo cullidor. Cambrills,
un per lo cullidor. Valls, un per lo cullidor. Riu-
doms, un per lo cullidor. Alforja, un per lo culli-
dor. Tamerit, un per lo cullidor. Vilaseca, un
per lo cullidor. Riudecanyas, un per lo cullidor.
Monroig, un per lo cullidor. Alcover, un per lo
cullidor. Torradembarra, un per lo cullidor. Y
faltan los llibres de las taulas de Constantí.

Ítem, de dita terça per la vereda de Cervera. De
dita taula, un llibre per lo credenser. Sanahuja,
un llibre per lo cullidor. Solsona, un per lo culli-
dor. Santa Coloma, un per lo cullidor. Y faltan
los llibres de las taulas de Tarroja, Prats del Rey,
Calaf, Cardona.

Ítem, de dita terça, un llibre per lo receptor de
la Seu de Urgell.

Ítem, de dita terça per la vereda de Tortosa. De
dita taula dos llibres, un per lo receptor y altre
per lo credenser. Ulldecona, dos llibres, un per
lo receptor y altre per lo credenser. Lo Canar,
un per lo cullidor. La Sènia, un per lo cullidor.
Xerta, un per lo cullidor. Benifallet, un per lo
cullidor. Ginastar, un per lo cullidor. Tivisa, un
per lo cullidor. Móra, un per lo receptor y altre
per lo credenser. Ascó, un per lo cullidor. Gar-
sia, un per lo cullidor. Flix, un per lo cullidor.
Riba-roja, un per lo cullidor. La Fatarella, un
per lo cullidor. Vilalba, un per lo cullidor. La-
Pobla, un per lo cullidor. Batea, un per lo culli-
dor. //s.n.v // Caseras, un per lo cullidor. Arnas,
un per lo cullidor. Orta, un per lo cullidor. Bot,
un per lo cullidor. Gandesa, un per lo cullidor.
Corbera, un per lo cullidor. Lo Pinell, un per lo
cullidor. Vinebre, un per lo cullidor. Amposta,
un per lo cullidor. Miravet, un per lo cullidor.
Paülls, un per lo cullidor. Y faltan los llibres de
las taulas de Torà y Spanyol.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tàrrega. De
dita taula, un llibre per lo cullidor. Bellpuig, un
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per lo cullidor. Verdú, un per lo cullidor. Faltan
los llibres de las taulas de Guimerà y Anglasola.

Ítem, de dita terça per la vereda de Tremp y
Pallàs. De dita taula un llibre per lo credenser.
Pont de Suert, un per lo cullidor. Sanet, un per
lo cullidor. Tírvia, un per lo cullidor. Sterri, un
per lo cullidor. Ascaló, un per lo cullidor. Viella,
un per lo cullidor. Faltan los llibres de las taulas
de Conques, Pas de Orri, Pont de Montanyana
y la Pobla de Segur.

Ítem, de dita terça per la vereda de Monblanch
dita taula un llibre per lo cullidor. Vimbodí un
per lo cullidor. Y falta lo llibre de la taula de Sa-
nahuja.

Ítem, de dita terça per la vereda de Falset de
dita taula un llibre per lo cullidor. Gratallops,
un per lo cullidor. Cornudella, un per lo culli-
dor. Pobuleda, un per lo cullidor. La Spluga, un
per lo cullidor. Ulldemolins, un per lo cullidor.
Y faltan los llibres de las taulas de Pradas y Be-
llussell.

Ítem, de dita terça per la vereda de Lleyda de
dita taula dos llibres, un per lo receptor y l’altra
per lo credenser. Alcarràs, un per lo cullidor.
Torras de Segra, un per lo //s.n.r // cullidor. Ay-
tona, un per lo cullidor. Serós, un per lo culli-
dor. La Granja de Scarp, un per lo cullidor. Las
Borjas, un per lo cullidor. Arbeca, un per lo cu-
llidor. Alguayre, un per lo cullidor. Almenar, un
per lo cullidor. Alferràs, un per lo cullidor. So-
donell, un per lo cullidor. Benavent, un per lo
cullidor. Y faltan los llibres de las taules de Me-
yans, La Granadella, Alfés, Vilanova de la Barca,
Joaneda, Almassellas, Giminells, Torras de Se-
nahy, Cessas, Llardecos, Margalef y Torras Be-
sas.

Ítem, de dita terça per la vereda de Igualada de
dita taula un llibre per lo cullidor. Vilanova de
Cubells, un per lo cullidor. Sitjas, un per lo re-
ceptor. Vilafranca del Panadès, un per lo culli-
dor.

Ítem, de la terça de abril, mars y juny 1664 per
la vereda de Balaguer, de dita taula un llibre per
lo cullidor. Y faltan los llibres de las taulas de
Pons, Agramunt, Santa Lívia, Artesa, Tragó,
Castelló de Farfanya, Alòs, Albesa, Ivars, Tiura-
na, Oliana, Tartareu, Àger, Llinyola, Cubells,
Camerasa, Os, Menargues, Alguerri, Vilanova
de Mejà.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tarragona,
de dita taula dos llibres, un per lo receptor y al-
tre per lo credenser. Reus, un per lo cullidor. La
Selva, un per lo cullidor. Cambrills, un per lo
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cullidor. Valls dos llibres, un per lo receptor y
altre per lo credenser. Riudoms, un per lo culli-
dor. Alforja, un per lo cullidor. Tamerit, un per
lo cullidor. Vilaseca, un per lo cullidor. Riude-
canyas, un per lo cullidor. Monroig, un per lo
cullidor. Torradembarra, un per lo cullidor. Al-
cover, un per lo cullidor. Y falta lo llibre de la
taula de Constantí.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Cervera, de
dita taula un llibre per lo credenser. Sanahuja,
un llibre per lo cullidor. Solsona, un per lo culli-
dor. Santa Coloma de Queralt, un per lo culli-
dor. Torà, un per lo cullidor. //s.n.v // Guisona,
un per lo cullidor. Y faltan los llibres de las tau-
las de Tarroja, Prats del Rey, Calaf.

Ítem, de dita terça per la Seu de Urgell, un lli-
bre per lo credenser.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tortosa, de
dita taula dos llibres, un per lo receptor y altre
per lo credenser. Ulldecona, un per lo cullidor.
Lo Canar, un per lo cullidor. La Sènya, un per
lo cullidor. Xerta, un per lo cullidor. Benifallet,
un per lo cullidor. Guinestar, un per lo cullidor.
Tivissa, un per lo cullidor. Móra dos llibres, un
per lo receptor y l’altre per lo credenser. Ascó,
un per lo cullidor. Garsia, un per lo cullidor.
Flix, un per lo cullidor. Riba-roja, un per lo cu-
llidor. La Fatarella, un per lo cullidor. Vilalba,
un per lo cullidor. La Pobla, un per lo cullidor.
Batea, un per lo cullidor. Caseras, un per lo cu-
llidor. Arnas, un per lo cullidor. Orta, un per lo
cullidor. Bot, un per lo cullidor. Gandesa, un
per lo cullidor. Corbera, un per lo cullidor. Pi-
nell, un per lo cullidor. Vinebre un per lo culli-
dor. Amposta, un per lo cullidor. Miravet, un
per lo cullidor. Pals, un per lo cullidor. Falta lo
llibre de la taula de Torraspanyola.

Ítem, de dita terça per la vereda de Tàrrega de
dita taula un per lo cullidor. Bellpuig, un per lo
cullidor.Y faltan los llibres de las taulas de Ver-
dú, Guimerà y de Anglasola.

Ítem, de dita terça per la vereda de Tremp y
Pallàs, de dita taula un llibre per lo credenser.
Pont de Suert, un llibre per lo cullidor. Senet,
un llibre per lo cullidor. Tírvia, un per lo culli-
dor. Sterri, un per lo cullidor. Ascaló, un per lo
cullidor. Viella, Vall de Aran, un per lo cullidor.
Y faltan los llibres de las taulas de Conques, Pas
de Orri, Pont de Montanyana, Isona, la Pobla
de Segur.

s.n.r Ítem, de dita terça per la vereda de Monblanch,
de dita taula un llibre per lo cullidor. Vimbodí,
un per lo cullidor. Falset, un per lo cullidor.
Pradas, un per lo cullidor. Gratallops, un per lo
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cullidor. Cornudella, un per lo cullidor. Bellu-
sell, un per lo cullidor. Poboleda, un per lo cu-
llidor. Y un llibre de la Spluga per lo cullidor.

Ítem, de dita terça per la vereda de Lleyda de
dita taula, dos llibres un per lo receptor y altre
per lo credenser. Alcarràs, un per lo cullidor.
Torra de Segra, un per lo cullidor. Aytona, un
per lo cullidor. Serós, un per lo cullidor. La
Granja de Scarp, un per lo cullidor. Las Borjas,
un per lo cullidor. Arbeca, un per lo cullidor.
Alguayre, un per lo cullidor. Almenar, un per lo
cullidor. Alferràs, un per lo cullidor. Benavent,
un per lo cullidor. Sodonell, un per lo cullidor.
Matret, un per lo cullidor. Y faltan los llibres de
las taulas de Mejans, la Granadella, Alfés, Vila-
nova de la Barca, Joaneda, Almasellas, Gimi-
nells, Torras de Senahy, Cessas, Llardecas, Mar-
galef, Torrasbessas.

Ítem, de dita terça per la vereda de Igualada, de
dita taula, un llibre per lo cullidor. Vilanova de
Cubelles, un per lo cullidor. Sitjas, un per lo cu-
llidor. Vilafranca del Panadès, un per lo culli-
dor.

Ítem, de la terça de juliol, agost y setembre,
1664, per la vereda de Balaguer, de dita taula
un llibre per lo cullidor. Y faltan los llibres de las
taulas de Agramunt, Alòs, Albesa, Ivars, Siura-
na, Oliana, Pons, Tartareu, Àger, Llinyola, Cu-
bells, Camarasa, Os, Menargues, Algerri y Vila-
nova de Mejà.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tarragona,
// s.n.v // de dita taula dos llibres, un per lo re-
ceptor y altre per lo credenser. Reus, un per lo
cullidor. Selva, un per lo cullidor. Cambrills, un
per lo cullidor. Valls, un per lo receptor y altre
per lo credenser. Riudoms, un per lo cullidor.
Alforja, un per lo cullidor. Temarit, un per lo
cullidor. Riudecanyas, un per lo cullidor. Vila-
seca, un per lo cullidor. Monroig, un per lo cu-
llidor. Torradembarra, un per lo cullidor. Alco-
ver, un per lo cullidor. Y falta lo llibre de la taula
de Constantí.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Cervera, de
dita taula un llibre per lo cullidor. Solsona, un
per lo cullidor. Santa Coloma de Queralt, un
per lo cullidor. Torà, un per lo cullidor. Guiso-
na, un per lo cullidor. Sanahuja, un per lo culli-
dor. Y faltan los llibres de las taulas de Tarroja,
Prats del Rey y Cardona.

Ítem, de dita terça, per la vereda de la Seu de
Urgell, de dita taula un llibre per lo receptor.

Ítem, de dita terça per la vereda de Tortosa, de
dita taula dos llibres, un per lo receptor y altre

per lo credenser. Ulldecona, un per lo cullidor y
altre per lo receptor. Lo Canar, un per lo culli-
dor. La Sènia, un per lo cullidor. Xerta, un per
lo cullidor. Benifallet, un per lo cullidor. Gui-
nastar, un per lo cullidor. Tivissa, un per lo cu-
llidor. Móra, dos llibres, un per lo receptor y al-
tre per lo credenser. Scó, un per lo cullidor.
Riba-roja, un per lo cullidor. La Fatarella, un
per lo cullidor. Vilalta, un per lo cullidor. La
Pobla, un per lo cullidor. Batea, un per lo culli-
dor. Caseras, un per lo cullidor. Arm, un per lo
cullidor. Gandesa, un per lo cullidor. // s.n.r //
Corbera, un per lo cullidor. Pinell, un per lo cu-
llidor. Vinebre, un per lo cullidor. Miravet, un
per lo cullidor. Paüls, un per lo cullidor. Y falta
lo llibre de la taula de Torra Espanyola.

Ítem, de dita terça falta tota la vereda de Tàrre-
ga, so és, Tàrrega, Verdú, Bellpuig, Guimerà y
Anglasola.

Ítem, de dita terça, faltan tots los llibres de las
taulas de Tremp y Pallàs, so és, Tremps y Pallàs,
Pas de Orri, Conques, Pont de Suert, Pont de
Montanyana, Vilaller, Isona, Tírvia, Sterri, Sca-
ló, Viella de la Vall de Aran y la Pobla de Segur.

Ítem, de dita terça per la vereda de Monblanch
de dita taula un llibre per lo cullidor. Vimbodí,
un per lo cullidor. Y falta lo llibre de Sareal.

Ítem, de dita terça per la vereda de Falset de
dita taula, un per lo cullidor. La Spluga, un per
lo cullidor. Prades, un per lo cullidor. Grata-
llops, un per lo cullidor. Cornudella, un per lo
cullidor. Vellusell, un per lo cullidor. Poboleda,
un per lo cullidor.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Lleyda de
dita taula dos llibres, so és, un per lo receptor y
altre per lo credenser. Alcarràs, un per lo culli-
dor. Torras de Segra, un per lo cullidor. Ayto-
na, un per lo cullidor. Serós, un per lo cullidor.
La Granja de Scarp, un per lo cullidor. Las Bor-
jas, un per lo cullidor. Arbeca, un per lo culli-
dor. Alguayra, un per lo cullidor. Almenar, un
per lo cullidor. Alferràs, un per lo cullidor. Be-
navent, un per lo cullidor. Sodanell, un per lo
cullidor. Almatret, un per lo cullidor. Y faltan
los llibres de las taulas de Majalls, la Granadella,
//s.n.v // Vilanova de Sagrià, Vilanova de la Bar-
ca, Joaneda, Almasellas, Piminells, Torras de
Senahy, Josses, Llardecans, Margalef y Torras
Bessas.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Igualada, de
dita taula un llibre per lo cullidor. Vilanova de
Cubells, un per lo cullidor. Sitjas, un per lo cu-
llidor. Vilafranca del Panadès, un per lo culli-
dor.
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Ítem, de la terça octubre, noembre y desembre
1664, per la vereda de Balaguer, de dita taula
un llibre per lo cullidor. Y faltan los llibres de las
taulas de Agramunt, Sancta Lívia, Artesa, Tra-
gó, Castelló de Ferfanya, Alòs, Albesa, Ivars,
Tiurana, Oliana, Pons, Àger, Llinyola, Cubells,
Camarasa, Os, Menargues, Algerri y Vilanova
de Meja.

Ítem, de dita terça per la vereda de Tarregona
de dita taula dos llibres, un per lo receptor y
l’altre per lo credenser. Reus, un per lo cullidor.
La Selva, un per lo cullidor. Cambrills, un per lo
cullidor. Valls, un per lo cullidor. Riudoms, un
per lo cullidor. Alforja, un per lo cullidor. Ta-
merit, un per lo cullidor. Riudecanyas, un per lo
cullidor. Vilaseca, un per lo cullidor. Monroig,
un per lo cullidor. Torradembarra, un per lo cu-
llidor. Alcover, un per lo cullidor. Y falta lo lli-
bre de la taula de Constantí.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Cervera, de
dita taula un llibre per lo cullidor. Solsona, un
per lo cullidor. Sancta Coloma de Queralt, un
per lo cullidor. Guissona un per lo cullidor. Sa-
nahuja, un per lo cullidor. Torà, un per lo culli-
dor. Y faltan los llibres de las taulas de Tarroja,
Prats del Rey, Calaf y la Dona.

Ítem, de dita terça, per la vereda de la Seu de
Urgell, //s.n.r // un llibre per lo receptor.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tortosa, de
dita taula, dos llibres, so és, un per lo receptor y
l’altre per lo credenser. Ulldecona, dos llibres,
un per lo receptor y l’altre per lo credenser. Lo
Canar, un per lo cullidor. Servià, un per lo culli-
dor. Xerta, un per lo cullidor. Benifallet, un per
lo cullidor. Ginastar, un per lo cullidor. Tivisa,
un per lo cullidor. Móra, dos, un per lo receptor
y altre per lo credenser. Scó, un per lo cullidor.
Garsia, un per lo cullidor. Flix, un per lo culli-
dor. Ribaroja, un per lo cullidor. La Fatarella,
un per lo cullidor. Vilalba, un per lo cullidor.
Pobla, un per lo cullidor. Batea, un per lo culli-
dor. Caseras, un per lo cullidor. Arnàs, un per lo
cullidor. Orta, un per lo cullidor. Bot, un per lo
cullidor. Gandesa, un per lo cullidor. Corbera,
un per lo cullidor. Pinell, un per lo cullidor. Vi-
nebre, un per lo cullidor. Amposta, un per lo
cullidor. Miravet, un per lo cullidor. Paüls, un
per lo cullidor. Y falta lo llibre de la taula de
Torraspanyola.

Ítem, de dita terça falta tota la vereda de Tàrre-
ga, so és, Tàrrega, Verdú, Bellpuig, Guimerà y
Anglasola.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tremp y
Pallàs, y falta tota dita vereda, so és, Tremp y
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Pallàs, Pas de Orri, Conques, Pont de Suert,
Pont de Montanyana, Vilaller, Isona, Tírvia,
Sterri, Scaló, Viella en la Vall de Aran y la Pobla
de Segur.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Monblanch,
//s.n.v //de dita taula un llibre per lo cullidor. Sa-
real, un llibre per lo cullidor. Vimbodí, un per lo
cullidor. Espluga de Francolí, un per lo cullidor.

Ítem, de dita terça per la vereda de Falset de
dita taula un llibre per lo cullidor. Pradas un per
lo cullidor. Gratallops, un per lo cullidor. Cor-
nudella, un per lo cullidor. Paboleda, un per lo
cullidor. Y falta lo llibre de la taula de Vellusell.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Lleyda, de
dita taula dos llibres, so és, un per lo receptor y
altre per lo credenser. Torras de Segra, un per lo
cullidor. Aytona, un per lo cullidor. Grange de
Scarp, un per lo cullidor. Alcarràs, un per lo cu-
llidor. Borjas, un per lo cullidor. Arbeca, un per
lo cullidor. Alguayre, un per lo cullidor. Alma-
nar, un per lo cullidor. Almatret, un per lo culli-
dor. Sodonell, un per lo cullidor. Benavent, un
per lo cullidor. Y faltan los llibres de las taulas
de Mayals, la Granadella, Alfés, Vilanova de Se-
grià, Vilanova de la Barca, Joaneda, Alferràs, Al-
mesellas, Giminells, Torras de Senahy, Llarde-
cans, Margalef y Torrasbessas.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Igualada, de
dita taula un llibre per lo cullidor. Vilanova de
Cubells, un per lo cullidor. Sitges, un per lo cu-
llidor. Vilafranca, un per lo cullidor.

Ítem, de la terça de janer, fabrer y mars de 16
per la vereda de Balaguer, de dita taula un llibre
per lo cullidor. Y faltan los llibres //s.n.r // de las
taulas de Agramunt. Santa Lívia, Artesa, Tragó,
Castelló de Ferfanya, Alòs, Albesa, Ivars, Siura-
na, Oliana, Pons, Tartareu, Àger, Llinyola, Cu-
belles, Camarassa, Os, Menargues, Olguerri y
Vilanova de Meyà.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tarragona,
de dita taula dos llibres, so és, un per lo receptor
y altre per lo credenser. Reus, un per lo cullidor.
La Selva, un per lo cullidor. Cambrills, un per lo
cullidor. Valls dos, so és, un per lo receptor y al-
tre per lo credenser. Riudoms, un per lo culli-
dor. Alforja, un per lo cullidor. Tamerit, un per
lo cullidor. Riudecanyas, un per lo cullidor. Vi-
laseca, un per lo cullidor. Monroig, un per lo
cullidor. Torradembarra, un per lo cullidor. Al-
cover, un per lo cullidor. Y falta lo llibre de la
taula de Constantí.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Cervera, de
dita taula un llibre per lo receptor. Sanahuja, un
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per lo cullidor. Solsona, un per lo cullidor.
Torà, un per lo cullidor. Y faltan los llibres de
las taulas de Tarroja, Santa Coloma de Queralt,
Prats del Rey, Calaf, Cardona y Guisona.

Ítem, de dita terça, lo llibre del receptor de la
taula de la Seu de Urgell.

Ítem, de dita terça per la vereda de Tortosa, de
dita taula dos llibres, un per lo receptor y altre
per lo credenser. Ulldecona, un per lo receptor
y altre per lo credenser. Lo Canar, un per lo cu-
llidor. La Sènia, un per lo cullidor. Xerta, un per
lo cullidor. Benifallet, un per lo cullidor. Gui-
nastar, un //s.n.v //per lo cullidor. Tivisa, un per
lo cullidor. Móra, un per lo cullidor, receptor y
altre per lo credenser. Seu, un per lo cullidor.
Carsia, un per lo cullidor. Flix, un per lo culli-
dor. Ribaroja, un per lo cullidor. La Fatarella,
un per lo cullidor. Vilalba, un per lo cullidor. La
Pobla, un per lo cullidor. Batea, un per lo culli-
dor. Caseras, un per lo cullidor. Arnès, un per lo
cullidor. Orta, un per lo cullidor. Bot, un per lo
cullidor. Gandesa, un per lo cullidor. Corbera,
un per lo cullidor. Lo Pinell, un per lo cullidor.
Vinebre, un per lo cullidor. Amposta, un per lo
cullidor. Miravet, un per lo cullidor. Pauls, un
per lo cullidor. Y falta lo llibre de la taula de Tor-
raspanyola.

Ítem, de dita tersa, per la vereda de Tàrrega, de
dita taula faltan los llibres de dita tersa, so és,
Tàrrega, Verdú, Bellpuig, Guimerà y Anglasola.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tremp y
Pallàs, de dita taula faltan los llibres de ditas tau-
las de Tremps y Pallàs, Pas de Orri, Conques,
Pont de Suert, Pont de Montanyana, Vilaller,
Isona, Servià, Sterri, Scaló, Viella, en la Vall de
Aran, la Pobla de Segur.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Monblanch
de dita taula, un llibre per lo cullidor. Sareal, un
per lo cullidor. Vimbodí, un per lo cullidor.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Falset, un
llibre per lo cullidor. Pradas, un per lo cullidor.
Gratallops, un per lo cullidor. Cornudella, un
per lo cullidor. Villussell, un per lo cullidor. //
s.n.r // Pobuleda un per lo cullidor. Spluga de
Francolí, un per lo cullidor.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Lleyda, de
dita taula dos llibres, so és, un per lo receptor y
altre per lo credenser. Torras de Segra, un per lo
cullidor. Aytona, un per lo cullidor. Serós, un
per lo cullidor. La Granja de Scarp, un per lo
cullidor. Las Borjas, un per lo cullidor. Arbeca,
un per lo cullidor. Alguayre, un per lo cullidor.
Almenar, un per lo cullidor. Sodonell, un per lo

cullidor. Almatret, un per lo cullidor. Benavent,
un per lo cullidor. Y faltan los llibres de las tau-
las de Alcarràs, Majals, la Granadella, Alfés, Vi-
lanova de Segra, Vilanova de la Barca, Joaneda,
Alferràs, Almasellas, Giminells, Torras de Se-
nahy, Joses, Llardecans, Margalef y Torrasves-
sas.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Igualada de
dita taula un llibre per lo cullidor. Vilanova de
Cubells, un per lo cullidor. Sitjas, un per lo cu-
llidor. Y falta lo llibre de la taula de Vilafranca
del Panadès.

Ítem, de la terça abril, maig y juny de 1665, per
la vereda de Balaguer, de dita taula un llibre per
lo cullidor. Castelló de Farfanya, un per lo culli-
dor. Àger, un per lo cullidor. Y faltan los llibres
de las taulas de Agramunt, Santa Lívia, Tortosa,
Tragó, Alòs, Albesa, Ivars, Tiurana, Oliana,
Pons, Tartareu, Linyola, Cubells, Camarasa,
Os, Menàrgues, Algerri y Vilanova de Meyà.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tarragona,
de dita taula dos llibres, un per lo cullidor //s.n.v
// y altre per lo receptor. Reus, un per lo culli-
dor. La Selva, un per lo cullidor. Cambrils, un
per lo cullidor. Riudoms, un per lo cullidor. Al-
forja, un per lo cullidor. Tamerit, un per lo cu-
llidor. Riudecanyas, un per lo cullidor. Vilaseca,
un per lo cullidor. Monroig, un per lo cullidor.
Torradembarra, un per lo cullidor. Alcover, un
per lo cullidor. Y falta lo llibre de la taula de
Constantí.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Cervera, de
dita taula un llibre per lo receptor. Sanahuja, un
per lo cullidor. Torà, un per lo cullidor. Y un lli-
bre de manifest de Sanahuja. Y faltan los llibres
de las taulas de Tarroja, Solsona, Santa Coloma
de Queralt, Prats del Rey, Calaf, Cardona y
Guisona.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tortosa, de
dita taula dos llibres, so és, un per lo receptor y
altre per lo credenser. Ulldecona, dos, un per lo
receptor y altre per lo credenser. Servià, un per
lo cullidor. Xerta, un per lo cullidor. Banifallet,
un per lo cullidor. Ginestar, un per lo cullidor.
Tivisa, un per lo cullidor. Móra dos, un per lo
receptor y altre per lo credenser. Ascó, un per lo
cullidor. Carsia, un per lo cullidor. Flix, un per
lo cullidor. Riba-roja, un per lo cullidor. La Fa-
tarella, un per lo cullidor. Vilalta, un per lo cu-
llidor. La Pobla, un per lo cullidor. Batea, un
per lo cullidor. Caseras, un per lo cullidor. Ar-
nas, un per lo cullidor. Orta, un per lo cullidor.
Gandesa, un per lo cullidor. // s.n.r // Corbera,
un per lo cullidor. Lo Pinell, un per lo cullidor.
Vinebre, un per lo cullidor. Amposta, un per lo
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cullidor. Miravet, un per lo cullidor. Paüls, un
per lo cullidor. Y faltan los llibres de las taulas
de Alcanar y Torraspanyola.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tàrrega, de
dita taula faltan los llibres de las taulas següents,
so és, Tàrrega, Verdú, Bellpuig, Guimerà y An-
glasola.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Tremp y
Pallàs, de dita taula faltan los llibres següents, so
és: Tremp y Pallàs, Pas de Orri, Conques, Pont
de Suert, Pont de Montanya, Vilaller, Isona,
Tírvia, Sterri, Scaló, Viella en la Vall de Aran y la
Pobla de Segur.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Monblanch,
de dita taula un llibre per lo cullidor. Sareal, un
per lo cullidor. Vimbodí, un per lo cullidor.

Ítem, per la vereda de Falset, de dita taula un
per lo cullidor. Pradas, un per lo cullidor. Gra-
tallops, un per lo cullidor. Cornodella, un per lo
cullidor. Porrera, un per lo cullidor. Ulldemo-
lins, un per lo cullidor. Tres llibres de manifest
de Falset, un llibre de manifest de Sareal, un lli-
bre de manifest de Porrera. Y faltan los llibres
de las taulas de Bellusell y Poboleda.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Lleyda de
dita taula dos llibres, un per lo receptor y altra
per lo credenser. Torres de Segra, un per lo cu-
llidor. Aytona, un per lo cullidor. Serós, un per
lo cullidor. //s.n.v // La Granja de Scarp, un per
lo cullidor. Las Borjas, un per lo cullidor. Arbe-
ca, un per lo cullidor. Sodonell, un per lo culli-
dor. Alguayre, un per lo cullidor. Almenar, un
per lo cullidor. Benavent, un per lo cullidor. Y
faltan los llibres de las taulas de Alcarràs, la Gra-
nadella, Alfés, Vilanova de Segra, Vilanova de la
Barca, Joaneda, Alferràs, Almasellas, Giminells,
Torras de Senahy, Josas, Llardecans, Margalef y
Torras Vesas.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Igualada, de
dita taula, un llibre per lo cullidor. Vilanova de
Cubells, un per lo cullidor. Sitjas, un per lo cu-
llidor. Dos llibres de manifest de Vilafranca del
Panadès y altre de Igualda. Y faltan los llibres de
Vilafranca de Panadès.

Ítem, de dita terça per la vereda de la Seu de
Urgell, de dita taula, un llibre per lo cullidor.

Sobrecol·lecta de la part de llevant.

Primo, de la terça juliol, agost y setembre 1663
la vereda de Mataró, de dita taula dos llibres, un
per lo receptor y altre per lo credenser. Arenys,
un per lo receptor. Canet, un llibre dit de recep-
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tor y l’altre de credenser. Sant Pol, un per lo cu-
llidor. Calella dos, un per lo receptor y altre per
lo credenser. Pineda, un per lo credenser y re-
ceptor. Granollers, un per lo receptor y altre per
lo credenser. Caldas de Monbuy, un per lo re-
ceptor y altra per lo credenser. Un llibre de ma-
nifest de la taula de Caldes de Monbuy, altre
per la taula de Pineda per los albarans de guia y
manifest. Y faltan los llibres de Malgrat, Sant
Saloni y de Sant Feliu de Codinas.

s.n.r Ítem, de dita terça per la vereda de Gerona de
dita taula dos llibres, un per lo receptor y altre
per lo credenser. Blanes, dos, un per lo receptor
y altre per lo credenser. Lloret, dos, un per lo
receptor y l’altre per lo credenser. Tosa, un per
lo receptor. Sant Feliu de Guíxols dos, un per lo
receptor y l’altre per lo credenser. Besalú, un
per lo receptor. Palamós dos, un per lo receptor
y l’altre per lo credenser. Torroella de Mongrí,
un per lo cullidor. Sant Pere Pascador, un per lo
cullidor. Castelló de Ampúrias, un per lo culli-
dor. Rosas, un per lo receptor y l’altre per lo
credenser. Cadaqués, un per lo cullidor. La Sel-
va de Rosas, un per lo cullidor. Llansà, un per lo
cullidor. La Jonquera, un per lo cullidor. Figue-
ras, un per lo cullidor. Palaforjell, un per lo cu-
llidor. Sinch Claus, un per lo cullidor. La Bisbal,
un per lo cullidor. Bagur, un per lo cullidor.
Banyolas, un per lo cullidor. Sant Llorens de la
Muga, un per lo cullidor. Massanet de Ca-
brenys, un per lo cullidor. Argalaguer, un per lo
cullidor. Craspià, un per lo cullidor. Un llibre
de albarans de guia de la ciutat de Gerona. Un
llibre de responsions de dita ciutat y faltan lo lli-
bres de las taulas de Paralada, Pals y Palaforjell.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Puigcerdà,
de dita taula, dos llibres, un per lo receptor l’al-
tre per lo credenser. Bellver, un per lo cullidor.
Ribas, un per lo cullidor. Y falta lo llibre de la
taula de Bagà.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Vich, de
dita taula un per lo receptor. Manresa, un per lo
receptor. Ripoll, un per lo cullidor. Berga, un
per lo cullidor. Sant Joan de Sas Badesas, un per
lo cullidor. // s.n.v // Camprodon, un per lo cu-
llidor. Olot, un per lo cullidor.

Ítem, de la terça octubre, noembre y desembre,
1663. Per la vereda de Mataró de dita taula, dos
llibres, un per lo receptor y l’altre per lo creden-
ser. Arenys, un per lo cullidor. Canet, un per lo
cullidor. Pineda, un per lo cullidor. Granollers,
un per lo receptor y l’altre per lo credenser. Cal-
des de Monbuy, un per lo receptor y l’altre per
lo credenser. Sant Seloni, un per lo receptor. Y
faltan los llibres de las taulas de Malgrat y Sant
Feliu de Codinas.
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Ítem, de dita terça per la vereda de Gerona, de
dita taula dos, un per lo receptor y l’altre per lo
credenser. Blanes, un per lo receptor y un per lo
credenser. Lloret, un per lo credenser. Tosa, un
per lo receptor. Sant Feliu de Guíxols, un per lo
receptor y altre per lo credenser. Basalú, un per
lo receptor. Palamós, un per lo receptor y altre
per lo credenser. Torroella de Mongrí, un per lo
cullidor. Sant Pere Pascador, un per lo cullidor.
Castelló de Empúries, un per lo cullidor. Rosas,
un per lo receptor y altre per lo credenser. Ca-
daqués, un per lo cullidor. La Selva de Rosas,
un per lo cullidor. Llansà, un per lo cullidor. La
Jonquera, un per lo cullidor. Figueres, un per lo
cullidor. Palaforjell, un per lo cullidor. La Selva,
un per lo cullidor. Bagur, un per lo cullidor. Ba-
nyoles, un per lo cullidor. Sant Llorens de la
Muga, un per lo cullidor. Massanet de Ca-
brenys un per lo cullidor. Y faltan los llibres de
Paralada, Pals y la Bisbal.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Puigcerdà,
de dita taula dos llibres, un per lo credenser y
l’altra //s.n.r // per lo cullidor. Bellver, un per lo
cullidor. Ribas, un per lo cullidor. Y falta lo lli-
bre de la taula de Bagà.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Vich, de
dita taula un per lo cullidor. Manresa, un per lo
cullidor. Berga, un per lo cullidor. Y faltan los
llibres de las taulas de Ripoll, Sant Joan Sas Ba-
desas, Camprodon y Olot.

Ítem, de la terça de janer, fabrer y mars, 1664,
per la vereda de Mataró, de dita taula dos lli-
bres, un per lo receptor y altre per lo credenser.
Arenys, un per lo cullidor. Canet, un per lo cu-
llidor. Sant Pol, un per lo cullidor. Calella, un
per lo cullidor. Pineda, un per lo cullidor. Gra-
nollers, un per lo credenser y l’altre per lo cre-
denser. Y falta los llibres de las taulas de Mal-
grat, Sant Saloni y de Sant Feliu de Codinas.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Gerona de
dita taula, dos llibres, un per lo receptor y altre
per lo credenser. Blanas, un per lo receptor y al-
tre per lo credenser. Lloret, un per lo cullidor.
Tossa, un per lo credenser. Sant Feliu de Guí-
xols, un per lo credenser y altre per lo receptor.
Besalú, un per lo receptor. Palamós, un per lo
cullidor y altre per lo receptor. Torroella de
Mongrí, un per lo cullidor. Sant Pere Pascador,
un per lo cullidor. Castelló de Empúrias, un per
lo cullidor. Rosas, un per lo receptor y altre per
lo credenser. Llansà, un per lo cullidor. La Jun-
quera, un per lo cullidor. Figueras, un per lo cu-
llidor. Pals o la Escala, un per lo cullidor. Pala-
forjell, un per lo cullidor. La Bisbal, un per lo
cullidor. Bagur, un per lo cullidor. Camprodon,
un per lo cullidor. Olot, un per lo cullidor. //

s.n.v //Massanet de Cabrenys, un per lo cullidor.
Sant Llorens de la Muga, un per lo cullidor. Ba-
nyoles, un per lo cullidor. Y un llibre de mani-
fest de Lloret. Y faltan los llibres de las taulas de
Parelada y Sinch Claus.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Puigcerdà,
ab dita taula un llibre per lo receptor. Bellver,
un per lo cullidor. Lo qual serveix també per la
terça de abril, maig y juny. Y falta lo llibre de la
taula de Bagà.

Ítem, de dita terça per la vereda de Vich, de dita
taula un llibre per lo cullidor. Manressa, un per
lo cullidor. Berga, un per lo cullidor. Y faltan
los llibres de las taulas de Sant Joan Sas Badesas
y Camprodon y Olot.

Ítem, de la tersa de abril, maig y juny de 1664,
per la vereda de Mataró de dita taula dos llibres,
so és un per lo receptor y altre per lo credenser.
Arenys, un per lo cullidor. Canet, un per lo cu-
llidor. Sant Pol, un per lo cullidor. Calella un
per lo cullidor y un per lo credenser. Pineda, un
per lo cullidor. Granollers, un per lo receptor y
altre per lo credenser. Caldas de Monbuy, un
per lo receptor y altre per lo credenser. Sant Sa-
loni, un per lo credenser. Y faltan los llibres de
las taulas de Malgrat y Sant Feliu de Codinas.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Gerona, en
dita taula dos llibres, un per lo receptor y altre
per lo credenser. Blanes, dos, un per lo receptor
y altre per lo credenser. Lloret, dos llibres, un
per lo receptor y l’altre per lo credenser. Tosa,
un per lo // s.n.r // receptor. Sant Feliu de Guí-
xols dos, un per lo receptor y altre per lo cre-
denser. Basalú, un per lo receptor. Palamós, dos
llibres, un per lo receptor y altre per lo creden-
ser. Torroella de Mongrí, un per lo cullidor.
Sant Pere Pascador, un per lo cullidor. Castelló
de Empúries, un per lo cullidor. Rosas, un per
lo receptor y altre per lo credenser. Cadaqués,
un per lo cullidor. La Selva de Rosas, un per lo
cullidor. Llansà, un per lo cullidor. La Jonque-
ra, un per lo cullidor. Figueras, un per lo culli-
dor. Palaforgell, un per lo cullidor. Sinch Claus
o la Espluga, un per lo cullidor. La Bisbal, un
per lo cullidor. Bagur, un per lo cullidor. Sant
llorens de la Muga, un per lo cullidor. Masanet
de Cabrenys, un per lo cullidor. Y faltan los lli-
bres de las taulas de Paralada y de Pals.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Puigcerdà,
de dita taula un llibre per lo receptor. Ribas, un
per lo culidor. Y falta lo llibre de la taula de
Bagà.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Vich, de
dita taula un llibre per lo cullidor. Manressa, un

1207

[ 1666 ]



per lo cullidor. Ripoll, un per lo cullidor. Berga,
un per lo cullidor. Sant Joan Sas Badesas, un per
lo cullidor. Camprodon, un per lo cullidor.
Olot, un per lo cullidor.

Ítem, de la terça juliol, agost y setembre de
1664, per la vereda de Mataró, de dita taula dos
llibres, so és, un per lo receptor y altre per lo
credenser. Arenys, un per lo cullidor. Canet, un
per lo // s.n.v // cullidor. Sant Pol, un per lo cu-
llidor. Calella, dos llibres, so és, un per lo recep-
tor y altre per lo credenser. Pineda, un per lo
cullidor. Malgrat, un per lo cullidor. Granollers,
un per lo receptor y altre per lo credenser. Cal-
das de Monbuy, un per lo receptor y altre per lo
credenser. Sant Saloni, un per lo cullidor. Y fal-
tan los llibres de las taulas de Sant Feliu de Co-
dinas.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Gerona, de
dita taula dos llibres, un per lo receptor y altre
per lo credenser. Blanas, un per lo receptor y al-
tre per lo credenser. Lloret, un per lo receptor y
altre per lo credenser. Tosa, un per lo cullidor.
Sant Feliu de Guíxols, dos, un per lo cullidor.
Palamós, dos, un per lo receptor y altre per lo-
credenser. Torroella de Mongrí, un per lo culli-
dor. Sant Pere Pascador, un per lo cullidor.
Castelló de Empúrias, un per lo cullidor. Cada-
qués, un per lo cullidor. La Selva de Roses, un
per lo cullidor. Llansà, un per lo cullidor. La
Jonquera, un per lo cullidor. Figueras, un per lo
cullidor. Palaforgell, un per lo cullidor. Sinch
Claus o la Escala, un per lo cullidor. La Bisbal,
un per lo cullidor. Bagur, un per lo cullidor.
Banyolas, un per lo cullidor. Sant Llorens de la
Muga, un per lo cullidor. Massanet de Ca-
brenys, un per lo cullidor. Rosas, un per lo culli-
dor. Y faltan los llibres de Paralada y de Pals.

Ítem, de dita terça per la vereda de Puigcerdà,
// s.n.r // de dita taula un llibre per lo receptor.
Bellver, un per lo cullidor. Ribas, u per lo culli-
dor. Y falta lo llibre de la taula de Bagà.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Vich, de
dita taula un llibre per lo cullidor. Manresa, un
per lo cullidor. Ripoll, un per lo cullidor. Sant
Joan Sas Badesas, un per lo cullidor. Campro-
don, un per lo cullidor. Olot, un per lo cullidor.

Ítem, de la terça octubre, noembre y desembre
de la vereda de Mataró, de dita taula dos llibres,
un per lo receptor y altre per lo credenser.
Arenys, un per lo receptor. Canet, un per lo re-
ceptor. Sant Pol, un per lo cullidor. Calella, un
per lo receptor y altre per lo credenser. Pineda,
un per lo cullidor. Malgrat, un per lo cullidor.
Granollers, un per lo receptor y altre per lo cre-
denser. Sant Saloni, un per lo cullidor. Y faltan
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los llibres de las taulas de Caldas de Monbuy y
de Sant Feliu de Codinas.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Gerona, de
dita taula dos llibres, so és, un per lo receptor y
altre per lo credenser. Blanas dos, un per lo re-
ceptor y altre per lo credenser. Lloret, un per lo
receptor y altre per lo cullidor. Tosa, un per lo
credenser. Sant Feliu de Guíxols dos, un per lo
receptor y altre per lo credenser. Besalú, un per
lo cullidor. Palamós, un per lo receptor y altre
per lo credenser. Torroella de Mongrí, un per lo
cullidor. Sant Pere Pascador, un per lo cullidor.
Castelló de Empúrias, un per lo cullidor. Rosas
dos, un per lo receptor y altre per lo credenser.
Cadaqués, un per lo cullidor. La Selva de //s.n.v
// Rosas, un per lo cullidor. Llansà, un per lo
cullidor. La Jonquera, un per lo cullidor. Figue-
ras, un per lo cullidor. Palaforgell, un per lo cu-
llidor. La Bisbal, un per lo cullidor. Massanet de
Cabrenys, un per lo cullidor. Sant Llorens de la
Muga, un per lo cullidor. Y faltan los llibres de
las taulas de Paralada y de Pals.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Puigcerdà,
en dita taula, un per lo receptor. Bellver, un per
lo cullidor. Ribas, un per lo culidor. Y falta lo
llibre de la taula de Bagà.

Ítem, de dita terça, per las vereda de Vich de
dita taula, un llibre per lo cullidor. Ripoll, un
per lo cullidor. Sant Joan Sas Badesas, un per lo
cullidor. Camprodon, un per lo cullidor. Olot,
un per lo cullidor. Y faltan los llibres de las tau-
las de Manrresa y Berga.

Ítem, de la terça janer, fabrer y mars, 1665, per
la vereda de Mataró, de dita taula dos llibres, un
per lo receptor y altre per lo credenser. Arenys,
un per lo cullidor. Canet, un per lo cullidor.
Sant Pol, un per lo cullidor. Calella, un per lo
receptor y un per lo credenser. Pineda, un per lo
cullidor. Granollers, un per lo receptor y altre
per lo credenser. Sant Saloni un per lo cullidor.
Y faltan los llibres de las taulas de Malgat y Sant
Feliu de Codinas.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Gerona, //
s.n.r // de dita taula dos llibres, un per lo recep-
tor y altre per lo credenser. Blanas, un per lo re-
ceptor y altre per lo credenser. Lloret, un per lo
receptor y altre per lo credenser. Tossa, un per
lo credenser. Sant Feliu de Guíxols, un per lo
receptor y altre per lo credenser. Besalú, un per
lo credenser. Palamós, un per lo receptor y altre
per lo credenser. Torroella de Mongrí, un per lo
cullidor. Sant Pere Pascador, un per lo cullidor.
Castelló de Empúrias, un per lo cullidor. Rosas,
un per lo receptor y altre per lo credenser. Ca-
daqués, un per lo cullidor. La Selva de Rosas,
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un per lo cullidor. Llansà, un per lo cullidor. La
Jonquera, un per lo cullidor. Figueras, un per lo
cullidor. Palaforjell, un per lo cullidor. Sinch
Claus, un per lo cullidor. La Bisbal, un per lo
cullidor. Bagur, un per lo cullidor. Masanet de
Cabrenys, un per lo cullidor. Banyolas, un per
lo cullidor. Y faltan los llibres de las taulas de
Parelada y Pals.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Puigcerdà,
de dita taula, un llibre per lo receptor. Bellver,
un per lo cullidor. Ribas, un per lo cullidor. Y
falta lo llibre de la taula de Bagà.

Ítem, de dita terça, per la vereda de Vich, de
dita taula, Ripoll, un llibre per lo cullidor. Sant
Joan las Badesas, un per lo cullidor. Campro-
don, un per lo cullidor. Olot, un per lo cullidor.
Y faltan los llibres de las taulas de Vich, Manres-
sa y Berga.

s.n.v Ítem, de la terça abril, maig y juny, per la vereda
de Mataró, de dita taula, dos llibres, un per lo
receptor y altra per lo credenser. Arenys, un per
lo cullidor. Calella dos, un per lo receptor y al-
tre per lo credenser. Pineda, un per lo cullidor.
Granollers, un per lo receptor y altre per lo cre-
denser. Caldes de Monbuy dos, un per lo recep-
tor y altre per lo credenser. Sant Saloni, u per lo
cullidor. Y faltan los llibres de las taulas de Sant
Pol, Malgrat y de Sant Feliu de Codines.

Ítem, de dita terça per la vereda de Gerona, de
dita taula, dos llibres, un per lo receptor y altre
per lo credenser. Blanes, un per lo receptor y al-
tre per lo credeser. Lloret, dos llibres dits de
credenser. Tossa, un per lo receptor y altre per
lo credenser. Basalú, un per lo credenser. Pala-
mós dos, un per lo receptor y un per lo creden-
ser. Torroella de Mongrí, un per lo receptor.
Sant Pere Pascador, un per lo cullidor. Castelló
de Empúrias, un per lo cullidor. Rosas, un per
lo receptor y altre per lo credenser. Cadaqués,
un per lo cullidor. La Selva de Rosas, un per lo
cullidor. Llansà, un per lo cullidor. La Jonque-
ra, un per lo cullidor. Figueras, un per lo culli-
dor. Palaforjell, un per lo cullidor. Sinch Claus,
un per lo cullidor. La Bisbal, un per lo cullidor.
Bagur, un per lo cullidor. Massanet de Ca-
brenys, un per lo cullidor. Sant Llorens de la
Muga, un per lo cullidor. Banyolas, un per lo
receptor. Y faltan los llibres de las taulas de Pa-
ralada y Pals.

s.n.r Ítem, de dita terça, per la vereda de Puigcerdà,
de dita taula, un per lo receptor. Bellver, un per
lo cullidor. Ribas, un per lo cullidor. Y falta lo
llibre de la taula de Bagà.

Ítem, de dita terça per la vereda de Vich, de dita

taula, un llibre de la taula de Ripoll per lo culli-
dor. Sant Joan las Badesas, un per lo cullidor.
Camprodon, un per lo cullidor. Olot, un per lo
cullidor. Y falta los llibres de las taulas de Vich,
Manressa y Berga.

Ítem, un llibre de la taula del Vendrell, per lo
cullidor de la taula octubre, noembre y desem-
bre, 1663, y de dita taula sis llibres per lo culli-
dor per las terças janer, fabrer y mars, abril,
maig y juny, juliol, agost y setembre, octubre,
noembre y desembre, 1664, y janer, febrer y
mars, abril, maig y juny, 1665, y un llibre per lo
manifest y albarans de guia de dita taula.

Ítem, de la taula de Cardona, quatre llibres per
lo cullidor per las tersas juliol, agost y setembre,
octubre, noembre y desembre, 1664, janer, fe-
brer y mars y abril, maig y juny, 1663, y tres lli-
bres de albarans de guia y manifest per la taula
de Castelló de Farfanya, un llibre de la taula del
General de Gerri per lo cullidor del any 1664 y
1665, un llibre per lo manifest y altre de res-
ponsions per lo any 1664 de la taula Gerona per
lo any 1665. Y los llibres de manifests per lo //
s.n.v // any 1665 per las taulas de la Granja de
Escamp, Vilanova de Cubells.

Ítem, lo llibres de manifest per lo any 1663 de
las taulas de Lleyda, Sitjas, Vilanova, Cervera,
Sanahuja de Guisona dos, Solsona, Balaguer y
un llibre de respònsons de albarans de guia de
dita taula de Balaguer. Ítem, los llibres de mani-
fest per lo any 1664 de las taulas de Lleyda, Ar-
beca, Gerona, Sodonell, Torras de Segra, Al-
carràs, Benavent, Almenar, las Borjas, Aytona y
Sitjas. Y differents albarans de guia.

82/1r B.

Diea VIII mensis februarii, MDCLXVI.

Memorial dels llibres han entregat los arrenda-
taris dels drets de plom y segell de la Bolla de la
present ciutat de Barcelona del trienni 1662 al
magnífich Arasma de Lana y Fontanet, donzell,
racional de la present casa.

Primo, set llibres dits de la credensa de sedas y
scuts de las masadas de juliol, agost, setembre,
octubre, noembre y desembre de 1662.

Ítem, set llibres de credensa de draps de las ma-
sadas de juliol, agost, setembre, octubre, noem-
bre y desembre, 1662.
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Ítem, los llibres de manifest per lo any 1662 de
las botigas de Pera Fisas, Falguera y Mercader,
de Matheu de Postius y Joan Serra, de Marian-
na y de Joan Ferriol, de Narcís Mercer, de Pau
Serra, de Joseph Tiana, de Pere Pont y Pau Lle-
dó, de Jaume Texidor, de Cortada y Nadal, de
Lluýs Claresvalls, de Sebastià Déu, de Joseph
Icart, de Anthoni y Francesch Lladó, de Fran-
cesch Payró, de Lladós y Tagell, de Anthoni
Matheu, de Anton Alemany, de Bonanat y Ma-
tas, de Domingo Móra, de Jaume Cavalls, ve-
lluter, de Pau Rosselló y Llinàs, de Sayol y Pros-
set, de Carlos Brausí, de Francesch Poch y de
Guinart y Ramenya.

Ítem, lo llibre de nombras dels valluters, valers y
parayras per lo any 1662.

Ítem, un llibre de manifest de parayres y altres
de per los anys 1662 y 1663.

Ítem, un llibre de manifest de botiguers de co-
manda y altres de dits anys.

Ítem, un llibre de nombras de botiguers de telas
y altres de dits anys.

Ítem, un llibre de manifest dels valluters de dits
anys.

Ítem, un llibre de manifest de albarans de guia
de //82/1v // axidas per terra per lo any 1662.

Ítem, dotse llibras de credensa per las sedas de
las masadas de des de janer fins al setembre in-
clusive de 1663.

Ítem, dotsa llibres de credensa de draps per di-
tas dotse masadas per lo any 1663.

Ítem, los llibres de manifest per de las botigas
de Lladós y Tagell, de Lluís Claresvalles, de
Pere Fisas, de Narcís Mercer, de Postius y Serra,
de Guinart y Remanya, de Bonanats, de Texi-
dor, de Falguera y Mercader, altre de Mercader
y Companys, de Pont y Lladó, de Francesch
Poch, de Masana y Icart, de Anthoni Matheu,
de Cortada y Nadal, de Jaume Cavalls, de Ma-
rianna Ferriol, de Francesch Peyró, de Domin-
go Móra, de Sebastià Déu, de Joseph Matheu,
de Francesch Lladó, de Carlos Brausí, de Sayol
y Groset, de Rossell y Companys, de Joseph
Tiana.

Ítem, un llibre de manifest de valluters y paray-
res de 1663.

Ítem, un llibre de albarans de guia de axidas de
terra de 1663.
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Ítem, dotse llibres de credensas de draps per
dits dotse mesos del any 1664.

Ítem, los llibres de manifest per lo any 1664 de
las botigas de Francesch Payró, de Francesch
Cortès, velluter, de Cortada y Nadal, de Rafel y
Gerònim Calvaria, de Narcís Marcer, de Fran-
cesch Poch, valluter, de Francisco Lladó, dels
hereus de Bonanat, de Joan Claresvalls, de Fal-
guera y Mercader, de Sebastià Déu, de Postius y
Serra, de Massana y Icart, de Sayol y Grosset, de
Domingo Móra, de Perafita, de Anthoni Ma-
theu, de Jaume Canals, de Rosell y Llinàs, //
82/2r // de Joan Ferriol, de Carlos Brausí y de
Pont y Lladó.

Ítem, un llibre de valluters y parayres, per lo any
1664.

Ítem, dos llibres de albarans de guia del any
1664.

Ítem, sis llibres dits de credensa de cedas y es-
cots de las mesades janer, febrer, mars, abril,
maig y juny, 1664.

Ítem, sis llibres de credensa de draps per ditas
masadas y dit any.

Ítem, los llibres de manifest per lo any 1665 de
las botigas de Balthazar Sayol, de Jaume Canals,
de Domingo Móra, de Falguera y Mercader, de
Francesch Cortès, de Cortada y Nadal, de Pos-
tius y Serra, de Francesch Payró, de Marianna
Ferriol, de Anthoni Mateu, de Pont y Lladó, de
Pera Fisas, de Rafel y Gerònim Calvaria, de
Francesch Pou, de Narcís Marcer, de Sabastià
Déu, y de Rossell y Companys.

Ítem, lo llibre de nombres dels valluters y paray-
res de 1665.

Ítem, un llibre de manifest de parayres y altres
part del any 1664 y 1665.

Ítem, un llibre de botiguers de comanda y altres
de dits anys.

Ítem, un llibre de nombras de botiguers de telas
y altres de dits anys.

Ítem, un llibre de manifest de valluters y altres.

Ítem, un llibre de manifest de albarans de guia
de axidas per terra per lo any 1665.

Ítem, los llibres de las taulas foranas de dita //
82/2v // bolla per la terça de juliol, agost y se-
tembre, so és, per las taulas de Sant Feliu de Co-
dinas, un llibre per lo receptor. Olesa, un per lo
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credenser. Granollers, dos llibres. Mataró, dos
llibres. Caldes de Monbuy, dos llibres. Sant Vi-
cens dels Horts, un llibre. Olesa, un llibre. Sant
Boy de Llobregat, un llibre. Palautordera, dos
llibres. Tarrassa, un llibre. Cardadeu, un llibre.
San Saloni, un llibre. Sabadell, un llibre. Vila-
major, un llibre. Martorell, un llibre. Sant Feliu
de Codinas, un llibre. Sant Cugat del Vallès, un
llibre. Y los llibres de manifest de las taulas de
Caldes de Monbuy, Sant Vicens dels Horts,
Sant Boy de Llobregat, Sant Saloni y Martorell,
tots per lo any 1662.

Ítem, los llibres de la terça octubre, noembre y
desembre, 1662. De las taulas de Caldes, un lli-
bre per lo receptor. Tarrassa, un llibre per lo re-
ceptor. Mataró, un per lo credenser. Granollers,
un per lo receptor. Caldes, dos llibres. Sabadell,
un llibre. Sant Feliu de Codinas, un per lo cre-
denser y l’altre per lo receptor. Vilamajor un.
Cardadeu, un llibre. Martorell, un llibre. Y un
llibre de manifest per la taula de Olesa comen-
sant al primer de octubre 1662.

Ítem, per la terça janer, fabrer y mars, 1663, los
llibres de las taulas. De Granollers, un llibre.
Sant Feliu de Codinas, un llibre. Caldes, dos lli-
bres. Cardadeu, un llibre. Mataró, dos llibres.
Tarrassa, dos llibres. Martorell, un llibre. Olesa,
un llibre. Sant Cugat del Vallès, un llibre. Vila-
major, //82/3r // un llibre. Sabadell, un llibre.

Ítem, per la terça abril, maig y juny 1663, los lli-
bres de las taulas. De Caldes de Monbuy, dos
llibres. De Martorell, un llibre. Tarrassa, dos lli-
bres. Olesa, un llibre. Sabadell, un llibre. Sant
Feliu de Codinas, un llibre. Granollers, un lli-
bre. Cardadeu, un llibre. Vilamajor, un llibre.
Mataró, dos llibres. Sagarriga, un llibre.

Ítem, per la terça juliol, agost y setembre, 1663,
los llibres de las taulas. De Martorell, un llibre.
Vilamajor, un llibre. Cardadeu, un llibre. Mata-
ró, dos llibres. La Granja, un llibre. Tarrassa,
dos llibres. Sabadell, un llibre. Granollers, un
llibre. Sant Feliu de Codinas, dos llibres. Cal-
des, dos llibres. Y Olesa, un llibre. Y Sant Cugat
del Vallès, dos llibres.

Ítem, per la terça octubre, noembre y desem-
bre, 1663. De las taulas de Vilamajor, un llibre.
Mataró, dos llibres. Caldes de Monbuy, un lli-
bre. Martorell, un llibre. Granollers, un llibre.
Olesa, un llibre. Sant Feliu de Codinas, dos lli-
bres. Sabadell, un llibre. Cardadeu, un llibre.
Tarrassa, dos libres. Sant Cugat, un llibre.

Ítem, per la terça de janer, fabrer y mars, 1664.
De las taulas de Olesa, un llibre. Mataró, dos lli-
bres. Cardadeu, un llibre. Granollers, un llibre.

Sant Cugat del Vallès, un llibre. Vilamajor, un
llibre. Caldes, dos llibres. Tarrassa, dos llibres.
Martorell, // 82/3v // un llibre. Sabadell, un lli-
bre. La Garriga, un llibre. Sant Feliu de Codi-
nas, dos llibres.

Ítem, per la terça abril, maig y juny, 1664. De
las taulas de Granollers, un llibre. Olesa, un lli-
bre. Sabadell, un llibre. Martorell, un llibre. Vi-
lamajor, un llibre. Tarrassa, dos llibres. Carda-
deu, dos llibres. Sant Cugat, un llibre. Caldes
de Monbuy, dos llibres. Sant Feliu de Codinas,
dos llibres y Mataró, un llibre.

Ítem, per la terça juliol, agost y setembre, 1664.
Per las taulas de Sant Cugat del Vallès, un llibre.
Martorell, un llibre. Vilamajor, un llibre. Saba-
dell, un llibre. Olesa, un llibre. La Garriga, un
llibre. Granollers, un llibre. Mataró, dos llibres.
Caldes de Monbuy dos llibres. Tarrassa, dos lli-
bres. Cardadeu, dos llibres. Sant Feliu de Codi-
nas, un llibre.

Ítem, per la terça octubre, noembre y desem-
bre, 1664. Per las taulas de Sant Feliu de Codi-
nas, un llibre. Martorell, un llibre. Vilamajor,
un llibre. Cardadeu, un llibre. Mataró, dos lli-
bres. Sabadell, un llibre. Martorell, un llibre.
Caldes, dos llibres. Sant Cugat, un llibre. Olesa,
un llibre. Tarrassa, dos llibres. Granollers, un
llibre.

Ítem, per la terça janer, fabrer y mars, 1665. Per
las taulas de Cardadeu, un llibre. Sant Feliu de
Codinas, un llibre. Sabadell, un llibre. Grano-
llers, un llibre. Olesa, un llibre. Caldes, dos lli-
bres. Tarrassa, dos llibres. Sant Cugat, dos lli-
bres. Un llibre Martorell, un llibre. Mataró, dos
llibres y Vilamajor, un llibre.

Ítem, per la terça abril, maig y juny, 1665. //
82/4r // Per las taulas de Granollers, un llibre.
Cardadeu, dos llibres. Vilamajor, un llibre. Ma-
taró, dos llibres. Olesa, un llibre. Sant Feliu de
Codines, un llibre. Tarrassa, dos llibres. Sant
Cugat del Vallès, un llibre. Martorell, un llibre.
Sabadell, un llibre. Caldas, dos llibres. Ítem, di-
ferents albarans de guia y manifest del dit trien-
ni per lo temps durà dit arrendament.

83/1r B.

Molta il·lustres senyors deputats del principat
de Catalunya, Déu guarde.
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Les bandositats de esta ciutat y regne lo han in-
fectat de manera que lo han portat a la última
misèria, de la qual nos lliura el excel·lentíssim se-
nyor marquès de Astorga, virrey y capità general
ab sa bona direcció y govern, obligant als bando-
lers que no ha pogut castigar auyentar-los de este
regne. Y ab seguritat haguera acabat ab ells si en
les fronteres de Castella y Aragó, y especialment
en les de ese Principat, no agueren tengut acolli-
da y alvergue segur, des de ha hon, ab lo valiment
que tenen de la retirada, entren en este regne a
cometre y perpetrar enormes delictes. Y en la
acassió present, conciderant que el senyor virrey
està de leva per a la embajada de Roma, han en-
trat y vengut a esta ciutat ab gran atreviment e in-
solència, pasechant-se y obrant coses que fa hor-
ror el referir-les. Y encara que la justíca ha eixit a
perseguir-los, ab la ventacha que tenen mentres
se fa la prevenció, y ab la retirada segura a la fron-
tera de exe Principat, no és possible fer operació
alguna. Ab què ens trobam sempre ab esta cala-
mitat. Y considerant lo zel de vostra senyoria y lo
que este regne els mereix de affecte, no podem //
83/1v // excusar el suplicar a vostra seyoria sien
servits, no sols per lo que importa també a la prò-
pia quietut de exe Principat sinó per favorir-nos y
lliurar-nos de esta mala semilla, el fomentar ab
los ministres de exe Principat, tan atents la perse-
quució y no sols d’esta gent sinó de sos valedors,
en què consisteix més la extirpació, puix no te-
nint alvergue estaran perduts y més quant públi-
cament se diu les persones particulars y llocs ha
hon los favorexen. Nostron rey, encara que espe-
ra successos, és tan atent al benefici de este regne
y al major servey de sa magestat que està ab les
botes calçades y té batallons armats per a eixir a
les fronteres a acabar ab ells. Y, si poguesem me-
réixer que los ministres de exe Principat procu-
rassen ab la mateixa conformitat eixir a dar-se les
mans ab sa excel·lència, sens dupte seria medi per
a grans operacions. A vostra senyoria, per ço, els
suplicam que experimentem de son acertat go-
vern la bona correspondència que la necessitat
demana, y que sempre desicharem tenir a vostra
senyoria en quant aquest regne puga emplear-se
en son servey, com moltes occassions en què
mostrar-ho. Y que Nostre Senyor guarde a vos-
tres senyories molts anys. València y febrer a 3 de
1666. Los elets dels tres estaments del regne de
València. Antonius de Henerassi.

83/2r A.

Dicha jo, lo baix firmat, com tinch mirat lo lli-
bre de Vàluas corrent del trienni MDCLXV y he
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trobat que Francesch Badia, tauler del General
de la vila de Camprodon, no deu ninguna canti-
tat per viso de son offici de tauler ni altrement.
Y per ser axí la veritat se fa la present certificatò-
ria de mà agena y firmada de la pròpria del re-
sional de la present casa de la Deputació. Y fa-
brer, als XI de MDCLXVI. Erasme de Lana y
Fontanet, racional.

90r A 4 mars. A.

Excel·lentíssima senyor.

Los diputats y oïdors de comptes del General de
Cathalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència que lo General se troba carregat de
molts censals, manllevats en força de sindicats,
fets per los tres brassos congregats en Corts Ge-
nerals y decretats per los senyors reys a effecte de
pagar los donatius y altres serveys fets als dits se-
nyors reys, les pencions dels quals censals impor-
tan tots anys més de sinquanta mília lliures. Y
per causa de las guerras y altres treballs ha patit
aquest Principat y per acudir al servey de sa ma-
gestat y pagar lo que la Diputació deurà del
atressat del dret de guerra, que à sumat una
quantitat molt considerable, resta enderrerida a
pagar les pencions de dits censals des de lo any
1650, sent axí que los deputats y oïdors procu-
ran per sa part pagar pencions de dits censals. Y
com alguns acreadors insten en la Real Audièn-
cia diferents causas contra lo General per la co-
bransa de dites pencions cessas, valent-se de me-
dis inusitats, per quant lo General té fisch,
conforme disposició de constitucions y capítols
de Cort, axí que ara sie actor o reo sempre atrau
así devant sos jutges les causas fiscals. Y en parti-
cular instan dites causas don Francisco de Jun-
yent, en la causa que aporta don Ramon contra
dit Junyent a relació del magnífich doctor Agus-
tí Pinyana, Joseph de Navel, en la causa que con-
tra d’ell aportà Federich Desvalls, y misser Des-
valls, a relació del magnífich micer Joseph Rull.
Y los tudors y curadors dels pubills Çagarrigas
en la causa aporta contra d’ells don Ramon Co-
pons, a relació del noble don Miquel Cortiada.
Al que no·s deu donar lloch per ésser contra la
disposició de las generals constitucions, y en
particular contra lo capítol de les Corts del se-
nyor rey don Pere celebradas en Monsó lo any
1376, que comensa: «E als dits stiga donada y
concedida //90v // jurisdicció als diputats de po-
der conèixer de totas qüestions, dubtes e con-
trats que esdevingan en les ditas imposicions e
generalitats, com en tots los altres béns, negocis,
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causas y afers de dit General y aquellas qües-
tions, dubtes e contractes declarar e determi-
nar». E axí mateix contra la constitució 3, títol
«De offici de deputats», en la qual està confir-
mada la jurisdicció en las cosas del General; con-
tra lo capítol 7 de les Corts del any 1547, en lo
qual està confirmat lo dit capítol del dit senyor
rey don Pere, que comensan: «E als dits» y con-
tra lo privilegi del senyor rey don Martí, dat a
Bellesguart a 3 de maig, 1410, hont diu «nec de
dictis genere littibus aut earum con[...]bus nego-
ciis aut littibus principalibus vel defendentibus ex
eisdem seu eorum et in aliquo nos intromittemus
per nos aut officiales nostros nec comittemus super
alicuius eas gentem predictam» etcètera, y altres
capítols y privilegis concedits per los senyors
reys al General, en los quals se disposa que nin-
guns officials sinó los deputats se pugan en-
tremètrer en les coses de la Generalitat. Dels
quals capítols resulta que sols los deputats po-
den conèixer de les dites causas per rahó de les
quals se demana contra lo procurador fiscal pen-
cions de dits censals, per no tenir lo General al-
tres béns que los drets de las Generalitats, en los
quals no·s poden entremètrer ninguns officials
sinó los deputats. A més, de què si se dóna lloch
a semblants causas y execució d’estas, seria en
gran perjudici del General y sa total ruïna, per-
què los demés acreadors farian lo mateix. Y es-
tant impossibilitat lo General, per ésser tantes
les pencions enderreridas y haver perdut més de
trenta mília lliures que quiscun any se cobran del
arrendament de Rosselló y Conflent, y no po-
dent acudir a la satisfacció dels salaris dels mag-
nífichs de la Real Audiència y altres officials seus
y al servey de sa magestat, que Déu guarde, y de-
més càrrechs ordinaris se hoffereixen segons la
disposició de generals constitucions, per ço, los
dits deputats y oïdors, extrajudicialment, per
medi del advocat fiscal del General, representan
a vostra excel·lència ditas cosas y danys, suppli-
cant sie vostra excel·lència servit ordenar a dits
magnífichs reladors respective de ditas causas
que no passen més avant en estas, com ho speran
de la mà de vostra excel·lència.

93/1r Dietari, a 27 de mars.

A.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya als magnífichs doctors del Real
Consell, assessors y advocat fiscal del General in-
frascrits, acerca si lo molt il·lustre doctor Miquel

Boneu, deputat real y conseller segon de la ciu-
tat de Barcelona, té obligació de anar ab lo molt
il·lustre consistori dels senyors deputats y oÿ-
dors en las funccions públicas que dit consistori
fa entre any dins la present ciutat y fora d’ella,
anant consistorialment en lo lloch que dit molt
il·lustre deputat real té com a tal en dit consisto-
ri, de la mateixa manera que si no fos conseller
de Barcelona, o si per trobar-se conseller de dita
ciutat té obligació lo consistori de donar-li altre
lloch més preheminent del què li toca com a tal
deputat real, y, en cas que dit senyor deputat real
dega anar en las funccions públicas en lo lloch
que com a deputat real li toca en dit consistori y
recusàs fer-ho, què deu fer y pot obrar dit con-
sistori contra dit senyor deputat real per obligar-
lo a què assistesca, vist lo dietari del trienni
1578, recòndit en lo arxiu de la escrivania major
de la casa de la Deputació en jornada de 10 de
desembre del any 1580; vist lo dietari trienni
1602, en jornada de 22 de janer, 1605, 21 de
mars de dit any; vist lo dietari trienni 1617, en
diada de 27 de setembre de dit any; vist lo que se
havia de vèurer, attès que lo dit doctor Miquel
Boneu, anant ab lo consistori dels senyors depu-
tats y oÿdors com a deputat real del General de
Catalunya, representant son bras, y que com ha
conseller no porie ser admès entre los deputats,
y, en esta comformitat, en lo consistori de la casa
de la Diputació assisteix y han assistit sos ante-
cessors que han obtingut semblant càrrech de
deputat y oÿdor y semblantment de // 93/1v //
conseller, assentant-se en la mateixa cadira de
deputat o oÿdor sens que en això hi haje agut
may controvèrsia ni dubietat alguna; y attès que
no·s pot considerar rahó de diversitat per la qual
dit senyor deputat real, anant ab lo consistori
fora de la casa de la Deputació y aja de tenir altre
lloch més preheminent de aquell que té dins la
casa, y apareixerie cosa diforme fer-se lo contra-
ri; y attès que del sobredit dietari del trieni 1578
consta que en jornada de 10 de desembre del
any 1580 los senyors deputats ecclesiàstich y mi-
litar y tres oÿdors de comptes, lo deputat real es-
sent absent de la present ciutat de Barcelona,
acompanyats dels officials de la present casa y al-
tres del General, ab los porters devant ab masses,
tots portant gramalla de dol per la mort de la
magestat de la senyora reyna donya Anna, mu-
ller de la magestat del senyor rey don Phelip, en
la qual funcció assistí lo oydor real misser Mont-
serrat Monfar, qui era conseller de la present
ciutat, portant sa gramalla e insígnies de dol de
conceller, anaren en casa lo excel·lentíssim se-
nyor lloctinent general per oÿr la crehensa de la
carta de sa magestat, y després se’n tornaren en
la present casa de la Deputació, y anant y tornant
lo oïdor de comptes real, qui com és dit era con-
celler de la present ciutat, anà en son lloch acos-
tumat de oÿdor de comptes real, a hont acostu-
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mava de anar ans de ésser conseller, y fora anat
no essent-ho. Consta del dietari trienni 1602,
en diada de 22 de janer, 1605, que lo consistori
de deputats y oÿdors, anant a casa del excel·len-
tíssim senyor llochtinent y capità general, tro-
bant-se deputat real Joachim Setantí, qui era en
dita ocasió conseller en cap de la ciutat de Barce-
lona, lo qual anà també en dita funció, pus no·s
fa menció que faltàs consistorial algú, essent així
que sempre que falta algun consistorial [en]
semblants o altres actes se fa expressa menció de
sa absència del consistorial. Consta lo mateix del
dit dietari en jornada de 21 de mars de dit any.
Consta lo mateix del dietari // 93/2r // trienni
1617, en la qual ocasió era deputat lo molt
il·lustre senyor Phelip de Sorribes, y juntament
conseller de la ciutat de Barcelona. De hont re-
sulta que, a més del dret assisteix a dits deputats,
concorra la consuetut y observança que los de-
putats y oÿdors de comptes del General de Cata-
lunya que se són trobats consellers de la present
ciutat han assistit en tots los actes públichs del
consistori fora de la present casa anant en lo
lloch que, per rahó de deputat o oÿdor, los toca-
va. Per ço y altrament, són de vot y parer que lo
dit doctor Miquel Boneu ha y deu anar y assistir
en dits actes y funccions públicas fora la present
casa ab lo molt il·lustre consistori de dits senyors
deputats y oÿdors en lo lloch que com ha depu-
tat real li toca, sens que per ser conseller puga
preténdrer altre lloch més preheminent. Y, en
cas que dit deputat real recusàs fer lo sobredit,
poden y deuhen los senyors deputats y oÿdors
de comptes prosehir contra dit deputat real,
acusant-li las penas de la observança de las cons-
titucions, capítols, actes de Cort, del jurament y
sentència de excomunicació que prestà y ohí res-
pectivament en lo introhit de son offici, y així
mateix los danys que occasionarà per rahó de sa
resistència a la present casa, ademés de subir lo
juÿ del molt il·lustre consistori de la visita del
General y juntament prosehir contra dit senyor
deputat, multant-lo ab les penes als dits senyors
deputats y oÿdors ben vistas. Y així o sentan.

Lo doctor Joan Baptista Pastor. Lo doctor Ber-
nat de Olzina y de Vilallonga. Lo doctor Au-
gustí Pinyana. Lo doctor Vicens Sabater y Gleu,
assessor. Lo doctor Joan Carbonell, assessor.
Prior Jalpi et Julia, fisci Generalis advocatus.

94/1r Memorial per casa. C.

Señoraa.
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Los deputats y oÿdors de comptes del General
del Principat de Cathalunya, per als llochs vuy
vaccants fins al dia present de deputats y oÿdors
de comptes dels tres estaments, proposan a vos-
tra magestat los subjectes contenguts en lo in-
frascrit memorial.

Deputats ecclesiàstichs.

Per lo lloch de deputat ecclesiàstich del Capítol
de Lleyda, que vacca per mort del doctor Fran-
cisco Perarnau, canonge de dita iglésia, se pro-
posan: lo doctor Jaume Marcer, lo doctor Mi-
quel Alonso, canonges de dita iglésia de Lleyda.

Per altre lloch de deputat ecclesiàstich religiós,
que vacca per mort de fra Juan Boxeda, abat de
Sant Pere de Galligans, se proposan: fra don
Gaspar Casamitjana y de Erill, del orde de Sant
Benet, abat elet del monastir de Ripoll qui ja
està ensacultat en oïdor; fra Saldoni Boix, mon-
jo y camarer del monastir de Serrateix.

Deputats militars.

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
// 94/1v // Barcelona, que vacca per mort del
doctor micer Juan Pau Xammar, se proposan:
misser Francisco Pons, senyor de Monçonís,
deputat militar; misser Gerònym Olzina y Riu-
sech.

Per altre lloch de deputat militar de la vegueria
de Barcelona, que vacca per mort de micer Gal-
ceran Dusay, se proposan: micer Joseph Romeu
de Ferrer, regent en lo Consell Supremo de
Aragó, misser Francisco Llúria.

Deputats reals.

Per lo lloch de deputat real de Barcelona, que
vacca per mort de micer Magí Florensa, se pro-
posan: micer Joseph Ragàs, misser Joseph Mes-
tres.

Per altre lloch de deputat real de Barcelona, que
vacca per mort de misser Miquel Honofre
Monfar, se proposan: misser Ramon Roig, que
ja està insiculat, misser Miquel Massana.

s.n.r Oÿdor ecclesiàstich.

Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich religiós, que
vacca per munta de fra don Gaspar Casamitjana
y Eril a deputat ecclesiàstich, se proposan: fra
don Francisco Pons de Guimerà, paborde del
monastir de Ripoll, fra don Francisco Mongay,
infermer del monastir de Sant Cugat el Vallès.

Oÿdors militars.
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Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Cervera, que vacca per munta de micer Francis-
co Pons, senyor de Monçonís, a deputat militar,
se proposan: micer Melchior Rovira y Reguer,
micer Joseph de Berenguer.

Per altre lloch de oÿdor militar, de la vegueria
de Manresa, que vacca per haver mudat de estat
micer Pau Planella y Talamanca, de militar a ec-
clesiàstich, se proposa: misser Lluýs Boxadós,
misser Jaume Domènech.

Per altre lloch de oÿdor militar, de la vegueria
de Puigcerdà, que vacca per mort de micer
Agustí Guilla, // s.n.v // se proposa: misser Hie-
rònym de Magarola, misser Christòfol Morer.

Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vacca per munta de mestre Ramon Roig de oÿ-
dor a deputat, se proposa: mossèn Lluýs Vilane-
ra, mossèn Gaspar Guindo.

94/2r Memorial per casa. D.

Señoraa.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per als llochs vuy
vaccants fins lo dia present de las bolsas dels of-
ficis del General de Catalunya y casa de la De-
putació, proposan a vostra magestat los subjec-
tes contenguts en lo infrascrit memorial.

Bolsa de Assessor.

Per lo lloch ecclesiàstich de la bolsa de assessor,
que vacca per mort del doctor Francisco Peran-
dreu, se proposan: lo doctor fra Joseph Sastre y
Prats, abat de Àmer y Rosas, lo doctor Miquel
Caldés, abat de Sant Pau, lo doctor Miquel
Torres, canonge de Lleyda.

Bolsa de donador de ploms.

Per lo lloch ecclesiàstich de donador de ploms,
que vacca per haver mudat lo doctor Francisco
Comter, canonge de Elna, a archipreste del Es-
tany, per la qual dignitat no té lloch en la Depu-
tació, se proposan: lo doctor Juan Costa, de
present oÿdor ecclesiàstich; mossèn Lluýs Ro-
ger, lo doctor Honofre Dalmau, canonge de
Tortosa.

94/2v Per altre lloch real de dita bolsa, que vacca per
mort de micer Honofre Delfau, se proposan: lo

doctor Joseph Gomar, de present oÿdor real, lo
doctor misser Honofre Macià, de Lleyda, lo
doctor misser Anton Vilaplana, de Lleyda.

Bolsa de regent los comptes.

Per lo lloch ecclesiàstich de regent los comptes,
que vacca per mort del doctor Lluch Mestre, se
proposan: lo doctor fra don Joseph de Magaro-
la, de present deputat ecclesiàstich, fra Antoni
Jofre, camarer del monastir de Camprodon, fra
Valentí Masarnau, sagristà del monastir de
Camprodon.

Bolsa de exactor.

Per lo lloch ecclesiàstich de exactor, que vacca
per mort del doctor Antoni Sala, canonge de
Vich, se proposan: lo doctor Juan Costa, de
present oÿdor ecclesiàstich, misser Lluýs Roger,
lo doctor Honofre Delmau, canonges de Tor-
tosa.

Per altre lloch ecclesiàstich de dita bolsa, que
vacca per mort de fra Juan Boxeda, se proposan:
lo doctor fra don Joseph de Magarola, de pre-
sent deputat eclesiàstich, //s.n.r // fra don Fran-
cisco Ferrer, almoyner de Camprodon, fra An-
toni Jofre, camarer de Camprodon.

Per altre lloch eclesiàstich de dita bolsa, que
vacca per haver fra don Lluýs Pons deixat lo of-
fici que obtenia en lo monastir de Ripoll y ser
promogut al bisbat de Çolsona, que no té lloch
en la Deputació, se proposan: lo doctor Vicens
Prexens, ardiaca y canonge de Tortosa, don
Francisco Torrellas, misser Lluýs Roger, canon-
ges de Tortosa.

Per altre lloch real de dita bolsa, que vacca per
mort de mossèn Magí Florensa, se proposan: lo
doctor Miquel Boneu, de present deputat real,
lo doctor micer Fèlix Molins, de Barcelona,
mestre Miquel Delmuns, habitant en Barcelo-
na.

Bolsa de escrivent ordinari de regent los comp-
tes.

Per lo lloch ecclesiàstich de dita bolsa, que vac-
ca per haver don Miquel de Boxadós y Llull dei-
xat lo canonicat que obtenia en la Santa Iglésia
de Vich y vuy no obtenir títol per poder ser in-
saculat en la Deputació, se proposan: lo doctor
Juan Costa, de present oÿdor ecclesiàstich, mis-
ser Lluýs Roger, lo doctor Honofre Delmau,
canonge de Tortosa.

s.n.v Per altre lloch ecclesiàstich de dita bolsa, que
vacca per mort de Gerònym Coll del Ram, ca-
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nonge de Vich, se proposan: mossen Magí Coll
del Ram, canonge de Vich, lo doctor Jaume Es-
tavanell, canonge de Vich, lo canonge Joseph
Rosell, també de la Seu de Vich.

95/1r A 2 de abril. Dietari.

A.

Señoresa diputados del General de Cataluña.

He tenido un correo con aviso de que la reina em-
peratriz va a imbarcarse a Denia y he querido
daros este aviso, porque si vuestra señoría estuvie-
re disponiendo algunas cosas para su rezivimien-
to las suspenda vuestra señoría asta que, con ma-
yor individualidad, puedáys dezir a vuestra
señoría lo que se ofreciere en esta materia. Guar-
de Dios a vuestra señoría muchos años. Barcelo-
na, 30 de marzo, 1666. Vicente Gonzaga.

95/2r B.

Señoresb diputados del General de Cataluña.

Muy ilustres señores.

He rezevido su carta de vuestra señoría de 20 deste
con mucho sentimiento de ver el motivo que ha
obligado a vuestra señoría a escrivírmela. Y puede
vuestra señoría estar cierto que, assí su magestad
como sus ministros, procuraremos la satisfacción
que se deve a los vecinos dessa ciudad, castigando a
los culpados y estimando como es razón el particu-
lar zelo, amor y afecto con que se portaren en esta
ocasión, mostrando su innata fidelidad. De todo se
dará qüenta a su magestad y yo la daré a vuestra
señoría de lo que se resolviere, quedando entretan-
to muy dispuesto a procurar lo que sea de mayor
servicio y lustre desse consistorio. Dios guarde a
vuestra señoría. Hoy, a 27 de marzo, 1666. Don
Christobal Crespí de Valdaura.

105 A.
/1r

Noverintc universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo sexagessimo sexto,
die vero undecima mensis januarii eiusdem anni
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intitulata. Presente et ad hec vocato atque rogato
me, Petro Mas, burgense, auctoritatibus regia ac
reverendi archidiaconi Penitensis notario publico
Villefranche Penitensis, Barchinonense diocessis,
et per totam terram et dicionem serenissimi do-
mini nostri regis, in pro presentibus eciam Josepho
Casanoves, negociator, et Paulo Janer, minore
dierum, paratore pannorum lane, omnibus dicte
Villefranche Penitensis, pro testibus, ad ista voc-
catis specialiter et assumptis magnificus Francis-
cus Morera, burgensis et notarius publicus dicte
ville, sindicus, actor et procurator universitatis
dicte ville, pro ut de quis sindicatu procuracione
et autoria constat instrumento recepto et testifi-
cato, penes me, dictum et infrascriptum nota-
rium, die secunda presentis currentis mensis ja-
nuarii, et Anthonius Cosco, agricola, eiusdem
ville, constituti personaliter coram et ante presen-
ciam reverendi Josephi Rivert, presbiter et vicarii
perpetuii ecclesie parrochialis Beate Marie eius-
dem ville, uti deputati localis eiusdem ville et
illius collecte, personaliter reperti et inventi in
vico curiarum dicte ville qui eidem Josepho Ri-
vert, uti deputato locali obtulerunt et presenta-
runt, seu per me, dictum et infrascriptum nota-
rium, obtulere et presentare ac legi publice
petierunt et requisiverunt quandam in scriptis
papiri requisicionis scedulam thalia in se conti-
nentem thenoris sequentis: «Molt bé sab e igno-
rar no pot vostra mercè, senyor Joseph Rivert,
prevere y vicari per petició de la parrochial iglé-
sia de Villafrancha de Penadès, deputat local de
la dita vila y sa col·lecta, com lo die de aïr, que
contàvem als deu del present mes de janer de
mil sis-cents sexanta sis, lo síndich de la univer-
sitat de dita vila y Anthoni Coscó, pagès, se ap-
pel·laren de vostra mercè, nul·lo manament per
vostra mercè fet, a dit Coscó, instant lo procu-
rador fiscal de la cort als molt il·lustres senyors
deputats del present Principat de Cathalunya,
així que, pendent dita apel·lació, no pot vostra
mercè obrar cosa en prejudici de aquella. E
com, no obstant lo sobredit, vostra mercè insta,
o son procurador fiscal per orde vostre mercè,
execució contra dit Coscó // 105/1v // en virtut
de dit manament, lo que és en vilipendi y
menyspreus de dita appel·lació, per tant, lo sín-
dich de dita universitat per son interès y dit
Coscó per constituir-lo en major mora lo re-
querexen y interpel·lan que, sens mora ni tar-
dança alguna postposada, cesse e cessar fassa
dita execució. Altrament, nunch pro tunch, se
apel·lan de aquella a dits molt il·lustres senyors
deputats e o devant de aquells o aquell al qual o
als quals és permès appel·lar recórrer, y de
nul·litat dir, supplicant ésser-los concedits los
apòstoles reverencials a quorum denegatione ite-
rum provocant, recorrent y appel·lant. Y, en cas
de recusació de fer una cosa tan justa y de dret
permesa, li estiman lo agravi ab sinch-centes
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lliures de bon or, pagadores de béns propris, de
una o de sas fermanses y de convenir-lo devant
jutge competent, protestant contra de vostra
mercè de tots gastos, interessos y despeses que
per rahó de la dita nul·la execució a dita univer-
sitat y Coscó podien succehir.» Requirens vos
notarium, et cetera, quaquidem papiri requisi-
cionis scedula oblata et presentata et per me, dic-
tum et infrascriptum notarium, dictus reveren-
dus Josephus Rivert petit et requisivit sibi dari et
tradi copiam de eadem, cui incontinenti tradita
fuit, cum iam esset parata ut haberetur im-
prompte. Et nichilominus dictus reverendus Jo-
sephus Rivert, verbo predicti respondendo, dicit
quod retinebat sibi tempus constitucionis ad res-
pondendum quibus sich per actis, et cetera.

Postea vero die decima tercia predictorum mensis
et anni dictus reverendus Josephus Rivert, depu-
tatus localis predictus, constitutus personaliter in
presencia mei, dicti Petrus Mas, notarius infras-
criptus, et in presencia Jacobi Vidal, sartoris, et
Petri Marti, scriptoris dicte Villefranche Peni-
tencis, testium ad hec vocatorum specialiter et as-
sumptorum, requisivit me, dictum et ifrascrip-
tum notarium [...] continuarem [...] seu pede
preinserta requisicionis per dictum Franciscum
Morera dicto [...] Anthonium Cosco oblate et
presentate quandam in cunctis responcionem
dicti requisicionis thenoris sequentis: «Responent
a una voluntària requesta per lo síndich de la
universitat de Vilafrancha de Panadès y Anthoni
Coscó, pagès de dita vila, com arrendador //
105/2r // dels drets de les entrades y exides dels
portals de dita vila, al deputat local de Vilafran-
cha y sa col·lecta, que comença: «Molt bé sab e
ignorar no pot vostra mercè» y acaba «requirens
notarium» diu y respon ésser nul·la la appellació
feta per part de dits síndich y Coscó en dit nom,
de la qual se fa menció en dita prechalendada
requesta per ésser feta la provisió per son asses-
sor per cosas pertanyents al profit y unitat del
General de Cathalunya y ésser tingudes aquelles
per y com a deutes fiscals y reals, y en estas ha-
ver-i periculum in mora, lo qual, si, en sem-
blants casos, dit gènero de apel·lacions se admi-
tian, redundaria en notable perjudici de les
Generalitats del present principat de Cathalu-
nya. Y així, no pretén dit deputat local cessar ni
parar en la execució contra los béns de dit Cos-
có, però perquè los magnífichs jurats, junt ab lo
pretès síndich de dita Universitat, al que dit de-
putat local anava ab tota sa cort, notari fiscal,
guarda y arrendadors, instants dita execució per
a requerir al magnífich balle, digueren colèrica-
ment, ab molts crits, devant la casa de la vila
moltes paraules injuriosas als dits Joseph Martí,
notari de dita Deputació local, Joseph Casano-
ves, negosiant, y Pau Janer, menor, parayre,
arrendador del dret de la bolla, tement no·ls fes-

sen algun dany en sas personas, no pogué possar
en execució la provisió de son assessor, fins y a
tant tingué orde del molt il·lustre consistori del
General de Cathalunya. Per lo que a dits magní-
fichs jurats y síndich los estima lo agravi fet con-
tra personas del General en mil florins, aplica-
dors als cófrans de sa magestat, que Déu
guarde, de béns propris y no de la universitat,
segons que per real privilegi del sereníssim rey
don Fernando, de bona memòria, datat en Va-
lladolid als denou de maig mil sinch-cens y nou,
y altres penes en dit real privilegi al General de
Cathalunya atorgades, per haver impedit als of-
ficials del General, per ésser estats tinguts y re-
putats per officials reals, requerint que no sia
lliurada còpia sens preguntar de la present res-
posta.» De quibus omnibus et singulis, et cetera,
qui fuerunt acta, et cetera, in quorum omnium
et singulorum fidem et testimonium ego, idem
Petrus Mas, notarius prememoratus, hic me subs-
cribo et // 105/2v // meum solitum artis notarie
appono sig+num.

105 B.
/3r

Diea mercuriis decima septima mensis fabruarii
anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessi-
mo sexagessimo sexto, Villefrancha Penitensis,
Barchinonense diocesis.

Ego, pater frater Josephus Ameller, ordinis Sanc-
tissima Trinitatis in conventu monesterius Ville-
francha Penitensis, Barchinonense diocessis, con-
ventualis, gratis, et cetera, confiteor et in veritate
recognosco vobis, reverendo Josepho Rivet, presbi-
tero et vicario perpetuo ecclessie principalis dicte
ville, deputato locali Generalis dicte ville et eius
collecte, his presenti, quatenus numerando reali-
ter et de facto in pecunia numerata in notarii et
testium infrascriptorum presencia, dedistis et sol-
vistis michi unum solidum et duos denarios, et
sunt per consetemblanti: «Que jo paguí per Rafel
Gual, pagès de Farran, troban-me al portal de la
Font en la occassió que Isidro Canals, qui guar-
dava en dit portal per compta de Antoni Coscó,
no volia deixar eixir a dit Gual un tros de drap
que aportave que primer no li pagàs lo dret. Y
jo, mogut de bon zel, paguí dit sou y dos di-
ners.» Et ideo renunciando, et cetera, in testimo-
nium, et cetera, presentem vobis facio apocham de
soluto, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt
magnificus Didacus Miret, burgensis, et Josephus
Brunet, studens, ambo Villafrancha Penitencis,
Barchinonense diocessis, habitatores.
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Copia huiusmodi in his precedentibus quinque
papiri foleis presenti comprehenso sumpta et ex-
traita fuit a suo vero originali, et cum eodem ve-
ridice et ad verbum comprobata per me, Josep-
hum Marti, apostolica regiaque auctoritatibus
ac reverendissimo domini archidiaconi Petinen-
cis notarium publicum Villefranche Penitencis,
Barchinonense diocessi, et per totam terram et
dictionem serenissimi domini nostri regis, ut igi-
tur ipsa copia sive aliena manu scriptis tanquam
suo originali in iudicio et extra judicium ab om-
nibus fides plenaria ubique adhibeatur ego, dicti
Josephii Marti, notarius memorati, hic me subs-
cribo et meum quo utor appono sig+num.

105 Noverint universi quod anno a Nativitate Domi-
/4r ni milessimo sexcentessimo sexagessimo sexto, die

vero dominica, decima mensis januarii eiusdem
anni intitulata, coram reverendo domino depu-
tato localis Generalis Villafrancha Penitensis et
eius collecte comparuit fisci procurator Generalis,
eidem obtulit et presentavit quandam in scriptis
papiri suplicacionem thenoris sequentis:

«Reverent senyor deputat local de Vilafrancha y
sa col·lecta. No obstant lo manament de part de
vostra mercè, instant lo procurador fiscal de la sua
cort despatxar a Antoni Coscó, pagès de dita vila,
arrendatari dels drets novament imposats per los
magnífichs jurats, dits de entrada y exida, que en
pena de 25 lliures que lo punt y hora que lo dit
manament li seria presentat no exigís ni exigir fas-
sa per ell ni interposada persona dret de la roba
que està subjecta pagar dret de Bolla, com en dit
manament més llargament se conté, juntament
ab lo acte que Joan Coll, de la baronia del Ven-
drell ha fet llevar, que en effecta consta en aquell
dit Coscó haver contrafet a dit manament, lo qual
manament y acte se exibeix ut inseratur seu con-
suantur tantum, no ha dubtat dit Antoni Coscó
a damanar dit dret y no deixar passar dita roba, lo
que·s en gran dany del General de Catalunya y de
sos arrendataris. De la qual contrafacció de dit
manament y no haver obtemperat aquell, com
devia obtemperar dit Antoni Cosó, lo procura-
dor fiscal se offereix donar plena informassió, la
qual damana ésser aquella rebuda encontinent y
constant de la veritat dit Anthoni Coscó ser exe-
cutat encontinent per la dita pena de 25 lliures,
juntament ab tots los gastos dels quals protesta,
los drets del fiscal sempre salvos remanens.» Lo
offici, etcètera. Altissimus, et cetera.

Comitatu magnifico Matia Cerda, utriusque
iuris doctor, assessori [...], // 105/4v // qui super
supplicatis debite provideat et iustitiam partibus
ministret, et cetera. De cuius concilio, et cetera.
Provissa per reverendum Josephum Rivert, pres-
biterum et vicarium perpetuum ecclesie parro-
chialis Beate Marie Villafranche Penitensis, de-
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putatum localem Generalis Villefranche Peni-
tensis et eius collecte, die X mensis januarii, anno
a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo se-
xagessimo sexto. Scriba curie deputationis localis
Villefranche Penitens et eius collecte. Josephus
Marti, notarius. Recepta dictis die et anno inse-
rantur pro ducta recepiat infirmacio qua recepta
visso providebitur.

Alemany pro Cerda, assessor.

Sequitur mandatum.

De part del reverent Joseph Rivert, prevere y vi-
cari perpètuo de la parrochial iglésia de Santa
Maria de la present vila de Vilafrancha de Pa-
nadès, deputat local del General de dita vila y sa
col·lecta, per los molt il·lustres senyors deputats
de Catalunya, de consell del infrascrit doctor y
ordinari assessor, a instància del procurador fis-
cal del General de la sua cort, ab thenor del pre-
sent, diem y manam a Anthoni Coscó, pagès de
dita vila, arrendatari dels drets novament impo-
sats per los magnífichs jurats de dita vila, dit de
entrades y exides, e més cadenes que entran y
ixan per los portals de dita vila, o altra qualsevol
persona que exigesca dit dret, que en pena de
25 lliures, moneda barcelonesa, que del punt y
hora que lo present manament li serà presentat
y notificat no exigesca ni exigir fassa per ell y per
altra interposada persona dret de las robas que
entran y ixan en dita vila de les quals se exhigex
dret de bolla. Y sots la dita pena se li mana resti-
tuesca qualsevol roba subjecta a dit dret de bo-
lla que aquella aja detingut de qualsevol perso-
na ab títol li deu pagar dret, altrament, //105/5r
// si lo contrari per ell serà fet, lo que no·s creu,
serà irremissiblement executat en dita pena de
vint-y-sinch lliuras y se prosegirà contra ell y sos
béns segons de justícia, still y pràtiga de nostra
cort serà vist y trobat fahedor. Lo qual mana-
ment se fa a instància del procurador fiscal. Dat
en Vilafrancha de Panadès, bisbat de Barcelona,
als nou del mes de janer, any del Senyor de mil
sis-cents sexanta y sis.

Vidit Alemany, pro Cerda, assessor. Josephus Ri-
vert, presbiter deputatus localis.

Que fuerunt intimata et in scriptis notificata die
decima mensis et anni presentata dicto Antonio
Cosco, arrendatario, personaliter per Maurisium
Bori, custodem Generalis, sic refferentem et rela-
cionem facientem.

Sequitur quoddam instrumentum exhibitum pro
parte dicti fisci procuratoris.

Present de mi Joseph Martí, notari y scrivà de la
Deputació local del General de Vilafrancha y sa
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col·lecta y dels testimonis devall scrits, conferit
personalment Joan Coll, pagès de Sant Vicens
dels Calders, baronia del Vendrell, devant la
presència de mi, dit notari, attrobat dins ma casa
al carrer de Sant Joan, me ha requestat llevàs
acta de las paraulas següents: «Senyor, jo he
comprat set pams de drap burell setzè en casa
Joan Genesta, parayre, y aquell he bollat a casa
Joseph Casanoves, bollador de la present vila. Y
a la que he estat al portal de Sant Francesch, que
me’n anava per tornar-me’n en ma casa, y passa-
va per dit portal de Sant Francesch, Antoni Cos-
có, pagès de dita vila, arrendatari dels drets dels
portals, en presència de Barthomeu Pedra, far-
rer, y Antoni Cassador, tots de dita vila, me ha
dit Antoni Coscó: «Què portava?». Jo li he res-
post aportave set pams de drap setzè. Y ell me ha
dit li pagàs lo dret. Jo li he //105/5v // dit no de-
via dret. Y me ha respost no podia passar o exix
que no pagàs lo dret de dit drap que portava. Y
per saber jo és en dany del General no he volgut
pagar». De quibus que fuerunt acta Villefranche
Penitensis, Barchinonense diocessis, die decima
mensis januarii, anno a Nativitate Domini mi-
llessimo sexcentessimo sexagessimo sexto. Presenti-
bus Hyacinto Mascaro et Paulo Tort, cultoribus,
omnibus Villafranche Penitensis habitatores, pro
testibus ad ista vocatis, specialiter assumptis et ro-
gatus, pro ut superius continetur.

Die dominica, decima mensis januarii, anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo se-
xagessimo sexto, Villefranche Penitensis, Barchi-
nonense diocessis.

Antonius Cassador, corderius, Villefranche Peni-
tensis, Barchinonense diosessis, etatis sue, ut ipsse
dixit, septuaginta annorum partum plus vel mi-
nus, testis citatus et juratus, qui juravit, et cete-
ra.

Et interrogatus super curie presentis et denuntia-
tis et dixit: «Senyor deputat local, lo que jo sé y
puch dir sobra lo que vostra mercè me interroga
és que vuy diumenge, que estam als deu del
present y corrent mes, a la que deuria ser entra
las tres y las quatra horas de la tarda, troban-me
jo al portal de Sant Francesch de la present vila,
y allí estant, he vist com Maurisi Bori, guarda
del General, qui jo conech molt bé, ha presentat
un manament o paper a Antoni Coscó, qui
aplega los drets dels portals. Y al cap de un poch
és arribat un home que portave un tros de drap
setzè, y dit Antoni Coscó li ha demanat lo dret.
Y lo home no·l ha volgut pagar, y dit Antoni
Coscó no·l ha deixat passar. Y assò és la veritat,
y dient saber-o per haver-o vist com tinch dit.»

Generaliter autem et cetera ad omnia dixit quod
non et cetera, sed fuit citatus per Maurisium

Bori, custodem, ad instanciam fisci procuratoris
sic refferentem // 105/6r // et relacionem facien-
tem. Fuit sibi lectum et perseveravit, presentibus
reverendo deputato locali et assessor.

Dicto die in dicta villa Villefranche Penitensis,
Barchinonense diocessis.

Bartholomeus Podio, faber, serrarius, Villafran-
che Penitensis, Barchinone diocessis, etatis sue, ut
ipse dixit, quadraginta annorum parum plus vel
minus, testis citatus et juratus qui juravit et cete-
ra.

Et interrogatus super curia preventis et denun-
ciatis, et dixit: «Senyor deputat local, lo que jo
sé y puch dir sobre lo que me interroga, que vuy
diumenge, que contam als deu del present y
corrent més y any, a la que devia ésser entre las
tres y las quatra horas de la tarda, trobant-me jo
al portal de Sant Francesch, arribà un home que
no·l conech sinó que viu mol bé, aportava un
tros de drap setzè. Y Antoni Coscó, arrendatari
dels drets dels portals, li digué què portava. Y
alashoras viu lo drap, y oý que dit Coscó li de-
manà no podia passar dit drap. Jo bé crech y
tinch per cert que lo no deixar-lo passar era per-
què dit Coscó volia cobrar dret. Y lo dit home
no volgué pagar. Y he oÿt a dit tenia manament
de via. Y després de un poch, sinó m’enganyo,
oý dir li havian presentat. Y assò dich jo saber-o
per trobar-me, com tinch dit, present y haver-o
oÿt a dir.»

Generaliter autem, et cetera, ad omnia dixit
quod non, et cetera, sed quod fuit citatus ad ins-
tantiam fici procuratoris per Maurisium Bori,
custodem generalem, sic refferentem et relacio-
nem facultatem. Fuit sibi lectum et perseveravit,
presentibus reverendo deputato locali et assesso-
res.

Die 10 mensis januarii, 1666. Vista la supplica-
ció donada per part del procurador fiscal de la
col·lecta de Vilafrancha de Panadès a dit reve-
rent senyor deputat local, vist lo manament y
acte exibit per dit procurador fiscal, vist la de-
posició dels testimonis y vist tot lo que //105/6v
// avia de vèurer, attesas y consideradas totas las
cosas que se han de enténdrer y considerar, en
las quals consta dit Coscó, arrendatari dels
drets dels portals, haver contrafet al manament,
(el) reverent senyor Joseph Rivert, prevere y vi-
cari perpètuo de la iglésia parrochial de Vila-
francha de Panadès, deputat local de Vilafran-
cha de Panadès y sa col·lecta, de consell del
infrascrit doctor, en absència del magnífich
doctor Mathias Cerdà, son ordinari assessor,
proveheix y declara dit Anthoni Coscó, en dit
nom, condemna sie encontinent executat en las
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penas de 25 lliures, en què ha insidit junta-
ment, ab tots los gastos fets y feadors, y per a
assò sien despedidas las provisions oportunas
iuxta stillum curie.

Vidit Joannes Alamanyibus pro Cerda, abssente.

Die vicessima secunda mensis januarii, anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo se-
xagessimo sexto, Villafrancha Penitensis, Barchi-
nonense diocesis.

Presente et ad hec vocato me, Josepho Marti, nota-
rio publico Villafranche Penitensis, Barchinone
diocesis, scribaque curia deputationis localis Vi-
llefranche Penitensis et eius collecte, presentibus
magnifico Andrea Barthomeu, burgense et medi-
cine doctore, Francisco Tort, adroguerio, et Nico-
las Palau, scriptore, pro testibus ad ista vocatis
specialiter et assumptis Antonius Cosco, agricola
dicte presentis ville arrendatarius iurium porta-
lium dicte ville pro magnificis juratis dicte ville,
constitutus personaliter coram et ante presen-
ciam reverendi Josephi Rivert, presviteri et vica-
rii perpetui ecclessie principalis dicte ville, depu-
tati localis Generalis dicte ville et eius collecte,
personaliter inventi et reperti in scrivania mea,
dicti et infrascripti notarii, quam forico intus
menia presentis ville, in vico vocato de Sant Joan,
eidem exposuit verba sequantia et dixit: «Senyor
deputat local, jo·m trobo ser arrendatari dels
drets dels portals y per aver-ma vostra mercè
manat ab manament no cobràs dret de la roba
subjecta a dret de bolla per obtemperar dit
mandato y tenir orde dels magnífichs senyors de
jurats de la present vila me conferesch devant
vostra mercè y la cort a fi y effecte de manifes-
tar-li lo que tinch cobrat y de quines persones y
entragar a vostra mercè y la cort tot lo que he
cobrat a fi y effecta se restituesca a les personas
de //105/7r // quals cobrí. Y dich a vostra mercè
que jo cobrí quatre sous y quatre diners, ço és,
de Jaume Rocha, pagès de las cabanyas, tres
sous y vuit dinés, de Sabastià Artigues, texidor
de lli, sis diners, y dos diners que Joseph Salva-
dor cobrà per mon orde de Joseph Mascaró,
jove parayre, tots de la present vila. Que tot fa
suma de tretse querns, los quals los restituesch a
vostra mercè y sa cort devant dels dits testimo-
nis. Del que requeresch al notari y scrivà de la
cort ne lleve acte, perquè en tot temps consta jo
haver restituït lo cobrat. De quibus, et cetera,
que fuerunt acta Villefranche Penitensis, Barchi-
nonense diocessis, die, mense loco et anno predic-
tis. Presente me, dicto Josepho Marti, notarios et
scriba, presentibus testibus supradictis ad premis-
sa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius
continetur.

Dicto die.

1220

Nos, Sabastianus Artigues, textor lini, et Josephus
Mascaro, juvenis parator lane, Villlefranche Pe-
nitensis, Barchinonense diocessis, gratis et cetera,
confitemur et in veritate recognoscuimus vobis re-
verendo Josepho Rivert, presbitero, vicario perpe-
tuo ecclesie principalis prefate ville, deputato loca-
li Generalis dicte ville et eius col·lecte, his presentis,
quod numerando realiter et de facto in pecunia
numerata in notarium testium infrascriptorum
presencia dedistis et solvistis nobis octo denarios
monete Barchinone, videlicet michi, dicto Arti-
guas, sex denarios, et michi, dicto Mascaro, dos
danarios. Et sunt per consemblants que Antoni
Coscó, pagès, arrendatari dels drets dels portals
de la present vila, nos havia fets pagar de roba
que treiam per los portals de dita vila, que estava
subjecta a dret de bolla. Et ideo renunciando, et
cetera, in testimonium et cetera, presentem vobis
facimus apocham de soluto et cetera. Actum et ce-
tera.

Testes sunt magnificus Andreas Barthomeu, bur-
gensis et medicine doctor, et Nicolau Palau,
scriptor, omnes Villefranche Penitenciis, Barchi-
nonense diocesis.

Die dominica, vigessima quinta mensis januarii,
anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessi-
mo sexagessimo sexto, Villefranche Penitenciis,
Barchinonense diocesis.

Ego Jacobus Roca, agricola loci de las Cabanyas,
vicarie Penitenciis, Barchinonense diocessis, gratis
et cetera, confiteor et in veritate recognosco //
105/7v // vobis, reverendo Josepho Rivet, prebitero
et vicario perpetuo ecclesia presentis Villefranche
Penitensis, Barchinonense diocessis, deputato loca-
li Generalis dicte ville et eius collecte, his presenti,
quod numerando realiter et de facto in pecunia
numerata in notarii et testium infrascriptorum
presenciam, dedistis et solvisits michi duos solidos et
decem denarios monette Barchinone. Et sunt pro
consimilibus «que Anthoni Coscó, pagès y arren-
datari dels drets dels portals de dita vila, me féu
pagar per la exida de un drap burell setzè havia
comprat a Joan Ginesta, parayre. Y dit Coscó me
havie fet pagar al exordi del portal.» Et ideo re-
nunciando, et cetera, in testimonium presentem
vobis facio apocham de soluto, et cetera. Actum, et
cetera.

Testes sunt reverendo Paulus Bellvey, presbiter, et
Nicolaus Palau, scriptor, omnes Villafranche Pe-
nitensis, Barchinonense diocessis, habitatores.

Die martis, decima sexta mensis februarii anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo se-
xagessimo sexto, Villafranche Penitensis, Barchi-
nonense diocessis.
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Presente et ad hec vocato me, Josepho Marti,
notario publico Villafrancha Penitensis, Barchino-
nense diocessis, scribaque curie deputacionis loca-
lis dicte ville et eius collecte, et presentibus no-
bili domino Michaele de Masdovellas et de Vila-
francha, et Nicholaus Palau, scriptore dicte ville,
presentibus ad hec vocatis specialiter et assumptis
atque rogatis Anthonius Cosco, agricola Villefran-
che Penitensis, Barchinonense diocessis, arrenda-
tarius iurius portalis dicta villa, constitutus per-
sonaliter coram et ante presencia reverendi
Josephi Rivert, presbiteri, vicariis perpetui eccle-
sie principalis dicte ville, deputatis localis Gene-
ralis dicte ville et eius collecte, personaliter inven-
ti et reperti intus domos mei, dicti et infrascripti
notarius, et exposuit verba sequentia et dixit:
«Senyor deputat local. Tenint notícia que Isi-
dro Canals, sabater, que està per guarda del
portal de la Font, ha cobrat un sou y dos diners
de Rafel Gual, pagès de Farran, qui aportava
drap, y los hi deixà o pagà per a lo para fra Jo-
seph Ameller de la Santíssima Trinitat y, com jo
no puga exigir dret de la roba subjecta a dret de
bolla, jo·ls hi restituesch dit sou y dos diners en
presència de notari y testimonis, que vostra se-
nyoria li restituesca a qui toca. De quibus et cete-
ra, que fuerunt acta in Vilafranche Penitenciis,
Barchinonense diocessis, sub die, mense, loco et
anno predicto, per me, dicto et infrascripto Josep-
ho Marti, nottario et scriba, et presentibus testi-
bus supradictis ad premissa vocatis specialiter as-
sumptis superius continetur.

107 A
/1r

Excel·lentíssim senyor.

Losa deputats y oÿdors de comptes del General
de Cattalunya dihuen y representan a vostra ex-
cel·lència que, per medi del síndich del General,
han suplicat a vostra excel·lència fos servit orde-
nar que fos donada llibertat a Juan Sabater, ca-
talà, natural de la vila de Llagostera, bisbat de
Gerona, que està detingut en la galera Patrona
de Espanya. Y vostra excel·lència, a 20 del cor-
rent mes de maig, fou servit decretar que dit
forçat lo posassen en llibertat, havent cumplit lo
temps, al que han respost los officials de las ga-
leras que dit Sabater no havia complit lo temps
en què era estat condempnat perquè, per lo go-
vernador de Gerona, ho fou en servir deu anys
en las galeras y aprés, per fugas de altres, fou
condempnat per lo auditor de las galeras en
quatre anys de servir més en ditas galeras. Y
com, excel·lentíssim senyor, las generals consti-
tucions de Cattalunya disposan que qualsevol
persona sia condempnada en Cattalunya en ser-

vir en las galeras per temps cert, en ser finit lo
temps de sa condempnació, encontinent sie po-
sat en llibertat y no sie més detingut en aquellas,
al que se contravindria si dit Sabater fos més de-
tingut en ditas galeras, per quant dit Sabater fou
entregat a 9 de juliol 1655 y, així, bé són ja pas-
sats los deu anys estava condempnat, a més que
sa magestat, que Déu guarde, té manat que nin-
gú puga ser detingut en las galeras més de deu
anys. Per ço los dits deputats y oÿdors, per medi
de son síndich, representan a vostra excel·lència
ditas cosas y la contrafacció de dita constitució a
qui, per rahó de sos officis, toca cuydar de la ob-
servança de las constitucions. Y, ans de usar los
demés // 107/1v // medis que aquellas disposan,
suplican extrajudicialment a vostra excel·lència
mane posar en llibertat a dit Sabater, suposat ha
cumplit lo temps dels deu anys en què era estat
condempnat, com ho esperan de la grandesa de
vostra excel·lència y que sempre à affavorit
aquest Principat.

107 B
/2r

Excelentísimo señor.

Joana Sabater, catalán del lugar de la villa de
Llagostera, obispado de Gerona, forsado bona
boya en la galera Patrona de Espanya, ha cum-
plido su tiempo de diez años y onze meses más de lo
que estava condenado. Y, por tanto, suplica a
vuestra excelencia sea servido mandarlo sacar de
dicha galera, como lo suplican los señores diputa-
dos de Cataluña, que lo recibirá de la mano de
vuestra excelencia. Patrona de España, en Barce-
lona, a 20 de mayo 1666, haviendo complido el
tiempo de su condenasión salga a libertad.

Excelentísimo señor.

El forsado contenido en este memorial fue conde-
nado por el governador de la ciudad de Gerona
deste principado de Catalunya en diez años de
galera al remo y sin sueldo. Estándolos cumplien-
do le ordenó el auditor don Silvestre de Morales
Yecoronya, que lo fue destas galeras, en dos años
más de servisio dellas por culpado en las fugas que
de la galera Patrona hizieron Mahamete, alias
Manuel Bressa, y Ramadan, alias Juan Saneca,
asclavos renagados della. Después el dicho auditor
le condenó en otros dos años // 107/2v // más de
galera por culpado en otra fuga que de dicha ga-
lera hizo Manuel Rigo, forsado della, con que en
todos son catorze años los que deve servir, por tener
mandado su magestad, en despacho de 12 de
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mayo de 1663, que los forsados que cometieren
nuevos delitos estando en galeras cumplan con el
thenor de las sentencias que por ellos se les dieren,
no obstante que vengan condenados por diez años.
Y, haviéndose recibido el suplicante en 9 de julio
1655, cumplirà los dichos diez años de su primera
condenasión en ocho de julio del presente y después
habrá de servir a remo los quatro años de galeras
en que ha sido condenado por el dicho auditor.
Jayme Alemany. Joseph de Cabueñas. Barcelona,
a 25 de mayo de 1666.

No obstante lo que se me representa, si ha cumpli-
do el forsado su condenasión según los privilegios
deste Principado, salga ha libertad, haziéndole yo
la grasia de la condenasión que tiene por la audi-
toría destes galeras, no obstante las órdenes que
hubiere contra esto.

108 A
/3r

Diea vigesima quarta mensis maii anno a Nati-
vitate Domini millessimo sexcentesimo sexagesi-
mo sexto, in imperiali monasterio Sancti Cucu-
phatis Vallensis.

Joannes Forns, magister domorum ville Sancti
Cucuphatis Vallensis diocesis Barchinone, gratis,
et cetera, constituit et ordinavit procuratorem
suum certum, et cetera. Ita quod, et cetera, dis-
cretum Severum Serra, nottarium, causidicum,
civem Barchinone, licet absentem, et cetera, ad,
videlicet, pro dicto constituente et eius nomine,
inter alia, comparendum coram illustribus do-
minis deputatis Generalis presentis principatus
Cathalonie seu aliis quibuscumque personis inde
facultatem habentibus, et cetera, in manibus eo-
rum pure, libere et simpliciter renunciandum of-
ficium tabularii dicti Generalis Cathalonie,
quod dictus constituens obtinet pro villa et termi-
no Sancti Cucuphatis Vallensis, cum omnibus ju-
ribus et pertinenciis suis universis, et pro his quas-
cumque suplicaciones et alias cauthelas ad hec
necessarias pariter et oportunas, dandum, offe-
rendum et presentandum easque provideri ac ex-
pediri faciendum, petendum et instandum, nec-
non instrumenta quacumque renunciacionis
cum omnibus clausulis oportunis et necessariis et
in similibus instrumenti apponi solitis et assuetis,
si oportuerit, // 108/3v // faciendum et firman-
dum, et cetera. Et demum, et cetera, promisit ha-
bere ratum, et cetera, et non revocare, et cetera.
testes sunt Gaspar Serra et Sylvester Torres, de fa-
milia dicti monasterii Sancti Cucuphatis Va-
llensis.
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In quorum propia manu scriptorum fidem, et ce-
tera, testimonium ego, Antonius Llach, auctori-
tate regiam ilustris ac reverendi domini abbatis
imperialis monasterii Sancti Cucuphatis Vallen-
sis notarius publicus ville Sancti Cucuphatis Va-
llensis, regensque notariam et scribaniam publi-
cas ipsius ville ac eius termini, pro illo capitulo
monachorum dicti monasterii, hic me subscribo et
meum solitum appono sig(+)num.

108 Certificha y fas fe yo, lo baix firmat, com tinch 
/4r mirat lo llibre de Vàluas corrent del present trien-

ni MDCLXVII y en tot lo dit llibre no·s trobà que
Joan Forns, mestre de casas, tauler de Sant Cu-
gat del Vallès, dega ninguna cantitat al General,
del que ne fas la present sertificatòria escrita de
mà agena y firmada de mà pròpria. Datat en lo
recional de la present casa de la Deputació als II
de juny de MDCLXVII. Lo doctor Ramon Ala-
many, servint lo offici de racional.

111 A
/1r

Don Vicente Gonzaga, lloctinent y capità gene-
ral.

Venerables,b nobles y amats de la vostra mages-
tat los deputats y ohidors de comptes de la casa
de la Deputació de Cathalunya en Barcelona re-
sidints. La reyna nostra senyora, governadora
general, que Déu guarde, és estada servida en-
viar-nos un real orde firmat de sa real mà y des-
pedit en deguda forma de la Real Cancelleria y
del supremo Consell de Aragó, que és del tenor
següent:

«La reyna governadora.

Spectable don Vicente Gonzaga, de mi Consejo de
Guerra, mi lugarteniente y capitán general. Con
vuestra carta de 15 deste se recibió la proposición
de los diputados y ohidores de qüentas del Gene-
ral desse Principado y condado para los lugares
vaccantes en las bolsas de diputados y ohidores
asta el día 31 de marzo passado y, considerando
los méritos de cada uno de los que se proponen y de
otros que también se offrecen, quando yo, de la fa-
cultad del rey mi señor, que haya gloria, se reservó
en los privilegios de la concessión de sus constitu-
ciones y insiculación general de dichos officios
que, en conformidad de dicha reserva hizo su ma-
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gestad en 31 de enero del año passado de 1654, de
nombrar las personas que le pareciesse, assí de las
propuestas por dichos diputados y ohidores de
qüentas como de otras, he resuelto nombrar para
dichos lugares vaccantes hasta el dicho dia 31 de
marzo passado las personas siguientes.

Diputados ecclesiasticos

[Número 1.] Para el lugar de diputado ecclesias-
tico del cavildo de Lérida, que vacca por muerte
del doctor Francisco Perandreu, al doctor y canó-
nigo Jayme Merçer.

[Número 2.] Para otro lugar de diputado eccle-
siastico religioso, que vacca por muerte de fra
Juan Bojeda, abad de San Pedro de Galligans, a
fra don Gaspar Casamijana y de Eril, abat de
Ripoll.

111 Diputados militares
/1v

Número 3. Para un lugar de diputado militar
de la vegaría de Barcelona, que vacca por muerte
de micer Juan Pablo Xammar, a micer Francisco
Pons.

Número 4. Para otro lugar de diputado militar
de dicha vegaría de Barcelona, que vacca por
muerte de micer Galceran Dusay, a micer Joseph
Romeu de Ferrer, regente en este mi consejo su-
premo.

Diputados reales

Número 5. Para el lugar de diputado real de Bar-
celona, que vacca por muerte de micer Magí Flo-
rensa, a micer Joseph Regás.

Número 6. Para otro lugar de diputado real de
Barcelona, que vacca por muerte de micer Mi-
quel Onofre Monfar, al doctor micer Valentín
Puig.

Ohidores ecclesiasticos

Número 7. Para el lugar de ohidor ecclesiastico
religioso, que vacca por haver passado fray don
Gaspar Casamitjana y Eril a diputado ecclesias-
tico, a don fray Gerónymo Abrich.

Ohidores militares

Número 8. Para el lugar de ohidor militar de la
vegaría de Cervera, que vacca por haver passado
mossén Francisco Pons a diputado militar, a mo-
ssén Melchior Rovira y Reguer.

Número 9. Para otro lugar de ohidor militar de
la vegaría de Manresa, que vacca por haver mu-

dado de estado de militar a ecclesiastico mossén
Pablo Planella, a mossén Luýs Boxadós.

111 [Número] 10. Para otro lugar de ohidor militar 
/2r de la vegaría de Puigcerdán, que vacca por

muerte de mossén Agustin Guilla, a mossén Ge-
rónymo de Magarola.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados res-
pectivamente en los lugares vaccantes de dichas
bolsas, en la forma y manera que estan los demás
insaculados en ellas y sólo tengan derecho de estar-
lo mientras yo no se lo prohibiere, sin que, por que-
dar aora insaculados, puedan allegar ni preten-
der derecho de pocessión ni otro alguno para estar
en dichas bolsas, no siendo mi voluntad, reserván-
dome, como me reservo, la facultad de excluhirlos
o desensicularlos con causa o sin ella, como me pa-
reciere, por ser conforme a la reserva que se hizo el
rey mi señor, que haya gloria, de lo tocante a estas
insaculaciones en la concessión que hizo de las
constituciones y privilegios a esse Principado. Y,
en esta conformidad, libraréys este nombramien-
to a los diputados y ohidores de qüentas para que
se insaculen las personas aquí nombradas y pon-
gan en las bolsas de dichos officios, que assí es mi
voluntad. Dado en Madrid a XXIX de mayo
MDCLXVI. Yo, la reyna.

Vidit don Cristoforus Crespi, vicecancellarius.
Vidit don Georgius de Castellvi. Vidit don Mi-
chael de Çalba. Vidit Exea, regens. Vidit Ferdi-
nandus ab Heredia, regens. Vidit don Josephus
Romeu, regens. Vidit don Anthonius Ferrer. Don
Didacus de Sada, secretarius.»

Y perquè és molt just que los reals ordes de la
magestat sian ab tot effectte complits y execu-
tats, per ço vos diem y manam que enconti-
nent, sens mora ni dilació alguna, // 111/2v //
poseu en execució lo prechalendat real orde de
sa magestat per [ser] esta sa voluntat y nostra.
Datat en Barcelona, a [...] de juny de MDCLXVI.
Don Vizente Gonzaga. Franciscus de Pons, can-
cellarius.

[...] Antonius Reart. In curia locumtenentis,
quinto, folio LXXXXIII.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohi-
dores de qüentas del General de Cataluña pon-
gan en execución la orden de su magestad arriba
expressada.
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111 E
/3r

Procura feta per Jacinto Lladó,
argenter de la ciutat de Lleyda, a
Joan Joffre y Francesch Rovira,
argenters, ciutadans de Barcelona,
per a renunciar lo offici de altre
dels taulers del General de dita
ciutat de Lleyda en mà y poder
dels senyors deputats.a

Die decimanona mensis martii anno a Nativita-
te Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo ter-
cio. Barcinone.

Hyacintus Lledo, auri et argenti faber civitatis
Illerde, obtinens officium alterum ex tabulariis
Generalis dicte civitatis Illerde, gratis, et cetera,
constituit et ordinavit procuratores suos certos, et
cetera, ita quod, et cetera, Joannem Jofre, presen-
tem, et Franciscum Rovira, absentem, etiam
auri et argenti fabros, cives Barchinone, et quem-
libet eorum in solidum ad, videlicet, pro dicto
constituente et eius nomine, coram ad modo illus-
tribus dominis deputatis et auditoribus compoto-
rum Generalis Cathalonie, qui nunc sunt et pro
tempore fuerint, semel et pluries comparendum et
dictum officium tabularii dicte civitatis Illerde,
in manu et posse dictorum dominorum deputato-
rum et auditorum compotorum, in favorem perso-
ne seu personarum eisdem procuratoribus consti-
tutis seu cuilibet eorum in solidum bene vise seu
bene visarum, et per eos procuratores constitutos
seu eorum quemlibet nominande seu designande
seu nominandorum et designandorum, semel et
pluries, et cum seu eos de dicto officio provideri
iuxta formam generalium constitutionum pre-
sentis principatus Cathalonie, capitulorum et ac-
tuum curiarum, usum, practicam, stilum et ob-
servantiam dicti Generalis et renunciacionem
seu restituciones huiusmodi admiti, petendum,
instandum et suplicandum et de his quecumque
instrumenta utilia // 111/3v // et necessaria seu
quomodolibet opportuna, faciendum et firman-
dum et pro his quascumque suplicaciones, tam
verbo quam scriptis, offerendum, porrigendum et
presentandum. Et demum, et cetera, promisit ha-
bere ratum, et cetera, et non revocare, et cetera,
renunciandum. Ita approbo ego, notarius infras-
criptus, manu propria, et cetera. Testes sunt Jo-
annes Baptista Cabasses, mercator civitatis Iller-
de, et Petrus Joannes Jofre, sombrarerius ville
Granullariorum, nunc Barcinone habitator.
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In quorum fidem, ego, Hieronymus Gali, aucto-
ritate regia notarius publicus, civis Barcinone,
hic me subscribo et meum quo utor appono
sig(+)num.

111 Vicente Gonzaga, lloctinent y capità general.
/4r

Venerables,a nobles y amats de la real magestat
los diputats y ohidors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Catalunya en Bar-
celona residints. La reyna nostra senyora, go-
vernadora general, que Déu guarde, és estada
servida enviar-nos un real orde firmat de sa real
mà y despedit en deguda forma de la Real Can-
cellaria del supremo Consell de Aragó, que és
del tenor següent.

«La reyna governadora.

Spectable don Vicente de Gonzaga, de mi conse-
jo de guerra, lugarteniente y capitán general.
Haviendo vista la memoria y proposición que han
echo los diputados y ohidores de qüentas del Gene-
ral desse Principado, que me remitís con carta del
5 deste, para los lugares vaccantes asta el dia 31
de marzo deste año en las bolsas de los officios del
General que corren por insaculación, y conside-
rando que los méritos de cada uno de los propues-
tos y de otras personas que se han offrecido y usan-
do yo de la facultad que se reservó el rey mi señor,
que haya gloria, en los privilegios de la concessión
de sus constituciones y insaculaciones, que hizo en
23 de enero de 654 y 27 de agosto de 655, de nom-
brar las personas que le pareciesse, assí de las pro-
puestas por dichos diputados y ohidores de qüentas
como de otras, he resuelto nombrar para dichos
lugares vaccantes las personas siguientes.

Bolsa de asessor. Para el lugar ecclesiastico, que
vacca por muerte del doctor Francisco Peran-
dreu, al doctor Christóval Corominas, canonigo
de Urgel.

Bolsa de donador de plomos. Para el lugar eccle-
siastico, que vacca por haver mudado el doctor
Francisco Compter de canónigo de Elna a archi-
pestre de Lestany, al doctor Juan Costa, ohidor ec-
clesiastico. Para otro lugar real de dicha bolsa,
que vacca por muerte de mossén Onofre Dalfau,
al doctor micer Joseph Gomar.

Bolsa de regente las qüentas. Para el lugar eccle-
siastico, que vacca por muerte del doctor Lluch
Mestre, al doctor fra don Joseph de Magarola, oy
diputado ecclesiastico.
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111 Bolsa de exactor. Para un lugar ecclesiastico, que 
/4v vacca por muerte del doctor Antonio Sala, al doc-

tor Juan Costa, ohidor ecclesiastico. Para otro lu-
gar ecclesiastico que vacca por muerte de fray
Juan Boxeda, al doctor fray don Joseph de Maga-
rola. Para otro lugar real, que vacca por muerte
de mossén Magí Florensa, al doctor Miguel Bo-
neu, diputado real.

Bolsa de escriviente ordinario del regente las
qüentas. Para el lugar eclesiastico, que vacca por
muerte de Gerónimo Colldelram, a mossén Magí
Colldelram, canónigo de Vique.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es
mi voluntad que concurran y sean insaculados
respectivamente en los lugares vaccantes de di-
chas bolsas, en la forma y manera que estan los
demás insaculados en ellas y como está declarado
y dispuesto por el rey mi señor, que haya gloria,
en la insaculación que hizo destos officios y otros
de la misma calidad en 27 de agosto del año pas-
sado 1655. Y sólo tengan drecho los susodichos de
estar en dichas bolsas mientras yo no lo prohibie-
re, sin que por quedar aora insaculados en ellas
puedan allegar ni pretender drecho de pocessión
ni otro alguno por estarlo no siendo mi volun-
tad. Reservándome, como me reservo, la facul-
tad de excluirlos o desinsacularlos con causa o
sin ella, como me pareciere, y conforme a la re-
serva que su magestad se hizo en lo tocante a es-
tos officios en la concessión de las constituciones y
privilegios desse Principado. En esta conformi-
dad, libro este nombramiento y insaculación a
los diputados y ohidores de qüentas y tendréys la
mano en que se cumpla y execute lo en él dispues-
to, conforme dicha insaculación que destos offi-
cios hizo el rey mi señor en 27 de agosto del passa-
do 1655. Dada en Madrid, a XXIX de mayo
MDCLXVII. Yo, la reyna.

Vidit don Christoforus Crespi, vicecancellarius.
Vidit Georgius de Castellvi. Vidit don Michael de
Çalba. Vidit Exea, regens. Vidit Ferdinandus ab
Heredia, regens. Vidit don Josephus Romeu, re-
gens. Vidit don Anthonius Ferrer. // 111/4v //
Don Didacus de Sada, secretarius.»

Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sian ab tot effecte cumplits y execu-
tats, per ço vos diem y manam que encontinent,
sens mora ni dilació alguna, poseu en execució
lo prechalendat real orde de sa magestat, per ser
esta sa real voluntat y nostra. Datat en Barcelo-
na, a XII de juny de MDCLXVII. [...] Franciscus de
Pons, cancellarius.

[...] Antonius Reart. In curia locumtenentis,
quinto, folio LXXXXVII.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohi-
dores de qüentas del General de Cathaluña pon-
gan en execución la orden de su magestad arriba
expressada.

111 C
/6r

Don Vicente Gonzaga, lloctinent y capità gene-
ral.

Venerables,a nobles y amats de sa magestat los
insaculadors que·us trobeu junts en la casa de la
Deputació del General de Cathalunya per la in-
saculació de pròxim fahedora. En la nominació
que sa magestat ha feta dels llochs vaccants de
diputats y ohidors de comptes que és estat servit
enviar-nos ab son real despaig de vint-y-nou de
maig proppassat, és estat servit nomenar en lo
lloch de diputat militar de la vegaria de Barcelo-
na a mossén Joseph Romeu de Ferrer, regent en
el supremo Consell de Aragó, y en los llochs de
ohidors militars de la vegaria de Cervera a mos-
sén Melchior Rovira y Reguer, en ohidor de la
vegaria de Manresa a mossén Luýs Boxadós y en
ohidor militar de la vegaria de Puigcerdà a mos-
sén Gerònym de Magarola. Y, essent axí que ve-
nen insaculats en dits llochs, havem entès que
reparau en insacular-los en ditas bossas com a
mossens, essent los sobredits nobles. No obs-
tant lo reparo que en assò haveu fet, vos diem y
manam que, encara que sien los sobredits no-
bles, los insaculeu en ditas bossas respectiva-
ment com a mossens, en la conformitat que ve-
nen per sa magestat nomenats, per ser esta sa
real voluntat y nostra. Datat en Barcelona, a
XVII de juny de MDCLXVII. Don Vicente Gonza-
ga.

Don Franciscus de Pons, cancellarius. Antonius
Reart. In curia locumtenentis, quinto, folio
LXXXXVII.

Vuestra excelencia manda a los insaculadores de
la casa de la Diputación del General de Catalu-
ña que pongan en execución la orden arriba ex-
pressada.

111 D
/7r

Memorialb dels subjectes que los deputats y els
oÿdors de comptes del General de Cattalunya
proposan al excel·lentíssim senyor don Vicente
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Gonzaga, lloctinent y capità general de sa ma-
gestat, que Déu guarde, en lo present principat
de Cattalunya, per lo ínterim del offici de sobre-
cullidor del General de Cattalunya de la part de
llevant, que vacca per mort de Bonaventura
Closa, últim pocessor de dit offici. Són los se-
güents: lo doctor Joseph Gomar, de present oÿ-
dor real del General de Catalunya; lo doctor
Miquel Torres, canonge de Lleyda; lo doctor
micer Antoni Vilaplana. Datat en Barcelona, a
XVI de juny MDCLXVI.

112r A

Su magestad, Dios la guarde, serà servido de
mandarme escrivir el despacho del thenor se-
guiente:

«Spectablea don Vizente Gonzaga, de mi consejo
de guerra, mi lugarteniente y capitán general.
Don Pagano Doria me ha dado qüenta que los
diputados de esse Principado le instan libre de las
galeras de su cargo a un buen boya, de nazión
francés, que se assentó hallándose en Barcelona,
diziendo que, como vezino y habitante en ella,
partizipava de sus privilegios y constituziones. Y
porque para dar la orden que convenga es razón
oyr antes a los diputados y saver los fundamentos
que tuvieren para esto, os encargo y mando les or-
denéis los den en escripto y sobre lo que representa-
ren me informaréis de lo que se os offreziese, para
que, entendido, ordene lo que haya de hazerse.
Dada en Madrid a 29 de febrero de 1666. Yo, la
reyna. Don Didacus de Sada, secretarius.»

En cuya execución vuestra señoría se servirá dis-
poner en escripto, como su magestad manda, las
razones y fundamentos que assisten a vuestra se-
ñoría porque con ellos pueda satisfazer al despa-
cho de //112v // su magestad, la Divina guarde a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 23 de
junio de 1666. Don Vizente Gonzaga.

114 A
/1r

Don Vicente Gonzaga, lloctinent y capità gene-
ral.

Venerables,b nobles y amats de la magestat los
deputats y ohidors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Catalunya en Barcelo-
na residints. A setse del mes de noembre del any
pròxim passat de 1665 vos ferem entèndrer, ab
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despaig de la Real Cancellaria, la resolució que
sa magestat fou servit pèndrer sobre la excepció
que posà lo procurador fiscal de aquexa casa a la
sort y extracció de ajudant de escrivà major de la
visita, en què fou extret Baltasar Oriol, escrivà
de manament, declarant que dita excepció no
tania lloch y que devian posar-lo en pocessió de
dit offici, en la conformitat que sa magestat és
estada servida manar-ho ab sa real declaració, en
virtut de la reserva general de las insaculacions,
disposició y formació de las bossas de la visita y
demés officis de aquexa casa. Y, havent vist des-
prés lo paper y rèplicas que per vostra part nos fou
presentat aserca de la pretenció que té aqueix
consistori de què no deu ésser admès dit Oriol a
la pocessió, jurament y exercici de dit offici, y
havent-ne donat rahó a sa magestat de vostras
rèplicas y pretencions, és estada servida manar
declarar que aquellas no obstan a la execució del
dit real orde, ans bé que dit Baltasar Oriol deu
ésser posat en la pocessió del dit offici. Per tant,
inseguint lo real orde de sa magestat, vos diem y
manam que encontinent, sens rèplica, contra-
dicció ne consulta alguna, poseu e posar fassau
al dit Baltasar Oriol en pocessió del dit offici de
ajudant de escrivà major de la visita, en què sor-
teja, attès que per sa magestat és estat, en esta
conformitat, declarat. Y, axí mateix, //114/1v //
se li done tot lo salari y los demés drets de gajes
que pertanyen a dit offici, com si hagués servit
aquell des de son principi, per ser esta la real vo-
luntat de sa magestat y nostra. Datat en Barce-
lona, a XVII de juny de MDCLXVI. Don Vizente
Gonzaga.

Vidit don Franciscus de Pons, cancellarius. Anto-
nius Reart. In curia locumtenentis, quinto, folio
XCVIII.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohi-
dores de qüentas del General de Cathaluña que
pongan en posessión a Baltazar Oriol, del officio
de ayudante del escribano mayor de la visita que
sorteó y le paguen los salarios, derechos y demás
gajes que ha tenido dicho officio durante dicha
visita.

114 A
/2r

Molta il·lustre senyor.

Los acreedors censalistas del General de Catha-
lunya, que, per la major part, són iglésias y mo-
nestirs, representan a vostra senyoria que, per
devèr-los vostra senyoria setse pencions a quis-
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cú y no aver-los pagat ab lo discurs de catorse
anys que hagué és tornat aquest Principat a la
deguda y suau obediència de sa magestat, sinó
dos pencions poch més o manco, són estats
obligats a cessar de celebrar les misses, sufragis y
festes que·s feyen per institucions de defunts,
que, per assegurar-les millor, les avien dotades
ab censals sobre lo General y encara a preus
molt menors dels acostumats, ab què, a més de
què se falta a las ditas pias institucions y al culto
divino que d’ellas resultave, estan impossibili-
tats los residents en ditas iglésias de poder-se
sustentar, per faltar-los los emoluments que, de
fixe, ditas fundacions los cabian, en què venia a
consistir molta part del valor de sos beneficis. Y
los monestirs y personas nobles que, axí matex,
tenen molta part de sas haziendas ab dits cen-
sals, estan reduïts a estat que no hi ha monestir
que pugue acudir ab lo que precisament és ne-
cessari per lo sustento de sos religiosos y religio-
sas. Y los particulars se veuen impossibilitats de
poder sustentar sas famílias, patint molts d’ells
altre afflicció que per aver venuts alguns dels
censals que·ls feya lo General y aver promès es-
tar de [...]icció són executats per rahó d’ella, ab
què no sols dexan de cobrar lo que·ls deu lo Ge-
neral, però encara són obligats a vendre lo
que·ls restave per librar-se de ditas execucions.

Y, encara que los inconvenients que, de no re-
mediar-se estos danys, se segueixen al servey de
Déu Nostre Senyor y de sa magestat, que Ell
guarde, que com a pare universal, tant per la
conservació de sos vassalls, avia de obligar la
atenció de vostra senyoria y sos predecessors en
aquex càrrech a procurar lo reparo de tant sensi-
bles danys. Ab tot, no obstant que se són repre-
sentats tant continuadament, fins vuy no an ex-
perimentat, ni que per obviar aquells, se ajan
cersenats molts gastos que·s podian escusar, ni
aplicades més diligències de les que ordinària-
ment se acostumaven per cobrar alguns dèbits
que, se entén, se podrien cobrar. Ans bé, se an
pagats molts deutes que no eren tant privile-
giats com los censals, segons la sèrie y tenor de
nostres generals constitucions, que tant an vol-
gut privilegiar les pencions d’estos censals. Y,
no obstant que la ciutat de Barcelona y, a son
exemple, totas les demés ciutats y universitats
del present Principat, an procurat ajustar-se ab
sos acreadors y separar un cos de hazienda des-
tinant-lo per la paga de aquells. Y, si algunas hi
ha agut que en assò an procehit ab remissió y
descuyts, són estades compel·lides a fer-ho per
los ministres de sa magestat. Sols lo General, es-
sent lo que, // 114/2v // servada proporció, fa
més censals y deu més pencions, que tots los de-
més [...] no se ha experimentat que en assò haje
pres expedient algú dels que hagen usat los de-
més comuns.

Assò ha obligat a molts dels acreadors censalis-
tes, los noms dels quals estan continuats en lo
syndicat que·ns han fet, en poder de Macià
Marsal, notari de Barcelona, a 31 de maig prop-
passat, presentat en la deguda forma differents
vegades. Y, conciderant que ya ni les convenièn-
cies ni la necessitat los permet passar per més di-
lacions, en primer lloc an deliberat que acudis-
sem a representar a vostra senyoria tot lo
sobredit, supplicant a vostra senyoria que sie del
servey de vostra senyoria carregar la deguda
atenció en los deutes que se segueixen al servey
de Déu Nostre Senyor y de sa magestat, que ell
[...] y a las iglésias, monestirs y personas nobles
de aquest Principat, que, com s’ha dit, tenen
molta part de sos patrimonis en estos censals, de
què no se aja exit al reparo d’ells ab més promp-
titut, servint-se vostra senyoria, ab tota preste-
za, tractar lo modo que se aja de tener per acu-
dir tots los anys ab alguna quantitat certa per las
pagas de pencions de censals, separant aquella
del demés ha de menester lo General per la paga
dels salaris dels ministres de sa magestat y dels
officials de vostra senyoria, y altres gastos preci-
sos y necessaris, servint-se escusar tots los que
sien escusables, com no aparegué just que, es-
tant lo General ab un dèbit tant gran, gaste de
la mateixa manera que quant estave molt avan-
sat. Y, juntament, se aplique lo cuydado que sie
possible per cobrar lo que sie cobrable dels de-
bitors, perquè quant vostra senyoria profesave
assò ab la remissió que sos predecessors, lo que
no creuen, an ja determinat de acudir a superior
y no dexar diligència extrajudicial ni judicial
que·ls sie permesa fins que se obtinga aquest fi,
esperant del zel que [...] que se prometen al ser-
vey de Déu Nostre Senyor, de sa magestat y
conservació de aquest Principat, que vostra se-
nyoria en assò obrarà ab lo cuydado y prestesa
que se prometen, que, a més de ésser de justícia
y propi de la obligació dels officis que vostra se-
nyoria tant meritòriament ocupa, los dits acrea-
dors ho rebran a molt singular mercè.

114 Fasa fe jo, Macià Marçal, notari públic de Barce-
/3r lona avall escrit, que ab acte rebut en poder

meu sots diversos calendaris, lo primer dels
quals fonch a 3 de maig 1666, alguns dels acre-
adors censalistas del General de Cathalunya, los
noms dels quals estan designats en dit acte, con-
gregats en la deguda forma, an feta procura y
syndicat y substitució als il·lustres y molt reve-
rents senyors Francesch Valerí y Joseph Xime-
nes y de Monrrodon, doctor en drets, canonges
de la Seu de Barcelona, als reverents doctors
Francesch Marçal, prevere beneficiat de la Seu
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de Barcelona, y Pau Puigrobí, prevere y benefi-
ciat en Santa Maria de la Mar, als reverents fra
Joseph Bonet, conventual del monestir y con-
vent de Nostra Senyora del Carme, y al pare An-
dreu Puig, de la companyia de Jesús de la pre-
sent ciutat, als nobles senyors don Joseph de
Pinós y Pere de Montaner, en Barcelona popu-
lats, y a cada un a soles de quiscun de dits quatre
estaments predits per comparèixer devant dels
molt il·lustres senyors deputats de Cathalunya,
donar-los y presentar los [...] //114/3v // neces-
saris y convenients per facilitar y conseguir de
dit General la cobransa dels censals que dit(s)
acreadors reben sobre dit General de Cathalu-
nya, com més llargament en dit acte se conté.

De premissis aliena manu scripti fide facio ego,
Mathias Marsal, notarius publicus Barchinone,
[...] propria me subscriptus manu.

114 Ela canónigo Francisco Valerí, el canónigo Jusepe
/4r Ximenes y de Monrodon, don Jusepe de Pinós, Pe-

dro de Montaner, el doctor Francisco Marsal, el
doctor Pablo Puigrobí, fray Juan Bonet, de la re-
ligión del Carmen, y el padre Andrés Puig, de la
compañía de Jesús.

Las ocho personas nombradas por algunos de los
acreadores del General de Cathaluña han enten-
dido por el canónigo Ximenez la merced que
vuestra excelencia se digna de hazerles facilitan-
do que los deputados reciban el papel se les havía
llevado por parte de dichos acreadores y que se re-
ciba auto de la entrega y respuesta, de que hazen
a vuestra excelencia las devidas gracias, supli-
cando a vuestra excelencia que sea del servicio de
vuestra excelencia honrrarles apoyando la justi-
cia de su súplica para que tenga el efeto que se de-
sea, que a más de ser muy grande servicio de Dios
y de su magestad, que El guarde, los dichos acrea-
dores lo recibirán a muy singular merced de vues-
tra excelencia.

114 D
/5r

Acabab de llegar de Denia una faluga y me trahe
de aviso que el día 9 del corriente le faltó la ter-
ziana a la señora emperatriz y que de los 10 a los
13 se embarcará, no dándome otra notizia
aguardo la faluca que tengo en aquel puerto y las
que me trujere las partiziparé a vuestra señoría
como hago aora estas, que son las con que me allo.
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Guarde Dios a vuestra señoría muchos años como
deseo. Palazio y julio 9 de 666. Don Vizente Gon-
zaga.

115 A
/1r

Recivoa carta en este instante del señor duque de
Alburquerque, en que me dize que su magestad
quedava libre de las tercianas y que se partiría
un día de esta semana, sin si[...]larme qual, y
que desembarcaría en esta ciudad, de que doy
aviso a vuestra señoría, que guarde Dios muchos
años. Barcelona, 13 de julio 1666. Don Vizente
Gonzaga.

Señores diputados del General de Cataluña.

115 B
/2r

Lob avís vostra excel·lència és estat servit donar
al concistori dels deputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya lo die de vuy de què la
senyora imperatrís honrava esta ciutat desem-
barcant en ella y com la magestat de la reyna,
nostra senyora, ab sa real carta dada en Madrit a
22 de janer passat, ab la qual fou servida avisar a
dits deputats de què sa magestat cesàrea se em-
barcaria en esta ciutat per passar a Alamanya,
manà que dits deputats fassen los recebiments
que en casos semblants se han acostumat fer,
sens fer novedat ni mudar de traje, havent-se de
observar lo dol. Dits deputats han cercat dife-
rents exemplars de vingudas de senyors reys y,
en particular, n’i han trobat una a 14 de maig
1599 que lo senyor rey don Felip Segon y la se-
nyora reyna, infanta dona Isabel y son marit, lo
archiduch de Austria, arribaren a la platja de la
present ciutat, venint de València, ab una arma-
da de 44 galeras y, al desembarcar-se sa mages-
tat, isqueren los deputats al moll a besar la mà
de sa magestat. Y en lo portal hi hagué molta
música y aprés hi hagué lluminàrias tres dias
continuos, ab moltas coblas de músichs per los
carrés, fent moltes altres demostracions de re-
gosijo. Però com aleshoras lo Principat no por-
tava dol ni se hage trobat exemplar de vinguda
de algun senyor rey havent-hi dol, desitjan acu-
dir com deuhen a las demonstracions, recebi-
ments acostumats observant lo dol de sa mages-
tat, que la reyna, nostra senyora, mana ab sa real
carta, suplican per só dits deputats a vostra ex-
cel·lència sia servit significar-los lo que a vostra
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excel·lència apar deuen obrar en rahó de dit re-
cebiment y quinas demostracions poden y
deuen fer dits deputats observant lo dol, y si po-
den fer lluminàrias o quinas altres demostra-
cions. Y si dita senyora imperatrís se desembar-
carà en públich, // 115/2v // perquè, en cas ho
fes, pugan los deputats prevenir per lo recibi-
ment, que ab lo acertat parer de vostra
excel·lència lo consistori cudirà al real servey de
sa magestat, que és son principal desig, de-
monstrant la fidelitat.

També representan a vostra excel·lència que, se-
gons los exemplars de la present casa y vot fet
per tres magnífichs doctors de la Real Audièn-
cia, assessors y advocat fiscal del General, lo de-
putat real, doctor Miquel Boneu, ha de acudir a
totas les funcions anant en son lloch li toca com
a deputat real, sens que per ésser conceller puga
pretèndrer lloch més preminent. Y si bé la ciutat
ha pretès lo contrari, y si havent vostra
excel·lència interposat per lo ajust de dit negosi
y se [...]naren personas per part de la ciutat y de
la Deputació, les quals no pugueren concordar;
y per quant per raó de la vinguda de sa magestat
cesàrea ha de fer, com és de rahó, lo consistori
moltas funcions públicas, per las quals seria
molt de nota faltar-hi dit deputat real, y més fal-
tant vuy del consistori lo oÿdor real, que és vuy
en la ciutat de Lleyda, y los deputats podrien és-
ser molt carregats de no fer lo que se’ls ha acon-
cellat y continuar lo que fins vuy s’és acostumat,
y lo que més és que adurian de faltar a las cosas
del real servey, majorment no havent mostrat la
ciutat exemple ni rahó rellevant, supliquen a
vostra excel·lència sie servit tenir a bé que los
deputats obliguen al dit deputat acudeixi a las
funcions públicas fora lo consistori en son lloch
acostumat, que dits deputats ho rebran a singu-
lar mercè. Y suplican a vostra excel·lència que
sie servit, en cas se hagen de fer lluminàrias o al-
tres demostracions, que los mercaders no ama-
guen ni alteren los preus del oli y altras merca-
derias, perquè, com lo temps és tant breu, seria
molt contingent ho farian a no posar-hi vostra
excel·lència la mà.

s.n.r. B

Sia bien la combalezencia de la señora emperatriz
no la permite ussar de traje dezente todavía, por
no dilatar al público el gusto de besarla la mano
ha ressuelto señalar a vuestra señoría ora para
que lo pueda hazer esta tarde a las çinco y media,
que assí me lo ha prevenido el señor duque de Al-

burquerque, y lo aviso. A vuestra señoría guarde
Dios muchos años. Barcelona, a 20 de julio 1666.
Don Vizente Gonzaga.

Señores diputados del General de Cataluña.

116r A

Respondiendoa a su papel del 5, digo que quando
vuestra señoría vaya a besar la mano a su mages-
tad cesarea podrán yr vestidos de tafetán, que así
me ha mandando su magestad que yo vaya. Y por
lo que toca a la forma del cumplimiento, gover-
narse como el año de 1599, sólo prevengo a vues-
tra señoría que, por lo que toca a músicas y demos-
traziones de regozijos, como menestriles y otras
alegrías, no se havrán de hazer por causa del due-
lo en que nos hallamos. Y en quanto al diputado
real Boneo, dízenme que está malo y que ha //
116v // llegado el oÿdor real, con que estimaré a
vuestra señoría que, porque no se embaraze ac-
ción tan grande como servir a la señora empera-
triz, diffiera vuestra señoría la terminazión de
la diferencia con la Çiudad, assigurando a vues-
tra señoría que le assistiré en todo lo que huviere
lugar para que a vuestra señoría no se le perjudi-
que y quede su decoro yleso. Guarde Dios a vuestra
señoría muchos años. Barcelona, a 18 de julio
1666. Don Vizente Gonzaga.

Señores diputados del General de Cataluña.

117r A

Relaciób feta per lo comte de Plasència de la em-
baxada que a 18 de juliol 1666 donà a la se-
nyora emperatriz per part del molt il·lustre con-
sistori dels deputats del Principat de Catalunya,
estant sa magestat cesàrea en la galera real donat
fonts devant la capella o hermita dita de Sant
Bertran, a las faldas de la montanya de Mon-
juïch.

Havent rebut lo senyor don Vicente Gonzaga,
virrey y capità general del principat de Catalun-
ya, avís, per medi de una faluca despatxada de
Dènia, que la senyora emperatriz havia de de-
sembarcar al port de esta ciutat de Barcelona,
per avisar de açò al molt il·lustre consistori dels
senyors deputats, passant a la elecció de enbaxa-
dor, fonch servit lo molt il·lustre concistori ano-
menar-me per a donar a sa magestat cesàrea la
benvinguda en son nom. Diumenge, als 18 de
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juliol, al amanèxer, descubrí Montjuich las gale-
ras, en número 27, per la part de ponent, en
què venia embarcada la senyora emperatriz. Y,
entre las quatre y las sinch del matí, descuberta
de la ciutat la real y demés galeras, se comensà la
primera salve. Ab est avís acudí a la casa de la
Deputació y, com las galeras fossen a la torre del
cap del riu y vinguessen navegant, me posí en
los coches que tenia allà previnguts en compa-
nyia de alguns cavallers a qui havia suplicat fossen
servits fer-me mercè y acompanyar-me a esta fu-
ció. Arribats al moll, que seria antes de las sis
horas, trobí allà tres falucas que estavan previn-
gudas ab lo ornamento decent: una per a lo sín-
dich de la Deputació, altre per ma persona y ca-
vallers que feyan mercè y y altre per los criats y
família. Havent-nos embarcats ab tota diligèn-
cia, navegavem envés la real y demés galeras que
verem estavan paradas y, anant envés ellas, ve-
rem mòurer los rems. A poch rato trobarem lo
capità de la guarda del senyor virrey, que, de
part de sa excel·lència me digué que la senyora
emperatriz no estava encara vestida y que jusga-
va passarian dos horas antes de poder besar la
mà a la senyora emperatriz, que me arrivàs a al-
guna part dexant una faluca junt a la real per a
què, en donar llicència sa magestat, se faria vin-
gués la faluca a avisar-me, fent-se en eixa con-
formitat. La real donà fondo molt serca a la fal-
da de Montjuïch, devant la torre de Sant
Bertran, y [...] ab la faluca //117v // a las penyas
de dita hermita. Passada ora y mitja, poch més o
manco, vingué lo síndich de la Deputació a avi-
sar-me que sa magestat cesàrea era estada servi-
da donar llicència per anar a besar sa real mà, y
com lo [...] fui ab ma faluca junt a la real. Y, ha-
vent abatut lo standart, pugí a ella y, molt serca
de la escala d’ella, trobí al senyor duch de Al-
burquerque en companya de altres senyors, que
mostraren fer-me molt agasajo, dien mos com-
pliments al senyor duch. Y, juntament, li supli-
quí fos servit alcançar llicència de sa magestat
cesàrea per a què los cavallers que venian fent-
me [...] meresquesen la honrra de besar-li la mà.
Demanà lo senyor duch si admetia de parlar (a)
altre y, responent-li que no, me digué: «que en-
tre solo».

Estava la senyora emperatriz dins la popa de la
real assentada ab unas almoadas als peus del llit,
correguda una cortina que·l cubria. La senyora
duquesa de Alburquerque junt a sa magestat
cesàrea y altra las damas de sa magestat, fent las
reverèncias acostumadas. Y a la [...] me arrodillí
dient: «Vostra real magestat me done a besar sa
real mà?» Y, rebuda esta honrra, diguí ma em-
baxada, que en substància fou:

«Los deputats del principat de Catalunya me
han elegit per posar-me als reals peus de vostra

1230

magestat cesàrea y besar sa real mà en nom de
dits deputats y, juntament, significar a vostre
cesàrea y real magestat vinga a honrrar a est
Principat ab sa real presència y a renovar las
honrras que est Principat ha experimentadas ab
la real presència dels sereníssims senyors reys
progenitors de vostre cesàrea y real magestat,
senyors nostres, circumstància que fa de suma
estimació est favor, y per [...], al pas que esta di-
cha és estada desitjada, anticipan los deputats lo
donar a vostra cesàrea y real magestat la benvin-
guda y así la [...] d’ella y de la salut que vostra
cesàrea y real magestat està gosant. Y, junta-
ment, lo offerir-se al real servey de vostre cesà-
rea y real magestat, offerint axí mateix sos affec-
tes en demostració de son amor y de la
obligació de manisfestar a vostra cesàrea y real
magestat tot gènero de obsequi y affectuós [...],
com lo donaran a experimentar a vostre cesàrea
y real magestat en totas ocasions, y particular-
ment lo temps que vostre cesàrea y real mages-
tat serà servida honrrar ab sa real presència a est
Principat y als deputats, que obraran ab tota fi-
neza y voluntat y ab lo affecte propi de sa felici-
tat y amor.»

A açò fou servida respòndrer sa real y cesàrea
magestat las paraulas següents: «Estimo los ofre-
cimientos de los deputados». Y, feta esta resposta,
fetas las reverèncias acostumadas, isquí de la
popa y //s.n.r // entraren a besar la real mà de sa
magestat cesàrea los cavallers que venien fent-
me mercè, que foren don Federic Desbosch,
don Francisco Sala, don Ramon Copons, lo
mestre de camp don Francisco Granollachs,
don Anton Copons, don Agustí Berardo y don
Joseph Terrer. Y luego, despedit del duc de Al-
burquerque y de aquells senyors que estavan en
sa companya, me torní a enbarcar ab la faluca.
Y, navegant envés lo moll, desenbarquí entre las
deu y las onse. Y, avisat de què lo molt il·lustre
consistori dels deputats de Catalunya era en la
casa del General que està junt a la Llotja, pugí
allà a fer relació de haver executat lo que se me
havia ordenat en la conformitat que tinch refe-
rit.

118 B
/1r

Laa señora emperatriz se halla tan cansada que
se ve imposivilitada a tocarse y vestirse el traje de-
zente, por cuya causa se dilata la funzión de be-
sarle la mano, de que he querido avisar a vuestra
señoría porque entienda que no me he descuydado
en esta dilignezia y que la continuaré. Y avisaré
a vuestra señoría el día y ora que podrá cumplir
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con esta funzión, que la poca salud de su mages-
tad cesarea es la sola ocasión que la puede retar-
dar. Guarde Dios a vuestra señoría muchos años.
Barcelona, a 18 de julio de 666. Don Vizente
Gonzaga.

Diputados del General de Cataluña.

118 A
/2r

Molt il·lustre senyor.

Ignorara no pot vostra senyoria que, segons dis-
posició de capítols de Cort y institució del offici
de deputats, té obligació vostra senyoria de acu-
dir a totas las funcions públicas fa lo consistori
dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
anar en lo lloch li toca com a deputat real, sens
que per ser conseller de la ciutat de Barcelona
puga escusar-se de anar en ditas funcions públi-
cas fa dit il·lustre consistori ni pretèndrer altre
lloch que lo que li toca com a deputat real, com
axí se ha observat sempre fins vuy en la present
casa de la Deputació, que los deputats y oÿdors
que són estats concellers de la present ciutat són
anats en las funcions públicas del consistori en
lo lloch que·ls ha tocat com a deputat real y oÿ-
dor. Y aver-se de fer axí és estat aconsellat al
consistori dels molt il·lustres senyors deputats
per tres magnífichs doctors de Real Audiència y
assessors y advocat fiscal del General als 17 de
mars proppassat. Y com per la vinguda de la ma-
gestat cesàrea de la senyora emperatrís, dona
Margarita de Austria, lo il·lustre consistori dels
dits molt il·lustres senyors deputats era complir
ab lo degut obsequi y demustrar lo molt regosi-
jo té tot est Principat ab sa real vinguda, deuen
fer moltas funcions públicas, com és anar a be-
sar sas reals mans y donar-li la benvinguda y al-
tres, en las quals deu acudir vostra senyoria per
la obliga- // 118/2v // ció de son offici. Y no
consta que vostra senyoria tinga causa justa per
escusar-se de anar a ditas funcions en lo lloch li
toca com a deputat real. Per ço, lo doctor Jacin-
to Blanch, servint lo offici de síndich del Gene-
ral, en nom y per orde del molt il·lustre consis-
tori dels senyors deputats y oÿdors, requereix y
interpel·la a vostra senyoria tingui a bé de acudir
a ditas funcions en son lloch acostumat. Altra-
ment, en dit nom y per dit orde, proteste a vos-
tra senyoria de las penas de la observança de las
constitucions, capítols y actes de Cort, del jura-
ment y sentència de excomunicació que prestà y
oý en lo introït de son offici y de tots los danys y
perjudicis que vostra senyoria occasionarà al

General, y de tot lo demés que li és lícit y
permès protestar segons les ditas generals cons-
titucions, capítols y actes de Cort. Y que lo dit
molt il·lustre consistori usarà de tots los medis
de capítols de Cort segons la observança de
aquells y de la present casa, suplicant a vostra se-
nyoria tinga a bé que lo escrivà major del Gene-
ral lleve acte de la presentació de la present es-
criptura, etcètera.

119r Acavoa de tener notizia que vuestra señoría ha
empezado a prozeder jurídicamente contra el
doctor Boneu, diputado real y conseller segundo, y
siendo assí que en papel que ayer por la mañana
escriví a vuestra señoría respondiendo a lo que en
otro me havía representado tocante a esta mate-
ria, dije a vuestra señoría las siguientes razones:
«que, en quanto al diputado real Boneu, dízenme
que está malo y que ha llegado el oÿdor real, con
que estimaré a vuestra señoría que, porque no se
embaraze acción tan grande como servir a la se-
ñora emperatriz, difiera vuestra señoría // 119v
// la terminazión de la differenzia con la Ciu-
dad, assigurando a vuestra señoría que le assisti-
ré en todo lo que huviere lugar para que a vuestra
señoría no se le perjudique y quede su decoro yle-
so». Pude prometerme moverían el ánimo de
vuestra señoría para suspender qualquiera deli-
verazión, pero veo ha suzedido tan al contrario
que es bastante motivo para que desconfie y no he
querido ocultárselo a vuestra señoría, que Dios
muchos años guarde. Barcelona, a 19 de julio de
1666. Don Vicente Gonzaga.

Señores diputados del General de Cataluña.

s.n.r ... lob offici de guarda ordinari de la bolla de la
taula de la present ciutat, que obté Christòphol
Vinyals, major, cotoner, ciutadà de Barcelona,
en mà y poder dels senyors deputats y oÿdors de
comptes, y provehir aquell en favor de la perso-
na a sos procuradors y qualsevol d’ells ben vista.

124r Excel·lentíssim senyor.

Losc deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuhen y representan a vostra ex-
cel·lència que als 23 de juny proppassat fou ser-
vit vostra excel·lència enviar-los una carta ab in-
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clusa de un real despaig de sa magestat, que
Déu guarde, dels 29 de febrer del mateix y cor-
rent any, ab lo qual sa magestat mana que los
deputats donen las rahons y fonaments en es-
crits per a instar a don Pagano Dòria llibertat a
un francès que se assentà bona voia en una de
las galeras que van a son càrrech estant en la
present ciutat, manant vostra excel·lència que
dits deputats executen lo que sa magestat mana.
Y, complint dits deputats y oÿdors lo que sa ma-
gestat y vostra excel·lència és servit manar-los,
representan y diuen que repetidas vegades an
tingut instàncias contra los capitans y officials
de las galeras de Gènova que governa don Paga-
no Dòria de què usan medis cautelosos per a
aportar minyons de poca edat en sas galeras y,
essent allí, los donan menyar enganyant-los
com qui los convida, y després, al voler-se’n ei-
xir de ditas galeras, los demanan la paga del que
han menyat. Y com de ordinari són aprenents,
minyons pobres, responen que no tenen dinés,
los detenan dient que no podan eixir sens pagar
lo gastat. Y lo que pitjor és, que sens culpa algu-
na los grapan y ferran posant-los al rem, lo que
evidentment és contra la natural llibertat y
constitucions de Catalunya, segons las quals
ningú en Catalunya pot ser castigat en pena al-
guna sens // 124v // cognició de causa y con-
dempnació de jutge competent. Y així, sempre
que los deputats han tingut notícia de tals abu-
sos, an exit a la deffensa, procurant los tals ésser
posats en sa prístina llibertat, per ser cosa tant
en deservey de sa magestat y contra lo bé pú-
blich, y molts danys y inconvenients se’n porian
seguir per lo molt que los parents y amichs y de-
més particulars sentan se fassan oppresions.
Com, en effecte, a instància de dits deputats,
són estats posats en llibertat differents minyons,
los quals, a ditas cautelas, eran posats al rem,
aven-se averiguat estar-i violentament y no per
haver-se venut per bona voia, com pretenen los
officials de las galeras colorar la detensió de
aquells.

Constant als deputats que Joan Carrer, de nació
francès, qui estava per aprenent de fuster en la
present ciutat, en casa de Benet M[...], mestre
fuster, en lo mes de maig de 1665, fonc ab dita
cautela aportat en la galera capitana de Sierra de
dita esquadra de Gènova, y, feta instància que
procurassen la llibertat de aquell, procuraren
per lo medi de vostra excel·lència que dit don
Pagano de Òria ordenàs que dit Carrer fos po-
sat en llibertat, per ser aquell habitant en Barce-
lona y après en dita ciutat, y, així, gosara [de les]
inmunitats y llibertats del Principat, los va recu-
sar dit don Pagano Dòria ab [...] ordinari, dient
que s’era venut per bona voia, lo qual no prose-
heix, tant perquè comta lo contrari com perquè
no és versemblant que, sent un minyó de alguns
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devuyt ho denou anys, se agués volgut vèndrer
per a servitut // s.n.r // tant pesada sens saber lo
que feya. Y, en tot cas, per sa menor edat, poria
proclamar, com contínuament proclama a la lli-
bertat, cosa tant privilegiada en tot dret. Y ditsa

deputats resolgueren procehir a fer aprehenció
de [...] de ditas galeras a effecte de què dit don
Pagano de Òria posàs en llibertat a dit Juan Car-
rer, com los és permès per la constitució final,
títol «De penas corporals», suposat recusava fer
cosa tant justa y havia ocultat los altres minyons
detinguts en la mateixa manera, cautalosament,
dient que lo un era mort y que lo altre lo havia
deixat en lo Puerto de Santa María. Vostra ex-
cel·lència los detingué la execució de dita reso-
lució ab offerta de què, sens arribar a altres me-
dis, manaria vostra excel·lència posar en llibertat
a dit Carrer, y ab esta confiansa los deputats res-
taren frustrats de conseguir sa llibertat y las ge-
nerals constitucions inobservades, suposat dit
Pagano no ha posat en llibertat a dit Juan Car-
rer.

Per tant, los dits deputats, a qui toca lo cuydar
de la observança de las generals constitucions,
usus, privilegis y llibertats dels comuns y parti-
culars del Principat segons las generals constitu-
cions, supplican a vostra excel·lència extrajudi-
cialment sia servit intercedir ab sa magestat sia
de son real servey manar a dit don Pagano Dò-
ria que pose en llibertat lo dit Juan Carrer, que
ab lo medi de vostra excel·lència esperan sa ma-
gestat se apiedarà de dit Carrer, fent mercè a tot
lo Principat, y la rebran molt en particular de la
mà de vostra excel·lència. També dits deputats y
oÿdors representan a vostra excel·lència que re-
petidas vegades han suplicat a vostra excel·lèn-
cia fos servit manar que las galeras venen en lo
moll a la present ciutat, en cas desembarquen
mercaderias, paguen los deguts drets, segons la
disposició dels capítols de Cort y, en particular,
del capítol 27, Corts 1481, y capítol 13, Corts
1547, com axí ho manà la magestat del rey,
nostre senyor, que està en glòria, //s.n.v // ab sa
real carta, que fou servit manar escríurer a vos-
tra excel·lència en Madrit a 4 de setembre 1665,
ordenant que vostra excel·lència procuràs reme-
diar est abús. Y, com las ditas galeras continuan
(en) desembarcar mercaderies sens pagar los de-
guts drets y observar dits capítols de Cort, per
ço dits deputats suplican a vostra excel·lència sie
servit, per la observança de dits capítols de Cort
y en execució de dit real orde, sie servit manar
que dites galeras paguen los deguts drets y ob-
serven dit capítols de Cort, per la molta utilitat
ne ha de resultar al General y benefici públich,
que dits deputats ho rebran a singular gràcia de
la mà de vostra excel·lència.

[ 1666 ]

a. Y dits ... Carrer interlineat al marge esquerre.



127r A

Señora mío. Su magestad haze repetidas instan-
zias para que se embien las ternas de los oficios de
sobrecullidores de las collectas de Lérida, Tortosa y
Trem, que estan vacas. Y, así, manda su excelen-
cia dezir a vuestra señoría que se sirva de dispo-
ner que estas ternas las haga la Diputazión, a ser
posible de aquí a mañana, y me las remita vues-
tra señoría para poderlas embiar su excelencia el
sávado a su magestad. Y //127v //quanto antes lo
que se le ofreziere sobre este papel, dándome vues-
tra señoría [...] en qué obedezerle. Guarde Dios a
vuestra señoría muchos años como deseo. De la
[...], oy lunes, 5 de agosto 1666. Besa la mano de
vuestra señoría su mayor servidor, don Domingo
[García de ...].

130r A
/1

Molt il·lustre senyor.

Perb part del procurador fiscal de la Diputació
local de la col·lecta de Tortosa, en jornada de
nou del present mes de agost del corrent any
1666, se presentà una requesta al magnífich Jo-
seph Pinyana, veguer de dita ciutat, y a Jaume
Botarell, son sotsveguer, per a què, ab effecte,
no donassen ni entregassen la persona de Joan
Blasco, de la vila de Castelló de la Plana, regne
de València, lo qual està pres en les càrcers reals
de la ciutat de Tortosa. Antes bé, si per alguna
causa o rahó està lo dit Joan Blasco capturat y
detingut, se li sie feta dita sa causa en lo present
principat de Cathalunya per sos jutges compe-
tents, axí y conforme ho disposan les generals
constitucions de Cathalunya. Y que de ninguna
manera qualsevols presos no poden ésser trets
del present Principat ni aportats en ninguna al-
tra part fora, sinó que se’ls ha de fer la causa en
Cathalunya y no fora d’ella. E com los dits ve-
guer y sotsveguer respongueren molt frívola-
ment y sens atendència de la obligació que te-
nen, tant per lo jurament que quiscú d’ells té
prestat com, altrament, en observar ab tota
puntualitat les lleys y constitucions del present
Principat, per tant y altrament lo procurador fis-
cal del General de Cathalunya, opposant-se a la
present causa y fent part ab lo dit procurador
fiscal de Tortosa, y exibint per en açò los actes
de las requestas y respostas ut inserantur, sup-
plica a vostra senyoria que isque al reparo //

130/1v // y esmena de la contrafacció que·s fa o
que se intenta de fer contra las generals consti-
tucions de Cathalunya, de què los presos que
estan en ella no poden ésser-ne trets ni entre-
gats, sinó que dins Cathalunya per sos jutges
competents se’ls ha y deu fer les causes, y con-
dignament ésser punits y castigats segons és de
justícia, servadas, emperò, las lleys municipals
del present Principat. Y que per est effecte sie
servit vostra senyoria promptament expedir
mandatos ab graves penas contra dits veguer y
sotsveguer y altres officials reals, per a què no
entreguen ni deixen exir fora lo present Princi-
pat a dit Joan Blasco, y axí bé ésser fetes les pro-
visions oportunes y convenients. Officio, et cete-
ra. Altissimus, et cetera. De Jalpi, fisci Generalis
advocatus.

Oblata die XVIII augusti MDCLXVI in consistorio,
et cetera. Et domini deputati, intervenientibus
dominis auditoribus compotorum, comisserunt
predicta magnificis assessoribus Generalis Catha-
lonie qui super supplicatis relacionem faciant in
scriptis. Bonaventura Vila, scriva major Genera-
lis Cathalonie subrogatus.

130 B
/2r

Molt il·lustre senyor.

Haventa tingut notícia que un comissari del
regne de Valènsia havia vengut a la present ciu-
tat de Tortosa a portar-se’n la persona de Joan
Blasco, de nació valensià, pres en les presons re-
als de la present ciutat per espay y temps ja de
cerca de un any, per orde del veguer real de la
present ciutat, per a traure la persona de aquell
del present principat de Cathalunya y portar-la-
se’n al regne de Valènsia, vehent que és contra a
capítols de Cort y constitucions del present
Principat fer lo susdit, per a complir a la obliga-
ció de mon offici, he fet presentar dos reques-
tes, la una al veguer y la altra als sotsveguer reals
de la present ciutat, per a què no entregassen ni
lliurassen la persona de dit Blasco per al effecte
susdit. Còpia de les quals requestes, ab la res-
posta feta per dits veguer y sotsveguer imbio in-
cluses ab esta a vostra senyoria, que ab ella veurà
lo intent tenen dits veguer y sotsveguer per a
entregar la persona de dit Blasco, que la part
que insta lo portar-se’n de assí la persona de dit
Blasco ells se valdran de medi per a què sa ex-
cel·lència los done orde a dits veguer y sotsve-
guer la entreguen. Després de haver-se presen-
tat les dites requestes, he sabut com lo dit
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veguer real à fet posar dins un calabosso //
130/2v // y ab cadena al coll de nit a la persona
de dit Blasco, a hont al present y està. Dono avís
a vostra senyoria de tot lo susdit per fer mon
descàrrech y perquè vostra senyoria puga fer lo
convenient en tals casos y a mi donar-me orde
del que hauré de fer per a poder-o posar en exe-
cució y fer tot lo que importa en tals casos. De
tot estic esperant lo orde de vostra senyoria, a
qui Déu guarde. Tortosa, agost, 15 de 1666.
Molt il·lustres senyors, son major servidor de
vostra senyoria que ses mans besa, Salvador
Bordes, deputat local de la ciutat y col·lecta de
Tortosa.

130 C
/3r

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexagessimo sexto, die vero nono
mensis augusti infrascripto, vocato et requesto
me, Dominico Monia, cive civitatis Dertuse,
apostolica et regia atque civitatis Dertuse aucto-
ritatibus notario publico et scriba Deputacionis
localis Generalis presentis civitatis Dertuse, et
presentibus etiam Hieronimo Texidor et Domini-
co Valent, mercatoribus, civibus Dertuse, pro tes-
tibus ad premissa vocatis et specialiter assumptis
coram magnifico Jacobo Botarell, regio subvica-
rio civitatis Dertuse, personaliter adinvento et re-
perto in cetaria sive pescateria presentis civitatis
Dertuse, comparuit Josephus Colomer, notarius,
civis Dertuse, procurator fiscalis Deputacionis lo-
calis Generalis presentis civitatis Dertuse. Et ei-
dem magnifico Jacobo Botarell, regio subvicario,
obtulit et presentavit seu per me, dictum et in-
frascriptum notarium et scribam, presentavi ac
publice legi petiit, instavit et requesivit quandam
in scriptis papiri scedulam sive scripturam teno-
ris sequentis.

«Ihesus. Magnífichs senyors veguer y sotsve-
guer. Notori és a vostres mercès y a qualsevol de
vostres mercès, per ser disposició de contitu-
cions generals del present principat de Cathalu-
nya y altres drets de la pàtria, que vostres mercès
no deuen ignorar que no·s poden fer remissions
de presos que estan dins lo present Principat.
Ans bé, se ha(n) de fer y fenir les // 130/3v //
causes dins lo dit Principat y en la vegueria a
hont estaran presos, ab imposició de moltes pe-
nes contra los contrafahents. E, com haja entès
lo magnífich deputat local de la present ciutat
de Tortosa y sa col·lecta y son consistori, a qui
toca lo reparo de les violasions de ditas constitu-
sions, privilegis y altres drets de la pàtria, que
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vostra mercè o algú de vostra mercè, en perjuhi
y violasió de aquelles, voldrien remètrer al regne
de Valènsia o al de Aragó la persona de Joan
Blasco, de la vila de Castelló de la Plana, regne
de Valènsia, pres y detingut en les preson co-
munes de la present ciutat, lo que vostres
mercès no poden fer sens incurs de graves penes
imposades per dites constitucions y, en particu-
lar, per les vulgarment dites “De la observansa”,
per ço y altrament, lo procurador fiscal del Ge-
neral, inseguint lo orde del dit magnífich depu-
tat local y consistori de la millor manera que
pot, interpel·la y en quant menester sia reque-
reix a vostra mercè y a qualsevol de vostra mercè
se abstinguen de fer semblant remissió de la
persona de dit Joan Blasco, ans bé, conforme lo
dispost per dites constitucions, privilegis y altres
drets de la pàtria li fassen la causa dins lo dit
Principat. Altrament, si lo contrari per vostra
mercè o algú de vostra mercè serà fet, lo que no
creu, estimarà lo agravi en açò se farà al General
en quatre mil ducats de bon or y pes judicial, ta-
xació reservada, los quals estimaria més pèrdrer
del [...] // 130/4r // del General que patir sem-
blant injuria, protesta contra vostra mercè y
qualsevol de vostra mercè de dit agravi, y stima
sia de aquell y demés penes imposades contra
los violadors de dites constitucions, privilegis y
altres drets de la pàtria, y fer-ne causa a vostra
mercè y a ses fianses davant los senyors depu-
tats, o allà a hont més li convindrà, per aconse-
guir lo reparo de dit agravi ab los danys, mis-
sions y despeses que li convindrà patir y de tot
lo demés lícit y permès de protestar, requerint-
ne acte, etcètera. Torres, fisci advocatus.»

Quasiquidem papiri scedula sive scriptura sic ut
[...] oblata et presentata ac per me, dictum et in-
frascriptum notarium et scribam, lecta et publi-
cata petitum fuit a me, dicto et infrascripto nota-
rio et scriba, per dictum magnificum Jacobum
Botarell, regium subvicarium, ut traderem co-
piam de eisdem, que cum esset parata fuit illi
tradita et in manibus eidem, in dictorum tes-
tium presencia, dimissa, tradita et liberata, que
accepta, verbo respondendo, dixit quod retinebat
penes se terminum juris ad respondendum. Et su-
per omnibus et singulis premissis dictus Josephus
Colomer, dicto nomine, petit et requisivit ut pu-
blicum conficerem instrumentum et instrumenta
ad habendum de eisdem memoriam in futurum.
Que fuerunt acta in dicta civitate Dertuse sub
die, mense et anno et loco presentis, presente me,
dicto Dominico Monia, notario et scriba, presen-
tibus etiam testibus ante dictis ad premissa voca-
tis et specialiter assumptis prout superius contine-
tur. Deinde autem dicto die, presente me, //
130/4v // dicto et infrascripto notario et scriba, et
presentibus etiam Joanne Sapena, negosiatore
Dertuse, et Manuele Gostanca, famulo magnifici
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Josephi Pinyana, civis honorati Barcinone et regii
vicarii presentis civitatis Dertuse pro testibus ad
premissa vocatis et specialiter assumptis coram
magnifico Josepho Pinyana, cive honorato Barci-
none, regio vicario presentis civitatis Dertuse,
personaliter adinvento et reperto intus domos sue
proprie habitacionis, quas fovet intus presentem
civitatem Dertuse, in vico vulgo dicto lo carrer de
la Rossa, comparuit Josephus Colomer, notarius,
procurator fiscalis Deputacionis localis Generalis
presentis civitatis Dertuse. Et eidem magnifico
Jacobo Botarell, regio subvicario, obtulit et pre-
sentavit seu per me, dictum et infrascriptum no-
tarium et scribam, presentavi ac publice legi pe-
tiit, instavit et requesivit quandam in scriptis
papiri scedulam sive scripturam tenoris sequen-
tis.

«Ihesus. Magnífichs senyors veguer y sotsve-
guer. Notori és a vostres mercès y a qualsevol de
vostres mercès, per ser disposició de contitu-
cions generals del present principat de Cathalu-
nya y altres drets de la pàtria, que vostres mercès
no deuen ignorar que no·s poden fer remissions
de presos que estan dins lo present Principat.
Ans bé, se ha(n) de fer y fenir les causes dins lo
dit Principat y en la vegueria a hont estaran pre-
sos, ab imposició de moltes penes contra los
contrafahents. E, com haja entès lo magnífich
deputat local de la present ciutat de Tortosa y sa
col·lecta y son consistori, // 130/5r // a qui toca
lo reparo de les violasions de ditas constitu-
sions, privilegis y altres drets de la pàtria, que
vostra mercè o algú de vostra mercè, en perjuhi
y violasió de aquelles voldrien remètrer al regne
de Valènsia o al de Aragó la persona de Joan
Blasco, de la vila de Castelló de la Plana, regne
de Valènsia, pres y detingut en les presons co-
munes de la present ciutat, lo que vostres
mercès no poden fer sens incurs de graves penes
imposades per dites constitucions y, en particu-
lar, per les vulgarment dites “De la observansa”,
per ço y altrament, lo procurador fiscal del Ge-
neral, inseguint lo orde del dit magnífich depu-
tat local y consistori de la millor manera que
pot, interpel·la y en quant menester sia reque-
reix a vostra mercè y a qualsevol de vostra mercè
se abstinguen de fer semblant remissió de la
persona de dit Joan Blasco, ans bé, conforme lo
dispost per dites constitucions, privilegis y altres
drets de la pàtria li fassen la causa dins lo dit
Principat. Altrament, si lo contrari per vostra
mercè o algú de vostra mercè serà fet, lo que no
creu, estimarà lo agravi en açò se farà al General
en quatre mil ducats de bon or y pes judicial, ta-
xació reservada, los quals estimaria més pèrdrer
del erari del General que patir semblant injuria,
protesta contra vostra mercè y qualsevol de vos-
tra mercè de dit agravi, y stima sia de aquell y
demés penes imposades contra los violadors de

dites constitucions, privilegis y altres drets de la
pàtria, // 130/5v // y fer-ne causa a vostra mercè
y a ses fianses davant los senyors deputats, o allà
a hont més li convindrà, per aconseguir lo repa-
ro de dit agravi ab los danys, missions y despeses
que li convindrà patir y de tot lo demés lícit y
permès de protestar, requerint-ne acte, etcète-
ra. Torres, fisci advocatus.»

Quasiquidem papiri scedula sive scriptura sic ut
[...] oblata et presentata ac per me, dictum et in-
frascriptum notarium et scribam, lecta et publi-
cata petitum fuit a me, dicto et infrascripto nota-
rio et scriba, per dictum magnificum Josephum
Pinyana, regium vicarium, ut traderem copiam
de eisdem, que cum esset parata fuit illi tradita et
in manibus eidem, in dictorum testium presen-
cia, dimissa, tradita et liberata, que accepta, ver-
bo respondendo, dixit quod retinebat penes se ter-
minum juris ad se respondendum. Et super
omnibus et singulis premissis dictus Josephus Co-
lomer, dicto nomine, petit et requisivit ut publi-
cum conficerem instrumentum et instrumenta
ad habendum de eisdem memoriam in futurum.
Que fuerunt acta in dicta civitate Dertuse sub
die, mense et anno et loco presentis, presente me,
dicto Dominico Monia, notario et scriba, presen-
tibus etiam testibus ante dictis ad premissa voca-
tis et specialiter assumptis prout superius contine-
tur. Postea autem die undecimo predictorum //
130/6r // mensis et anni dicti magnifici Josephus
Pinyana, regius vicarius, et Jacobus Botarell, re-
gius subvicarius, in domibus dicti magnifici Jo-
sephi Pinyana, regii vicarii, et in presencia tes-
tium infrascriptorum tradiderunt michi, dicto
et infrascripto notario et scriba, quandam scrip-
turam papiri scedulam requirens michi quatenus
eam in pede seu calce supradictorum instrumen-
torum requisicionis inserem et continuarem, et
de dicti instrumenti atque insercione huiusmodi
scriptura supradicta instrumenta requisicionis
sint sub unica scriptura claudam, que est tenoris
sequentis.

«Satisfent los magnífics senyors veguer y sotsve-
guer de la present ciutat de Tortosa a una re-
questa que, per lo procurador fiscal del General
del consistori o deputació local de dita ciutat,
se’ls ha presentat, que comensa «Ihesús. Mag-
nífichs senyors veguer y sotsveguer. Notori és a
vostres mercès» y acaba «requerint-ne acte»,
responen que no entenen fer la remissió o en-
trego de la persona de Joan Blasco al regne de
Valènsia ni al de Aragó mentres que per sa ex-
cel·lència y real consell del present principat de
Catalunya no·ls sia manat ni ordenat. Y així, di-
sentint en lo protest per dit procurador fiscal,
donen la present per resposta, requerint al nota-
ri no cloga lo acte de la requesta sens inserta de
la present, requerint-ne acte, etcètera.»
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De quibus publicum fieri et confici requisiverunt
instrumentum, que // 130/6v // fuerunt acta in
dicta civitate Dertuse sub anno, die et mense et
loco presentis, presente me, dicto et infrascripto
notario et scriba, et presentibus etiam Raymundo
Cano, soleario, et Michaele Tigell, agricola Der-
tuse, ad premissa vocatis et specialiter assumptis
prout superius continetur. Signum mei, Domini-
ci Monia, civis civitatis Dertuse, apostolica et re-
gia atque ispsius civitatis Dertuse auctoritatibus
notarii publici et scribe Deputacionis localis Ge-
neralis civitatis Dertuse, qui premissa, una cum
prenominatis respective testibus, inter[...] eaque
propria manu scripti rogatus et requestus clausi.

134r A

Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Catalunya pro-
posan a sa magestat, Déu la guarde, per lo offici
de sobrecullidor de la col·lecta de Trem y Pallàs
y Vall d’Eran, que vacca per mort de Joseph
Sansa. Són los següents: Mossèn Joseph Malla y
Conanglell, en Barcelona domiciliat; mossèn
Benito Despujol, en Barcelona domiciliat. Da-
tat en Barcelona a XX de agost de MDCLXVI.

Francisco Puigdesalit y Malla. Lo doctor Joseph
de Magarola. Lo doctor Joseph Gomar. Bona-
ventura Vila, notarius publicus Barcinone et
scriba major Generalis Cathalonie subrogatus. 

135 Sindicusb ville Camarasie, Urgellensis diocesis, 
/1r contra dominum Josephum de la Casa, guberna-

torem marquionatus de Camarasa. Originale
exhibitorum pro parte dicti sindici de Camarasa.
Oblata 29 julii 1666. In scribania majore Gene-
ralis Cathalonie.

135 Su excelencia me ha mandado remitir un real
/1r bis despacho de su magestad, que Dios guarde, y co-

pia del memorial de Martín Fontanet en que su-
plica a su magestad le haga merced de darle li-
zenzia para que pueda pasar en cabeza de
Francisco Cortada el ofiçio que tiene de tablajero
de vuestra señoría en Tarragona. Y como su ma-
gestad manda diga vuestra señoría lo que se le of-
freziere en esto, me ha parezido remitir a vuestra
señoría, como lo hago, copia del dicho real despa-
cho de su magestad y asímismo copia del memo-
rial de dicho Fontanet, para que vuestra señoría
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hagan dezirme su sentir, para que pueda yo dar
[...] a su excelencia. Guarde Dios a vuestra seño-
ría muchos años. Barcelona, a 10 de setiembre
MDCLXVI. Besa la mano de vuestra señoría su más
[...] servidor, don Francisco Be[...] de Pons.

s.n.r Nombramiento de bayle de la villa
de Camarassa
Don Joseph Lacassa, gobernador del marquesado
de Camarassa, en virtud del poder otorgado del
marqués, mi señor, digo que, haviendo bisto las
personas que la villa me propone para que dellas
elixa una que será en lo oficio de baile desa villa,
me a parecido que será a propósito Agustín To-
rras, a quien se le hará el juramento en la forma
acostumbrada. Y mando, en nombre de el mar-
qués, mi señor, a todos los veçinos y abitadores des-
ta villa [...] y tengan por tal baile, y obedescan sus
preceptos y mandatos de las penas que, en nombre
de su excelencia, dicho baile les echara. Fecho en
Tarragona, a 28 de febrero 1667. Don Joseph de
Lacassa, governador del marquesado de Cama-
rassa.

s.n.r Aviendo [...] de quanto provecho ha de ser para
la villa de Camarasa y para su conservación que
la concordia que tienen firmada los censalistas se
guarde y se cumpla como en ella se contiene, y que
a los censalistas se les cumpla lo que en ella hay, y
aviendo llegado a mi noticia que (h)a más de
cinco años que esta concordia está hecha y que la
villa no ha cumplido con el pacto de la quitación
que se ha de haver cada año, en grave perjuicio de
los censalistas y de la conservación de la villa, y
que <h>a muchos que no han firmado se les está
deviendo grandes y diferentes cantidades. Y si los
tales, por sus fines particulares, no quieren fir-
mar, vendría la villa al fin de la concordia ha-
llarse con una deuda irremediable. Por tanto,
para que por el tiempo que falta se procure que
con todas beras se haga la quitación y paga de los
censalistas todos los años, me parece que, deviendo
satisfación de la persona de Agustín Torras, baile
que al presente es de dicha villa, será a propósito
para que reciba todas las rentas y entradas que
tiene dicha villa y las tenga en su poder, y dellas
haga las pagas y quitación que diçe la concordia,
y mande a los jurados de dicha villa que oi son y
por tiempo serán que de ninguna manera pue-
dan ni tomar dinero alguno de las cuentas de di-
cha villa, sino sólo dicho Agustín Torras, ni otra
persona alguna, pena de ciento y cinco escudos.
Antes bien, les ordeno le acompañen y le ayuden //
s.n.v // todo favor para las cobranças siempre que
por parte del dicho Agustín Torras fuere pedido.
Al dicho Agustín Torras haga notorio, de parte
del marqués, mi señor, este mandato al conçejo y
jurados de dicha villa que oi son y por tiempo se-
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rán, para que lo guarden y cumplan, pena de las
dichas veinte y cinco libras aplicador para el
marqués, mi señor. Fecho en [...], a 2 de julio del
1666. Don Josephus de Lacassa, governador del
marquesado de Camarassa.

135 Señor.
/3r

Martín Fontanet, natural de Tarragona, dize
que es uno de los dos tablajeros que ay en la tabla
del General de dicha ciudad y que, por hallarse,
algunos días ha, casi impedido de poder acudir al
cumplimiento de las obligaziones de su officio y
ser nezesario tener persona que le sirva por él,
para que por falta de ello no motive en los deputa-
dos alguna queja de que no se asiste por el supli-
cante con toda puntualidad al exercicio dél, sien-
do su deseo que en nada se falte, como hasta aora
lo ha procurado por su parte, suplica a vuestra
magestad que, en considerazión de lo referido y
sus servicios, por los quales el rey, nuestro señor,
que haya gloria, fue servido nombrarle para su
offiçio, le haga merced vuestra magestad de darle
facultad que pueda renunciarlo desde luego en
favor de Francisco Cortada, natural de dicha
ciudad de Tarragona, persona benemérita y a
propósito para servirlo. Pues su magestad lo fue de
hazer esta misma merced, y por los mismos moti-
vos (y) consideraziones, a Honofre Cabrera, de-
putado local que era de Tortosa, y renunciar su
officio en Domingo Monia, y a Jayme Casas, del
officio de guarda de la puerta [...] // 135/3v // y
al doctor Agustín Piñana, del officio de receptor
de la Bolla, y a Pablo Casellas, del de síndico de la
Diputación, pues en ello no se aumentan ningu-
nos gastos ni salarios a la Diputación más de los
que oy goza el suplicante, que en ello rezivirá muy
particular merced de la grandeza de vuestra ma-
gestad.

135 A
/4r

Sindicus ville Camarasie, Urgellensis diocesis,
contra dominum Josephum de Lacasa, guberna-
torem marquionatus Camarasie. Originale tes-
tium [...] receptura pro parte dicti sindici super
contentis in suplicacione. Oblata 24 julii 1666.
In scrivania majore Generalis Cathalonie.

s.n.r Die vigessima quinta mensis augusti millessimo
sexcentessimo sexagessimo sexto, Barcinone.

Reverendus Josephus Valls, presbiter, Barcinone
residens, testis qui citatus, juravit se dicere veri-
tate, et cetera. Et interrogatus super contentis in-
fra supplicacione oblata per sindicum ville de
Camarasa die vigessima quarta julii presenti
anni [...] eidem testi lecta, et cetera, et dixit «que
lo que ell, testimoni, sap y pot dir acerca de la
verificació de lletras y firmas se li són estades

amostrades de Joseph de Lacasa és que la firma
se fa en lo paper és nominació de balle de la villa
de Camarassa, // s.n.v // que comensa «don Jo-
seph de Lacasa, governador del marquesat de
Camarassa» y acaba «a vint-y-vuyt de febrer mil
sis-cents sexanta-sinch. Don Joseph de Lacasa,
governador del marquesat de Camarasa», la fir-
ma és de lletra pròpria de dit don Joseph de La-
casa. Y la carta que comensa «Al bayle de Cama-
rasa. En virtut de, etcètera» y acaba «y abril,
vint-y-quatre, mil sis-cents sexanta-cinc. Don
Joseph de Lacasa» és scrita y sotascrita de mà y
lletra de don Joseph de la Casa. Y, axí mateix, la
firma feta en las cridas que comensan «Ara oyats
tothom generalment, etcètera» y acaban «per
los llochs acostumats de la present vila, on me-
nester sie. Don Joseph de Lacasa» // s.n.r // la
firma és de lletra pròpria de dit don Joseph de
Lacasa. Y també la carta que comensa «Havien-
do reconocido, etcétera» y acaba «Fecho en Cu-
bels, a dos de julio mil sis-cents sexanta-sis. Don
Joseph de Lacasa, governador del marquesado de
Camarasa». Dita carta y firma, axí mateix diu
ell, testimoni, ésser scrita de lletra pròpria de dit
don Joseph de Lacasa. Y dix-o saber ell, testi-
moni, per haver rebudas moltas cartas en diffe-
rents occasions de dit don Joseph de Lacasa y
conèxer molt bé sa lletra y tenir-la molt en prà-
tiga. Y també dix ell, testimoni, ser dit don Jo-
seph de Lacasa de nació aragonès, per haver-li
ell mateix dit a ell, testimoni, que era fill natural
de un llogaret de //s.n.v // Aragó, cerca la ciutat
de Huesca, que ara no se li recorda lo nom de
dit lloch, y haver-ho oït dir a differens persones
ésser dit don Joseph de Lacasa aragonès.» Gene-
raliter autem, et cetera. Ad omnia dixit quod
non, sed quod fuit citatus et juratus, et cetera.
Fuit sibi lectum et perseveravit.

Dictus die et anno, Barcinone. Josephus Valls,
agricola ville de Camasa, Barcinone requestus,
testis qui citatus, juravit, et cetera, se dicere veri-
tatem, et cetera. Et interrogatus super contentis
in dicta supplicacione, eidem testi lecta, // s.n.r //
et dixit «que las cartas y firmas que se li són esta-
des amostradas de don Joseph de Lacasa, so és, la
firma feta en lo paper e o nominació de balle de la
vila de Camarasa, que comensa «Don Joseph La-
casa, governador del marquesat de Camarasa,
etcètera» y acaba «a vint-y-vuit de febrero mil
sis-cents sexanta-sinch. Don Joseph de Lacasa,
governador del marquesado de Camarasa», la
firma és de lletra pròpria de dit don Joseph de La-
casa y la carta que comensa «Al bayle de Cama-
rasa, etcètera» y acaba «Cubels, y abril vint-y-
quatre de mil sis-cents sexanta-sinch. Don Joseph
de Lacasa» és escrita y tota [...] de mà y lletra de
dit don Joseph de Lacasa. Y, axí //s.n.v // matex la
firma feta en las cridas que comensan «Ara oyats
tothom generalment, etcètera» y acaban «per
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los llochs acostumats de la present vila, a hont
menester sie. Don Joseph de Lacasa», dita firma
és de lletra pròpria de dit don Joseph de Lacasa.
Y també la carta que comensa «Haviendo reco-
nocido» y acaba «Fecho en Cubels, a dos de julio
mil sis-cents sexanta-sis. Don Joseph de Lacasa,
governador del marquesado de Camarasa», dita
carta y firma axí matex dix ell, testimoni, ésser
scrita de pròpria lletra de dit don Joseph de La-
casa. Y dix haber ell, testimoni, per haver-lo vist
scríurer differens vegadas y tenir molt en pràtica
sa lletra, per haver-ho tingut ell, testimoni, al-
guns me- // s.n.r // sos en sa casa. Y també li ha
oït dir differens vegadas a ell matex, dit don Jo-
seph de Lacasa, que era aragonès de nació, y ha-
ver-ho oït axí dir a moltes altres persones era
aragonès.» Generaliter autem, et cetera. Ad om-
nia dixit quod non, sed quod fuit citatus et jura-
tus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.

s.n.r Al baile de Camarasa

En virtud desta desarreste a Pere Sexan y a Joseph
Rafael, que esa orden havía dado a Pedrol para
que lo escribiera. Cubels y abril, 24, 1665. Don
Joseph de Lacasa.

s.n.r Noverint universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexagessimo primo [...], decima-
quinta mensis octobris intitulata, inter sextam et
septimam horas ante meridiem, presente et in hiis
vocato, rogato atque requisito me, Jacobo Rosell,
auctoritate apostolica notario ville Camarasie,
diocesis Urgellensis, et presentibus Petro Cixant,
Isidro Reverert, cultoribus dicte ville, et Francis-
co Segria, nuncio dicte ville, pro testibus ad ista
vocatis atque ad[...] honorabilis Antonius Joan-
nes Pedrol, major, agricola villa Cubellorum,
sindicus eiusdem ville, habens pro manibus suis
mandatum infrascriptum a curia nobilis domi-
ni dompni Josephi Lacasa, gubernatoris marchio-
natus Camarasie emanatum, et a suo assessor
Paulo Janer, utriusque juris doctoris emanatu
per Josephum Villa, notarium dicta curia firma-
tum, constitutus personaliter dictus Antonius Jo-
annes Pedrol, sindicus, coram et ante presenciam
Petri Morlans, Augustini Torras et Joannis Mor-
lans, agricolarum dicte ville Camarasie, et anno
presenti et currenti patiariorum universitatis
dicte ville Camarasie, in dicta villa reperti et
adinventi in platea Vacas del portal de [...], qui
dictus Pedrol, sindicus, dicto nomine dictis patia-
riis presentavit, intimavit et notificavit [...] dic-
tum et infrascriptum notarium sibi legi publice
petiit et requisivit intimari et notificari quod-
dam in scriptis mandatum huiusmodi thenor:
«De part del noble senyor don Joseph de Laca-
sa, governador general del marquesat de Cama-
rasa per lo excel·lentíssim senyor marquès, se-
nyor de dit marquesat, instant y requerint
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Antoni Joan Pedrol, major, pagès de la vila de
Cubells, com a síndich que és de dita vila sots
manament, com ab la present se fa, diu y mane
als balle y jurats de la vila de Camarasa que dins
deu dies primers vinents del dia de la presenta-
ció del present en avant, a ells fahedors, resti-
tuesquen tant lo bestià de llana com de pèl que
pinyoraren de la vila de Cubells en jornada de
octubre, lo que faran en pena de sinquanta lliu-
res, o que dins dit termini justes donen causes y
rahons als quals singuls y obligats no·i sian, ma-
nant-los sols les dites penes en tot sobreseguen
y res no incoen cosa alguna. Altrament, passat
dit termini, se passarà avant en la execució de
dites penes, com de justícia serà trobat fahedor.
Datat en Balaguer, de nostra cort, als 14 de oc-
tubre de mil sis-cents sexanta-y-tres. Vidit doc-
tor Janer, assessor, scriba curia marchionatus
Camarasie. Josephus Trilla, notarius.» Quodqui-
dem mandatus fuit oblatum et presentatum et
per me, dictum et infrascriptum notarium, de
verbo ad verbum litum [...] dictus Petrus Mor-
lans, patiarius predictus, nomine dicte universi-
tatis ville Camarasie, respondendo dixit quod re-
tinebat sibi terminum juris ad respondendum y
que se li fos donada còpia de dit manament y de
tot lo prosehit. Et incontinenti, cum dicta copia
pro manibus haberem, fuit sibi tradita et libera-
ta per me, dictum et infrascriptum notarium. De
quibus omnibus et singulis sic ut predicitur actis
dictis gestis atque sequtis respective dicti honora-
bilis Antonius Joannes Pedrol, sindicus, et Petrus
Morlans, nominibus quibus supra petierunt et re-
quisiverunt, et unus quisque pro sua parte requi-
sivit, quatenus de predictis publicum seu publica
conficerem instrumentum seu instrumenta, et
sibi et aliis cui interest ac interesse poterit dare et
liberari per me, dictum et infrascriptum nota-
rium, que fuerunt acta sub anno, die, mense et
hora ac loco predicto inter me, dicto et infrascrip-
to notario, et presentibus etiam testibus suprano-
minatis respectus ad premissa vocatis, rogatis spe-
cialiter assumptis, ut superius continetur.
Signum Jacobi Roselli, ville Camarasie diocesis
Urgellensis, auctoritate apostolica notarii publici
dicte ville, qui cum supradicti respective una
cum // s.n.v // [...] testibus respective presens inter-
fui, proprio calamo scripsit ins[...] et requisitus
pro parte illorum patiariorum ville Camarasie
clausit.

135 Sindicus ville Camarasie, Urgellensis diocesis,
/6r contra dominum Josephum de Lacasa, guberna-

torem marquionatus Camarasie. Originale pro-
cessus. In scribania majore Generalis Cathalonie.

Pateat universis quod anno a Nativitate Domini
millessimo sexcentessimo sexagessimo sexto, die
vero vigessima quarta mensis julii eiusdem anni,
intitulata, et cetera. Fuit oblata in scriptis, hu-
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militer presentata per magnificum Isidorum Gi-
labert, utriusque juris doctorem, sindicum ville
Camarasie, Urgellensis diocesis, suplicatio que-
dam thenoris sequentis.

«Molt il·lustres senyors. Lo síndich de la vila de
Camarasa representa a vostra senyoria que lo ex-
cel·lentíssim marquès de Cama- // s.n.v // rasa,
son senyor, los té creat per governador a don Jo-
seph de Lacasa, de nació aragonès, de tot lo dit
marquesat de Camarasa, lo qual, en dit nom,
exerceix la jurisdicció fent cada dia differens ac-
tes positius de aquella, com, entre altres, apar de
dos cartas scritas de sa mà y lletra que·s presen-
tan a vostra senyoria junt ab unas cridas firmadas
de dit governador. Y, axí mateix, un orde firmat
de dit governador a vint-y-quatre d’est abril mil
sis-cents sexanta-sis, ab lo qual desareste a Pere
Sexan y a Joseph Rafel, habitants en Camarasa.
Y se offereix la verificació de dita lletra, exhibint,
axí matex, un manament fet per dit governador
a catorse de //s.n.r //octubre mil sicents sexanta-
hu. Y per constitucions de Cathalunya està
prohibit que ningú, sinó los cathalans, pugan te-
nir y exercir, encara que ad tempus, officis, espe-
cialment de jurisdicció, com apar de la constitu-
ció primera, segona, quarta, onsena, dotsena,
setsena y altres aplicables, títol «Que officials en
Cathalunya sien cathalans», y de la contitució
catorse, títol «De persones prohibidas per regir
officis». De aquí clarament resulta que essent dit
don Joseph de Lacasa aragonès y, axí mateix, no
domiciliat en Cathalunya y exercint dit offici de
governador ab tota jurisdicció no pot en manera
alguna continuar dit offici, per contrafer-se a di-
tes cons- //s.n.v // titucions. Per tant, dit síndich
suplica a vostra senyoria, a qui specta exigir la
deffensa de dites constitucions e drets de la pà-
tria, sie de son servey axir a dita contrafacció en
la forma acostumada y disposada per generals
constitucions de la terra, que·u rebrà dit síndich
a singular gràcia y mercè de la mà de vostra se-
nyoria. Officio, et cetera. Altissmus, et cetera.
Llampillas. Oblata die decima cuarta julii mi-
llessimo sexcentessimo sexagessimo sexto in concis-
torio, et cetera. Et domini deputati, intervenien-
tibus dominis auditoribus compotorum,
commiserunt predicta magnificis assessoribus, qui
super supplica [...] provideant // s.n.r // et justicia
[...]trent. Bonaventura Vila, scriba major Gene-
ralis Cathalonie subrogatus.

Recepta die vigessima quinta augusti millessimo
sexcentessimo sexagessimo sexto. Inserantur pra-
ducta recipiatur informacio super verificacione
firma, et ea recepta fiat relacio. Sabater y Gleu,
assessor. Puig, assessor.»

Sequitur pa[...] dicti magnifici Isidori Gilabert,
utriusque juris doctoris, in dicte ville Camarasie.

Die vigessima nona mensis maii anno a // s.n.v //
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo se-
xagessimo sexto, Barcinone. Joannes Torras, agri-
cola ville Camarasie dicoesis Urgellensis, sindi-
cus, procurator et actor legitime constitutus
personis dicte ville Camarasie, cum facultate
substituendi et de illius mandato in quo de dicta
substituendi facultate plena sit mencio, constat
instrumento recepto penes Jacobum Rossell, nota-
rium publicum dicte ville, die decima mensis
aprilis, anno a Nativitate Domini millessimo se-
xantessimo sexagessimo tercio, ideo, volen(s) uti
de dicta facultate substituendi et ea utendo, subs-
tituit et ordinavit procuratorem suum seu dicte
universitatis et singularium // s.n.r // persona-
rum eiusdem certum, et cetera, ita quod, et cete-
ra, magnificum Isidorum Gilabert, utriusque
juris doctorem, presentem, ad omnes littes sive
causas [...] cum amplissimo et solito litium [...]
facultatibus et potestatibus expressis, jurandi de
calumnia, et cetera, cautiones quascumque tam
juratorias quam fidejussorias prestandi, et cete-
ra, clama et retroclama exponendi, et cetera, exe-
cuciones quasvis instandi, et cetera, in quorum,
et cetera. Testes sunt Josephus Cervera, notarius
publicus et de colegio notariorum regiorum, et Jo-
annes Ossona, scriptor Barcinone. De premissis fi-
dem facit Joannes Cortes, regia auctoritate nota-
rius publi- //s.n.v // cus et de collegio notariorum
Barcinone, vice et loco discreti Bernardi Fama-
da, eadem auctoritate connotarii me[...] a pre-
senti civitate absenti.

Los assessors y advocat fiscal del General infras-
crits, vista la suplicació presentada per lo síndic
de la vila de Camarassa; vista la comissió per
vostra senyoria feta que dits assessors fesen rela-
ció en scrits; vistos los papers y scripturas men-
cionadas en dita suplicació; vistas las constitu-
cions expressadas en la mateixa suplicació y
altres aplicables; vist tot lo que se havia de vèu-
rer, attès ab las constitucions 1, 2, 4, 11, 12 y
16, títol «Que officials en Cathalunya sian ca-
thalans» y de la constitució 14, títol «De perso-
nes prohibidas de regir officis» y altres aplica-
bles està expressament disposat que ningú que
no sie verdaderament y sens ficció català puga
obtenir en Catalunya offici algú, tant ab juris-
dicció com sens jurisdicció, lo que se és fins vuy
inviolablement observat; //s.n.r // attès dels dits
papers consta que don Joseph Lacasa, aragonès,
com a pretès governador d’est marquesat de
Camarasa cituat dins lo present Principat, exer-
ceix jurisdicció en dit marquesat fent diferents
actes de jurisdicció, lo que és contra la disposi-
ció de ditas generals constitucions, per ço diuen
y refereixan a vostra senyoria que lo exercir ju-
risdicció dit don Josef Lacasa dins lo present
Principat en dit marquesat de Camarasa és con-
tra la disposició de ditas constitucions, y que axí
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vostra senyoria deu opposar-se extrajudicial-
mentr a dita contrafacció, suplicant a sa mages-
tat, que Déu guarde, y a sa excel·lència lo repa-
ro de dita contrafacció per los medis a vostra
senyoria ben vistos, segons la disposició de las
generals constitucions, capítols y actes de Cort,
ús y styl de la present casa. Sabater y Gleu, asses-
sor. De Jalpi, fisci Generalis advocatus. Puig, as-
sessor.

135 Losa deputats y oÿdors de comptes del General
/7r de Cathalunya reberan dies ha, per mans del

molt reverent canceller, de orde de sa excel·lèn-
cia, una suplicació ho paper de part de Fran-
cesch Valerí y Joseph Ximenis y Monrodon, ca-
nonges de la Seu de Barcelona, de Francesch
Marçal, beneficiat de dita Seu, de Pau Puigrobí,
beneficiat de Santa Maria del Mar, fra Joseph
Bonet, religiós de Nostra Senyora del Carme de
la present ciutat, Andreu Puig, de la companyia
de Jesús, don Joseph de Pinós y Pere de Monta-
ner, donsell, tant en nom propi com de alguns
altres acrehedors censalistas del General de Ca-
thalunya contenint, en effecte, que per dever-se
als acrehedors censalistas setse pencions de sos
censals, la major part dels acrehedors són comu-
nitats, iglésies, monestirs y altres obras pias y
personas nobles. Y, per restar la paga de ditas
pensions, restan los sufragis y altres pies institu-
cions, y les personas nobles tenen falta de sus-
tento, per tenir-lo la major part de ells ab cen-
sals sobre lo General. Y que per lo servey y
reparo de ditas cosas, si bé per part dels acrehe-
dors repetidas vegadas se avia representat als de-
putats premeditassen algun sufficient medi, no
se ha aconseguit remey ni reparo algun ni se són
obviats gastos que·s podian escusar, ni aplicadas
més diligèncias de las acostumadas en- //135/7v
// [...] dels drets y crèdits del General. Ans bé,
se an pagats molts deutes menos privilegiats que
los dits censals, essent axí que la ciutat de Barce-
lona, y a son exemple les demés universitats,
han procurats medis per a la satisfacció de sos
acrehedors ajustant-se ab aquells, separant un
cos de la hasienda y destinant-la per la paga. Y si
algunas an tingut descuÿt en això són estadas
compellidas ha fer-o per los ministres de la ma-
gestat. Y sols lo General, qui, salvada proporció,
fa més censals y deu més pensions, fins ara no se
ha experimentat aja pres expedient algú el que
an usat los demés comuns, lo que ha obligat a
dits acrehedors juntar-se diferents vegadas y ha
representar a dits deputats y oÿdors lo sobradit
per a què se servescan carregar ab deguda atten-
ció en lo reparo dels danys que se seguexen al
servey de Déu, de sa magestat, monestirs y per-
sonas nobles de la omissió de aquell, y que ab
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tota prestesa se tractàs del modo que se aurà de
tenir per a acudir ab alguna quantitat certa, se-
parant aquella del demés que ha menester lo
General per la paga dels gastos precisos y neces-
saris, excusant los que són excusables, ab ad-
vertència que, prosehint dits deputats y oÿdors
ab la remissió que sos predecessors, van deter-
minar acudir a superior y no deixar diligència
fins que obtingan dit fi, com més llargament es
de vèurer de dita suplicació lo paper. A la qual
responent dits deputats y oÿdors, advertexan
primerament que, molt temps antes que se·ls
presentàs dita suplicació y després del [...] de
son càrrech y offici de deputats y oÿdors, an, per
moltas vegadas, premeditat medis per acudir //
135/8r // a la satisfacció de dits acrehedors cen-
salistas procurant los medis més proporcionats
per dita satisfacció, segons lo tenor de las gene-
rals constitucions, capítols de Cort y possibilitat
de la Generalitat, condolen-se no aver pogut
fins ara acudir ha alguna paga, per los accidents
ha succehit, com són ben públichs y notoris.

Secundo. En quant al que·s diu de no aver-se pa-
gadas fins dos pencions després de la reducció a
la obediència de sa magestat, se respon que les
pensions pagadas comunament per lo menos
són tres. Y encara molts dels acrehedors an co-
bradas moltas pensions antes del orde que no·s
comensàs la paga de un any fins clos lo antece-
dent. Las quals comptadas serian cerca ho més
de quatra las anyadas, que són dos-centas mília
lliures ho més. Y que·s degan quinse ho setse
pensions no és culpa dels deputats y oÿdors del
present trienni, ni dels passats, segons és de
crèurer no sols per la pre[...] que tots los depu-
tats tenen lo degut cuydado, segons la obligació
de son offici, sinó que, principalment, per causa
y rahó de las guerras passadas, essent molt noto-
ri que, per rahó de aquellas, en lo servey de sa
magestat des de la reducció a sa obediència, ab
tercios de soldats y altres serveys, se són gastats
los restants emoluments de la Generalitat des-
prés de pagats los ordinaris y forsosos gastos del
General, sens que·s puga dir aver fet gastos
supèrfluos ab la forma que·s gastava quant la
Generalitat estava pròspera. Com també que se
ajan pagats deutes //135/8v //menos privilegiats
que los censals, perquè lo cert és que los gastos
supèrfluos se ha procurat y procura evitar y tots
los deutes que·s pagan són censals ho altres que
no·s podan escusar.

Tercio. En quant al que·s diu que la ciutat de
Barcelona y a son exemple les demés universi-
tats, han procurat ajustar-se ab sos acrehedors,
separant un cos de hasienda y destinant-lo per la
paga de aquells, etcètera, se respon que·s deu
considerar molta differència entra lo General y
demés universitats en la forma de poder-se ajus-
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tar ab los demés acrehedors, per dos principals
rahons. La primera, perquè los deputats sols són
administradors de les pecúnies y drets del Gene-
ral, tenint per la Cort general y capítols de
aquesta disposada la forma en què y com an de
distribuir las pecúnies del General, la qual no
poden pervertir sens nova disposició de Cort, lo
que no és en la ciutat de Barcelona y demés uni-
versitats, les quals tenen la administració líbera,
de manera que poden mudar y innovar tot lo
que·ls apareix convenient per la bona adminis-
tració de la universitat. La segona y més princi-
pal, perquè totas las universitats, quant ab los
emoluments ordinaris no abastan a la satisfacció
dels salaris de sos officials y crèdits de sos acre-
hedors, se imposan nous drets y imposicions,
com en effecte ho han fet totas las universitats
que han fetas concòrdias ab sos acrehedors, lo
que no és permès als deputats, // 135/9r // que,
com sols la Cort general puga imposar nous
vectigals y drets en Cathalunya y com lo Gene-
ral aja disminuït en sos drets per las comunas ca-
lamitats de la guerra, per las quals ha perduts los
emoluments dels comptats de Rosselló, que uns
anys ab altres importavan passadas de onse mília
lliuras, y los que restan en lo Principat no se
arrendan en molt del que antes se arrendavan,
en tant que per avuy los emoluments del Gene-
ral no arriban ha vuytant mília lliuras per any,
important en temps passat [...]. Y així, no apa-
reixent practicable eix medi, no·l han proposat
los deputats y oÿdors a sos acrehedors, ni hi ha
rahó de culpar-los per no aver fet axò.

Quarto. Se adverteix y respon que los deputats y
oÿdors que de present són no deixan ni de fer
totas les degudas diligèncias per la exacció dels
drets y emoluments del General, con és estat
ben menester, per acudir a molts gastos extraor-
dinaris que han succehit, a tothom notoris, sens
que los deputats del trienni passat los deixassen
diners alguns cobrats, antes bé, han hagut de
pagar alguns albarans que dits deputats del
trienni passat avian firmats ha alguns acrehedors
censalistas. Y també és prou notori lo cuydado
de dits deputats y oÿdors del present trienni per
a què no·s gaste supèrfluament de les pecúnies
del General, avent, per dita rahó, tinguts molts
enfados. Y no sols tenen lo degut cuydado dits
deputats en la exacció dels drets ordinaris, sinó
també dels drets y crèdits del Gene- //135/9v //
ral atrassats y endarrerit, avent per dit effecte or-
denat se fassen fer degudas diligèncias. Y encara
que sia diligensiant-o en temps y oras extraor-
dinàries.

Finalment, los dits deputats y oÿdors, en execu-
ció de son desig y voluntat de donar satisfacció
als acrehedors censalistas y trobar medi y forma
convenient, han comès al oÿdor ecclesiàstich

que·s confereixi ab dits acrehedors per a vèurer
y discórrer lo modo, forma y medi més conve-
nients segons las generals constitucions y capí-
tols y actes de Cort, com de aquells no·s pugan
apartar dits deputats, offerint posar en execució
tots aquests que seran més [...] segons constitu-
cions y capítols de Cort.

135 A
/10r

Su magestad, Dios la guarde, con despacho de 3
de agosto, ha sido servida de mandarme dezir
que, haviendo visto las razones que por parte de el
consistorio de la Diputazión se le representaron
en el papel que vuestra señoría me dió y yo puse en
sus manos, fundando la que vuestra señoría tiene
para pedir a don Pagano Doria, governador de
las galeras de la esquadra de Génova, la libertad
de Juan Carrer, franzés, que está detenido en la
galera de Sierra por buena boya, // 135/10v // ha
resuelto y mandado dar orden por estado a don
Pagan Doria para que de luego libertad al dicho
Juan Carrer, de que aviso a vuestra señoría, que
guarde Dios muchos años. Barcelona, 17 de se-
tiembre de 1666. Don Vizente Gonzaga.

Señores diputados del General de Cataluña.

135 B
/11r

Don Vizente Gonzaga, lloctinent y capità gene-
ral.

Venerables, nobles y amats de la real magestat
los deputats y ohidors de comptes de la casa de
la Deputació del General de Cathalunya en Bar-
celona residints. La reyna governadora, nostra
senyora, que Déu guarde, és estada servida en-
viar-nos un real orde firmat de sa real mà y des-
pedit en deguda forma de la Real Cancelleria
del Consell Supremo de Aragó, que·s del tenor
següent.

«La reyna governadora. Spectable don Vicente
Gonzaga, de mi consejo de guerra, mi lugarte-
niente y capitán general. Con vuestra carta de
doze de deziembre del año passado de 65 recibí un
papel del doctor don Miquel Cortiada, mi aboga-
do fiscal patrimonial, y los demás de la pretención
que tiene el doctor Juan Argila, escrivano mayor
de la Generalidad desse Principado, de tocarle la
provisión del officio de escriviente ordinario de la
escrivanía mayor, que vaccó por muerte de Ge-
rónymo Galí, en que también suplicaron los dipu-
tados, en carta de 15 de marso del año 64, al rey,
mi señor, que haya gloria, que por no haverse echo
mensión deste officio en las órdenes que fue servi-
do dar sobre la disposición de los de aquella casa,
mandasse declarar en quanto a éste su real vo-
luntad. Y, haviendo visto y conciderado todo lo

1241

[ 1666 ]



que se offrece y ha representado dicho Argila, no
obstante ello, ha parecido declarar, como declaro,
que me toca la provisión del dicho officio de escri-
viente ordinario de dicha escrivanía mayor. Y
assí lo advertiréys a los diputados, con orden que
hagan terna y os la den dentro de treynta días, y
me la remitiréys luego con vuestro parezer para
que elija la persona que me pareciere, conforme a
lo dispuesto en quanto a los demás officios que
quedaron a mi provisión, de que en carta a parte
deste día se os previene. Y esta orden // 135/11v //
haréys se registre donde estan las demás desta cali-
dad, para que haya la noticia que conviene en
adelante. Datado en Madrid, a XIII de agosto
MDCLXVII. Yo, la reyna.

Vidit don Christophporus Crespi, vicecancella-
rius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit
don Georgius de Castellvi. Vidit Exea, regens. Vi-
dit don Michael de Çalba. Vidit don Josephus Ro-
meu, regens. Vidit don Antonius Ferrer. Vidit
Vilosa, regens. Vidit don Didacus de Sada, scre-
tarius.»

Y com sia just lo que mana sa magestat sia pun-
tualment obehit y executat, vos diem y manam
que, encontinent y dins lo termini dels trenta
dias que sa magestat té declarat ab son real orde
alt expressat, nos entregueu la terna dels subjec-
tes se us offeriran del dit offici de escrivent ordi-
nari, per a què aquella pugan remètrer a sa ma-
gestat y provehesca lo que més convinga a son
real servey, que és sa real voluntat y nostra. Da-
tat en Barcelona, a X[...] de setembre de
MDCLXVII. Don Vizente Gonzaga.

Vidit don Francisco de Pons, cancellarius. Anto-
nius Reart. In curie locumtenentis, quinto, folio
CXXIII.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohi-
dores de qüentas de la Generalidad de Cathalu-
nya que pongan en execución la orden de su ma-
gestad arriba expressada.

136r A

Excel·lentíssim senyor.

Losa deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència que han tingut notícia que don Josef
Lacasa, natural del regne de Aragó, com a
pretès governador del marquesat de Camarasa,
cituat dins lo present Principat, fa y exerceix en
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dit nom differents actes de jurisdicció en dit
marquesat, pretenent lo síndich de la vila de Ca-
marassa que lo exercir la jurisdicció està contra
la disposició de las generals constitucions, que
disposan que, en Cathalunya, ningú no sia ca-
thalà nat y domiciliat en ella puga obtenir nin-
gun offici ni exercir acte de jurisdicció, han acu-
dit a dits deputats y oÿdors perquè isquessen,
com tenen obligació, al reparo de dita contra-
facció. Y com, excel·lentíssim senyor, a dits de-
putats y oidors age plenament constat que dit
don Joseph Lacasa, en dit nom de governador,
exerceix jurisdicció en dit marquesat, lo que és
expressament contra la disposició de las consti-
tucions 1, 2, 4, 11, 12 y 16, títol «Que tots los
officials en Cathalunya sien cathalans», y de la
constitució 14, títol «De personas prohibides
regir officis» y altres aplicables, per ço dits //
136v // deputats y oidors, a qui toca per rahó de
son offici cuydar de la observansa de las generals
constitucions, supplican extrajudicialment a
vostra excel·lència sie servit manar que don Jo-
seph Lacasa cesse de exercir jurisdicció en dit
marquesat y revocar los procehiments y actes de
jurisdicció que injustament ha fet, segons dis-
posició de las mateixas generals constitucions,
en particular de la constitució «Poch valdria»,
vulgarment dita «De la observança», que los
dits deputats o rebran a singular mercè de la mà
de vostra excel·lència.

s.n.r Araa hojats tothom y generalment que·us noti-
fiquen y fan a saber, de part del il·lustre senyor
don Joseph de Lacasa, governador del marque-
sat de Camarasa per lo excel·lentíssim senyor
don Emmanuel de los Cobos y Luna, etcètera,
marquès de Camarasa, que com sie estat, davant
dit senyor governador (y) lo honorable balle de
la vila de Cubells, per lo procurador fiscal de sa
cort y instant altres persones o persona, inpetit
Joan Alòs, pagès de Cubells, y acusat de alguns
crims y delictes per ell comesos y perpetrats, y
per ço se sia ocultat y ausentat de dita vila, per
tant dit governador, volent prossehir contra
aquell conforme és disposat per constitucions
de Cathalunya y usatjes de Barcelona, inseguint
la provisió feta per lo magnífich Joan Pau Janer,
doctor en quiscun dret, jutge y assessor ordinari
de dit marquesat, instant y humilment suppli-
cant lo dit dit procurador fiscal de dita cort y la
part ofesa en los delictes per aquell perpetrats,
ab thenor de la present publica crida, cita y
amonesta al dit Joan Alòs que dins deu dies pri-
mer vinents del dia de la present públic crida en
avant, immediatament comptadors, comparega
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y aje comparegut personalment devant dit se-
nyor governador y son ordinari assessor en la
present vila de Cubells per a respòndrer y donar
rahó a les coses de las quals, per lo dit procura-
dor fiscal y part instant, és estat impetit y acusat,
ab comminació que si no compareixerà dins lo
dit termini, com és dit, serà bandejat y provehit
contra ell, segons que per ditas constitucions y
usatges està disposat y de justícia serà trobat fa-
hedor [...] absència, en res no obstant més con-
tumàcia. Exigint [...] coses sien a tothom notò-
ries y d’ellas no·s puga ignorància al·legar, mana
dit senyor governador ésser feta y publicada la
present pública crida per los llochs acostumats
de la present vila, ha ont menester sia. Josephus
de Lacasa.

Vidit Janer, assessor ordinarius.

138 A
/1r

Sertificoa y fas fe jo, abaix firmat, com, segons
los llibres del aposento de mon offici, no·s troba
que Salvador Soler dega quantitat alguna al Ge-
neral. En fe de les quals fas la present, de mà
agena, firmada de la pròpria. Vuy a 15 de set-
tembre 1666. Erasme de Lana y Fontanet.

138 Excel·lentíssim senyor.
/2r

Losb deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen que a 31 de agost passat lo
molt reverent conseller, de orde de vostra ex-
cel·lència, entregà una carta real de la reyna,
nostra senyora, que Déu guarde, datada en Ma-
drid a 27 de juliol proppassat, contenint la peti-
ció fa dit Martí Fontanet, tauler del General de
Tarragona, de poder renunciar dit offici en fa-
vor de Francisco Cortada, natural de dita ciu-
tat, ab orde de què los dits deputats diguessen
lo que se·ls offerís. Y, cumplint dits deputats lo
que vostra excel·lència és estat servit manar-los,
representan a vostra excel·lència que dit Fonta-
net, ja en altra ocació, tingué la mateixa preten-
ció, per lo que donà memorial a sa magestat,
que està en glòria, lo qual fou servit, segons
avisà a dits deputats lo excel·lentissim senyor
marquès de Mortara, lashoras lloctinent y ca-
pità general, // 138/2v // ab son billet de 31 de
mars 1660, manar que los deputats informas-
sen, com ho feren ab embaxada donada a sa ex-

cel·lència a 28 de abril del mateix any, còpia de
la qual se presentà a vostra excel·lència y de dit
billet. Y, vistas per sa magestat las rahons repre-
sentaren los deputats fins vuy, no és estat servit
manar pèndrer resolució en la matèria, fent
mercè al Principat que los capítols de Cort fos-
sen observats; y en quant al que diu ara dit
Fontanet de què altres officials del General han
fet semblants renunciacions, se diu que, si bé
molts officials y los nomenats en son memorial
ho han pretès, però sa magestat may és estat
servit concedir-o, per ço dits deputats suplican
a vostra excel·lència sie servit representar a sa
magestat ditas cosas, a effecte de què sa mages-
tat sie servida pèndrer la resolució més conve-
nient a son real servey, manant observar los ca-
pítols de Cort.

141 Ilustrísimoa señor.
/1r

No ha vajado aún al consistorio la carta de vues-
tra señoría que puse en manos de la reyna nuestra
señora, sobre que mandé se haga bolsa del officio
de escriviente ordinario de la escrivanía mayor.
Pondré también en sus manos la que recibo oy de
vuestra señoría en orden a que se nombre visita-
dor para visitar los ministros reales de essa pro-
vincia y de una y otra solicitaré el buen despacho,
como pide mi obligación. El memorial que di en
la Inquisición, de que avisé a vuestra señoría en
carta de 11 del passado, fue en nombre de los que
estan presos por el omicidio de Juan Matheu, para
que tomándoles la confesión ambas jurisdicciones
los saquen con fianza de aquellas cárzeles. Ha pe-
dido el consistorio presente el poder que para esto
tengo de dichos presos y, respondiendo no lo tenía,
porque no les davan lugar a que hablasen con na-
die, se ha resuelto baya orden para que les permi-
tan dar este poder y tengo esperanza de que se ha
de concluyr este negocio. No se offreze otra cossa de
que avisar a vuestra señoría ilustrísima. //141/1v
// Guarde Dios a vuestra señoría largos años en
su mayor felicidad. Madrid, a 2 de octubre 1666.
Ilustrísimo, et cetera, beso las manos de vuestra se-
ñoría. Juan Francisco Pujol.

141 Memorialb dels subjectes que los deputats y oÿ-
/2r dors de comptes del General de Cattalunya pro-

posan a sa magestat, Déu la guarde, per lo offici
de scrivent ordinari de la scrivania major de la
casa de la Deputació del General de Catalunya,
que vacca per mort de Gerònim Galí, notari, lo
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qual vuy Ramon Mas, notari, obté per lo ínte-
rim en virtut de privilegi del lloctinent de sa ma-
gestat en lo present principat de Catalunya. La
qual proposició fan en virtut de decret real y són
los següents: Ramon Mas, notari; Salvador Es-
telella, notari; Francisco Viader, notari. Datat
en Barcelona a VIIII de octubre MDCLXVI. Bona-
ventura Vila, scrivà major del General de Cata-
lunya.

142 Don Vicente Gonzaga, lloctinent y capità gene-
/1r ral

A

Venerablesa, nobles y amats de la magestat los
diputats y ohidors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Cathalunya en Barce-
lona residints.

La reyna governadora nostra senyora, que Déu
guarde, és estada servida enviar-nos un real
orde, firmat de sa mà y despedit en deguda for-
ma de la Real Cancellaria del supremo Consell
de Aragó, que és del tenor següent:

«La reyna governadora.

Spectable don Vicente Gonzaga, de mi consejo de
guerra, mi lugarteniente y capitán general. En
nombre de los diputados y ohidores de qüentas del
General desse Principado, se me ha representado
que murió Bonaventura Closa, que tenía el offi-
cio de sobrecojedor del General de la parte de Le-
vante, que era de los de gracia y provehian los di-
putados en persona de los tres estamentos. Y,
haviendo dispuesto el rey mismo, que haya gloria,
en el privilegio de la confirmación de las genera-
les constituciones y capítulos de Corte de diez y
nueve de enero de 1654 que de los officios de gra-
cia se hiziessen bolsas para extraher dellas por
suerte personas para servirlos, deste officio de so-
brecojedor no se ha echo bolssa, por no haver vac-
cado desde la reducción hasta agora, y me supli-
can mande señalar el número de los que huvieren
de entrar en ella y las que han de proponer para
formar dicha bolssa, de que me ha parecido ad-
vertiros. Y que siendo, como es, este officio uno de
los que el rey mi señor se reservó a provisión suya,
será bien lo advirtáys a los diputados, ordenán-
doles propongan luego personal en la forma que
está dispuesto. Y como se os a [...] en carta de pa-
ssado y vos me remitiréys la proposición que hizie-
ren junto con vuestro parecer y noticia del valor
deste officio, para que, entendido todo, mande
proveherse en quien más convenga. Datada en
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Madrid a XVI de setiembre MDCLXVI. Yo, la rey-
na.

Vidit don Christoforus Crespi, vicecancellarius.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don
Georgius de Castellvi. Vidit Exea, regens. Vidit
don Michael de Çalba. Vidit don Josephus Romeu,
regens. Vidit Ferdinandus ab Heredia, regens.
Vidit Vilosa, regens. //142/1v // Vidit don Anto-
nius Ferrer. Don Didacus de Sada, secretarius.»

Y com sia just que los reals ordes de sa magestat
sian ab tot effecte cumplits y executats, vos
diem y manam que encontinent, sens mora ni
dilació alguna, poseu en execució lo prechalen-
dat y real orde, proposant personas en la forma
que està disposat, per a què aquellas pugam
remètrer a sa magestat y provehesca lo que més
convinga a son real servey. Datat en Barcelona,
a VII de octubre de MDCLXVI. Don Vicente
Gonzaga.

Don Franciscus de Pons, cancellarius. [...] Anto-
nius Reart. In curia locumtenentis, quinto, folio
CXXXII.

Vuestra excel·lència manda a los diputados y ohi-
dores de qüentas del General de Cathalunya que
pongan en execución la orden de su magestad
arriba expressada.

142 B
/2r

Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Catalunya pro-
posan a sa magestat, Déu la guarde, per lo offici
de sobrecullidor del General de la sobracol·lecta
de la part de Llevant del General del principat
de Cattalunya, que vacca per mort de Bonaven-
tura Closa, últim possessor de aquellb y són los
següents: Benet Pelegrí, Genís Vidal, lo doctor
Fèlix Boneu. Datat en Barcelona als XIII de oc-
tubre MDCLXVI.

142 A
/3r

Inc Dei nomine, Amen. Sea a todos notificado
que yo, don Joseph de Lanusa infrascrito, residen-
te en la ciudad de Caragoca, no revocando los
otros procuradores por mi antes de hora constitui-
dos y nombrados, constituyo y nombro procurador
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mio a Jaime Saones, procurador, causídico de la
ciudad de Barcelona, residente en aquella, absen-
te, bien así como si fuese presente, especialmente y
expressa para que por mi y en nombre mío pueda
el dicho procurador parecer y parezca en quales-
quiera audiencias, cortes y tribunales y ante qua-
lesquiere señores jueces, oficiales y personas y ante
quien combiniere y fuere necesario, y revocar y
re[...] qualesquiere procedimientos, acciones y co-
sas que yo, dicho otorgante, como gobernador del
excelentísimo señor marqués de Camarasa, hu-
biere hecho, dicho y exercido tocantes y pertene-
cientes a la jurisdicción de dicho señor marqués, y
como gobernador suyo de dicho estado de Cama-
rasa o en otra qualquiere manera y contra las
constituciones y leyes del principado de Cataluña.
Y dichos procedimientos, acciones y cosas darlos
por revocados y nulos y de ningún efecto ni valor
más que si hechos por mi no hubieran sido, y apar-
tarse de aquellos y del otro de ellos. Y esto de la for-
ma y manera y con las atendencias, razones y de
la forma y manera que a otro procurador pare-
ciere y fuere bien bisto, hasiendo y otorgando uno
o más actos de rebocación y separación della for-
ma y manera que combiniere y fuere necesario y a
otro procurador vien bisto y placiente, que para
todo ello le doy todo mi poder, tan cumplido y vas-
tante qual se requiere y yo le tengo y darle puedo y
devo, de tal manera que por falta de poder no
dexe de surtir [efec]to todo lo que por el otro mi
procurador, en razón de lo sobredicho, [...] hecho y
otorgado, lo qual prometo y me obligo no revocar
[... n]i en tiempo alguno la obligación que a ello
hago de mi persona y todos mis //142/3v // bienes,
así muebles como sitios donde quiere, havidos y por
haver. Ffecho fue aquesto en la ciudad de Cara-
goca a veynte y siete del mes de setiembre del año
contado del nacimiento de Nuestro Señor Jesu-
christo de mil y seyscientos setenta y seys, siendo a
ello presentes por testigos Martín Juan de Labalsa
y Blas Asensio [...], havitantes en la dicha ciudad
de Caragoca. Las firmas que de fuero se requie-
ren estan en la nota original de esta procura.

Sig(+)no de mi, Juan Francisco Ybanez de Stoiz,
notario del número de la ciudad de Caragoca,
qualo sobredicho presente fe y et [...] Nos, los nota-
rios que avajo signamos, hazemos ffe y verdadera
relación que Juan Francisco Ybanez de Stoyz, no-
tario de cuya mano y signo ba signado y en públi-
ca forma sacado el susodicho instrumento público
de poder, al tiempo y quando aquel testifico y en
pública forma saco. Y antes, por muchos años des-
pués acta, de presente continuamente a sido y es
notario del número de la dicha ciudad de Cara-
goca y a los actos por él testificados como notario
sobredicho que es, fiel y legal, y en pública forma
sacados, como lo sta el susodicho, se les a dado y
deve dar entera ffe y crédito, así en juycio como
fuera del, en testimonio de lo qual dimos la pre-

sente en la dicha ciudad de Caragoca a veynte
ocho dias del mes de setiembre del año mil seys-
cientos sesenta y seys.

Sig(+)no de mi, Juan Francisco Fernández de
Moreno, domiciliado en la ciudad de Caragoca
del reyno de Aragón, [...] autoridad real por to-
das las tierras, reynos y señoríos del rey nuestro se-
ñor público notario, que lo sobredicho certifico y
signo. // s. n. r // Sig(+)no de mi, Antonio Pujol,
domiciliado en la ciudad de Zaragoza del reyno
de Aragón y, por autoridad real, por todo el dicho
reyno público notario que lo sobredicho certifico.

143r La reyna governadora

A

Spectablea don Vicente Gonzaga, de mi consejo de
guerra, mi lugarteniente y capitán general.

En el papel que me remitió, con carta de 31 de ju-
lio, y os dieron los diputados con occasión de la li-
bertad de Juan Carrer, que está como buen boya
en las galeras de Génova, representan que dife-
rentes vizes os han instado que las galeras que lle-
gan al muelle dessa ciudad, en caso de desembar-
car mercaderías y venderlas en la marina fuera
la cuenta della, paguen los derechos que deben de
General y Bolla según la disposizión de los capítu-
los de Corte y, en particular, del 27 de las cortes
del año 14[..] y el 13 de las cortes del año 1595.
Respecto del exceso que ay en esto y porque, como
sabéys, el rey mi señor, que haya gloria, conside-
rando el daño que por el abuso que hay [...] la Ge-
neralidad en sus derechos, fue servido encargaros
y mandaros por su real carta de 4 de setiembre del
año passado de 65, cuya copia os remito, que por
los medios más eficazes que se os offreziesen procu-
rássedes el remedio para que se evitassen este y
otros inconvenientes que de su motibo pueden re-
sultar, y es justo que assí se haga y que no se deje
esto a la contingencia ni al conocido prejuhizio
que la Generalidad rezibe en la continuazión
deste abuso. Me ha parezido repetíroslo en esta
para que, teniendo la mano en su cumplimiento,
como os encargo y mando, ni se dé lugar a que este
excesso se permita ni la Diputación tenga motivo
de bolber a hazer instanzia más de las hechas, en
que seré servida. Datada en Madrid, a V de agos-
to MDCLXVI. Yo, la reyna.

Don Didacus de Sada, secretarius.

Al virrey de Cathaluña.
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145r A

Dea orden de vuestra señoría pusse, en días passa-
dos, en manos de la reyna nuestra señora dos car-
tas. En la una se suplicava mandasse hazer bolsa
del officio de escriviente de la escrivanía mayor y
en la otra se embiase visitador para los officiales
reales dessa provincia. Hanse visto ambas y en la
primera se dize que se guarde lo resuelto, esto es
que vuestra señoría embie terna para la provisión
de este officio, y sobre la segunda se escrive al señor
virrey para que informe si tiene necesidad esse
Principado de que vaya visitador. Dízese que se
buelve a tratar de las treguas con Portugal por
tiempo de 30 años.

Ayer se dijo en esta corte que la mayor parte
de Londres se ha abrassado con tanto vigor que
no la pudieron remediar y se habla con variedad
sobre si los olandeses, por la enemistad que tie-
nen, fueron autores de este incendio. Este correo
no he recivido carta de vuestra señoría. Guarde
Dios a vuestra señoría en su mayor felicidad.
Madrid, a 9 de octubre 1666. Ilustrísimo señor,
beso las manos a vuestra señoría. Juan Francisco
Pujol.

146r Die vigesimaoctava, mensis februarii anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo qua-
dragesimo sexto. Barcinone. A.

Egob, Jacobus Bracio, tapinerius, civis Barchino-
ne, cursor sive correu Generalis principatus Ca-
thalonie, gratis, et cetera, constituo et ordino pro-
curatores meos certos, et cetera, ita quod, et
cetera, dominam Susannam Bracio, uxorem
meam, Franciscum Carreras, sartorem, Petrum
Roca, blanquerium, et Jacobum Saones, textorem
lini, cives Barchinone, scilicet, dictum Francis-
cum Carreras presentem alios vero absentes, et ce-
tera, et quemlibet vestrum in solidum, et cetera,
ad videlicet, pro me et nomine meo dictum meum
officium cursoris sive de correu Generalis Catha-
lonie, quod ego habeo et possideo cum omnibus ju-
ribus et pertinenciis illius universis, in manibus
et posse ad illustrium dominorum deputatorum
et auditorum compotorum dicti Generalis Ca-
thalonie, vel alterius cujusvis persone seu persona-
rum, cui seu quibus provisio dicti offici pertineat
et seu de aliis potestatem habeant, renuncian-
dum et cedendum in favorem alterius cujusvis
persone vobis, dictis procuratoribus meis et quem-
libet vestrum, benevise, dictamque renunciacio-
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nem admitti, petendum, supplicandum et requi-
rendum et pro inde quascumque supplicaciones
dictis admodum illustribus dominis deputatis et
aliis quibusvis personis dandum, offerendum et
presentandum, et pro predictis et eorum occasione
alias quaecumque instrumenta, tam de dicta re-
nunciacione quam presentacione seu presentacio-
nibus dictarum supplicacionum utilia et necessa-
ria, vobisque dictis // 146v // procuratoribus meis
constitutis, seu altero vestrum bene visas, fieri fa-
ciendum, petendum, instandum et habendum.
Et demum [...], et cetera, promitto habere ra-
tum, et cetera, et non revocare, et cetera, sub bo-
norum meorum omnium obligacione. Actum, et
cetera. Testes sunt magnificus Josephus Quinta-
na, civis honoratus Barchinone; Raymundus Ro-
ger, mercator, civis Barchinone, et Petrus Paulus
Riera, studens gramatice Barchinone residens.

In quorum fidem et testimonium premissorum,
manu propria scriptorum, ego Michael Marques,
auctoritate regia notarius, civis Barchinone, hic
me subscribo et meum solitum appono sig(+)num.

154r A

Sua magestad, Dios la guarde, ha sido servida de
mandarme escrivir el real despacho del thenor si-
guiente:

«La reyna governadora.

Spectable don Vicente Gonzaga, de mi consejo de
guerra, mi lugarteniente y capitán general.

El marqués de Castelrodrigo, governador y capi-
tán general de Flandes, ha representado lo que
conviene a mi servicio y al bien común de aquellos
estados que el comerzio que tienen con estos reynos
no se advierta por la vía de Olanda, Amburgo y
otras partes, con el embarazo que se les pone en los
puertos de España por el rezelo del contajio que se
padeze en algunos lugares de aquella provinzia.
Y lo que los fieles vasallos de Gante, Amberes,
Lila, Tornay y Valencianas y otras villas que han
estado y estan libres de contajio no padezcan ge-
neralmente por las que hay infectas. Para lo qual
ha ordenado el marqués que, en lugar de largar
los vajeles en el puerto de Ostende, larguen en
Plasquendal, donde no ha, havía ni hay contajio,
y que passen de allí a la mar sin tocar en aquellas
villas, llevando certificaziones //154v // jurídicas
de los lugares de donde salieren. Y porque he re-
suelto, con atención a lo referido, que en todos los
puertos de estos reynos se admitan los navíos que
salieren de dicho puerto de Plasquendal y las per-
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sonas que en ellos vinieren y las mercaderías, sien-
do fabricadas en Gante, Amberes, Lila, Tornay y
Valencianas y otros de aquellos estados que estu-
viessen libres de contagio, trayendo patentes legí-
timas de los magistrados de que son fabricadas en
los mismos lugares donde hay sanidad y que dere-
chamente han salido de ellas y conducidas al di-
cho puerto de Plusquendal y embarcarse en él,
donde hay sanidad actualmente. Y que de él han
salido en derechura y no han tocado en ninguno
de los puertos de Ostende, Poursal, Neoport ni
Dunquerque, donde hay contajio. Y como (no) se
ha avisado antes de aora y ni que después de haver
salido de Plasquenbal se han introducido ni onde-
ado en los dichos navíos mercaderías algunas que
hayan salido de los puertos infectos del contajio, ni
mesclado ni comunicado en el camino con otros
navíos que vengan de partes infectas, ha pareci-
do avisároslo para que lo tengáys entendido y deis
las órdenes que convengan para que se executen
en esta conformidad en los puertos de esse Princi-
pado, dexando, como dejo, a vuestra // s. n. r //
prudencia y arbitrio la prevenzión con que se hu-
vieren de recivir. Y si han de hazer alguna qua-
rentena, según la satisfacción o escrúpulo de los
testimonios que haveren, y belaréys mucho en que
no se desembarquen más mercaderías de las com-
prehendidas en las patentes y certificaziones de los
magistrados, por ser nezesarias todas estas pre-
cauziones para evitar los riesgos del contajio, que
tanto importa a la causa pública, en que havéis
de poner particular cuydado, como lo fio de vues-
tra atenzión y celo a mi servicio, que lo reciviré de
vos. Datada en Madrid, a XXIV de noviembre
MDCLXVI. Yo, la reyna. Don Didacus de Sada, se-
cretarius.»

En cuyo cumplimiento vuestra señoría se servirá
de dar las órdenes que combengan para su execu-
zión y resguardo de la salud pública, y dé Dios a
vuestra señoría muchos años, como puede. Barze-
lona, a 17 de deziembre de 1666. Don Vicente
Gonzaga.

Diputados y oydores del General de Cathaluña.

s.n.r Die a 12. A.

Pora parte de los arrendadores del derecho de gue-
rra se me ha dado el memorial incluso que remito a
vuestra señoría, para que, con la misma buena co-
rrespondencia que hize franquear el otro día, la
barraca del derecho de guerra disponga que sin
ninguna dilación se cubra y franquee la del Gene-
ral, a donde irá un arrendador y un escribano de

relazión, en conformidad de lo que se hizo por parte
de la Diputazión en la barraca del derecho de gue-
rra. Guarde Dios a vuestra señoría muchos años.
Dado 10 de enero 1669. Don Vizente Gonzaga.

Señor abad de Camprodón

158 B
/2r

Excelentísimoa señor.

Don Juan Homdedéu y Rafel Calvana, merca-
der(e)s, arrendadores del derecho de General de
guerra, disen que oy, die presente, que es a los dies
de henero, a su(r)tido regonexenta por las casas de
los botigueros de la presente ciudad. En una de
ellas se les ha dicho que en la casa del General tenia
el fraude que dichos arrendadores buscavan en
ella, por lo que supplican a vuestra excelencia di-
chos arrendadores sea de su real servicio mandar
dos diputados que dexin tomar en inventario, por
los ministros del derecho de guerra, el fraude está
por dicho derecho en la casa del General. Y, en caso
de recusación de vuestra excelencia, permisión
para que dichos officiales, en nombre de vuestra
excelencia, puedan tomar aquell, que lo recihirán
a singular gracia y merced, recivido de la real
mano de vuestra excelencia, et cetera.

158 C
/1r

Excel·lentíssimb senyor.

Los diputats y oidors de comptes del principat
de Cathalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència que lo dia de 5 del corrent foren ins-
tats de què en la barraca del nou impòsit e o del
dret de guerra, que·s fora, en la platja del mar de
la present ciutat,c hi havia algunes robes o mer-
caderies que devien dret de General y sens ser
aquellas manifestadas y, per consegüent, eren en
frau, instant que·s fes aprehensió d’elles. Y, si bé
los deputats y oidors, conforme los reals privile-
gis, capítols de Cort, usos y costums del Gene-
ral, podien fer aprehenció de las robas y merca-
deries eren en dita barraca sens manifestar, ab
tot, per ser dita barraca de sa magestat, que Déu
guarde, acudiren a vostra excel·lènciad enviante
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al doctor Joseph de Jalpí y Julià, advocat fiscal
del General,a suplicant a vostra excel·lència fos
de son real servey manar se’ls obrís dita barraca,
a effecte de fer regoneixensa en ella de las robas
serian allí recòndidas, per los arrendadors del
dret de guerra, sens ser manifestades. Y vostra
excel·lència, continuant las honras y mercès que
sempre han rebut de sa poderosa mà los dits de-
putats y oidors, fou servit donar lloch a què los
officials del General puguessen mirar si en dita
barraca hi havia robes o mercaderies acusades
sens ésser manifestades al General. Y, en esta
conformitat, lo noble don Juan de Marimon, re-
gent la Real Thesoreria, y lo doctor Gismundo
Boffill, altre dels escrivans de la casa de la Dipu-
tació, y Jaume Texidor, arrendatari, lo mateix
dia de 5b del corrent, anaren a dita barraca, en la
qual trobaren molt gran summa de pesses de es-
cots, sens que aquelles estiguessen en manifest
del General, essent veritat que per capítols //
158/1v // de Cort y ordinacions de diputats o oï-
dors, totes les mercaderies han de ser posades en
manifest dins 24 hores aprés de ésser arribades
en lo moll o port de la present ciutat y demés vi-
les y llochs a hont se descarreguin. Y dites pesses
de ascot restarenc en dita barraca y lo procurador
fiscal del General, ab tota diligència y cuidado,
establí fulminant lo procés del dit frau de [...] los
assessors del General.

Vehent los dits arrendataris del dret de guerra e
o nou impòsit a què se fes per confòndrer les
matèries, lo die de [...] del corrent, ab provesd

<motiu> de què en la casa del General y hauria
algunes mercaderies en frau del dit dret de
guerra, [...] los officials y aguazils, qui eren Ra-
fel Calvaria, arrendador del dret de guerra, lo
sotsveguer t. Fruny, cap de guayta,e y ab Juan
Forés, escrivà de racions, se conferiren a la mati-
nada en dita casa del General declarant que vo-
lien les claus del magatsem per regonèixer
aquell. De aquest fet tant nou y fins dit dia nun-
ca usat, estant los diputats y oidors enf consisto-
ri junts, foren acusats per los officials de la dita
casa del General, y ses senyories, considerant un
excés tan gran y prejudicial al General, veent lo
gran dany resultaria a les prerogatives de aquell,
tenint per molt cert que dits officials obraven
sens orde ni llicència de vostra excel·lència, qui
sempre procura conservar ab moltes veres las
prerogativas de la Generalitat y casa del Gene-
ral, enviaren a vostra excel·lència al doctor Lluís
Roger, altra dels asessors del General,g per a
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què, entès lo fet y lo sentiment gran tenien de
dit excés // 158/2 r // y poca atendència de dits
officials, fos servit vostra excel·lència manar que
aquells no pasessen avant, ans bé que se ixques-
sen de dita casa del General, a la porta del qual
estavan assentats y que causaven als naturals
molt gran admiració, per parèixer estaven allí de
guarda.

Estant dit doctor Lluís Roger tractant esta ma-
tèria ab vostra excel·lència, fonch servit remètrer
al diputat eclesiàstich un memorial presentat a
vostra excel·lència per parts dels dits arrenda-
dors del dret de guerra, ab lo qual suplicaven a
vostra excel·lència fos servit manar als dits depu-
tats permetessen pèndrer inventari, per los mi-
nistres del dret de guerra, del frau que en casa de
un botiguer se’ls havia dit era en la dita casa del
General y, en cas de recusació, los fos permès en
nom de vostra excel·lència fer aprehensió del
dita pretès frau. Vostra excel·lència, ab son pa-
per, escriu al dit deputat eclesiàstich que se done
lloch y se franquee la entrada en la casa del Ge-
neral, com antes era estada permesa y franquea-
da la entrada en la dita barraca del dit dret de
guerra. Però, com se veu de tot lo sobredit, los
arrendataris del dret de guerra y officials reals ya
antes havien fet y executat lo dit excés, volent re-
gonèixer la dita casa del General per lo dit pretès
frau contra la voluntat de vostra excel·lència,
que manava se fes dita regoneixensa ab asenti-
ment dels deputats y oidors, en conformitat de
la que·s féu en dita barraca ab llicència de vostra
excel·lència, sens que antes per los diputats y oï-
dors se fes acció alguna. Lo doctor Lluís Roger
digué als dits depu- // 158/2v // b tats y oïdors
que vostra excel·lència restà admirat del que ha-
vien obrat dits arrendataris y officials reals, ben
al contrari del orde tenien, que vostra excel·lèn-
cia los castigaria severament y que los dits depu-
tats y oïdors restarien molt satisfets.

Y com fins ara los dits deputats y oïdors no ex-
perimenten que contra dits arrendataris y offi-
cials se aya fet demostració alguna de càstich, y
tenen per cert és perquè los molts negocis y
grans ocupacions de vostra excel·lència en lo
govern no hauran donat lloch al effecte, ab lo
qual vostra excel·lència fou servit offerir, y los
deputats y oïdors resten ab lo degut sentiment
de tan gran excés, que en tals ocasions no se ha-
via fetc perquè sed procehí ab tota madureza,
tractant-se primer per ministre superior ab los
deputats y oïdors que aleshores eren, y encara
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a. al doctor ... General interlineat al marge esquerre.
b. lo ... de 5 interlineat al marge esquerre.
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no·s pogué recabar per obstar totalment los pri-
vilegis de la casa de la Diputació, capítols de
Cort, prerogatives, drets y llibertats del Gene-
ral, així, los dits deputats y oïdors replican ab
totes veres a vostra excel·lència extrajudicial-
menta ha de castigar desacato y excés tan granb

per los medis que la justícia donarà lloch, que
altrament los deputats y oïdors no porien deixar
de fer las demostracions [...] acostumadasc,
conforme disposan los reals privilegis, // 158/3r
// capítols de Cort, usos y estils de la casa de la
Diputació, esperant de lad poderosae mà de vos-
tra excel·lència serà servida continuar les mercès
que lo consistori té rebudes en lo temps de son
feliz govern de vostra excel·lència, etcètera.

158 A
/4r

Universisf et singulis, fidem facio ego, Franciscus
Berart, ville de Figueriis, auctoritate regia nota-
rius publicus et de collegio notariorum publico et
universitatis dicte ville, quod penes me fuit recep-
tum quoddam instrumentum in eius aprisia the-
noris sequentis:

«Jacobus Mir y Pujadas, mercator ville de Figue-
riis, taboloarius Generalis Cathalonie dicte pre-
sentis ville de Figueriis, quia in aliquibus negociis
predictus exhisto et commito de dictum officium
tabalarii pro nunc servire non possum, gratis, et
cetera, ultra, et cetera, constituo, et cetera, procu-
ratorem meum certum, et cetera, ita, et cetera,
vos, magnificum Franciscum Pujadas, utrisque
iuris doctorem, ville de Figueriis oriundum, fi-
lium meum, licet absentem, ad et pro me et nomi-
ne meo dictum officium tabularii Ge- //158/4v //
neralis Cathalonie dicte presentis ville de Figue-
riis, de quo per ad modum illustres dominos depu-
tatos dicti Generalis Cathalonie provisus fui, in
manibus et posse dictorum ad modum illustrium
dominorum deputatorum renunciandum et
pro inde instrumenta quecumque renunciacionis
necessaria et oportuna faciendum et fieri facien-
dum, instandum et requirendum, suplicandum-
que eisdem quatenus dignentur dictam renun-
ciacionem, per dictum filium et procuratorem
meum faciendam, admittere et de et super predic-
tis quascumque supplicaciones verbo vel in scriptis
dandum. Et demum, et cetera, promitimus habe-
re ratum et non revocare, et cetera, obligo bona, et
cetera. Actum Figueriis, tercio januarii millesi-

mo sexcentesimo sexagesimo septimo. Testes Bene-
dictus Forgas, sartor, et Bonaventura Barber, lli-
braterius ville de Figueriis. In quorum fidem ego,
idem Francisco Berart, notarius, // 158/5r // hic
me subscribo et meum solitum artis notarie roga-
tus et requisitus appono sig(+)num.»

160r La reina governadora

A

Spectablea don Vicente Gonzaga, de mi Consejo
de Guerra, mi lugarteniente y capitán general.

En nombre de los dipputados del General desse
Principado se me ha presentado el memorial de
que os remito copia, juntamente con la carta de
16 de octubre que acompaña, en que representan
que, por hallarse cargado el General en más de
sinqüenta mil libras de penciones de censales cada
año y deber diezyséys penciones, per causa de las
guerras passadas, los acreadores hazen diferentes
instancias para cobrar, suplicándome sea servida
mandar que en la Real Audiencia no se admit-
tan estas instancias, porque dellas se seguiría la
total ruyna del General y no poder acudir a las
cosas de mi servicio, como más en particular en-
tenderéys por las copias de dicho memorial y car-
ta. Y porque para tomar resolución en materia
desta calidad es justo hoir a los acreadores, y que
también los dipputados digan lasb demás razones
y fundamentos que se les ofrecieren, ha parecido
encargar y mandaros que, ordenando a unos y a
otros digan lo que tuvieran que representar y co-
municándolo todo con essa mi Real Audiencia,
me aviséys lo que resultare, y, juntamente, con lo
que aparciera a vos y a la Audiencia y al tempa-
ramento que en la materia pueda tomarse, para
que visto resuelva lo que más convenga. Datado
en Madrid, a 26 de noviembre 1666. Yo, la rey-
na.

Vidit don Christoforus Crespi, vicencancellarius.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit Exea,
regens. Vidit don Josephus Romeu, regens. Vidit
don Georgius de Castellvi. Vidit don Antonius
Ferrer. Don Didacus de Sada, secretarius.

161 B
/1r

Excel·lentíssimc senyor.
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a. extrajudicialment interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat que aquell sia.
c. a continuació ratllat les que.
d. a continuació ratllat real.
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b. a continuació ratllat razones y.
c. memorial intercalat en els folis 161/1r-161/4r del trienni
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Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuhen que, en dias passats, al
molt reverent canciller, de orde de vostra ex-
cel·lència, los entregà una carta que la reyna
nostra senyora, que Déu guarde, era estada ser-
vida manar escríurer a vostra excel·lència, data-
da en Madrit a 26 de novembre 1666, en la
qual mana que vostra excel·lència y la Reial Au-
diència diga lo que los parexerà sobre la petició
que dits deputats feren a sa magestat suplicant
fos servida manara que en la Reial Audiència no
se admetessan instàncias de acreadors censalis-
tas del General, manant sa magestat que los de-
putats digan las demés rahons se’ls offeriran y
també los acreadors, per a què, a vista de tot, re-
solgue lo que més convindrà. Y, obeint los de-
putats al que sa magestat y vostra excel·lència
los manà, diuen y representan que, des del prin-
cipi entraren en lo govern de sos càrrechs, lo
primer cuydado y desvelo que han tingut és es-
tat cuidar de la satisfacció de dits acreadors,
procurant fer las diligèncias posibles per a au-
mentar las facultats del General, per judicar tant
justificada la pretenció dels acreadors, y més
considerant que los demés són iglésias, obras
pias // 161/1v // y altres pobres que tenenb sos
sustentos sobre censals del General, motiu que
mou als deputats a cuydar en més veras de sa sa-
tisfacció, judicant dits deputats en lo principi
poder més prest dar satisfacció proporsionada a
dits acreadors, lo que aurian ja effectuat a no
haver sobrevingut en aquest trienni tants gastos
extraordinaris y inescusables, com són, entre al-
tres, lo del dol y funeràrias de la mort del rey
nostre senyor, quec està en la glòria, mort del
oÿdor ecclesiàstich, doctor Antoni Sala, llu-
minàrias per la felís entrada de la senyora empe-
ratrís a esta ciutat y gasto de las obras ha fetas
per lo reparo de un quarto de la taulada de la
casa de la Deputació, que amanesava la ruÿna de
un quarto principal, y contínuos gastos de las
presons reals, a més dels ordinaris, que han estat
molt grans respecte de altres triennis, posant
dits diputats tota vigilància en que no se gastàs
més del presís, fent moltas diligèncias que, per
ser notòrias a vostra excel·lència, no se referei-
xen. Y, vuy en dia, dits deputats, que troban lo
General libre de la paga de dits gastos extraordi-
naris que l’an fet anar atrasat, estan quitant par-
tida de diner considerable per a poder dar la
major satisfacció que poran, pues ja se veu ser
inposible que dits deputats pugan donar com-
plida satisfacció a dits acreadors, per dèurer-
se’ls serca o més de vuyt-centes mília lliures per
setze pensions caygudas respecta de las pocas //
161/2r // rendas que avuy poseheix lo General,
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quedant ab lo mateix cuidado per a procurar ef-
fectuar la satisfacció.

De lo que se infereix que los dits acreadors no pa-
reix pugan tenir tanta rahó de quexar-se contra
dits deputats, pues, en quant a les pencions cay-
gudas antes no entrassen en lo càrrech de son of-
fici, no és estada culpa llur el no pagar-se, y
creuen que el no aver pagat sos predecessors di-
tas pencions serà estada la causa las guerras passa-
das y haver acudit a las cosas del real servey de sa
magestat, pux, a més que sos predecessors han
tingut lo mateix zel de acudir a dita satisfacció,
que si en assò aguessen faltat los auria castigat la
visita del General, que és lo tribunal ha format sa
magestat y la Cort per a què las rendas del Gene-
ral se apliquen als gastos necessaris han disposat
los senyors reys y las Corts en tants capítols, y dits
acreadors podian allí instar al reparo de algun
abús, en cas se agués fet. Y dits deputats no te-
nian jurisdicció per a judicar si han bé o mal gas-
tat sos predecessors, ni a ells se’ls toca més que
administrar las rendas y crèdits del General en
son trienni. Y, en quant a la satisfacció de dits
censals, des de què començaren son offici, que
aurà un any y mitg, no és estat posible //161/2v //
executar-lo per lo dit y creuen prest donar-los al-
gun consuelo en quant podran. Y, si en assò són
omissos o gastassen en cosa que no fos molt pre-
sisa, vindrà visita en què podran querelar-los. Y
des de ara si, segons los capítols de Cort, y agués
qui·s pugués visitar, donarian compte del que
han gastat y judican no·y auria causa de quexa,
com creuen no la·y aurà de aquí al devant.

Los acreadors, no contents de tant justificada
satisfacció que·ls han dada los deputats, han
volgut instar procehiments jurídichs contra lo
General en la Real Audiència per la cobrança de
sas pencions. Y, vist los deputats que dant-se
lloch a semblant pretenció seria destruir lo Ge-
neral, que des de la institució y origen, que fou
en temps del senyor rey don Alonso Segon en lo
any 1289, se ha conservat ab tanta autoritat y
tant a favor de tots los senyors reys, per ser insti-
tuïda en servey y defensa de la real corona, im-
posant los cathalans gabellas voluntàrias, del
que se han dats per molt servits los senyors reys,
publicant-ho ab molts privilegis reals y capítols
de Cort, representaran a sa magestat fos servit
no dar lloch a què en la Real Audiència se ad-
metessen semblants causas, perquè, a més que
pareix seria dita admissió contra los privilegis re-
als concedits al General y a la dispusició //
161/3r // dels capítols de Cort, seria forsa pre-
vertir la administracióa de las rendas del Gene-
ral, que en la forma vuy se observa està disposat
en totas las Corts se han tingut des de la institu-
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ció del General fins al any 1599, que han estat
las últimas se han conclosas, per lo que creuen
los deputats que sa magestat serà servida no do-
nar lloch a què se admeten semblants instàncias,
ni que en los felissíssims temps de son govern lo
General no quede ab lo lustre y autoritat ha go-
sat en los temps dels senyors reys sos predeces-
sors, com ho asseguran las moltas onrras han re-
but de sa magestat y la molta clemència usa ab
sos vassalls.

En temps del senyor rey don Joan Segon de
Aragó se trobà lo General atrasat en moltas pen-
sions y, no podent-las pagar y no satisfent-se los
acreadors de las justas causas davan los deputats
para no pagar totas las pencions, volgueran ins-
tar procehiments jurídichs contra lo General
devant al portantveus de General governador y
altres ministres reals, que no estava aleshoras
encara formada la Audiència Real en la forma
que avuy està, acudiren a sa magestat los depu-
tats enviant-hi persona que en son nom repre-
sentàs a sa magestat las rahons y fonaments te-
nia per no //161/3v // pagar y los inconvenients
se seguian de admètrer-se procehiments jurí-
dichs, que casi són los matexos que avuy al·le-
gan. Y, vehent sa magestat la justificada rahó
dels deputats, manà que los ministres reals no
admetessen instàncias dels acreadors censalistas,
dexant la resolució per las properas corts, com
se effectuà en las quea el senyor rey don Fernan-
do celebrà en Barcelona en lo any de 1481, en
la qual dit senyor rey, ab poder special de la ma-
teixa Cort, ajustà las differèncias havia entre al
General y sos acreadors ab centència arbitral,
que se llig en el segon volumen de las constitu-
cions de Cattalunya, baix el títol «De violència e
restitució de despullats», com més en particular,
en relació individual del que aleshoras passà, en-
tenen los deputats representar-ho a sa magestat,
de cuya real mà y clemència esperan no menos
honra y mercè que la que en dits temps usà lo
senyor rey don Joan a estos sos fidelíssims vas-
salls, que no judican haver desmerescut, puix,
en quantas ocasions se han ofert delb real servey,
han acudit ab rendida obediència. Y en lo esde-
venidor, corresponent a la fidelitat de sos ante-
passats, lo continuaran com diuen. Per lo que y
demés proposaran dits deputats a sa magestat,
postrats a sos reals peus, confian, y més ab lo
amparo de vostra excel·lència, que en todas oca-
sions // 161/4r // han experimentat serà servida
manar en què en la Real Audiència no se adme-
tan las instàncias judicials instan los acreadors
censalistas.

162 B
/1r

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als assessors y advocat fiscal del
General infrascrits acerca si deuhen consentir al
jurament que lo excel·lentíssim senyor don Vi-
cente Gonzaga, com a lloctinent y capità gene-
ral del rey nostre senyor, que Déu guarde, vol
prestar en virtut del real privilegi a sa excel·lèn-
cia concedit per un trienni per la magestat de la
reyna nostra senyora, tudora y curadora del se-
nyor rey don Carlos, nostre senyor, y governar-
dora universal de sos regnes y monarchia, dat en
Madrid a 19 de janer 1667, conforme ho encar-
regà y manà sa magestat ab sa real carta del ma-
teix dia, y, així mateix, si deuhen ordenar al sín-
dich asistesca al dit jurament acostumat de
guardar, la carta del bovatge, los usatges, cons-
titucions, capítols y actes de Cort, costums, pri-
vilegis generals y particulars de Catalunya, de la
manera han acostumat fer los sereníssims se-
nyors reys sos predecessors.

Vist lo capítol 27, començant «Nostres succei-
dors», de la segona Cort celebrada en Barcelona
per lo senyor rey don Jaume Segon en lo any
1299; vist lo privilegi del senyor rey don Pere
Tercer, concedit a la ciutat de Barcelona y dat
en aquella a 14 de las chalendas de noembre
1339; vist lo capítol 22, comensant «Poch val-
dria», vulgarment «De la observança» de la pri-
mer Cort celebrada per lo senyor rey don Fer-
nando [...] en Barcelona en lo any 1481; vistos
differents vots fets per los asessors del General y
altres doctors aplicats sobre dit fet en differents
temps; vist lo llibre intitulat «Contenció de Ju-
raments de Virreys», no havent jurat Sa Mages-
tat, fet en lo trienni 1620, a hont està continuat
tot lo que succehí en lo dit trienni 1620 acerca
de admetre’s llochstinents de sa magestat del
senyor rey don Phelip III, de immortal memò-
ria, pare del rey nostre senyor, ans que sa ma-
gestat honràs aquest Principat ab sa real presèn-
cia y prestàs lo jurament acostumat, y
considerant molt en particular tot lo que ales-
hores succehí.

162 Attès que en lo vot fet per los asessors del Gene-
/1v ral, cusit en lo dietari del corrent trienni, en jor-

nada de 25 de setembre 1665, per las rahons en
dit vot expressadas, aconsellaren als molt il·lus-
tres senyors deputats que, per aquella vegada y
ab les protestes extraordinàries contingudes al
peu de dit vot, consentissen al jurament volia
prestar lo excel·lentíssim senyor don Vicente
Gonzaga com a lloctinent de sa magestat, enca-
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ra que lo rey nostre senyor no hagués jurades les
constitucions, usatges , capítols y actes de Cort
y altres privilegis del present Principat, per las
rahons y motius continguts en dit vot, als quals
se reffereixen; attès que, si bé sa magestat ab
dita carta de 19 de janer simpliciter manà a dits
deputats assistescan al dit jurament, però, attès
que havent representat los senyors deputats, per
medi dels senyors deputat eclesiàstic y oÿdor
militara, a sa excel·lència lo prejudici se faria a
las generals constitucions consentint a dit jura-
ment, sens que sa magestat sie servida donar
causes legítimes per las quals no puga venir a
honrar aquest Principat ab sa real presència y ju-
rar nostres constitucions, sa excel·lència, baix sa
paraula real, ha assegurat que la intenció de sa
magestat no és prejudicar a les generals consti-
tucions, capítols y actes de Cort, y que té molt
present sa magestat lo que oferí ab sa real carta
de 20 de setembre 1665. Y que, en eixa confor-
mitat, ho escriurà sa magestat, per ser eixa sa
real intenció, y per dit effecte à enviat sa ex-
cel·lència correu particular a sa magestat.b Y
attès que vuy militan les mateixes causes per las
quals se mogueren dits asessors de fer dit vot de
25 de setembre y los molt il·lustres senyors de-
putats consentir a dit jurament. Y per molts in-
convenients se porien seguir a est Principat de
fer lo contrari, en particular a la administració
de la justícia, la qual convé sie administrada per
ministres de tanta auctoritat com acostumen ser
los excel·lentíssims senyors lloctinents generals.

Per tant y altrament, los assessors infrascrits, per
las ditas rahons y dem[...] ponderades ab dit vot
de 25 de setembre, són de vot y parer y aconsellan
als molt il·lustres senyors deputats y oidors de
comptes que per aquesta vegada tan solament,
sens que se puga tràurer en conseqüència y ab les
protestes ordinàries acostumen fer, y juntament
ab les protestacions particulars que a part se orde-
naran y no sens aquelles, consenten al dit jura-
ment faedor per lo excel·lentíssim senyor don Vi-
cente Gon- // 162/2r // zaga com a lloctinent
general de sa magestat y que ordenen al sy´ndich
assistesca a aquell y manen al scrivà major continue
y buide dit privilegi en son lloch acostumat, y las di-
tas protestas aconsellan sien del tenor següent:

«Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya han rebut una carta real de la rey-
na nostra senyora, tudora y curadora del rey
nostre senyor don Carlos Segon, son fill, que
Déu guarde, y governadora universal de tots sos
regnes, datada en Madrid a 19 de janer prop-
passat, ab la qual avisa és estada servida nome-
nar a vostra excel·lència per son lloctinent y ca-
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pità general en lo present Principat y comptat
de Cerdanya, enviant per dit effecte lo real privi-
legi. Y, si bé dits deputats han representat a vos-
tra excel·lència lo prejudici faria a las gene-
rals constitucions de admètrer dit privilegi sens
que sa magestat done justas causas per las quals
no puga venir a honrar aquest seu Principat y a
jurar la observansa de la carta del [...], constitu-
cions, capítols y actes de Cort, costums, privile-
gis generals y particulars de Cattalunya, confor-
me han acostumat donar ditas causas tots los
sereníssims senyors reys, sos predecessors, en
cas de nova successió, hans de haver jurat la ob-
servansa de ditas constitucions. Però, attenent
quea vostra excel·lència, en nom de sa magestat
i baix sa paraula real, ha assegurat que la inten-
ció de sa magestat no era prejudicar a las gene-
rals constitucions y que, // 162/2v // en donar
lloch los negocis urgents de la monarquia y
poca edat del rey nostre senyor, honrarà aquest
Principat ab sa real presència y jurarà nostras
constitucions, y que en eixa conformitat ho es-
criurà sa magestat, com, per dit effecte, vostra
excel·lència és estat servit despedir correu parti-
cular. Y que sa magestat, ab sa real carta datada
en Madrid a 20 de setembre 1665 offerí baix sa
paraula real, offerí que lo més prest li serà possi-
ble farà mercè al present Principat de honrar-lo
ab sa real presència y del rey, nostre senyor, per
a prestar lo jurament ab la forma han acostumat
los sereníssims senyors reys, sos predecessors. Y
encara que los deputats han sempre pretès que
sa magestat devia abstenir-se de la creació y no-
minació de lloctinent y capità general en los dits
Principat y comptat sens haver primer sa mages-
tat jurat personalment los usatjes, constitu-
cions, capítols y actes de Cort, privilegis, grà-
cias, concessions y prerrogativas concedidas y
atorgadas a dit Principat y comptat, y a las per-
sonas eclesiàsticas, militars y reals, ciutats, vilas,
llochs y col·legis de aquí, axí en general com en
particular, emperò, confiats ab la paraula real de
vostra excel·lència y explicació de la real inten-
ció de sa magestat, y considerant que sa mages-
tat, ab dita carta de 20 // 162/3r // de setembre
donà justas y urgents causas y rahons de no po-
der venir lo rey nostre senyor a jurar personal-
ment en lo present Principat las ditas constitu-
cions y altres drets, confiats de la promesa y
seguretat de què, en donar lloch los negocis de
sos regnes, ab la major brevedat possible, vindrà
a aquest Principat per a prestar dit jurament, de-
sijant los dits deputats y oÿdors regonèixer las
moltas mercès han rebudas de sa magestat del
rey nostre senyor don Phelip Ters, de ditxosa
memòria, y mostrar-se promptes y obedients
vassalls de sa magestat, de qui esperan rèbrer
majors mercès.

[ 1666 ]

a. los ... militar interlineat al marge esquerre.
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Y, volent per sa part assistir en tot lo que és be-
nefici públic y de major conveniència de la mo-
narquia y de aquestos Principat y comptat, per
tant, per aquesta vegada tan solament y ab què
no puga ésser tret en conseqüència, y sens pre-
judici o derogació del capítol 27, comensant
«Nostres succehidors», del senyor rey don Jau-
me Segon, en la segona Cort de Barcelona, any
1299, y del privilegi del senyor rey don Pere
Ters concedit a la ciutat de Barcelona y datat en
aquella a 14 de las chalendas de novembre
1339, y del capítol 22, comensant «Poch val-
dria» del senyor rey don Fernando Segon, //
162/3v // en la Cort de Barcelona, any 1482, si y
en quant sien contràrias o, altrament, prejudi-
cials al present acte y sens prejudici dels demés
usatges, constitucions, capítols y actes de Cort,
usos y costums, privilegis generals y particulars
y de qualsevol dret, als quals no entenen perju-
dicar, ans bé, volan y entenan que en totas ro-
mangan salvos y il·lesos y en llur forsa y valor, y
ab tota plenitut y integritat, sens prejudici (o)
derogació de aquests, los dits deputats y oÿdors
consentan al jurament que vostra excel·lència
vol prestar y suplican y instan que vostra
excel·lència sie servit acceptar ditas protestas y
salvetats, en quant són conformes als usatjes,
constitucions, capítols y actes de Cort y altres
drets de la terra, usos y costums de aquesta y als
privilegis generals y particulars, y a totas las al-
tras cosas dalt referidas, y requereixan al notari
que esta scriptura sie continuada al peu del jura-
ment faedor per vostra excel·lència.»

Sabater y Gleu, assessor. Prior Jalpi et Roger,
asessor. Julia, fisci Generalis advocatus.

164 C
/2r

Sua magestad, Dios le guarde, se a servido de
mandarme encargar del govierno de esse Princi-
pado y passo gustosíssimo a dar a vuestra señoría
esta noticia, por las ocassiones que el empleo puede
conducirme de su servicio, a que atenderé con
muy particular voluntad y fineza. Y si en el ínte-
rin que yo salgo de Madrid se le offrece a vuestra
señoría alguna cossa en que lo pueda manifestar,
assistiré a ella con summo gusto, obedeciéndoles en
todo. Guarde Dios a vuestra señoría muchos años
como desseo. Madrid, 5 de febrero de 1667.

Vuestra señoría puede asegurarse de que tendrá
en mi quien resta con gran gusto. Beso las manos
de vuestra señoría. [...]de [...]rena.

Señores diputados del General de Cathaluña

164 La reyna governadora
/3r

Spectablea don Vizente Gonzaga, de mi consejo de
guerra, mi lugarteniente y capitán general, et ce-
tera. Hase visto lo que escribís a mi infrascripto
secretario en carta de 31 de enero, en que dezís
que los diputados tienen dificultad en admitir
vuestro juramento porque en la que mandé escri-
birles expressaba la clausula de que iría en perso-
na el rey, mi hijo, a jurar los privilegios a aquel
Principado en permitiéndolo su edad, como lo
hize en las que mandé escribir en 20 de setiembre
y 6 de octubre del año passado 1665. Y pedís que
con extraordinario se os remita despacho en la
misma conformidad que aquel primero, assí para
los diputados como para la ciudad de Barcelona,
pues no dudais pondrá el mismo reparo. Y ha pa-
rezido deziros que las cartas que os he embiado es-
tan en la forma ordinaria que suelen yr en seme-
jantes casas y no es combeniente que se alteren los
estilos antíguos, ni nezessario para el juramento
el requisito que pretenden. Y no dudo que lo ha-
vrán reconozido assí y que os havrán assistido en
la execuzión del juramento que huvieréis hecho.
Pero, si acaso los diputados y la ciudad o los dipu-
tados solos persistieren en su reparo, les diréis que
he estrañado que duden que lo que les tengo offre-
cido una vez en las cartas que se embiaron quan-
do la succesión del rey, mi hijo, sea menester repe-
tirlo más en otras, estando, como estoy, con ánimo
de cumplirlo en dando lugar el tiempo y su edad,
y assí lo ejecutaréis. Datada en Madrid a V de
enero MDCLXVII. Yo la reyna.

Vidit Christoforus Crespi, vicecancellarius. Vidit
don Michael de Çalba. Vidit don Josephus Ro-
meu, regens. Vidit don Georgius de Castellvi. Vi-
dit Exea, regens. Vidit Vilosa, regens. Don Dida-
cus de Sada, secretarius.

164 B
/1r

Cerifichb e fas fe jo, lo baix firmat, com segons
los llibres de mon offici no trobo que Jaume
Mir y Pujadas, tauler del General de la vila de
Figueres, dega quantitat alguna per rahó de dit
son offici de tauler ni altre, en fe de les quals co-
ses fas la present de mà agena, firmada de mà
pròpria, vuy als 10 de febrer 1667. Erasme de
Lana y Fontanet, racional.

1253

[ 1667 ]

a. carta intercalada en el foli 164/2 del trienni 1665-1668.

a. carta intercalada en el foli 164/3 del trienni 1665-1668.
b. certificatòria intercalada en el foli 164/1 del trienni 1665-
1668.



166r A

Excelentísimoa señor.

Los deputados y oidores de cuentas del General de
Cathaluña dizen que los serenísimos señores reyes,
en Cortes generales, han sido servidos ordenar
que, en Cathaluña, nadie que no sea natural de-
lla o hijo de cathalán no pueda obtener dignidad,
officio o pensión eclesiastica en este principado
de Cathaluña, obligando a los deputados cuidas-
sen de su observancia. Y que dichas constituciones
fuessen confirmadas por Su Sanctidad, lo que se
ha solicitado en differentes ocasiones. Y en tiempo
del excelentísimo señor don Pedro de Aragón, em-
baxador en Roma, por haverle mandado su ma-
gestad, que esté en el cielo, en su nombre pidiesse a
Su Sanctidad dicha confirmación, se suplicó a Su
Sanctidadb yc quiso informe de los obispos desse
Principado, como en effeto todos se han hecho, y se
han puesto en manos del eminentíssimo señor car-
denal Datario. Y se está solicitando dicha conce-
ssión y ya se ha hecho el crédito para su despacho,
como más en particular informará a vuestra ex-
celencia el doctor Francisco Frígola, agente de la
Deputación en Roma. Por lo que, por ser assí la
voluntad de su magestad y tan en beneficio deste
Principado y que semejante indulto tienen conce-
dido todas las demás provincias de España, supli-
can sea vuestra excelencia servido, quando Dios
quiera, llegue a Roma con la felicidad desean,
continuar con Su Sanctidad dichos officios, que
con el amparo de vuestra excelencia estan ciertos
se conseguirá y assigura esta merced la mucha
vuestra excelencia ha sido servido hazer a este
consistorio.

166v Los deputados y oydores de qüentas del General de
Cataluña

167r A

End la ciutat de Barcelona, dissapte a 5 del mes
de mars del any de la Nativitat de Nostre Senyor
Déu Jesuchrist de 1667, devant de mi, Bona-
ventura Vila, per las auctoritats apostòlica, del
rey, nostre senyor, notari públich de Barcelona
y del número y col·legi dels notaris públichs de
dita ciutat, y scrivà major y secretari del General
de Catalunya, avall scrit, y dels testimonis baix
scrits comparagué Joseph Saurina, corredor de
coll públich y jurat de la present ciutat de Barce-
lona, y mitjensant jurament me ha feta relació
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que ha publicat per los llochs acostumats de la
present ciutat de Barcelona, de manament dels
molt il·lustres senyors deputats del General del
present principat de Catalunya, unas cridas des-
padides de part dels molt il·lustres senyors de-
putats del regne de Aragó, datades en Zaragoça
al primer de febrer proppassat, las quals són del
tenor següent:

«Oid que os hazen a saber, de parte y por manda-
miento de los illustrísimos señores don Diego
Chueca, del Consejo de su magestad y obispo de
Teruel; don Bartholomé Leonardo de Albeón,
don Juan López de Artieda, Juan Miguel Pérez
de Esso, diputados del reyno de Aragón, como
para la utilidad y bien universal del dicho reyno
quieren y entienden hazer arrendamiento de los
derechos y rentas de las generalidades del, al
tiempo y por tiempo de tres anyos continuos, con
los pactos y condiciones y de la forma y manera
que se contiene en la capitulación que tiene hecha
sobre dicho arrendamiento. El qual entienden
tranzar en las casas de la Deputación desta ciu-
dad de // 167v // Zaragoça, en la sala real de
aquella, a veinteysinco días del mes de abril pri-
mero viniente deste presente año. Por tanto, di-
chos señores deputados dizen, intiman y notifican
a qualesquiere persona o personas que quisieren
arrendar los derechos y rentas de dichas generali-
dades, las quales rentas y derechos se pregonarán
y estarán banales, y entienden tranzar aquellos
al más dante, idóneamente y asegurante, confor-
me a dicha capitulación parasca dicho die en di-
cho puesto. Y porque venga a noticia de todos,
mandan hazer el presente pregón por los lugares
públicos y acostumbrados de la presenta ciudad.
Datada en la ciudad de Zaragoça a primero de
febrero del anyo mil seiscientos sesenta y siete, de
mandamiento de los ilustrísimos señores diputa-
dos Antonio del Corral, notario, subsecretario de
la Deputación».

Y, axí mateix, dit dia comparegué devant de mi,
Bonaventura Vila y testimonis avall scrits, Jaume
Casas, altre dels verguers dels dits senyors depu-
tats, y me féu relació que lo dia de quatre del cor-
rent mes de mars, de manament de dits senyors
deputats, ha ficat en la Llotja de la present ciutat
y en la plassa de Sant Jaume, llochs molt públichs
de la present ciutat, en los quals llochs és lo major
concurs de mercaders y personas de negosi, las
sobreinsertades cridas despedidas de part de dits
senyors deputats del regne de Aragó, en fe de les
quals cosas han feta la demuntdita relació, que
conté en sí tota veritat, essent presents per testi-
monis Barthomeu Roig, notari, y Joseph Blanch,
sastre, per ditas cosas cridats y pregats.
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168r A

Ena dias passats vostra senyoria fou servit deli-
berar fossen pagades a dona Maria Malla y de
[U]ger 385 lliures, 6 sous, 5 diners a compli-
ment del que·s devia al noble don Joseph An-
dreu, doctor que fou de la Real Audiencia per lo
temps ho fou durant las turbacions, del qual és
hereva dita donya Maria. Y com Joseph Malla y
de Conangles, marit de dita donya Maria, hage
pretès que dita quantitat la havia de cobrar per
haver-le-y constituït en dot dita donya Maria,
però, com sia ajustat que dita donya Maria co-
bre dita quantitat, per ço, apartant-se de dita
petició, se acontentà de què dita quantitat sie
girada a dita donya Maria, prestant per ço son
consentiment dit Joseph Malla.

Officio, et cetera, altissimus, et cetera, Riusech.
Oblata die XVII marcii MDCLXVII, in consistorio,
et cetera. Bonaventura Vila, scriba major Gene-
ralis Cathalonie.

170 A
/1r

Losb deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, per los llochs vaccants fins lo die
present de deputats y oÿdors de comptes dels
tres estaments, proposan a vostra magestat los
subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Són los següents. Deputats ecclesiàstichs: per lo
lloch de deputat ecclesiàstich del capítol de la
santa Iglésia de Barcelona, que vacca per mort
del doctor Miquel Osona, canonge de dita Iglé-
sia, se proposan lo doctor Joan Ribera, ardiaca y
canonge de la santa Iglésia de Barcelona, ja insi-
culat en oÿdor; lo doctor Jaume de Gualbes, ca-
nonge de dita Iglésia. Deputats militars: per lo
lloch de deputat militar de la vegueria de Barce-
lona, que vacca per mort de mossèn Honofre de
Pedrolo, se proposa mossèn Narcís Descallar, ja
insiculat en oÿdor; mossèn Joan Descallar. Per
altre lloch de deputat militar de la vegueria de
Gerona y sotsvegaria de Besalú, que vacca per
mort de mossèn Geroni // 170/1v // Çacoromi-
na, se proposan mossèn Francesc de Torres, en
la ciutat de Barcelona populat, ja insiculat en
oÿdor; mossèn Felip Piquer y de Vega, en Lley-
da populat. Per altre llochc de deputat militar de
la vegaria de Camprodon, que vacca per mort
de mossèn Emanuel Joseph de Tord, se propo-
san mossèn Francisco Puig de Salit y Pasqual,
en la vila de Olot populat; mossèn Joan Moner

y Bassedas, en la vila de Camprodon populat.
Deputats reals: per lo lloch de deputat real de
Barcelona, que vacca per mort de micer Dimas
Hiacinto Vileta, se proposan lo doctor Rafel
Nabona, ja insiculat en oÿdor real; lo doctor mi-
cer Fèlix Molins. Per altre lloch real de deputat
de Tortosa, que vacca per mort de micer Agustí
Pinyana, se proposan mossèn Pere vidal, nottari
de Xerta, ja insiculat en oÿdor; // 170/2r //
mossèn Matheu Pinyol, ciutadà de Tortosa.

Oÿdor ecclesiàstich: per lo lloch de oÿdor ec-
clesiàstich del Capítol de Barcelona, que vacca
per munta del doctor Joan Ribera de oÿdor a
deputat, se proposan lo doctor Jaume de Gual-
bes, lo doctor Francisco Maymó, canonges de
Barcelona. Oÿdor militar: per lo lloch de oÿdor
militar de Barcelona, que vacca per mort de
mossèn Joan Llordat, se proposan mossèn Ge-
nís Vidal de Rodó, domiciliat en Puigcerdà;
mossèn Salvador Temerit, en la ciutat de Bar-
celona populat. Per altre lloch de vaccant de
oÿdor militar de la vegaria de Cervera, que vac-
ca per munta de mossèn Narcís Descallara a
deputat militar, se proposan mossèn Agustí Es-
carser, de la vila de Sor; mossèn Pere de Agui-
lar, de Balaguer. // 170/2v // Per altre lloch de
oÿdor militar de la vegaria de Manresa, que
vacca per mort de mossèn Jordi de Paguera, se
proposan mossèn Francesch de Sants y de
Puig, mossèn Ramon de Sants y de Puig, do-
miciliats en Barcelona. Per altre lloch de oÿdor
militar, que vacca per munta de mossèn Fran-
cesch de Torres de oÿdor a deputat, se propo-
san mossèn Felip de Riquer y Vega, domiciliat
en la ciutat de Lleyda; mossèn Anton de Cu-
bells, en la ciutat de Lleyda domiciliat. Per al-
tre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn Ber-
nat de Olzina y Vilallonga, se proposan
mossèn Llorens Lladó, domiciliat en Barcelo-
na; mossèn Llorens de Font, domiciliat en la
ciutat de Gerona. Oÿdors reals: per lo lloch de
oÿdor real de Lleyda, que vacca per mort de
mossèn Joseph Llopis, de Lleyda, se proposan
lo doctor Antoni Vilaplana, ciutadà de Lleyda;
lo doctor micer Onofre Messia, ciutadà de dita
ciutat. // 170/3r // Per altre lloch de oÿdor real
de la vegueria de Barcelona, que vacca perb

mutació de estat de Honofre Gelabert de real a
militar, se proposan mossèn Joan Claresvals,
ciutadà honrat de Barcelona; mossèn Francisco
Reverter, ciutadà de Barcelona. Per altre lloch
de oÿdor real de Tortosa, que vacca per munta
de mossèn Pere Vidal de oÿdor a deputat, se
proposan lo doctor Joseph Sagarra, en la ciutat
de Tortosa populat; mossèn Joseph Bertran.
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a. suplicació intercalada en el foli 168 del trienni 1665-1668.
b. memorial intercalat en els folis 170/1r-170/3r del trienni
1665-1668.
c. a continuació ratllat militar de la.

a. a continuació ratllat se proposan.
b. a continuació ratllat munta.



Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vacca per munta de micer Rafel Nabona de oÿ-
dor a deputat, se proposan lo doctor micer Fè-
lix Molins, lo doctor Joan Julià y Marcos. Per
altre lloch de oÿdor real de Gerona, que vacca
per mort de mossèn Francesch Prats, se propo-
san mossèn Llorens Puig, mossèn Francesch
Oliveras, tots ciutadans honrats de Gerona.

170 B
/4r

Senyora.

Losa deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per los llochs vuy
vaccants fins lo die present de las bolsas dels of-
ficis del General de Catalunya y casa de la De-
putació, proposan a vostra magestat los subjec-
tes en lo infrascrit memorial contenguts.

Bolsa de assessor: per lo lloch real de la bolsa de
assessors, que vacca per mort del doctor micer
Agustí Pinyana, se proposa lo doctor Joseph
Gomar, de present oÿdor real; lo doctor micer
Antoni Vilaplana, lo doctor micer Honofre
Messia, tots de la ciutat de Lleyda. Bolsa de do-
nador de ploms: per lo lloch de la bolsa de do-
nador de ploms militar,b que vacca per mort de
mossèn Franciscoc Honofre de Pedrolo, se pro-
posa mossèn Francisco Puig de Salit y Malla, de
present deputat militar; mossèn Joseph de Ma-
lla y Conanglell, mossèn Joseph de Llenas y
Malla. Bolsa de regent los comptes: per lo lloch
de la bolsa de regent los comptes militar, que
vacca per mort de mossèn Honofre de Pedrolo,
se proposa mossèn Francisco Puig de Salit y
Malla, de present deputat militar, // 170/4v //
mossèn Joseph de Malla y Conanglell, mossèn
Joseph de Llenas y Malla. Per altre lloch de dita
bolsa, que vacca per mort de don Joan Despa-
lau y Sulla, se proposa mossèn Francisco de
Pons, senyor de Monsonís, de present oÿdor
militar; mossèn Francisco de Gelabert y Meca,
mossèn Joseph de Felices, de la vila de Agra-
munt.

Bolsa de exactor: per lo lloch de la bolsa de
exactor ecclesiàstich, que vacca per mort del
doctor Miquel Joan Osona, se proposa fra Pons
Puig de Salit, camarer de Ripoll; fra don Fran-
cisco Ferrer Sallarer, de Camprodon; fra Dimas
de Malla, infermer de Ripoll. Per altre lloch ec-
clesiàstich de dita bolsa, que vacca per haver
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mudat de estat don Lluýs Pons, almoyner de
Ripoll, a bisbe de Solsona, se proposa fra Fran-
cisco de Mongay y Cros, paborde de Sant Cul-
gat; lo doctor Miquel Torres, lo doctor Pere
Roca, canonges de Lleyda. Per altre lloch de
dita bolsa militar, que vacca per mort de mossèn
Francisco Honofre de Pedrolo, se proposa
mossèn Francisco de Pons, senyor de Monso-
nís, de present oÿdor militar; // 170/5r // don
Federich Desbosch y de Santvicens, mossèn Jo-
seph de Falices, de la vila de Agramunt. Per al-
tre lloch de dita bolsa real, que vacca per mort
de mestre Dimas Jacinto Vileta, se proposa lo
doctor Joseph Gomar, de present oÿdor real; lo
doctor Anton Vilaplana, mossèn Joan Batista
Amich, tots de la ciutat de Lleyda.

Bolsa de receptor de la bolla: per lo lloch de la
bolsa de receptor de la bolla real, que vacca per
mort del doctor Agustí Pinyana, se proposa lo
doctor Vicens Sabater y Gleu, lo doctor Bona-
ventura Brasso, lo doctor Antoni Trollols. Bol-
sa de scrivent de regent los comptes: per lo
lloch de la bolsa de scrivent de regent los
comptes ecclesiàstich, que vacca per haver mu-
dat de estat don Miquel de Boxadós, òlim ca-
nonge de Vich, se proposa lo doctor Joan Cos-
ta, de present oÿdor ecclesiàstich; lo doctor
Honofre Dalmau, lo doctor Joseph Roger, tots
canonges de Tortosa. Per altre lloch de dita
bolsa militar, que vacca per mort de mossèn
Francisco Honofre de Pedrolo, se proposa
mossèn Francisco Puig de Salit y Malla, de pre-
sent deputata militar; // 170/5v // mossèn Jo-
seph de Malla y Conanglell, mossèn Joseph de
Llenas y Malla. Per altre lloch de dita bolsa mi-
litar, que vacca per mort del doctor Gaspar
Gassia, se proposa mossèn Francisco Pons, se-
nyor de Monsonís, de present oÿdor militar;
mossèn Faderich Desbosch y de Santvicens,
mossèn Francisco Gelabert y Meca.

Bolsa de síndich: per lo lloch de la bolsa de sín-
dich militar, que vacca per mort de mossèn
Francisco Honofre de Pedrolo, se proposa mos-
sèn Francisco Pons, senyor de Monsonís, de
present oÿdor militar; don Fadarich Desbosch y
de Santvicens, don Francisco Gelabert y Meca.
Bolsa de procurador fiscal de la visita: per lo
lloch de la bolsa de procurador fiscal de la visita,
que vacca per mort de mossèn Francisco Hono-
fre de Padrolo, se proposa mossèn Francisco
Puig de Salit y Malla, de present deputat mili-
tar; mossèn Joseph de Malla y Conanglell, mos-
sèn Joseph de Llenas y de Malla.
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a. memorial intercalat en els folis 170/4r-170/5v del trienni
1665-1668.
b. militar interlineat damunt de que.
c. Francisco interlineat damunt d’Honofre. a. a continuació ratllat oÿdor.



173 A
/1r

Sua magestad, Dios la guarde, ha sido servida de
mandarme escrivir el despacho incluso sobre la
súpplica que ha hecho don Jayme Francolí y de
Toralla. Remítole a vuestra señoría para que so-
bre su contenido me diga vuestra señoría lo que se
le ofreziere, para que yo pueda satisfazer a su ma-
gestad. Guarde Dios a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, 28 de marzo 1667. Don Vicente
Gonzaga.

Señores dipputados del General de Cataluña

173 B
/2r

La reyna governadora

Spectableb don Vicente Gonzaga, de mi consejo de
guerra, mi lugarteniente y capitán general.

Don Jayme Francolí y de Toralla me ha representa-
do que obtuvo del rey, mi señor, que haya gloria, el
officio de receptor del General desse Principado en
la ciudad y collecta de Gerona, que actualmente
sirve, y que, por faltarle la salud y hallarse con al-
gunas occupasiones, dessea le conceda licencia para
que en su lugar pueda nombrar y poner otra perso-
na en substituto subrogado deste officio y mandar a
los dipputados admitan las que succediere nom-
brar o variar, como se ha hecho y concedido a otros
en semejantes ocupasiones. Y porque antes de tomar
resolución quiero saber lo que a los dipputados se os
offreziere sobre ello, os encargo y mando que, oyén-
doles primero, sobre lo que os representaren me déys
también vuestro parazer, para que, entendido,
mande lo que convenga. Datada en Madrid a XV
de marzo MDCLXVII. Yo, la reyna.

Vidit don Christoforus Crespi, vicencancellarius.
Vidit Exea, regens. Vidit Josephus Romeu, regens.
vidit Vilosa, regens. Vidit don Georgius de Cas-
tellvi. Vidit don Miquel de Çalba. Vidit don An-
tonius Ferrer. Don Didacus de Sada, secretarius.

173 C
/3r

Excel·lentíssimc senyor.

Los deputats y oidors de comptes del General
de Cathaluya diuhen que, inseguint lo orde de
vostra excel·lència ab lo bitllet és estat servit en-

viar-los de 28 de mars 1667, ab inclús de un
orde de la reyna nostra senyora, que Déu guar-
de, sobre la suplicació ha donat don Jayme
Francolí y de Toralla, receptor del General en la
ciutat y col·lecta de Girona, suplicant-li fos ser-
vida concedir-li llicència per a què en son lloch
puga anomenar altra persona en substitut de dit
offici y variar aquella, del qual offici li fou feta
gràcia per lo rey nostre senyor, que gose de glò-
ria, conforme se ha concedit a altres persones.
Y, essent vostra excel·lència servit oir lo consis-
tori en lo que se li offereix dir, conforme així
està disposat en dit real orde, representan a vos-
tra excel·lència que lo que suplica dit don Jayme
Francolí no pot tenir lloch, per las rahons se-
güents.

Primerament, perquè, com se col·legeix del ca-
pítol 25 de las Corts del any 1433, que és en lo
llibre dels Quatre Senyals, foli 286, que los offi-
cials de la Diputació deuen acudir personalment
a la residència de sos officis, exceptat en los ca-
sos de velllesa, malaltia o altra indisposició de
sas personas, que no pugan servir sos officis, y
dexa la cort als diputats lo arbitre de poder do-
nar adjunt en dits casos. Secundo: Que lo mateix
està disposat ab lo capítol 22 de las Corts del any
1599 y, en cas los diputats arbitren los admètrer
tals subrogats, sia ab un mateix salari, exceptat
los casos de malaltia o altre just impediment. 3:
Que no se sap dit don Jayme Francolí tinga
ocupació ni indisposició corporal per a què no
puga exercir dit offici y habita en la mateixa ciu-
tat de Gerona. Y, així, no li és ningun prejudici
servir aquell. 4: Que lo rey nostre senyor, ab la
confirmació general de las constitucions, privi-
legis, fou servit manar en tot se observessen los
capítols de Cort, reservant-se sols la provisió
dels officis de gràcia. 5: Que, si en alguna ocasió
sa magestat ha manat admètrer subrogats, és es-
tat perquè al principal li era molt dany de sa sa-
lut o hazienda servir aquell o, altrament, per te-
nir distant lo domicili de la part a hont se ha de
fer residència de lo offici, ninguna de las quals
causas concorre // 173/3v // perquè se haya de
admètrer subrogat a dit don Jayme Francolí, lo
que suplican sia vostra excel·lència servit respre-
sentar a sa magestat no poder tenir lloch la pre-
tenció de dit don Jayme Francolí, per encontrar
a dits capítols y molts altres aplicables, com ho
esperan de vostra excel·lència.

s.n.r B

Molta il·lustres senyors deputats.

1257

[ 1667 ]

a. bitllet intercalat en el foli 173/1 del trienni 1665-1668.
b. carta intercalada en el foli 173/2 del trienni 1665-1668.
c. paper intercalat en el foli 173/3 del trienni 1665-1668.

a. suplicació intercalada entre els folis 178v-179r del trienni
1665-1668.



A notícia de Jaume Fosalba, balle de la vila de
Capellades, ha pervingut com a instància del
procurador fiscal del General de la col·lecta de
Vilafranca del Panadès, per altres officials de dita
col·lecta se pretén y se jacte fer-se alguna querela
y enquesta contra dit Fosalba, pretenen dit pro-
curador fiscal aver dit Fosalba impedit fer-se al-
gunas cridas del General y, axí, la jurisdicció de
dit General y exercii de aquella en dita vila de Ca-
pellades, lo que may ha fet ni ha tingut may àni-
mo de fer dit Fosalba, ni de impedir dita jurisdic-
ció ni exercii de aquella. Y axí, revocant, casant y
anul·lant tots y sengles procehiments, si alguns
ni age, fets en la cort de dita vila de Capellades,
impedititus de ditas cridas y jurisdicció del Gene-
ral y exercii de aquella, dels quals creu que no se
s’i són fets ninguns en dita cort y vila de Capella-
des, per ço, submetent-se a vostra senyoria, dit
Jaume Fosalba humilment suplica sia servit ma-
nar al deputat local, assesor y demés officials de
dita colecta de Vilafranca cassen, anul·len y revo-
quen tots y sengles procehiments, si alguns ne
agen fets, contra de dit Jaume Fosalba, lo que es-
pera de la benignitat de vostra senyoria y axí ho
suplica vel alias omni meliori modo // s.n.v // dit
Jaume Fosalba. Officio et licet, et cetera. Altissi-
mus, et cetera, Capdevila. Oblata die XVI maii
MDCLXVII in consistorio, et cetera. Bonaventura
Vila, scriba maior Generalis Cathalonie.

s.n.r Die 17 mensis aprillis 1667, in villa de Majals,
dertusensis diocesis.

Egoa Petrus Pinol, presbiterum et rector parro-
chialis eclesie ville de Majals, tabularius tabule
Generalis ville Batee, collecte dertusense, dicto no-
mine, et cetera, gratis, et cetera, constituo, creo et
ordino procuratorem meum sertum, et cetera, ita
quod, et cetera, Jacobo Cases, absentem, [...] dels
senyors diputats de Catalunya, domiciliat en la
ciutat de Barcelona, et cètera, ad videlicet, et ce-
tera, per mi, en dit nom meu de tauler de la tau-
la del General de la vila de Batea, colecta de
Tortosa, comparèixer davant dels molt il·lustres
senyors diputats y oidors de comptes de Catha-
lunya per a renunciar de davant de dits senyors
la dita taula del General de Batea y demanar sia
admesa dita renúncia y de dita renunciació lle-
var acte, et cètera, per a què dits senyors dipu-
tats y oidors de comptes provehisquen dita //
s.n.v // taula del General de Batea a qui ben vist
los serà, suplicant que dita renúncia sia admesa,
et cètera. Et ad omnes lites large, et cetera, cum
posse substituendi, et cetera, et cum solito et am-
plissimo litium casu, et cetera. Et demum, et cete-
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ra, promito habere ratum, et cetera, judicio [...],
et cetera, et non revocare, et cetera. Actum Ma-
jals, et cetera. Testes huius rei sunt Petrus Fran-
ciscus Arester et Andreas Segura, omnes agricole
ville Majals, et cetera.

In quorum fidem facio ego, Petrus Pinol, prebiter
et rector parrochialis eclesia ville de Majals, der-
tusensis diocesis, eoque nomine auctoritate ordi-
naria et notarius publicus dicte ville, et quo utor
in laude [...] appono sig(+)num.

s.n.r B

Certificha y fas fe jo, lo baix firmat, com he mi-
rat los llibres de vàluas y altres que estan recòn-
dits en mon aposento del rezional y no se troba
que mossèn Pere Pinyol, rector de Mayals, sie
debitor al General com a tauler que és de la vila
de Bateab, del qual fas la present certificatòria,
escrita de mà agena y firmada de la pròpia. Da-
tat en lo aposento del Recional als XVIII de
maig MDCLXVII. Erasme de Lana y Fontanet, ra-
cional.

s.n.r D

Don Gabriel de Lupià, portantveus de general
governador.

Venerablesc, nobles e amats de la magestat los
diputats y ohidors de comptes del General de
Cathalunya en Barcelona residints y insacula-
dors de la casa de la Diputació per la insaculació
de pròxim fahedora.

Per quant la reyna nostra senyora, que Déu
guarde, fou servida en sis dias del corrent mes
de maig manar enviar al excel·lentíssim senyor
don Vicente gonzaga, loctinent y capità general
que fou desta província, un orde firmat de sa
real mà y despedit en deguda forma de la reial
Cancellaria del supremo de Aragó, per a què
aquell lliuràs a vosaltres y posàs en deguda exe-
cució, lo que no és estat possible cumplir per
haver-se en aquest intermedi embarcat dit ex-
cel·lentíssim senyor en lo port d’esta ciutat per a
passar en Itàlia, per la qual causa la execució de
aquell directament ha tocat a nós. Y, desitjant
cumplir ab lo que sa magestat mana, comuni-
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a. procura intercalada entre els folis 178v-179r del trienni
1665-1668.

a. cerificatòria intercalada entre els folis 178v i 179r del
trienni 1665-1668.
b. com ... Batea interlineat al marge esquerre.
c. reial ordre amb nominació intercalada entre els folis 179v-
180r del trienni 1665-1668.



cant-vos dit reial orde en lo present despaig, en-
tendreu ab aquell sa reial voluntat, la qual és del
tenor següent.

«La reyna governadora

Spectable don Vicente Gonzaga, de mi Consejo de
Guerra, mi lugarteniente y capitán general.

Haviendo visto la memoria y proposición que han
hecho los diputados y ohidores de qüentas del Ge-
neral desse Principado, que me remitís con carta
de 16 de abril passado, para los lugares vacantes
asta el día 31 de marzo deste año en las bolsas de
los officios del General que corren por insacula-
ción, y considerando los méritos de cada uno de los
propuestos y de otras personas que se han offrecido
y usando yo de la facultad que se reservó el rey, mi
señor, que haya gloria, en los privilegios de la con-
cessión de sus constituciones y insaculaciones, que
hizo en 23 de enero de 654 y 27 de agosto de 665,
de nombrar las personas que le pareciesse, assí de
las propuestas por dichos diputados y ohidores de
qüentas como de otras, he resuelto nombrar para
dichos lugares vaccantes las personas siguientes.

Bolsa de asessor: para el lugar real de dicha bolsa,
que vacca por muerte del doctor micer Agustín
Pinyana, al doctor mossén Joseph Gomar. Bolsa
de dador de los plomos: para el lugar de dicha bol-
sa militar, que vacca por muerte de mossén Fran-
cisco Onofre de Pedrolo, al doctor mossén Francis-
co Puig de Salit y Malla. // s.n.v // Bolsa de regente
las qüentas: para el lugar militar de dicha bolsa,
que vacca por muerte de mossén Francisco Onofre
de Pedrolo, a mossén Francisco Puig de Salit y
Malla. Para otro lugar militar de dicha bolsa,
que vacca por muerte de don Jayme Despalau y
Sulla, a mossén Francisco de Pons. Bolsa de exac-
tor: para el lugar ecclesiástico, que vacca en dicha
bolsa por muerte del doctor Miguel Juan Osona, a
fray don Francisco Ferrer, çellerero de Campro-
dón. Para otro lugar ecclesiástico de dicha bolsa,
que vacca por haver mudado de estado don Luys
de Pons de limosnero de Ripoll a obispo de Solso-
na, a fray Francisco de Mongay y Oros, enfermero
de Sant Cugat. Para otro lugar militar, que vac-
ca en dicha bolsa por muerte de mossén Francisco
Onofre de Pedrolo, a mossén Francisco Pons. Para
otro lugar real de dicha bolsa, que vacca por
muerte de mossén Dimas Jacinto Vileta, al doctor
Joseph Gomar. Bolsa de receptor de la bolla: para
el lugar real de dicha bolsa, que vacca por muerte
del doctor Agustín Pinyana, al doctor Vicente
Sabater y Gleu. Bolsa de escriviente del regente las
qüentas: para el lugar ecclesiástico de dicha bosa,
que vacca por haver mudado de estado don Mi-
guel de Boxadós, antes canónigo de Vique, al doc-
tor Juan Costa, ohydor ecclesiástico. // s.n.r//Para
otro lugar militar de dicha bolssa, que vacca por

muerte de mossén Francisco Onofre de Pedrolo, a
mossén Francisco Puig de Salit y Malla. Para otro
lugar militar de dicha bolssa, que vacca por
muerte del doctor Gaspar García, a mossén Fran-
cisco Pons. Bolssa de sýndico: para el lugar mi-
litar de dicha bolssa, que vacca por muerte de
mossén Francisco Onofre de Pedrolo, a mossén
Francisco Pons. Bolsa de procurador fiscal de la
visita: para el lugar que vacca en dicha bolssa por
muerte de mossén Francisco Onofre de Pedrolo a
mossén Francisco Puig de Salit y Malla.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados res-
pectivamente en los lugares vaccantes de dichas
bolsas, en la forma y manera que estan los demás
insaculados en ellas y como está declarado y dis-
puesto por el rey mi señor, que haya gloria, en la
insaculación que hizo destos officios y otros de la
misma calidad en 27 de agosto del año passado
1665, y sólo tengan derecho los susodichos de estar
en dichas bolssas mientras yo no lo prohibiere, sin
que por quedar aora insaculados en ellas puedan
llegar ni pretender derecho de pocessión ni otro al-
guno para estarlo, no siendo mi voluntad, reser-
vándome, como me reservo, la facultad de ex-
cluirlos o desinsacularlos, con causa o sin ella,
como me pareciere, que es conforme a la reserva
que su magestad se hizo de lo tocante a estos offi-
cios en la concessión de las constituciones y privile-
gios desse Principado. En esta conformidad libra-
réys este nombramiento y insaculación a los
diputados y ohidores de qüentas y tendréys la
mano en que se cumpla y execute lo en él // s.n.v //
dispuesto, conforme dicha insaculación que destos
officios hizo el rey, mi señor, en 27 de agosto del
año passado 1665. Datado en Madrid a VI de
mayo MDCLXVII. Yo, la reyna.

Vidit don Michael de Çalba. Vidit Exea, regens.
Vidit don Josephus Romeu, regens. Vidit don An-
tonius Ferrer. Vidit Vilosa, regens. Vidit don An-
tonius de Cardona. Don Didacus de Sada, secre-
tarius.»

Y perquè és molt just que los reials ordes de sa
magestat sian ab tot effecte cumplits y execu-
tats, per ço vos diem y manam que encontinent,
sens dilació alguna, observant en tot la disposi-
ció teniu en matèria de insaculacions, poseu en
deguda execució lo precaledat reial orde de sa
magestat, per ser esta sa reial voluntat y nostra.
Datat en Barcelona a XXIIII de maig de MDCLX-
VII. Don Gabriel de Lupià.

Vidit Casademunt. Franciscus de Boxados, re-
gens assessor.

In Curia Generalis Cathalonie, primo, folio
CVIII. Franciscus Leonar.

1259

[ 1667 ]



Su ilustrísima manda a los diputados y ohidores
de qüentas del General de Cathaluña y insacula-
dores de la casa de la Diputación pongan en exe-
cución la orden arriba expressada.

s.n.r C

Don Gabriel de Lupià, portantveus de general
governador

Venerablesa, nobles y amats de la reial magestat
los diputats y ohidors de comptes del General
de Cathalunya en Barcelona residints y insacula-
dors de la casa de la Diputació per la insaculació
de pròxim fahedora.

Per quant la reyna nostra senyora, que Déu
guarde, fou servida en sis dias del corrent mes de
maig manar enviar al excel·lentíssim senyor don
Vicente Gonzaga, loctinent y capità general que
fou d’esta província, un reial orde firmat de reial
mà y despedit en deguda forma de la reial Can-
cellaria del supremo de Aragó, per a què aquell
lliuràs a vosaltres y·s posàs en deguda execució,
lo que no és estat possible cumplir per haver-se
en aquest intermedi enbarcat dit excel·lentíssim
senyor en lo port d’esta ciutat per a passar en Ità-
lia, per la qual causa la execució de aquell direc-
tament ha tocat a nós. Y, desitjant cumplir ab lo
que sa magestat mana comunicant-vos dit reial
orde en lo present despaig, entendreu ab aquell
sa reial voluntat, que és del tenor següent.

«La reyna governadora

Spectable don Vicente Gonzaga, de mi consejo de
guerra, mi lugarteniente y capitán general.

Con vuestra carta de 16 de abril passado se reci-
bió la proposición de los diputados y ohidores de
qüentas del General desse Principado y condado
para los lugares vaccantes en las bolsas de diputa-
dos y ohidores asta el dia 31 de marzo passado. Y,
considerando los méritos de cada uno de los que
proponen y de otros que también se offrecen, y
usando yo de la facultad que el rey mi señor, que
haya gloria, se reservó en los privilegios de la con-
cessión desas constituciones y insaculación general
de dichos officios que, en conformidad de dicha
reserva hizo su magestad en 31 de enero del año
1654, de nombrar las personas que le pareciesse,
assí de las propuestas por los diputados y ohidores
de qüentas como de otras, he resuelto nombrar
para dichos lugares vaccantes hasta el dicho dia
31 de marzo las personas siguientes.
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Número 1. Bolsa de diputado ecclesiastico: para
el lugar de diputado ecclesiastico del Cavildo de
la santa Iglesia de Barcelona, que vacca por
muerte del doctor Miguel Juan Osona, canónigo
de dicha Iglesia, al doctor Juan de Ribera, arce-
diano y canónigo de dicha santa Iglesia. // s.n.v //
Número 2. Para el lugar de diputado militar de
la vegaría de Barcelona, que vacca por muerte de
mossén Francisco Onofre de Pedrolo, a mossén
Narcís Descallar. Número 3. Para otro lugar de
diputado militar de la vegaría de Gerona y sots-
vegaría de Besalú, que vacca por muerte de mo-
ssén Gerónimo Çaconomina, a mossén Francisco
Torres. Número 4. Para otro lugar de diputado
militar de la vegaría de Camprodón, que vacca
por muerte de mossén Manuel Joseph del Tord, a
mossén Francisco Puig de Salit. Diputados reales:
número 5. Para el lugar de diputado real de Bar-
celona, que vacca por muerte de mossén Dimas
Hiacynto Vileta, al doctor misser Rafael Nabo-
na. Número 6. Para otro lugar de diputado real
de Tortosa, que vacca por muerte de mossén Agus-
tín Pinyana, a mossén Pere Vidal. Ohidores eccle-
siasticos: número 7. Para el lugar de ohidor eccle-
siastico del Cavildo de Barcelona, que vacca por
haver passado a diputado ecclesiastico de ohidor el
doctor Juan de Ribera, al doctor Jayme de Gual-
bes. Ohidores militares: número 8. Para el lugar
de ohidor militar de Barcelona, que vacca por
muerte de mossén Juan Llordat, a mossén Genís
Vidal de Roda. // s.n.r// Número 9. Para otro lu-
gar de ohidor militar de la vegaría de Cervera,
que vacca por haver assumido a la bolsa de dipu-
tado militar mossén Narcís Descallar, a mossén
Agustín Escarrer. Número 10. Para otro lugar
de ohidor militar de la vegaría de Manresa, que
vacca por muerte de mossén Jorge de Paguera, a
mossén Francisco Sans y Puig. Número 11. Para
otro lugar de la vegaría de Balaguer de ohidor
militar, que vacca por assumpción a diputado de
mossén Francisco de Torres, a mossén Felippe Pi-
quer y de Vega. Número 12. Para otro lugar de
ohidor militar de Barcelona, que vacca por muer-
te de mossén Bernardo Olzina y de Vilallonga, a
mossén Llorens Ladó. Ohidores reales: número 13.
Para el lugar de ohidor real, que vacca por muer-
te de mossén Joseph Llopis, de Lérida, al doctor
mossén Anton Vilaplana. Número 14. Para otro
lugar de ohidor real de Barcelona, que vacca por
haver mudado de estado de real a militar Onofre
Gilabert, a mossén Juan Claresvalls. Número 15.
Para otro lugar de ohidor real de Barcelona, que
vacca por la assumpción a diputado de micer Ra-
fael Nabona, al doctor mossén Felix Molins. Nú-
mero 16. Para otro lugar de ohidor real de Torto-
sa, que vacca por la assumpción a diputado de
mossén Pere Vidal, al doctor Gerónimo Sagarra.
Número 17. Para otro lugar de ohidor real de
Gerona, que vacca por muerte de mossén Francis-
co Prats, a mossén Lorenzo Puig.
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s.n.v Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insiculados res-
pectivamente en los lugares vaccantes de dichas
bolsas, en la forma y manera que estan los demás
insaculados en ellas, y sólo tengan derecho de es-
tarlo mientras no se lo prohibiere, sin que por que-
dar aora insaculados puedan allegar ni preten-
der derecho de pocessión ni otro alguno para estar
en dichas bolsas no siendo mi voluntad, reserván-
dome, como me reservo, la facultad de excluirlos o
desinsacularlos, con causa o sin ella, como me pa-
reciere, por ser conforme a la reserva que se hizo el
rey nuestro señor, que haya gloria, de lo tocante a
estas insaculaciones en la concessión que hizo de
las constituciones y privilegios a esse Principado.
Y en esta conformidad libraréys este nombra-
miento a los diputados y ohidores de qüentas para
que se insaculen las personas aquí nombradas y
pongan en las bolsas de dichos officios, que así es
mi voluntad. Datado en Madrid a VI de mayo
MDCLXVII. Yo, la reyna.

Vidit don Christoforus Crespi, vicecancellarius.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don
Michael Çalba. Vidit Exea, regens. Vidit don Jo-
sephus Romeu, regens. Vidit don Antonius Fe-
rrer. Vidit Vilosa, regens. Vidit don Antonius de
Cardona. Don Didacus de Sada, secretarius.»

Y perquè és molt just que los reials ordes de sa
magestat sian ab tot effecte cumplits y executats,
per ço vos diem y manam que encontinent, sens
dilació alguna, observant en tot la disposició te-
niu en matèria de insaculacions, poseu en degu-
da execució lo precaledat reial orde de sa ma-
gestat, per ser esta sa reial voluntat y nostra.
Datat en Barcelona a XXIIII de maig de MDCLX-
VII. Don Gabriel de Lupià.

Vidit Casademunt. Franciscus de Boxados, re-
gens assessor.

In curia Generalis Cathalonie, primo, folio CV.
Franciscus Leonar.

Su ilustrísima manda a los diputados y ohidores
de qüentas del General de Cathaluña y insacula-
dores de la casa de la Diputación pongan en exe-
cución la orden arriba expressada.

s.n.r Don Gabriel de Lupià, portantveus de general
governador.

Venerablesa, nobles y amats de la reial magestat
los diputats y ohidors de comptes del General

de Cathalunya en Barcelona residints y insacula-
dors de la casa de la Diputació, que·us trobau
junts per la de pròxim fahedora.

Havent sa magestat, que Déu guarde, ab son
reial orde de sis del corrent anomenat en un
lloch de diputat militar de la vegaria de Barcelo-
na, dels vaccants en las bossas de diputats y ohi-
dors de aquexa casa, a mossèn Narcís Descallar,
y en altre de ohidor militar de la vegaria de
Manresa a mossèn Francesc Sans y Puig, havem
entès que reparau insacular-los com a mossens,
essent axí que són nobles. Y, no obstant dit re-
paro, per lo dupte teniu si essent nobles poden
entrar com a mossens, vos diem y manam, usant
de la facultat reial per sa magestat concedida,
que per esta vegada tant solament admetau y in-
saculeu en los llochs que venen insaculats per sa
magestat tota [...] y consulta cessants, per ser
esta la reial voluntat de sa magestat y nostra.
Datat en Barcelona a XXVII de maig de MDCLX-
VII. Don Gabriel de Lupià.

Vidit Casademunt. Franciscus de Boxados, re-
gens assessor.

In curia Generalis Cathalonie, primo, folio
CXIIII. Franciscus Leonar.

Su ilustrísima manda a los diputados y ohidores
de qüentas del General de Cathaluña y insacula-
dores de la casa de la Diputación pongan en exe-
cución la orden arriba expressada.

181 A
/1r

Molta il·lustre senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cattalunya diuen y representan a vostra se-
nyoria que en la vila del Ginestar, de la castalla-
nia de Amposta, estan presos Joan Todó y Felip
Vergós, naturals de la vila de Valljunguera del
regne de Aragó, per inculpar-los, segons se diu,
en una mort succehí lo die de 22 de maig passat
a la nit, en dita vila, de Joseph Colas. Y los pa-
rents de aquest, qui han procurat dita captura,
instan que dits presos sien remesos al regne de
Aragó, a hont se ha comès dit pretès delicte. Y
com, per part de dits Todó y Vergós, hagen ins-
tat y instan ha dits deputats que iscan al reparo
de la contrafacció se faria si dits presos se reme-
tien al regne de Aragó, per estar prohibit per di-
versas generals constitucions ditas remisions,
sinó que tots los presos en lo present Principat
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han de ésser castigats y processats per los jutges
dels llochs a hont són presos, o per los ex-
cel·lentíssims senyors llochtinents generals o
per vostra senyoria, en cas de vicerègia, com
sempre se ha acostumat, y dits deputats, en cas
se hage intentat lo contrari, havent acudit als
excel·lentíssims senyors llochtinents generals, se
ha obtingut lo remey, per ço, extrajudicialment,
supplican a vostra senyoria sie servit manar al
balle de dita vila del Ginestar y al governador de
la castellania de Amposta que no remete dits
presos a Aragó, sinó que per ell o per vostra se-
nyoria // 181/1v // y Real Consell sien castigats
segons se trobarà de justícia, que·u rebran a sin-
gular gràcia y mercè de la mà de vostra senyoria.

182 B
/2r

Muya ilustre señor.

Haviendo vuestra señoría participado al consis-
torio de la Diputación las nuevas havían venido
de Madrid por el correo passado acerca del rompi-
miento de la paz entre el rey, nuestro señor, que
Dios guarde, y el christianíssimo y que vuestra se-
ñoría tenía noticias de las partes de Rossellón que
el duque de Noallas venía en Perpiñan con gente
de guerra para invadir, según se dize, este Prin-
cipado, y que assí, por hallarse con pocas fuerças
las plassas de las fronteras y no ser possible que las
tropas de su magestad vengan tan presto, sería
muy del servicio de su magestad que el consistorio,
hasta que llegassen dichas tropas, adelantasse ser-
vir con un tercio de infantería para proveher las
plassas del Principado y, particularmente, la ciu-
dad de Gerona, pues si la occupassen sería en tan
gran daño de la real corona y en tan notable des-
trucción de todo el Principado, pues tendrían el
passo libre para correr y talar todo el Principado,
de que se seguiría tan gran daño a la Generali-
dad y sus derechos, han tratado los deputados y oy-
doresb esta materia entre sí para ver y facilitar los
medios habrá para executar el servicio, y assí re-
presentan a vuestra señoría:

Que el consistorio ha estado y está con [...] deseos
de cumplir con su primera obligación de leales
vassallos de su magestad y de procurar con todos
los esfuersos possibles acudir a las cosas del real ser-
vicio, como lo continuarán en todas occasiones
hasta el último esfuerzo. El General, por causa de
las calamidades passadas y haverse tan disminui-
do sus rentas por causa de las guerras, y pesse ha-
verse separado de la real corona el condado de
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Rossellón y parte del condado de Cerdayaa y haver
servido todo el tiempo de la guerra, después del
año de 1652 hasta el de 1660, con un tercio de in-
fantaría // 182/2v // y pagado todos los gastos or-
dinarios y extraordinarios que disponen los capí-
tulos de Corte, se halla muy atraçado en pagar las
penziones de los censales que, en servicio de la real
corona, en diferentes Cortes, se han cargado sobre
el General, que los más modernos se cargaron en
las Cortes del año 1599, por deverse oy más de ocho-
cientos mil escudos de penciones vencidas, que no
ha sido possible hasta oy pagar, por más que se ha-
yan procurado.

Los acreedores, no contentos de que los deputados,
con todas veras, han hecho las diligencias possibles
para darles satisfacción y que les han offrecido el
continuarlo, acudieron a la Real Audiencia y,
en fuerça de sus autos, quizieron instar execucio-
nes contra el General. Y considerando los deputa-
dos que, a admitirse dichos procedimientos en la
Real Audiencia, se seguirían muchos incovenien-
tes y la total destrucción del mismo General, y la
impossibilidad de poder servir a su magestad,
acudieron a su real clemencia representándole,
con memorial particular sobre esta materia, to-
das las razones y fundamentos se les ofrecieron
para que su magestad fuesse servida mandar pa-
rar en dichas execuciones y otros procedimientos
contra el General. A vista deste memorial, su ma-
gestad ha sido servida mandar, con su real carta
de 6 de mayob, que los deputados entregassen listas
de lo que importan cada año las rentas del Gene-
ral, los cargos ordinarios que ay sobre ellas y las so-
bras que resultan después de pagar los cargos y,
assí mismo, qué censales son los que estan cargados
y qué importan las penciones y lo que dellos oy se
deve de las atraçadas, advirtiendo que el dar es-
tas listas no ha de ser para interponerse litigio
contencioso, sí sólo para estar informada del esta-
do de la materia, para la más acertada resolu-
ción que huviera de tomar.

182 El medio se offrece a los deputados para facilitar 
/3r el servicio del tercio es que su magestad sea servida

mandar a la Real Audiencia no admita instan-
cias jurídicas ni otras contra el General, por co-
branças de penciones de censales, hasta que su ma-
gestad honre este Principado con su real presencia
y, en las Cortes generales, ajuste este y los demás ne-
gocios del Principado, como en caso semejante lo
hizieron los señores reyes don Juan y don Fernan-
do segundos de Aragón, como se refiere en dicho
memorial. El fin que tienen los deputados en su-
plicar a su magestad esta merced es que con esto
podrán hazer servicio a su magestad, porque de
otra manera, si atraçándose el General por causa

[ 1667 ]

a. suplicació intercalada en els folis 182/2r-182/3r del trien-
ni 1665-1668.
b. deputados y oydores interlineat al marge esquerre.

a. a continuació dues línies ratllades.
b. con su ... mayo interlineat al marge esquerre.



de acudir al real servicio esto havía de ocasionar-
le su destrucción, sería impossibilitarle de poderlo
hazer y cumplir los diputados el deseo de servir a
su magestada, porque por lo passado, haviéndose
atraçado por acudir al real servicio, después que
ha cessado el servicio, los acreedores han procura-
do, por quantos medios han podido, destruirle y
desautorizarle, lo que creen abrían conseguido a
no haver acudido al amparo de su magestad. Y
assí, para que con más veras puedan acudir los
deputados a servir y que en adelante no se vean en
semejantes ahogos por acudir al real servicio, su-
pplican esta merced, que, en tanto en la materia
se tome resolución, procurarán con todas veras,
después de haver acudido al real servicio y cargos
ordinarios inevitables del General, dar a los acre-
edores toda la possible satisfacción. Y, si en ello
faltassen los deputados, podrían los acreedores en
las visitas instar el reparo, que es el tribunal ha
constituido la Corte para esse effeto. Por lo que su-
plica a vuestra señoría sea servido representar a
su magestad lo que se les ofrece, para que, en caso
sea necesario servirb, puedan executarlo con la
promptitud y affecto desean, con el mayor esfuerço
y asistencia será possible.

186 Die XX junii MDCLXVII. A
/1r

Miquelc Carmini, mestre courer, ciutadà de Bar-
celona, qui ha jurat dir la veritat, et cètera, e in-
terrogat que diga vuy, die present, a quin preu
van la dotsena de las anellas rodonas grossas de
coura per portaleras, la lliura de obrar lo coura,
ço és, de mans, quiscuna lliura; la lliura ab las di-
minucions y a raó de quant per lliura de diminu-
cions, la lliura del courer nou sens ma[...] y la
lliura de la soldadura, lo jornal de un mestre
courer y lo jornal de un fadrí. Et dixit que la dot-
sena de las anellas de courer rodonas grosas per
portaleras valan 5 sous la dotsena; la lliura de
obrar lo coure vell, ço és las mans de obrar dit
courer, a raó de 5 sous la lliura; la lliura del cou-
rer nou sens obrar a raó de 5 sous la lliura; la lliu-
ra de las diminucions a raó de 10 sous la lliura,
constant a raó de una onsa per lliura de coura de
disminució; la lliura de la soldadura a raó de 14
sous, lo jornal del mestre courer a raó de 16 sous
per dia y lo jornal del fadrí courer a raó de 14
sous per dia. Y assò diu saber per ser courer y
vèndrer y obrar en los preus referits las ditas
mercadarias. Fuit sibi lectus et perseveravit. Dicto
die. Macià Salla, mestre courer, ciutadà de Bar-
celona, interrogatus ut supra, et cetera. Et dixit
idem. Fuit sibi lectus et perseveravit.

186 B
/2r

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo sexagesimo septimo,
die duodecimo mensis junii, fui interrogato et re-
quesito me, Dominico Monia, cive civitatis Der-
tuse, apostolica et regia atque ipsius civitatis Der-
tuse auctoritatibus notario publico et scriba
Deputacionis localis Generalis civitatis Dertuse
et eius collecta, et in hiis etiam Josepho Sala, agri-
cola ville de Miravet, dertusense diocesis, et Joan-
ni Bartina, pro testibus ad premissa vocatis et
spectantes assumptis coram illustrissimo domino
don frater Michaeli Borruelli, militi ordinis et
militia Sanctus Joannis Hierosolimitanensis, gu-
bernator castellanie Amposte et bajulie Miraveti,
personaliter adinvento et reperto in villa de Mi-
ravet, dertusense diocesis, in presencia magnificis
deputati localis Generalis civitatis Dertuse, com-
paruit Josephus Colomer, notarius, civis Dertuse,
procurator fiscalis Deputacionis localis Generalis
civitatis Dertuse, et eidem illustre domino guber-
natori castellanie Amposte obtulit et presentavit
et seu per me, dictum et infrascriptum notarium
et scribam, offeri instari ac publice legi petit, ins-
tavit et requisivit quandam in scriptis papiri sce-
dulam sive scripturam tenoris sequentis:

«Molt il·lustre senyor governador de la castella-
nia de Amposta.

Notori és a vostra mercè, per ser disposició de
constitucions generals del present principat de
Catalunya y altres drets de la pàtria, que no es
deu ignorar que no es poden fer remissions de
presos que estan dins lo present Principat, ans
bé se han de fer definir les causes dites de
aquells y en la vegueria o ballia a hont estaran
pressos, ab imposició de moltes penes contra los
contrafahents. E, com haja entès lo magnífich
deputat local de la ciutat de Tortosa y sa col·lec-
ta y son consistori, a qui toca lo reparo de les
violacions de dites constitucions, privilegis, lli-
bertats //186/2v // y altres drets de la pàtria que
vostra senyoria en perjuhici, derogació y viola-
ció de aquelles voldria remètrer al regne de Ara-
gó les persones de Joan Todó y Fèlix Vergós,
naturals de la vila de Valljunquera, regne de
Aragó, presos y detinguts en les presons de la
dita vila del Ginestar, de la castellania de Am-
posta e o en altres presons de dita castellania, lo
que vostra mercè no pot ni deu fer sens incurs
de graves penes imposades particularment en
les constitucions dites de Observança, per ço y
altrament, lo dit [procurado]r fiscal del Gene-
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ral, inseguint lo orde y mandato dels molts
il·lustres senyors deputats del present principat
de Catalunya y son consistori, de la millor ma-
nera que pot, interpel·la y requereix a vostra
mercè se abstinga de fer semblant remissió de
les persones dels dits Joan Todó y Felip Vergós,
ans bé, en observansa y conformitat de dites
constitucions, privilegis ya altres drets de la pà-
tria los fasa la causa dins lo present Principat y
ballia a hont estan presos.

Altrament, si lo contrari per vostra mercè serà
fet, lo que no creu, estimant lo agravi que en
assò se farà al General, en quatre mil ducats de
bon or y de bon pes judicial taxació reservada,
los quals estimaria més pèrdrer del erari del Ge-
neral que semblant injúria patir, protesta contra
vostra mercè de dit agravi y estimasió de aquell,
y demés penes imposades contra los violadors
de dites constitucions, privilegis, llibertats y al-
tres drets de la pàtria, y de fer-ne causa a vostra
mercè davant los dits molt il·lustres senyors de-
putats, o allà a hont més li convindrà, per conse-
guir lo reparo de dit agravi y proseguir aquella
fins a deguda conclusió, en tal manera que les
dites constitucions, privilegis, llibertats y altres
drets de la pàtria sian conservades y defeses, ab
los danys, interessos y despeses que li convin-
dran sustenir, y de tot lo demés lícit y permès de
protestar, requerint-ne acte, etcètera. Torres,
fisci advocatus, qua si quidem papiri scedula sive
scriptura sit ut [...] oblata et presentata ac per
me, dictum // 186/3r // et infrascriptum nota-
rium et scribam, lecta et publicata, petitum fuit
a me, dicto et insfrascripto notario et scriba, per
dictum illustrem dominum gubernatorem ut
traderem copiam de eidem, qua, cum esset para-
ta, fuit illi tradita copia et in omnibus eidem, in
dictorum testium presencia, dimissa, habita et li-
berata, que accepta, verbo respondendo, dixit que
«no ha entès ni entén entregar al regne de Ara-
gó les persones de Joan Todó y Fèlix Vergós, ni
tal orde ha imaginat donar al balle del Ginestar,
per constar-li ésser contra les constitucions del
present principat de Catalunya lo entregar pre-
sos de un regne a altre».

De et super omnibus et singulis premisis dictus
Colomer, dicto nomine, petiit et requisivit ut pu-
blicum confierem instrumentum ad habendum
de eisdem memoriam in futurum, quae omnia et
singula supradicta fuerunt acta in villa de Mi-
ravet, Dertusense diocesis, sub die, mense et anno
presens, ante me, dicto et infrascripto notario et
scriba, et omnibus etiam testibus antedictis ad
premissa vocatis et specialiter assumptis, pro ut
superius continetur. Sig(+)num mei, Dominici
Monia, civis civitate Dertuse, apostolica et regia
atque [...] civitatis Dertuse auctoritatibus nota-
rii publici et scribe Deputacionis localis Generalis
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civitatis Dertuse et eius collecte, qui premissis una
cum prenominatis testibus interfui eaque propia
manu scripsi rogatus et requestus clausi.

186 C
/4r

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo sexagesimo septi-
mo, die duodecimo mensis junii infrascripto, in-
titulato et requesto me, Dominico Monia, cive
civitatis Dertuse, apostolica et regia atque ipsius
civitatis Dertuse auctoritatibus notario publico
et scriba Deputacionis localis Generalis civitatis
Dertuse et eius collecta, et presentibus etiam
Jose[pho Sala], agricole ville de Miravet, Dertu-
sense diocesis, et Joanni Bartina, custodi extraor-
dinarii Deputacionis localis Generalis dicte civi-
tatis, pro testibus ad premissa vocatis et spectantes
assumptis coram honorabile Hyacinto Torres,
agricola, bajulo ville del Ginestar, castellanie
Amposte, bajulie Miravet, personaliter adinven-
to et reperto in villa de Miravet, Dertusense dioce-
sis, in presencia magnifici deputati localis Gene-
ralis civitatis Dertuse comparuit Josephus Colomer,
notarius, procurator fiscalis Generalis civitatis
Dertuse et eidem bajulo del Ginestar obtulit et
presentavit et seu per me, dictum et infrascrip-
tum notarium et scribam, offeri instari ac publi-
ce legi petit, instavit et requisivit quandam in
scriptis papiri scedulam sive scripturam tenoris
sequentis:

«Ihesus.

Magnífich balle y llochtinent de balle de la vila
de Ginestar.

Notori és a vostra mercè, per ser disposició de
constitucions generals del present principat de
Catalunya y altres drets de la pàtria, que no es
deu ignorar que no es poden fer remissions de
presos que estan dins lo present Principat, ans
bé se han de fer definir les causes dites de
aquells y en la vegueria o ballia a hont estaran
pressos, ab imposició de moltes penes contra los
contrafahents. E, com haja entès lo magnífich
deputat local de la ciutat de Tortosa y sa col·lec-
ta y son consistori, a qui toca lo reparo de les
violacions de dites constitucions, privilegis, lli-
bertats y altres drets de la pàtria que vostra
mercè en perjuhici, derogació y violació de
aquelles voldria remètrer al regne // 186/4v // y
altres drets de la pàtria que vostra senyoria en
perjuhici, derogació y violació de aquelles vol-
dria remètrer al regne de Aragó les persones de
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Joan Todó y Fèlix Vergós, naturals de la vila de
Valljunquera, regne de Aragó, presos y deten-
guts en les presons de la vila del Ginestar, de la
castellania de Amposta e o en altres presons de
dita castellania, lo que vostres mercès no poden
ni deuen fer sens incurs de graves penes imposa-
des particularment en les constitucions dites
«De observança». Per ço y altrament, lo dit [pro-
curado]r fiscal del General, inseguint lo orde y
mandato dels molts il·lustres senyors deputats
del present principat de Catalunya y son consis-
tori, de la millor manera que pot, interpel·la y
requereix a vostres mercès se abstingan de fer
semblant remissió de les persones dels dits Joan
Todó y Felip Vergós, ans bé, en observansa y
conformitat de dites constitucions, privilegis y
altres drets de la pàtria los fasan la causa dins lo
present Principat y ballia a hont estan presos.

Altrament, si lo contrari per vostres mercès serà
fet, lo que no creu, estimant lo agravi que en
assò se farà al General, en quatre mil ducats de
bon or y de bon pes judicial taxació reservada,
los quals estimaria més pèrdrer del erari del Ge-
neral que semblant injúria patir, protesta contra
vostres mercè de dit agravi y estimasió de
aquell, y demés penes imposades contra los vio-
ladors de dites constitucions, privilegis, lliber-
tats y altres drets de la pàtria, y de fer-ne causa a
vostres mercès davant los dits molt il·lustres se-
nyors deputats, o allà a hont més li convindrà
per conseguir lo reparo de dit agravi y proseguir
aquella fins a deguda conclusió, en tal manera
que les dites constitucions, privilegis, llibertats y
altres drets de la pàtria sian conservades y defe-
ses, ab los danys, interessos y despeses que li
convindran sustenir, y de tot lo demés lícit y
permès de protestar, requerint-ne acte, etcète-
ra. Torres, fisci advocatus, qua si quidem papiri
scedula sive scriptura sit ut [...] oblata et presen-
tata ac per me, dictum et infrascriptum nota-
rium et scribam, lecta et publicata, petitum fuit
a me, dicto et insfrascripto notario et scriba, per
dictum bajulum ut traderem copiam de eidem,
qua, cum esset parata, fuit illi tradita copia et in
omnibus eidem, in dictorum testium // 186/5r //
presencia, dimissa, habita et liberata, que accep-
ta, verbo respondendo, dixit que «no ha entès ni
entén entregar les persones de Joan Todó y Fè-
lix Vergós al regne de Aragó, per saber y cons-
tar-li ésser contra les constitucions del present
principat de Catalunya entregar de un regne a
l’altre ningun pres.»

De et super omnibus et singulis premisis dictus
Colomer, notarius, procurator fiscalis, petiit et
requisivit ut publicum conficerem instrumentum
ad habendum de eisdem memoriam in futurum,
quae omnia et singula supradicta fuerunt acta
in villa de Miravet, sub die, mense et anno pre-

sentis, ante me, dicto et infrascripto notario et
scriba, et omnibus etiam testibus antedictis ad
premissa vocatis et specialiter assumptis, pro ut
superius continetur. Sig(+)num mei, Dominici
Monia, civis civitate Dertuse, apostolica et regia
atque [...] civitatis Dertuse auctoritatibus nota-
rii publici et scribe Deputacionis localis Generalis
civitatis Dertuse et eius collecte, qui premissis una
cum prenominatis testibus interfui eaque propia
manu scripsi rogatus et requestus clausi.

186 D
/6r

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo sexagesimo septi-
mo, die duodecimo mensis junii infrascripto, in-
terrogato et requesto me, Dominico Monia, cive
civitatis Dertuse, apostolica et regia atque ipsius
civitatis Dertuse auctoritatibus notario publico
et scriba Deputacionis localis Generalis civitatis
Dertuse et eius collecta, et presentibus etiam Si-
mone Lacasa, caligario, et Michaeli Boadella, coto-
nerio, pro testibus ad premissa vocatis et specialiter
assumptis coram magnifico Anthonio Pinyana,
utrisque juris doctor, cive Dertuse, assessori caste-
llanie Amposte et bajulie Miraveti, personaliter
adinvento et reperto intus presentem civitatem
Dertuse, in vico vulgo dicto lo carrer de la
[...]uera, comparuit Josephus Colomer, notarius,
civis Dertuse, procurator fiscalis Deputacionis lo-
calis Generalis presentis civitatis Dertuse et ei-
dem magnifico Anthonio Pinyant obtulit et pre-
sentavit et seu per me, dictum et infrascriptum
notarium et scribam, offeri presentari ac publici
legi petit, instavit et requisivit quandam in scrip-
tis papiri scedulam sive scripturam tenoris se-
quentis:

«Ihesus.

Magnífic assessor de la castellania de Amposta

Notori és a vostra mercè, per ser disposició de
constitucions generals del present principat de
Catalunya y altres drets de la pàtria, que no es
deu ignorar que no es poden fer remissions de
presos que estan dins lo present Principat, ans
bé se han de fer definir les causes dites de
aquells y en la vegueria o ballia a hont estaran
pressos, ab imposició de moltes penes contra los
contrafahents. E, com haja entès lo magnífich
deputat local de la ciutat de Tortosa y sa col·lec-
ta y son consistori, // 186/6v // a qui toca lo re-
paro de les violacions de dites constitucions,
privilegis, llibertats y altres drets de la pàtria,
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que vostra mercè, en perjuhici, derogació y vio-
lació de aquelles, voldria remètrer al regne de
Aragó les persones de Joan Todó y Fèlix Ver-
gós, naturals de la vila de Valljunquera, regne
de Aragó, presos y detenguts en les presons de
la vila del Ginestar, de la castellania de Amposta
e o en altres presons de dita castellania, lo que
vostra mercè no pot ni deu fer sens incurs de
graves penes imposades particularment en les
constitucions dites «De Observança», per ço y
altrament, lo dit procurador fiscal del General,
inseguint lo orde y mandato dels molts il·lustres
senyors deputats del present principat de Cata-
lunya y son consistori, de la millor manera que
pot, interpel·la y requereix a vostra mercè se
abstinga de fer semblant remissió de les perso-
nes dels dits Joan Todó y Felip Vergós, ans bé,
en observansa y conformitat de dites constitu-
cions, privilegis y altres drets de la pàtria los fasa
la causa dins lo present Principat y ballia a hont
estan presos.

Altrament, si lo contrari per vostra mercè serà
fet, lo que no creu, estimant lo agravi que en
assò se farà al General, en quatre mil ducats de
bon or y de bon pes, judicial taxació reservada,
los quals estimaria més pèrdrer del erari del Ge-
neral que semblant injŭria patir, protesta contra
vostra mercè de dit agravi y estimasió de aquell,
y demés penes imposades contra los violadors
de dites constitucions, privilegis, llibertats y al-
tres drets de la pàtria, y de fer-ne causa a vostra
mercè davant los dits molt il·lustres senyors de-
putats, o allà a hont més li convindrà per conse-
guir lo reparo de dit agravi y proseguir aquella
fins a deguda conclusió, en tal manera que les
dites constitucions, privilegis, llibertats y altres
drets de la pàtria sian conservades y defeses, ab
los danys, interessos y despeses que li convin-
dran sustenir, // 186/7r // y de tot lo demés lícit
y permès de protestar, requerint-ne acte, etcè-
tera. Torres, fisci advocatus, qua si quidem papi-
ri scedula sive scriptura sit ut [...] oblata et pre-
sentata ac per me, dictum et infrascriptum
notarium et scribam, lecta et publicata, petitum
fuit a me, dicto et insfrascripto notario et scriba,
per dictum magnificum Anthonium Pinyana ut
traderem copiam de eidem, qua, cum esset para-
ta, fuit illi tradita copia et in omnibus eidem, in
dictorum testium presencia, dimissa, habita et li-
berata, que accepta, verbo respondendo, dixit que
«no a entès ni entén fer ni provehir la remissió
de dits presos, ans bé ha aconsellat al balle de la
vila del Ginestar que de ninguna manera fassa
tal remissió, per ser contra las constitucions del
present principat de Cathalunya, y així se offe-
reix prompte a observar aquelles, així en matèria
de dita remissió com en tot lo demés que se of-
fereixca».
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De et super omnibus et singulis premisis dictus Jo-
sephus Colomer, notarius, procurator fiscalis Ge-
neralis dicte civitatis, petiit et requisivit ut publi-
cum conficerem instrumentum ad habendum de
eisdem memoriam in futurum, quae omnia et
singula supradicta fuerunt acta Dertuse, sub die,
mense, anno et loco quibus supra, presente me,
dicto et infrascripto notario et scriba, et omnibus
etiam testibus antedictis ad premissa vocatis et
specialiter assumptis, pro ut superius continetur.
Sig(+)num mei, Dominici Monia, civis civitate
Dertuse, apostolica et regia atque [...] civitatis
Dertuse auctoritatibus notarii publici et scribe
Deputacionis localis Generalis civitatis Dertuse
et eius collecte, qui premissis una cum prenomi-
natis testibus interfui eaque propia manu scripsi
rogatus et requestus clausi.

186 Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
/8r mini millessimo sexcentessimo sexagesimo septi-

mo, die vero decimo mensis junii infrascripto, vo-
cato et requesito me, Dominico Monia, cive civi-
tatis Dertuse, apostolica et regia atque ipsius
civitatis Dertuse auctoritatibus notario publico
et scriba Deputacionis localis Generalis civitatis
Dertuse et eius collecta, et presentibus etiam Jo-
annis Bahima et Francisco Soler, custodibus ex-
traordinariis dicte Deputacionis localis, pro testi-
bus ad premissa vocatis et specialiter assumptis
coram Josepho Ferrer, agricole, locumtenentis ba-
juli ville del Ginestar, dertusense diocesis, caste-
llanie Amposte et bajulie Miraveti, personaliter
adinvento et reperto intus villam del Ginestar, in
presencia magnifici deputati localis Generalis ci-
vitatis Dertuse, comparuit Josephus Colomer, no-
tarius, civis Dertuse, et eidem locumtenenti baju-
li obtulit et presentavit et seu per me, dictum et
infrascriptum notarium et scribam, offeri pre-
sentari ac publici legi petit, instavit et requisivit
quandam in scriptis papiri scedulam sive scriptu-
ram tenoris sequentis:

«Ihesus.

Magnífich balle y llochtinent de balle de la vila
del Ginestar.

Notori és a vostres mercès, per ser disposició de
constitucions generals del present principat de
Catalunya y altres drets de la pàtria, que no es
deu ignorar que no es poden fer remissions de
presos que estan dins lo present Principat, ans
bé se han de fer definir les causes dites de
aquells y en la vegueria o ballia a hont estaran
pressos, ab imposició de moltes penes contra los
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contrafahents. E, com haja entès lo magnífich
deputat local //186/8v // de la ciutat de Tortosa
y sa col·lecta y son consistori, a qui toca lo repa-
ro de les violacions de dites constitucions, privi-
legis, llibertats y altres drets de la pàtria que vos-
tres mercès en perjuhici, derogació y violació de
aquelles voldrien remètrer al regne de Aragó les
persones de Joan Todó y Fèlix Vergós, naturals
de la vila de Valljunquera, regne de Aragó, pre-
sos y detenguts en les presons de la vila del Gi-
nestar, de la castellania de Amposta e o en altres
presons de dita castellania, lo que vostres mer-
cès no poden ni deuen fer sens incurs de graves
penes imposades particularment en les constitu-
cions dites «De Observança», per ço y altra-
ment, lo dit procurador fiscal del General, inse-
guint lo orde y mandato dels molts il·lustres
senyors deputats del present principat de Cata-
lunya y son consistori, de la millor manera que
pot, interpel·la y requereix a vostres mercès se
abstingan de fer semblant remissió de les perso-
nes dels dits Joan Todó y Felip Vergós, ans bé,
en observansa y conformitat de dites constitu-
cions, privilegis y altres drets de la pàtria se’ls
fasa la causa dins lo present Principat y ballia a
hont estan presos.

Altrament, si lo contrari per vostres mercès serà
fet, lo que no creu, estimant lo agravi que en assò
se farà al General, en quatre mil ducats de bon or
y de bon pes judicial taxació reservada, los quals
estimaria més pèrdrer del erari del General que
semblant injuria patir, protesta contra vostres
mercès de dit agravi y estimasió de aquell, y de-
més penes imposades contra los violadors de di-
tes constitucions, privilegis, llibertats y altres
drets de la pàtria, y de fer-ne causa a vostres
mercès davant los dits molt il·lustres senyors de-
putats, o allà a hont més li convindrà, per conse-
guir lo reparo de dit agravi y proseguir aquella
fins a deguda conclusió, en tal manera que les di-
tes constitucions, privilegis, llibertats y altres
drets de la pàtria sian conservades y defeses, ab
los danys, interessos y despeses que li convindran
sustenir, y de tot lo // 186/9r // demés lícit y
permès de protestar, requerint-ne acte, et cètera.
Torres, fisci advocatus, qua si quidem papiri sce-
dula sive scriptura sit ut [...] oblata et presentata
ac per me, dictum et infrascriptum notarium et
scribam, lecta et publicata, petitum fuit a me, dic-
to et insfrascripto notario et scriba, per dictum lo-
cumtenentem bajuli ut traderem copiam de ei-
dem, qua, cum esset parata, fuit illi tradita copia
et in omnibus eidem, in dictorum testium presen-
cia, dimissa, habita et liberata, que accepta, verbo
respondendo, dixit que «no a entès ni entén entre-
gar les persones de Joan Todó y Fèlix Vergós al
reyne de Aragó, per saber y constar-li ser contra
las constitucions del present principat de Catha-
lunya entregar de un regne a l’altre ningun pres».

De et super omnibus et singulis premisis dictus Jo-
sephus Colomer, notarius, procurator fiscalis Ge-
neralis dicte civitatis, petiit et requisivit ut publi-
cum conficerem instrumentum ad habendum de
eisdem memoriam in futurum, quae omnia et
singula supradicta fuerunt acta in villa del Gi-
nestar, sub anno, die et mense presentis. Presente
me, dicto et infrascripto notario et scriba, et om-
nibus etiam testibus antedictis ad premissa voca-
tis et specialiter assumptis, pro ut superius conti-
netur. Sig(+)num mei, Dominici Monia, civis
civitate Dertuse, apostolica et regia atque [...] ci-
vitatis Dertuse auctoritatibus notarii publici et
scribe Deputacionis localis Generalis civitatis
Dertuse et eius collecte qui premissis una cum
prenominatis testibus interfui eaque propia
manu scripsi rogatus et requestus clausi.

187r Die 24, dietari. C

Ilustrísimoa señor.

Por los fueros de este reino y, señaladamente, el
que se hizo en esta ciudad en el año de mil y tre-
cientos por el señor rey don Jayme el Segundo, tí-
tulo «Quo a [.]ipa curva et litera [usque ad] cla-
moren de Almatillis sint de regno [Aragon]em»,
está dispuesto que los límites de los términos de este
reyno lleguen asta la dicha clamor de Almacellas,
con cuyo derecho este reino y sus naturales han go-
zado de los honores, privilegios y pactos hasta di-
cha clamor desde antes de la herección de dicho
fuero asta de presente, sin repugnancia alguna.
Aora el baile de dicho lugar de Almacellas de esse
Principado quiere oponerse a este fuero y al dere-
cho de este reyno, estendiendo su jurisdicción y
pactos asta más acá de la dicha clamor, entrando
en este reyno. Y por este camino usurpa la juris-
dicción de él, habiendo prendido unos ganados
que la villa de Tamarit tenía paciendo en sus tér-
minos, antes de llegar a dicha clamor, y se los llebó
a la ciudad de Lérida con pretexto //187v //de ser
aquel puesto de esse Principado y oy está este gana-
do afianzado.

Por la villa de Tamarit se nos ha dado noticia de
este successo y, assí mismo, la dieron a nuestros an-
tecesores en esta Diputación, y cometieron al go-
bernador de Lérida asistiera por este reyno a la
mojonación de los términos, para proceder [...]
procuró que se lebantara la mano del enbargo de
los ganados y no lo pudo conseguir. Ayer por la
mañana recivimos carta del gobernador con esta
noticia, que, por tenerla la ciudad de Lérida que
la villa de Tamarite mandó portar horcas en el
puesto de la diferencia, quería ir a derribarlas y
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que por interposición suia lo suspendieron asta
que diera aviso y tubiera respuesta de este consis-
torio. Y por la tarde recivimos otra del dicho go-
bernador avisando como salieron la ciudad y ve-
guer de Lérida con sus ministros y que derribaron
y quemaron las horcas puestas por los de Tamari-
te. Los procedimientos [...] en semejantes casos son
peligrossos, por los disturbios que pueden ocasio-
nar entre los vezinos de los confines de ambos rei-
nos, y nos ha admirado mucho que ciudad tan
atenta y bien gobernada como la de Lérida no
haia aguardado nuestra respuesta, pues podía
fiar de esta Diputación que aplicara los medios
eficaçes para la declaración de la justicia que
asiste a cada una de las partes. Y en el entretanto
fue // s.n.r // mucha razón que se lebantara la
mano de la execución de los ganados y se quitaran
las horcas, que esto lo hordenáramos fiando de
vuestra señoría y de aquello hiciera lo mismo.

Y como el reino está obligado a la observancia de sus
fueros, preeminencias y derechos, habemos resuelto
escrivir a vuestra señoría suplicándole sea servido,
continuando la buena correspondencia que en-
trambos reinos, de muy antiguo, tenemos, interpo-
nerse para que esta causa y pretensión corra averi-
guándola, con la observancia de la [con]tinuada
posesión y derecho que cada reyno [...], haviendo vez
y reconocer los mojones y límites de los reynos a don-
de llegua cada uno. Y, si se hubieren quitado o de-
molido, se pongan otros y con ello sepa cada uno lo
que es suio. Pero, según el fuero citado, pareçe en esse
puesto no habrá otro que la Clamor de Almacillas,
pues declara ser el límite de ambos reinos. Y, mien-
tras se haze esta averiguación, suplicamos a vues-
tra señoría se sirva disponer se lebante la execución
de los ganados y con la ciudad de Lérida que no se
proceda de hecho, que nosotros haremos lo mismo
con la villa de Tamarite, para que corramos ambos
reinos con la unión y conformidad que hasta aquí
este reino se lo suplica a vuestra señoría, deseando
muchas ocasiones de su servicio. Dios guarde a vues-
tra señoría muchos años. Çaragoza y junio a 15 de
1667. Don Mauel Scamilla y Sada, Joseph de Stan-
ga, Antonio Gonçalez, el barón de Le[...], don
Francisco de Anción y Aldobera, don Miguel Xi-
menez de Ayerbe, diputados del reyno de Aragón.
Gerónimo de Mayals.

s.n.r A

La reyna governadora.

Spectablea don Vicente Gonzaga, de mi consejo de
guerra, mi lugarteniente y cappitán general.
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Haviendo visto con vuestra carta de 16 del passa-
do lo que representan los diputados y también los
acrehedores censalistas del General de esse Princi-
pado, en conformidad de lo que mandé, con or-
den mía de 26 de nobiembre del año passado, so-
bre la pretençión y súplica que me han interpuesto
los dipputados para que mande que en la Real
Audiencia no se admitan las instancias que di-
chos acreedores hazen sobre la cobrança de las
pensiones que se les [...] de los censales, se offrece
deciros que, a este tiempo que os a llegado nuestra
carta, se ha puesto en mis manos, en nombre de los
diputados, otra suya con el memorial que va<n>
incluso<s>. Y porque para tomar resolución con
fixo fundamento, como conviene, es necessario sa-
ber con individualidad lo que importan cada
año las rentas del General, los cargos ordinarios
que ay sobre ellas y las sobras que resultan después
de pagados los cargos, y, assí mismo, qué censales
son los que estan cargados y qué importan las pen-
siones, y lo que dellos se debiere de las atrasadas,
ha parecido encargar y mandaros lo digáis en mi
nombre a los diputados y que os den las listas de
cada una destas cosas con toda claridad, advir-
tiéndoles que el dar estas listas no ha de ser para
interponerse litigio contencioso, si sólo para estar
yo informada del estado de la materia, para la
más acertada resolución que huviere de tomar se-
gún lo que me suplican. Y, haviendooslas entre-
gado, haréys lo vea todo la Real Audiencia. Y a lo
que se os offreçiere y a los ministros dellas me avi-
saréys con la brevedad posible, para que, con vista
dello y de los demás papeles anteriores, mande to-
mar // s.n.v // la resolución que convenga. Datado
en Madrid a VI de mayo MDCLXVII. Yo, la reyna.

Vidit don Christoforus Crespi, vicencancellarius.
Vidit don Petrus Villacampa. Vidit Exea, regens.
Vidit don Josephus Romeu, regens. Vidit Vilosa,
regens. Vidit don Miguel de Çalba. Vidit don
Anthonius Ferrer. Vidit don Anthonius de Car-
dona. Don Didacus de Sada, secretarius.

191 A
/1r

Molta il·lustre senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuhen y representan a vostra se-
nyoria que, per part de la ciutat de Barcelona y
bras militar, se’ls ha fet repetidas instàncies per a
què los dits deputats procuren fer diligències
per lo reparo de la contrafacció feta per los reve-
rents pares inquisidors a les constitucions de
Cattalunya, concòrdias y altres drets de la pàtria
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a. carta intercalada entre els folis 188v-189r del trienni
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en la captura que feren de Joseph Guinart, mer-
cader, Joseph Massart, corredor de orella, y
Pere Delfo per inculpar-los en lo homicidi de
Juan Matheu, receptor del Sant Offici, la cogni-
sió del qual no pot tocar a dits pares inquisidors,
sinó a vostra senyoria y Real Concell. Ya los dits
deputats y oÿdors, en lo trienni present y passat,
en diversas embaxadas, suplicaren als excel·len-
tíssims senyors llochtinents generals extrajudi-
cialment fossen servits manar provehir de remey
per a conseguir la esmena de dita contrafacció.
Y, si bé dits Guinart y Massart han escapat d’es-
tas càrcers però no poden tornar en sas casas y
dit Dalfo encara està detingut, y encara queb lo
consistori ha entès que lo Real Concell ha fet al-
guns procehiments contra dits pares inquisi-
dors, ab tot, aquells estan vuy sospesos y no·s
pasan avant, y de la retardació ne resulta gran
dany al bé públich y als sobredits, per tant y al-
trament los dits deputats y oÿdors supliquen ex-
trajudicialment, per medi de la present embaxa-
da, sia vostra senyoria servit manar se continue
ab los remeys oportuns contra dels pares //
191/1v // inquisidors fins a la total esmena de
dita contrafacció y entrega de Dalfo en mà de
vostra senyoria y Real Consell, que·u tindran a
particular mercè de la mà de vostra senyoria.

193 Enc lo fet consultat per los molt il·lustres se-
/1r nyors deputats y oïdors de comptes del General

de Cathalunya als asessors y advocat fiscal baix
firmats acerca si deuhen consentir al jurament
que ha de prestar lo excel·lentíssim senyor duch
de Osuna com a lloctinent y capità general per sa
magestat, que Déu guarde, en la ciutat de Lleyda
en virtut del real privilegi concedit a dit
excel·lentíssim senyor duch per la magestat de la
reyna, nostra senyora, governadora general des-
tos regnes y monarchia, datat en Madrid als 12
de febrer 1667; y, així mateix, si deuhen ordenar
al sýndich del General que assistesca al dit jura-
ment, encara que sa magestat del rey, nostre se-
nyor, no aya prestat lo jurament acostumat de
guardar la carta del bovatge, los usatges, consti-
tucions, capítols y actes de Cort, usos, costums,
privilegis generals y particulars de Cathalunya,
de la manera han acostumat los sereníssims se-
nyors reys, sos predecessors; y, encara que no
ayan rebut carta de sa magestat acostumada y ab
la clàusula se ha suplicat vingués continuant do-
nar la causa perquè sa magestat differeix lo venir
a honrar aquest Principat y prestar lo dit jura-
ment, vistos los vots fets acerca de la asistència de

semblants juraments y los capítols de Cort, privi-
legis y exemplars mencionats en los vots que·s
troban en lo llibre de Deliberacions del corrent
trienni, lo un en jornada de 25 de setembre
1665, lo altre a 2 de febrer 1664; vist una carta
escrita a sas senyorias per lo agent del General re-
sidint en la cort de sa magestat, en jornada de 2
de juliol 1664; vist un bitllet a sas senyories escrit
per lo molt il·lustre senyor don Gabriel de Llu-
pià, portantveus de general governador, a 26 de
juliol 1664, que són assí cusits; attès que lo dia de
vuy militen les mateixes //193/1v //rahons y cau-
ses per las quals aconsellaren dits asessors y advo-
cat fiscal a sas senyories assistissen als dos jura-
ments prestà lo excel·lentíssim senyor don
Vicente Gonzaga, après de la mort del rey nostre
senyor Phelip 3, de immortal memòria, y nova
successió del rey nostre senyor don Carlos 2, e o
per sas senyories lo sýndich del General, ab las
protestas ordinàrias y extraordinàrias que apre-
gueren convenients; attès que dit agent, ab dita
carta, donà avís a sas senyories de què sa magestat
ha resolt de què en las cartas se escriuhi a sas se-
nyories perquè assistescan al jurament vinguen
ab clàusula que, en donar lloch la edat del rey
nostre senyor, vindrà a honrar-nos y prestar lo
sòlit jurament y que en eixa conformitat se havia
entregat la carta al excel·lentíssim senyor duch
de Osuna, y que lo mateix asegurase lo molt
il·lustre senyor don Gabriel de Llupià ab dit son
bitllet, y que lo no haver-la remesa ab los privile-
gis és estat descuit del secretari de dit excel·len-
tíssim senyor duch, ab què se veu és cert sa ma-
gestat ha manat despedir dita carta ab dita
clàusula; attès que ab lo vot fet per los magnífichs
asessors y doctors aplicats, que és en lo dietari de
la present casa, trienni 1620, en jornada dea ... de
janer 1623, aconsellaren a sas senyorias que po-
dian assistir al jurament havia de prestar lo ex-
cel·lentíssm senyor don Juan Sentís, bisbe de
Barcelona, encara que sa magestat no hagués
prestat dit jurament; attès que sa magestat, ab sa
real carta dada en Madrid a 11 de noembre
1622, offeria cumplir lo que havia promès, de
venir a aquest Principat a prestar dit jurament,
al·legant causa y impediment de no venir, y assò
fou aprés de llarch debat; attès també que, de no
enviar lo sýndich a dita ciutat de Lleyda, se po-
drian seguir molts inconvenients, per tenir-se
notícia certa que dins molts pochs dies arribarà sa
excel·lència en dita ciutat, per ço dits asessors y
advocat fiscal són de vot y parer que, haguda
consideració al estat present, los senyors depu-
tats, //193/2r //per aquesta vegada tant solament
y ab las protestas ordinàrias y particulars que a
part se ordenaran, poden manar al sýndich acuda
a dita ciutat de Lleyda per assistir al dit jurament
que vol prestar sa excel·lència en dita diutat y que
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al sýndich se li fassan les instruccions que a part se
ordenaran, a effecte de què dita assistència sia
sens prejudici de las generals constitucions, pri-
vilegis, capítols de Cort, usos y costums del pre-
sent Principat y manen al scrivà major continue y
buide dit privilegi en son lloch acostumat.

Sabater y Gleu, assessor; prior Jalpi et Julia, Ro-
ger, assessor, fisci Generalis advocatus.

193 Loa secretari del excel·lentíssim senyor duch de 
/3r Ozuna, quant me ha remesos los privilegis de

llochtinent y capità general ha favor de dit se-
nyor duch de Ozuna, se ha olvidat de enviar
juntament las cartas acostumadas en semblants
casos de sa magestat, que Déu guarde, las quals
procuraré que vingan lo més prest sia possible
de Lleyda enfora per vostra senyoria, per estar ja
despedidas ditas cartas en la forma que vostra
senyoria té suplicat a sa magestat y bé te vostra
senyoria notícia per son agent. Y com no·s puga
differir lo jurament de sa excel·lència en Lleyda,
per la pressa aporta la occurrència dels negossis,
estimaré a vostra senyoria disponga que se des-
patxe lo síndich, lo més prest se puga, per assis-
tir a dit jurament, que, en cas sa excel·lència no
la tingués, jo me offeresch fer venir dita carta de
sa magestat en dita forma. Guarde Déu a vostra
senyoria molts anys. Barcelona, 26 de juliol de
1667. Lo major servidor de vostra senyoria que
ses mans besa. Don Gabriel de Lupià.

193 Ilustrísimob señor.
/4r

Recibo la carta de vuestra señoría del pasado con
otra para el señor vicecanzeller, la qual di luego,
obedeciendo la orden de vuestra señoría, y buelvo
con esta la respuesta. Doy qüenta a vuestra seño-
ría de que ha resuelto ya su magestad el que en las
cartas que se le escriven a vuestra señoría para
que asista al juramento de los señores virreyes se
ponga la cláusula de que, en teniendo edad, el rey
nuestro señor yrá a jurar essos fueros y privilegios,
y, en esta conformidad, se la han entregado ya al
señor duque de Osuna. Y porque favorece mucho
su magestad a toda la provincia en la respuesta
de la consulta que se le hizo sobre este punto, pro-
curaré una copia della para remitírsela a vues-
tra señoría. Hase resuelto pedir informe al señor
governador sobre la pretención de Ypólito Centu-
rión de no pagar derechos //193/4v // de los man-
tenimientos que embarca para su esquadra y re-
mitiré despacho a vuestra señoría por el correo
que [...] También se está sobre los r[...] que se pro-
ponen para hazer [...] y se da mucha prisa para
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que quanto antes se resuelva este negocio. Las no-
ticias que hay de Flandes, aunque no se tienen por
muy ciertas, son que [...] de Francia avía empe-
zado a entrar con hombres. Que el marqués de
Cas[...] ha puesto en defensa las plazas más prin-
cipales de aquel paýs, en donde hay muchos gra-
nos, assí para que no falte el sustento como por que
no le halle [...] para su exército. Que se le empeza-
va [...] Rodrigo a embiar gente de Inglaterra y
que el emperador le avía embiado mil cavallos
montados y tres mil infantes. Que los labradores
de aquellas partes por donde anda el exército ene-
migo se han retirado a los montes, donde le ha[...]
de daño y estamos aguardando el [...] de día en
día. Guarde Dios a vuestra señoría largos años en
la mayor felicidad. Madrid, a 2 de julio 1667.
Ilustrísimo señor. Beso las manos de vuestra seño-
ría. Juan Francisco Pu[...]

193 Excel·lentíssima senyor.
/5r

Don Gabriel de Llupià, portantveus de general
governador en aquest Principat, nos ha fet entèn-
drer que vostra excel·lència se trobarà lo dia de 27
del corrent en la ciutat de Lleyda y que, axí, dis-
posassem nostre síndich anàs en dita ciutat per a
asistir al sòlit jurament en ella ha de prestar vostra
excel·lència, entregant-nos lo real privilegi que sa
magestat, que Déu guarde, és estada servida con-
cedir a vostra excel·lència. Y, replicant nosaltres
que per a poder asistir al jurament faltava la carta
de sa magestat acostumada, junt ab la clàusula
que, en donar lloch los negosis de la monarchia y
poca edat del rey nostre senyor, vindria a honrar
aquest Principat per a prestar lo sòlit jurament,
que per medi de nostre agent residint en la cort de
sa magestat havem entès se ha entregat a vostra
excel·lència, advertint-nos la mercè vostra
excel·lència és estat servit fer-nos en facilitar la ex-
pedició de aquella honra, que preciam molt y ne
donam a vostra excel·lència las degudas gràcias.
Dit don Gabriel de Lupià nos ha també asegurat
que vostra excel·lència, de dita carta, y que per
descuit del secretari, no ha vingut ab lo dit privile-
gi, ab què ab esta certesa, desitjant que per nostre
part se facilite lo jurament y no se haja de diferir
un instant, lo més prompte remei se’ns ha ofert,
majorment atesa la brevedat del temps y estat, en-
viar nostre síndich per a asistir al jurament ha de
prestar vostra excel·lència, essent servit entregar-
li dita real carta per a què ab ella, atesa la poca edat
y negosis urgents de la monarchia, se puga fundar
la protesta extraordinària se ha de fer per no haver
jurat sa magestat nostres constitucions, per a què
resten salvos e il·lesos las que disposan que sa ma-
gestat se ha de servir abstenir-se, salva sa real
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clemència, ans de haver jurat la observansa de las
constitucions y altres drets //193/5v //de la pàtria,
de crear lloctinent general. Y nosaltres pugam
obeir los ordes de sa magestat y vostra excel·lència
reste servit, suplicant a vostra excel·lència sia servit
honrar nostre síndich, qui entregarà a vostra ex-
cel·lència la present, a qui donarà entera fe y crèdit
al que per nostra part representarà, y a nosaltres
moltas ocasions de servir a vostra excel·lència, a
qui Déu guarde molts anys. Barcelona y juliol 26
de 1667. Lo doctor Joan Costa. Affectats servi-
dors de vostra excel·lència ses mans besen.

Los deputats del General del principat de Cata-
lunya en Barcelona residints

193 Instrucció del que ha de obrar lo doctor Jacinto 
/6r Blanch, servint lo offici del síndich del General,

a la que sia en la ciutat de Lleyda

Primeramenta, conferirà en la ciutat de Lleyda
ab tota la brevedat y trobant-se en ella lo ex-
cel·lentíssim senyor duch de Osuna anirà luego
a vesar a sa excel·lència les mans y, en nom del
consistori, donarà a sa excel·lència la benvingu-
da y li donarà las gràcias de les moltes mercès ha
fetes al molt il·lustre consistori en la cort de sa
magestat. Y, igualment, li entregarà en sas prò-
prias mans la carta se’n porta del consistori y del
senyor governador suplicant-li sia servit fer lo
que lo consistori li suplica ab dita carta.

Ítem, en cas que sa excel·lència no fos encara
arribat a la ciutat de Lleyda quant ell hi arribarà,
aguardarà en dita ciutat y procurarà saber a
hont farà nit la nit antes del dia que entrarà en
dita ciutat de Lleyda, y anirà a besar las mans a
sa excel·lència y farà la diligència se diu en lo
prosedent cap.

Ítem, en cas que sa excel·lència li entregue la
carta de sa magestat, se suplica li entregue ab
dita carta se’n aporta del consistori, la obrirà y,
venint dita carta ab la clàsusula de què, en donar
lloch los negosis de la monarchia y poca edat
del rey nostre senyor, asistirà al jurament pres-
tarà sa excel·lència, donant al notari llevarà lo
acte del jurament los protestos se’n porta per a
què se continuen al peu del acta del jurament de
sa excel·lència.

Ítem, ans de donar ditas protestas, se conferirà
ab lo doctor Pere Poca, advocat fiscal del depu-
tat local de dita ciutat de Lleyda y, ab dita carta,
comprovaran la protesta que comensa «Los de-

putats y oÿdors de comptes del General de Ca-
talunya e lo síndich del General en son nom,
han entès ab la carta, etcètera», y les paraules 
estan rellades les posaran en la conformitat //
193/6v // de dita real carta, ab què vengan a dir
ab lo sentit lo que se diu en sustància en ditas lí-
neas ralladas.

Ítem, en cas que sa excel·lència no portàs la car-
ta en dita forma y ab dita clàusula o bé no las
entregàs, suplicarà a sa excel·lència sia servit do-
nar lloch a què de assò puga avisar al consistori
per correu particular a la posta y per ell avisarà
del que succehirà ab tota individuació, i no asis-
tirà al dit jurament, en cas sa excel·lència lo vol-
gués prestar, sens tenir orde del consistori, ans
bé farà totes les súpliques y diligèncias conve-
niens per a què sa excel·lència sia servit diferir
prestar lo jurament fins tinga altre orde del con-
sistori.

Ítem obrarà tot lo demés serà convenient aserca
dita matèria, com de la prudència de dit síndich
se espera. Datat en Barcelona, a 27 de juliol
1667.

193 Losa diputats y oïdors de comptes del General 
/7r de Catalunya e o lo síndich de dit General en

son nom han entès ab la carta de sa magestat de
la reyna, nostra senyora y curadora del rey don
Carlos, son fill, nostre senyor, que Déu guarde,
y governadora universal de tots sos regnes, és
estada servida manar escríurer, dada en Madrid
ab ... del mes dec ... 1667 que en dit nom és esta-
da servida nomenar a vostra excel·lència per son
lloctinent y capità general en lo present Princi-
pat y comptat de Cerdanya, enviant per dit ef-
fecte lo real privilegi. Referint també que per los
negocis urgents de la monarchia y poca edat de
sa magestat no li és possible venir a complir lo
que fou servida offerir-los ab altra real carta,
dada en Madrit a 20 de setembre 1665, quant
los avisà de la mort de sa magestat, que està en
la glòria, de venir personalment a jurar los usat-
jes, constitucions, capítols y actes de Cort, privi-
legis y altres gràcies en la forma acostumada, of-
ferint baix sa paraula real que lo més prest li serà
possible farà merced al present Principat de
honrar-lo ab sa real presència per a prestar lo
acostumat jurament, en la forma han acostumat
los sereníssims senyors reys, sos predecessors. Y
encara que los deputats han sempre pretès que
sa magestat devia abstenir-se de la creació y no-
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minació de lloctinent y capità general en los dits
Principat y comptat, sens haver primer sa ma-
gestat jurat personalment los usatges y constitu-
cions, capítols y actes de Cort, privilegis, con-
cessions y prerogatives concedidas y atorgades a
dit principat y comptat y a les persones eccle-
siàsticas, militars y reals, ciutats, vilas, llochs y
col·legis de aquells, // 193/7v // axí en general
com en particular, emperò, considerant sa ma-
gestat ab dita real carta donà justas y urgents
causas y rahons de no poder venir per ara lo rey,
nostre senyor, personalment en lo present Prin-
cipat y comptat a jurara les dites constitucions y
altres drets, confiats de la promesa y seguretat
de què, en donar lloch los negocis de la monar-
chia y poca edat del rey nostre senyor, ab la ma-
jor brevedat posible vindrà a honrar aquest
Principat per a prestar dit jurament, desitjant los
dits deputats y oÿdors regonèxer les moltes
mercès han rebudes de sa magestat del rey don
Phelip 3, de gloriosa memòria, y mostrar-se
promptes y obedients vassals de sa magestat, de
qui esperan rèbrer majors mercès; y, volent per
sa part assistir en tot lo que és beneffici públich
y la major conveniència de la monarchia y de
aquestos Principat y comptat, per tant, per
aquesta vegada tant solament y ab què no puga
ésser tret en conseqüència y sens perjudici o de-
rogació del capítol 27, comensant «nostres suc-
cehidors», del senyor rey don Jayme Segon, en
la segona Cort de Barcelona, any 1299, y del
privilegi del senyor rey Pere 3, concedit a la ciu-
tat de Barcelona, datat a 14 de las chalendas de
noembre 1339, y del capítol 22, comensant
«Poch valdria», del senyor rey don Fernando 2
en la primera Cort de Barcelona, any 1481, si y
en quant sien contràries o, altrament, prejudi-
cials al present acte y prejudici dels demés usat-
ges, constitucions y capítols de Cort, usos y cos-
tums, privilegis generals y particulars y de
qualsevol altre dret, als quals no entenen preju-
dicar, ans bé volen y entenen que en tot cas ro-
manguen salvos y il·lesos, y en llur força y valor,
y ab tota plenitut y entegritat, sens prejudici y
derogació de aquells, los dits deputats y oÿdors
consenten al // s.n.r // jurament que vostra ex-
cel·lència vol prestar y suplican y instan que vos-
tra excel·lència sia servit acceptar ditas protestas
y salvetats, en quant són conformes als usatges,
constitucions y actes de Cort y altres drets de la
terra, usos y costums de aquella y als privilegis
generals y particulars, y a totes les altres cosas alt
referides y requereixen al notari que esta scrip-
tura sia continuada al peu del jurament fahedor
per vostra excel·lència.

Sabater y Gleu, assessor; prior Jalpi et Julià, fisci
Generalis advocatus; Roger, asessor.
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194 A
/1r

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats del General de Cathalunya als assessors
y advocat fiscal del dit General infrascrits aserca si
deuhen consentir al jurament que vol prestar
com a llochtinent de sa magestat, que Déu guar-
de, en la present ciutat lo excel·lentíssim senyor
duch de Ozunab, en virtut del real privilegi con-
cedit a sa excel·lència per la reyna, nostra se-
nyora, governadora universal d’estos regnes y
monarquia, dat en Madrid als 12 de febrer 1662,
conforme ho encarregà y manà sa magestat ab sa
real carta de dit die y any, que sa excel·lència és
estat servit remètrer des dels Hostalets de Cerve-
ra, com consta ab sa carta als 31 de juliol. Y, axí
mateix, si deuhen manar al síndich de dit Gene-
ral assistesca a dit jurament, encara que sa mages-
tad del rey, nostre senyor, no hage prestat lo ju-
rament acostumat de guardar la carta del
bovatge, usatges, constitucions, capítols y actes
de Cort, usos, costums, privilegis generals y par-
ticulars de Cathalunya, de la manera que han
acostumat fer los sereníssims senyors reys, sos
predecessors. Y encara que, segons la relació del
síndich, hage sa excel·lència jurat en dita ciutat
de Lleyda, ans de arribar-hi lo síndich, la qual re-
lació és en dietari, sots jornada de 2 de agost co-
rrentc, vist lo vot fet per los assessors y advocat
fiscal infrascrits acerca de la asistència del síndich
en lo dit jurament de la ciutat de Lleyda, que·s en
lo dietari corrent, en jornada ded ... juliol pròxim
passat, y los capítols de Cort, privilegis, usos y
exemplars en dit vot mencionats, per las matei-
xas rahons en dit vot contengudes, //194/1v // y
attès que sa magestat, ab dita real carta de 12 de
febrer, continuà en donar causa per la qual dife-
reix honrar aquest Principat per prestar dit jura-
ment, que·s la poca edat del rey nostre senyor,
attès lo estat present y diligèncias per sas senyo-
ries fetas, dits assessors y advocat fiscal són de vot
y parer que sas senyories, per aquesta vegada tant
solament y ab las protestas ordinàrias y particu-
lars que a part se ordenaran, tant per no haver sa
magestat prestat lo sòlit jurament com per haver
sa excel·lència jurat en dita ciutat sens assistència
del síndich, podan consentir al jurament fahedor
per lo dit excel·lentíssim senyor duch y manar al
síndich que assistesca a aquell ab la forma acostu-
mada.

Sabater y Gleu, asessor, prior Jalpi et Julia, fisci
Generalis advocatus; Roger, asessor.
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194 Losa deputats y oidors de comptes del General 
/2r de Cathalunya, lo die de 26 de juliol proppas-

sat, de orde y part de vostra excel·lència, han re-
but per mans de Anton Reart, donzell, escrivà
de manament y tinent de prothonotari de sa
magestat, que Déu guarde, en lo present Princi-
pat, un real privilegi de nominació y provisió en
la persona de vostra excel·lència dels càrrechs de
llochtinent y capità general de aquest Principat
y comptat de Cerdanya, dat en Madrid a 12 de
febrer del corrent any 1667, a effecte de què
aquell fos vist y regonegut per si venia ab degu-
da forma de Cancelleria despachat y que fos re-
gistrat en los registres ordinaris de casa de la Di-
putació, en la forma acostumada. Y, axí mateix,
han rebut una real carta de sa magestat sots la
mateixa data, ab la qual entengueren de sa ma-
gestat la nominació y elecció de la persona de
vostra excel·lència, manant-los assistescan al ju-
rament de la manera se ha acostumat ab los ex-
cel·lentíssims senyors llochtinents y capitans ge-
nerals antecessors de vostra excel·lència y en tot
lo demés se offeresca. Y encara que vostra ex-
cel·lència, en la ciutat de Lleyda, per les causes
necessàries y a vostra excel·lència ben vistes, aya
jurat abans de arribar lo sýndic del General, per
poder fer les protestes acostumadas. Però, com
lo desitgx y affecte de dits deputats y oidors no
sia altra en esta y totes occasions que cumplir ab
tot acert al major servey de sa magestat, com axí
és sa obligació y de tot lo present Principat per
satisfer a la de sos officis y jurament tenen pres-
tat, diuhen y representen a vostra excel·lència
que, si bé los deputats han sempre pretès y pre-
tenen, fundant dita pretenció en constitucions,
usatges, privilegis y altres drets de la pàtria, que
sa magestat deu, parlant ab la deguda submis-
sió, abstenir-se de la creació y nominació de
llochtinent y capità general en los dits Principat
y comptat sens haver primer sa magestat jurat
personalment en la present ciutat los usatges,
constitucions, capítols y actes de Cort de Ca-
thalunya, privilegis, gràcies, concessions y pre-
rogatives concedides y atorgades a dit Principat
y comptat, y a les persones ecclesiàstiques, mili-
tars y reals, ciutats, viles y llochs, emperò, consi-
derant que la reyna, nostra senyora, tudora y
curadora del rey nostre senyor don Carlos, son
fill, y governadora universal de sos // 194/2v //
regnes y monarchia, ab sa real carta dada en
Madrid als 20 de setembre del any 1665, des-
prés de la mort del rey nostre senyor don Phelip
Ters, que està en glòria, fou servida declarar als
senyors deputats que la disposició y estat dels
negocis de la monarchia y la edat tan poca del

rey, nostre senyor, no donaven lloch a venir al
present Principat per a jurar personalment los
usatges, constitucions, capítols y actes de Cort,
usos, costums, privilegis y altres drets de la pà-
tria, però que offeria que, quan antes li fos pos-
sible, vindria ab lo rey nostre senyor al present
Principat per a jurar los usatges, constitucions,
capítols y actes de Cort, usos, costums, privile-
gis y demés drets de la pàtria, y que en lo ínte-
rim tindria a bé se admetés en la continuació del
exercici de llochtinent y capità general del pre-
sent Principat y comptat lo que aleshores se tro-
bava, lo excel·lentíssim senyor don Vicente
Gonzaga. Per los quals y altres motius los depu-
tats assistiren al jurament de dit excel·lentíssim
senyor don vicente Gonzaga, ab las protestas en
lo acte de aquell expressades.

Y, així mateix, ab dita última carta de 12 de fe-
brer del corrent any dalt calendada, sie servida
sa magestat declarar als dits deputats lo desigx y
affecte que té de què lo rey nostre senyor don
Carlos tinga la edat cumplida per a venir a jurar
ditas lleys, privilegis y constitucions, desitjant
los dits deputats y oidors regonèixer les moltes
mercès han rebudes de la magestat del dit se-
nyor rey Phelip Ters, de dichosa memòria, y a
mostrar-se promptes y obedients vassalls de sa
magestat, de qui esperan rèbrer majors mercès.
Y, volent per sa part assistir en tot lo que és be-
neffici públich y de major conveniència de la
monarchia y de aquestos Principat y comptat,
per tant, per aquesta vegada tant solament y ab
què no puga ésser tret en conseqüència y sens
prejudici o derogació del capítol 27, comensant
«Nostres succehidors», del senyor rey don Jay-
me Segon, en la segona Cort de Barcelona, any
1299, y del privilegi del senyor rey don Pere 3,
concedit a la ciutat de Barcelona y dat en aque-
lla a 14 de las chalendas de noembre 1339, y del
capítol 22 començant «Poch valdria» del senyor
rey don Fernando Segon, en la primera Cort de
Barcelona, any 1481, si y en quant sien contra-
ris y altrament prejudicials al present acte //
194/3r // y sens prejudici dels demés usatges,
constitucions y capítols y actes de Cort, usos,
costums, privilegis generals y particulars y de
qualsevol dret als quals no entenen prejudicar.
Ans bé, volen y entenen que, en tot cas, roman-
gan salvos i il·lesos en llur forma y valor, y ab
tota plenitut y integritat, sens prejudici ni dero-
gació de aquells, y singularment lo dret, privile-
gi y consuetut de assistir y protestara lo sýndich
del General quant se presta lo primer jurament
per los excel·lentíssims senyors llochtinents ge-
nerals fora de la present ciutat, com entengan
dits deputats continuar-ho en les demés oca-
sions, declarant que, si en lo present no ha assis-
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tit, no és estat falta de affecte de usar de son
dret, com en effecte havia despedit lo sýndich
per anar a Lleyda a assistir al jurament prestador
per vostra excel·lència, sinó tan solament per la
contingència y bravedat del temps.

Y, volent tenir per fetas les protestas en dita ciu-
tat de Lleyda acostumades fer com si allí fossen
estades fetes, a effecte de què dit jurament, ara
ni en lo esdevenidor, puga parar perjudici algú
als dits deputats y General, ans bé resten salvos
e il·lesos tots y qualsevols drets que·ls compe-
tescany los pugan competir, segons usatges,
constitucions, capítols de Cort, privilegis gene-
rals y particulars, usos y costums y altres drets
de la pàtria, los dits deputats y oidors consenten
al jurament que vostra excel·lència vol prestar y
suplican y instan que vostra excel·lència sia ser-
vit acceptar ditas protestas y salvetats, en quant
són conformes als usatges, constitucions, capí-
tols y actes de Cort y altres drets de la terra, usos
y costums de aquella y als privilegis generals y
particulars, y a totes les altres coses alt refferides
y requereixen al notari que esta scriptura sia
continuada al peu del jurament faedor per vos-
tra excel·lència.

Sabater y Gleu, asessor. Prior Jalpi et Julia, fisci
Generalis advocatus. Roger, asessor.

194 Cona este correo que despacho a Barcelona remi-
/5r to a vuestra señoría la carta de la reyna, nuestra se-

ñora, de cuyo contenido entenderá vuestra señoría
lo que se deseará, de que me hallo gustoso y lo estaré
siempre que huviere ocasiones de su mayor satisfac-
ción. Dios guarde a vuestra señoría muchos años
como deseo. Ostalets, 31 de julio 667. [...] de Ureña.

Señores diputados del General de Cathaluña

s.n.r La reyna governadora

Dipputadosb.

He nombrado para los cargos de mi lugarteniente y
capitán general en esse Principado y condado al
ilustre don Gaspar Téllez Girón Gómez de Sando-
val Enríquez de Ribera, duque de Ossuna y Ozeda,
primo por la satisfacción que tengo de su persona,
por sus servicios, méritos y experiencias militares, y
por la confianza en que estoy de que attenderá a la
conservación y defensa dessa provincia y a la buena y

1274

recta administración de la justicia, como es su obli-
gación. Y os lo aviso para que lo tengáis entendido y
que, pues ha de representar la persona del rey don
Carlos, mi hijo, demás de admitirle, como es justo, os
encargo y mando assitáis a su juramento, de la ma-
nera que se ha acostumbrado con los lugartenientes y
capitanes generales anteçessores al duque, y le respec-
téys y obedezcáys en todo y por todo, conforme los pode-
res que lleva y sigún estáis obligados, procuradndo
por vuestra parte quanto conviene al beneficio, de-
fensa, quietud y seguridad dessa provincia, como es
razón y confio de vosotros, que demás de que en ello
cumpliréys con lo que os toca y con la obligación de
vuestros officios, recibiré muy accepto servicio, que yo
holgaré, assí como lo deseo que llegue la edad del rey
mi hijo para yr a esse Principado a juraros vuestras
leyes, privilegios y constituçiones. Datada en Ma-
drid a doze de ebrero MDCLXVII. Yo, la reyna.

Vidit Christoforus Crespi, vicencancellarius. Vi-
dit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don
Antonius Ferrer. Vidit don Georgius de Castell-
vi. Vidit don Josephus Romeu. Vidit Vilosa, re-
gens. Vidit don Antonius de Cardona. Don Di-
dacus de Sada, secretarius.

s.n.r Arrendatores jurium bulle presentis civitatis 
et collecte Barcinone contra velers. Originale pro-
cessus. In scribania majore Generalis Cathalo-
nie.

Pateata universis et singulis quod anno a Nativi-
tate Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo
septimo, die vero vigessimooctavo mensis septem-
bris, ejusdem anni intitulata, fuit oblata et in
scriptis humiliter presentata per magnificum Isi-
drum Gilabert, utriusque juris doctorem, procu-
ratorem magnifici Jacobi Cortada, militis,
arrendatarii jurium bulle presentis civitatis et
collecte Barcinone, supplicatio quedam thenoris
sequentis:

«Molt il·lustres senyors.

Per occasió de haver-se //s.n.v // fet algunas de-
claracions, tant per lo deffenedor del General
com per lo consistori de vostra senyoria, de què
tota la roba de València no deu pagar dret de
bolla, se han inventat y inventan cada dia diver-
sos gèneros de robas y en particular una manera
de sargils o sargilets de moltas llanes, de fil y
stam, de fil y llana, de fil y cotó, y fil y seda y al-
tres de roba per a mantos de dona, la de <la de>
se[da] negre poch cuita y tramada de stam, ab la
despre[...] de què són altra de [...] se fase exhi-
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mir de dit dret de bolla, en prejudici molt gran
del General y del dret de bolla, perquè molt
gran part de ciutedans de Barcelona y naturals
del present Principat se visten ja de semblants
robas, // s.n.r // considerant-las més còmmodas
per mantenir aquellas, carregat dit dret de bolla.

E com dites declaracions, e o de elles se pot
vèurer, no hagen tingut més fonament que la
costum y ús de no haver-se pagat dit dret de bo-
lla de roba de València en la present ciutat, la
qual consuetut sols ha pogut originar-se de una
disposició resultant de les corts de l’any mil
quatre-cents y tretse, que·s llitg en el llibre dels
Quatre Senyals, pàgina vuitanta-sis, ab la qual se
ordena que de tots draps de velas o vels de cap
que las donas se acostuman a donnar no·s dega
pagar la del dret de bolla, no obstant que vol-
gué se denunciassen y bollassen. Però en la ma-
texa disposició se ordena lo contrari, en quant a
las matexas robas sí y quant de aquellas se’n //
s.n.v // tallàs y venés per a vestits, camises o mà-
negues. Y assò fou confirmat després en les
corts de mil y quatre-cents vuitanta-y-hu y en-
cara fins pasar de la franquesa y exempció dels
vels de cap, com és de vèurer en lo capítol setan-
ta-sis de dites corts, folio trenta-nou, de ha hont
se insereix que, per abús tan solament y contra
la intenció de la Cort, se estès y ampliada dita
disposició poch a poch y de un cas en altre, en
dany notable del General y Bolla, no absoluta-
ment, sinó esta col·lecta de Barcelona, y que en
altres col·lectes semblants robes de sargilets o
mitjes [...]nes pagan dret de bolla, ara sie vingu-
da de fora regne ara sie si se fabrican en lo pre-
sent Principat. Y en la present ciutat, de // s.n.r
// las vingudas de fora regne se fa pagar dit dret,
majorment que segons la estima, la [...] y signi-
ficació propicia y verdadera del nom de vel no
pot entèndrer-se en manera alguna de vestits ni
de [...], sinó de drap de cap y, per consegüent,
no fundant-se dita pretesa exemció ni en capítol
de Cort ni ordinació particular de vostra senyo-
ria, y no tenir més de sa part los interessats sinó
las ditas sentèncias, ab lo sol motiu, com se ha
dit, de no haver-se cobrat dit dret de senblants
robes, deu provehir-se de remey oportú, per-
què, altrament, se va passant a excés, no havent-
hi més rahó que puguen en una part que en al-
tre, ni que puguen venint //s.n.v // de fora regne
y no pagan fabricant-se en la present ciutat.

Y ab las mixtures que la indústria va fabricant se
pot tèmer que dins breu temps no· trobarà roba
que no·s pretengui ser de València, lo que vo-
lent prevenir les corts de l’any mil quatre-cents
vuytanta-hu, capítol sexanta, s’i veu que disposa
que tant drap de lli o de stamp [...] fradats, co-
tonines e de texit de lli e cotó pach dret de bolla
per lliura de diners tres sous. E, en las matexas

co[...] de mitg[...] tre-cents vuitanta-hu e a [...]
sexanta nou, està disposat que totes mitjes lla-
nes que·s venen dins lo present Principat sien
pagats per lliura de diners tres sous. Y, axí matex
en las corts de l’any mil sinc-cents noranta nou,
// s.n.r // capítol trenta-set, parlant de las mitjes
llanes disposa que haguessana de ser remirades y
plomades per lo official del General, per los
fraus que·s consideració s’i podien fer ab las
mixturas y que lo dit capítol no pogués rèbrer ni
tenir interpretació, segons lo qual capítol deuen
també dites robes, no essent pròpries, pagar dit
dret de bolla, y de fet tota roba de fil y seda, ara
sie vinga de fora regne ara sie se fabrique en lo
present Principat, deu pagar y paga dit dret de
bolla, com és de vèurer ab la declaració feren las
sis persones que en lo any proppassat foren ele-
gides, so és tres, per part de vostra senyoria per
a què declarassen quines robes devian pagar
dret de bolla de la //s.n.v // nova ampra. Y entre
altres fou declarat que tota roba de fil y seda
pagàs dit dret de bolla de la nova ampra, de
hont se veu clarament que qualsevol sort de
roba texida que en aquella y hage mixtura de es-
tan, llana, cotó, seda o pel, encara que la tela sie
de fil, deu pagar dit dret de bolla.

Per lo que y altrament lo arrendatari del dit dret
de bolla lo corrent trienni a vostra senyoria sup-
plica que sie rebuda informació de las ditas so-
bredites cosas y constant, com constarà, del
dany estar disposat que de dits sargils o mitjes
llanes y altres qualsevols robes o draps que·s di-
gan de voleria, en ser tramadas de seda, estan,
llana, cotó o pel, encara que la tela sie de fil o al-
tre qualsevol sort de robas, se pague // s.n.r //
dret de bolla sempre que se’n talle o venga per a
vestir o altrament, y que sols sien franchs y no
degan pagar los vels de cap, manant-ho posar
vostra senyoria en forma de ordinació, ab clàu-
sula penal, publicar, observar y executar en la
forma acostumada, y que encontinent tota roba
de dita calitat que·s trobarà fabricada y en avant
se fabricarà se mane posar en manifest de bolla,
plomada y estimada, y de la que·s vendrà pagar
lo dit dret de bolla no sols per lo sobredit, sinó
també altrament, omni meliori modo, essent de
dret y justícia. Lo offici, etcètera. Altissimus, et
cetera, Monras.»

Idem petit procurator Generalis Cathalonie et
pro- // s. n.v // testatur juribus suis semper salvis.

De Jalpi, fisci Generalis advocatus

Oblata die vigessimo octava septembris millessimo
sexantessimo sexagesimo tercio in concistorio, et
cetera, et domini deputati intervenientibus domi-
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nis auditoribus compotorum commiserunt predic-
ta magnificis asessoribus, qui super supplicacione
videanta et relacionem faciantb. Doctor Joannes
Argila, scriba major Generalis Cathalonie.

Recepta die octava octobris millessimo sexantessi-
mo sexagesimo tercio, recipiatur informacio peti-
ta [...]ita [...]

s.n.r Jofre, assessor. Vidal y Roca, assessor.

Sequitur protestas magnifici Isidri Gilabert, utrius-
que juris doctoris, sibi atributa per magnificum Ja-
cobum Cortada, militem, arrendatarium jurium
bulle presentis civitatis et collecte Barcinone.

Magnificus Jacobus Cortada, miles, Barcinone
populatus, arrendatarius juris bulle plumbi et si-
gilli cere presentis civitatis Barcinone et eius co-
llecte currentisque // s.n.r // trienni vigore recog-
nicionis sibi facte per Petrum Ferreras, textorem
lane, civem Barcinone, gratis, et cetera, consti-
tuit et ordinavit procuratorem suum certum, et
cetera, ita quod magnificum Isidrum Gilabert,
utriusque juris doctorem, civem Barcinone, ab-
sentem, ad omnes littes sive causas activas et pas-
sivas proximi po[...] et appellatorias, movitas et
movendas large[...] cum amplissimo sa[...]to et
assueto littium cursu falcutatibus expressis de ca-
lumnia, jurandi cauciones quavis presentandi et
execuciones quascumque instandi, et cum po[...]
substituendi. Et demum, et cetera, promitit judi-
cio justi, et cetera, et habere ratum, et cetera, et
non revo- //s.n.v // care, et cetera. Testes sunt Ci-
prianus Picart, curritor auris, et Josephus Cerve-
ra, sartor, cives Barcinone.

De premissis causam, acionem scriptis fidem facit
Jacobus Sojos, regia auctoritate notarius publicus
Barcinone, [...] manu propia scribens.

Supplicacio oblata per dictum magnificum Isi-
drum Gilabert dicto nomine.

«Molt il·lustre senyor.

Lo dany que resulta a la Generalitat de la fàbrica
que han introduït los velers en las robas ditas de
hu per pua és grandíssim, no pagant aquellas los
drets de bolla, per lo que cada dia va abundant
//s.n.r //y se augmenta més la dita fàbrica, per lo
arbitre que s’i concidera de no haver de pagar
dit dret com las demés robas se paga, supplicant
per so los arrendataris, a effecte de què se veja
ab major [...]nament que deu ser manat y decla-
rat haver de pagar-se dret de bolla de dites ro-
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bas, com ja altres vegadas és stat supplicat que
sie rebuda informació del dit dany y de la grave-
dat, y, attès lo que de dita informació resultarà,
ordenar lo de justícia y que sie major benefici de
la Generalitat y de dits arrendataris, officio, et ce-
tera, altissimus, et cetera. Monras.»

Idem petit fisci procurator juribus suis semper sal-
vis, et cetera. De Jalpi, fisci Generalis advocatus.

Oblata die decima sexta junii millessimo sexcen-
tessimo sexagessimo quarto, in consistorio, et cete-
ra, et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus compotorum, commisserunt predicta
magnificis assessoribus, qui super supplicacione
videanta et relacionem faciant. Doctor Francis-
cus Argila, scriba major Generalis Cathalonie.

Recepta dictis die et anno recipiatur informacio
et [...] providebitur. Joffreu, assessor. Vidal y
Roca, assessor.

Vigore cuiusquidem provicionis fuit recepta in-
formacio petita que est co[...]suta [...]cie presen-
tis processus.

s.n.r Moltb il·lustres senyors.

Los arrendataris de dret de bolla de la present
ciutat y sa col·lecta, ab supplicacions presenta-
das als 28 de juny y 16 de juny 1664, donaren a
vostra senyoria plena notícia de com abans se fa-
bricavan y ara de present se fabrican per los ve-
lers y altres menestrals de la present ciutat un
gènero o sort de robas, a modo de [...] o sargi-
lets, de diversas mixturas, com són de seda y es-
tam, seda, fil y cotó, estam y fil, fil y filadís, y al-
tres mixturas, la [...] de las quals robas abunda
en gran manera y de cada dia se va augmentant,
en notabilíssim dany de la Generalitat, per ço
que·l die de vuy, de ditas robas, se’n fan y fabri-
can tot gènero de [...], així per hòmens com per
donas, pretenent los que ditas robas fabrican és-
ser aquestas francas y no dever lo dret de bolla,
com és té per abús y corruptela lo die de vuy,
no·l pagan, per aque[...] que és contra la mente
de diversos capítols de Cort, fundant-se dits ve-
lers y altres qui fabrican ditas robas, pretenent
ésser aquellas exemptas y no dèurer lo dit dret,
per haver obtingut en son favor algunes prete-
ses provisions fetas així per lo [...]dor del Gene-
ral com també en lo consistori de vostra senyo-
ria. Las quals pretesas provisions se fundan tant
solament en dir ésser de veleria teixida a hu per
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pua y que, per ser roba de dita qualitat, no deu
pagar dret de bolla, no havent tinguda conside-
ració quan se feren ditas pretesas provisions en
fer differència de te[...] advertir la veleria, que
antíguament se feya, com se [...] qualitat que
era y perquè servia. Y la que·s fa lo die de vuy se
fa y perquè serveix, y de quant different qualitat
són [...] vuy, per la major part se fabrican, de las
que se fabrican quan se podia pretèndrer no
dèurer lo dret de bolla, que en horas tant sola-
ment se obravan ditas robas per a vels de donas
y donzellas.

La qual roba de veleria y altre són per adorno de
cap y trascoll de las ditas volgué la Cort de 1420
privilegiar enfranquint-las de pagar dret de bo-
lla, tenint consideració la dita Cort en donar
dita franquesa // s.n.v // perquè tinguessen més
ocasió de adornar-se y anar més decents y ho-
nestas. La qual exempció de dret de bolla, en dit
cas y no altrament, fonch concedida com se llig
en lo llibre dels Quatre Senyals, pàgina 86, nú-
mero 1 de ditas Corts. Y no entengué ni volgué
la dita Cort, com de dita disposició apar, donar
franquesa de robas algunas en dit número 1 ex-
pressadas, servint aquellas per vestits, cortinat-
ges de llits, colgaduras, tapetes, portaleras,
mantos, deventals, mocadors ni altre gènero de
roba alguna de las tras ditas, majorment essent
esta, que vuy més comunament se obra per dits
velers y altres, texida a hu per pua, és una roba
forta, closa y endrapada, com la més forta, que
és més al propòsit per a vestits y demés cosas di-
tas que per a vels. Així que de dites pretesas pro-
visions, intempestivament fetas, no se’n deu ha-
ver rahó alguna, per no poder danyar aquellas al
procurador fiscal, per ser estadas fetas sens sa in-
terassència, ni haver-ne tinguda notícia alguna,
per lo qual no pogué lashoras opposar dels gra-
vamens y danys tant considerables ne reportà y
per havant ne reportarà la Generalitat.

Per ço, ajustant-se lo dit procurador fiscal al de-
manat per dits arrendataris, reprodueix lo origi-
nal procés activat juntament ab las informacions
rebudas, de las quals plenament consta ésser la
roba, que de present se gasta de dita sort ab ves-
tits, cosa molt considerable y, per consegüent,
notabilíssim lo dany ne reb la Generalitat en los
dits drets de bolla, en corroboració de las quals
cosas y per a què conste ab tota evidència y cla-
retat del bon dret dels dits arrendataris, per part
del procurador fiscal, se adverteixen y posan las
cosas següents.

Primerament, se ha de attèndrer y considerar
que lo dret de bolla és lo dret més considerable
y de major importància que tots los altres drets
que reb la Generalitat y que val y se arrenda
aquest tot sol ab quatre o sinch, tants més que

tots los altres drets, com notòriament se veu y
consta dels actes dels arrendaments, per lo que
se ha de estar ab tota attensió a la conservació
de aquells y no donar lloch als abusos que, per
mal ús, podrian causar la total ruïna y destrucció
dels dits drets, //s.n.r // que·s veu ésser de tanta
importància. Majorment, havent arribat notícia
del dit procurador fiscal de què los velluters de
la present ciutat, ya fabrican robas subjectes de
pagar lo dret de bolla, han pretès fer y obrar
aquellas della forma y manera que las obran y
fan los dits velers y altres, ço és texint aquellas a
hu per pua, [...] que, essent fabricadas en dita
forma, no haver de pagar lo dret de bolla, con-
forme los dits valers, en virtut de ditas pretesas
provisions, no·l pagan.

Y, així mateix, es pretès per los botiguers de te-
las y demés hòmens de negoci que moltas robas
que venen de Itàlia, Flandes y Olanda, de diver-
sas sorts y espècies, que sempre han acostumat
de pagar per aquellas lo dret de bolla sens
co[...] alguna, era, en virtut de ditas pretesas
provisions, obtingut per dits velers, pretenent
que totas aquellas robas que són filadas o teixi-
das a hu per pua no són subjectes ni deuhen pa-
gar dit dret de bolla, lo qual estil o modo de dir,
robas a hu per pua no·s troba ni [...] en tots los
capítols de Cort, antichs ni moderns. De dit
modo de dir se és originat lo engany o malícia
de los velers y altres, volent donar a entèndrer
que, com los vels de cap de dones y donzellas
que·s fabricavan antíguament eren teixits a hu
per pua, com és forçós ho haguessen de ésser en
roba tan sutil y transparent que, posada sobre
una cosa, deixava de vèurer-se aquella, de aquí
han volgut [...]córer que, com aquells texits
tant sutils de vels, que [...] per adorno de cap y
trascoll de donas y donzellas, y per dits texits a
hu per pua que, per la exempció del capítol [...]
de las corts del any 1420, eren franchs de dit
dret de bolla, servint per dit adorno de cap y
trascoll y no altrament, ab tot no han duptat en
pretèndrer los dits velers y altres, ab son frau y
dol, que totas las robas texidas a hu per pua, de
qualsevol sort que sien, sutils o fortas, encara
que no agen de servir per adorno de cap de do-
nas, han de ésser francas de drets de bolla. Y,
així, per lo mal ús se és introduhit, se practicava
en die present no pagar-se lo dit dret de bolla
per ningun gènero de robas sian texidas a hu
per pua, majorment fent-se y fabricant-se de
[...] estofa de seda molt més forta y de més pes
que no són [...] // s.n.v // tans dobles, de las
quals se’n obran y fan, com està dit, molts corti-
natges de llit, portaleras, tapetes y altres gèneros
de cosas no exceptuadas, per lo que·s veu evi-
dentment cadal dia se van deteriorant los dits
drets de bolla per rahó de dit mal ús de no pa-
gar-se lo dret de ditas robas de hu per pua, tot
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contra la ment de dit capítol, com està dit y per
havant se dirà extensament.

Segonament, per major intel·ligència del capítol
número 1 y perquè de aquell se’n hage la degu-
da rahó, se exibeix designant-lo del dit llibre
dels Quatre Senyals y que sia manat al escrivà de
la present causa lo buyde en procés, per a què
del test de dita disposició, ab tota evidència y
claredat, se veja ésser las ditas robas de veleria o
hu per pua, servint per vestits, camisas, mànegas
o per mètrer en qualsevol altra obra subjecta a
pagar lo dret de bolla, sí y conforme totas las
demés robas en dit capítol o número 1 expressa-
das, y tant solament francas en quant servescan
per adorno de cap y trascoll de donas o donze-
llas y no altrament. Y encara, en dit cas, ab la
subjecció de haver-se de denunciar y bollar,
perquè los officials y arrendataris de dit dret se
pugan serciorar, així del venedor com del com-
prador y per lo que han de servir, y, servint per
dit adorno de cap y trascoll de alguna dona o
donzella, las pugan fer bonas en manifest y bo-
llar aquellas de franch, segons està ordenat en la
dita disposició, de la qual plenament apar que
ditas robas, com són sendals, vels y demés robas
sutils estan subjectes a pagar lo dret de bolla, te-
nint aquellas, emperò, mixtura de llana, cotó,
estam, filadís u qualsevol gènero de sedas, enca-
ra que sian texidas a hu per pua. Així que la pre-
tensió que tenen dits velers y altres és sens fona-
ment algú, sinó tant solament abús y
corruptela, per lo que se ha y deu posar rem(e)y
perquè en ningun temps no fassa ni puga fer
mal exemplar contra la ment de dit capítol nú-
mero 1, ni occasionar dany tant considerable a
la Generalitat en lo dret més principal y impor-
tant, com és lo de la bolla.

Tercerament, se ha de advertir que lo dit mal ús
de pretèndrer ésser las ditas robas francas de
dret de bolla, per qualsevol // s.n.r // cosa que
servés, com se és originat y ha tingut son princi-
pi de què, lo temps se féu lo dit capítol, las robas
que alashoras fabricavan dits velés y molt temps
després eran tant solament sendals y roba tant
sutil texida a hu per pua. La qual roba, alasho-
ras, si és tota per a vels, tocas y altres adornos de
cap de donas y donzellas, deu tenir alashores
molta més forsa lo ús y porta de dits vels, y que
no tenen lo die de vuy, que las ditas no se ador-
nan de tocas, sinó de flochs, capells de tela y
puntas. Y, així, alashores, tota la fàbrica de dits
velers se gastava y convertia per adornos de cap
y trascoll, per no ésser aquestas bonas per altre
gènero de vestiduras, [...] per dit adorno de cap
eran francas, de què aparegué, per descuÿt o ne-
gligència dels officials de la bolla, a qui tocava
estar atents a la observansa de dit capítol núme-
ro 1, en dir a dits velers de què posassen las ditas

1278

robas per a vels en manifest y fer cumplir ab lo
que vol y ordena lo dit capítol número 1, que és
en son cas pagar lo dret, y en son cas es[...]das
de franch y, així, la plena attensió dels dits offi-
cials [...] de la bolla, no subjectant y obligant
alashoras als velers que complissen lo disposat
en dit capítol número 1, en la occasió del mal ús
se à pretès de no posar semblants robas en ma-
nifest ni pagar per aquellas dret de bolla en los
casos no exceptuats, tot en gran dany de la Ge-
neralitat.

Quartament, per a què se veja que no tant sola-
ment la dita Cort del any 1420 à donat franque-
sa de robas de veleria, no generalment sinó pri-
vadament, en quant servescan aquellas per roba
de cap y trascoll, y no altrament. Y no se ha de
pretèndrer franquesa de dret sinó en dit cas y no
en altre, conforme las robas que tenen la matei-
xa exempció en lo dit cas són per adorno de cap,
y no·s pretén ni se ha pretès no ésser subjectas al
dret de bolla, com ho han volgut pretèndrer
dits velers. Y per a què, per exemple, se veja que
així la dita cort de 1420 com altres, han volgut,
per las causas y robas vistas, donar franquesa de
dret de bolla de algunas, no general sinó parti-
cular, servint per certa cosa y no altrament, sí y
conforme en la dita disposició del dit, // s.n.v //
volgué enfranquir tot lo que [...] per adorno de
cap y trascoll de donas y donzellas. Així mateix,
la mateixa Cort, en lo capítol número 11, pàgi-
na 106, disposa que tots los fustanis que servi-
ran per afforrar o mètrer en armes són franchs
de dit dret de bolla y no altrament. Y, així ma-
teix, en las corts del any 1481, capítol 65, foli
135, volgut la dita Cort y exceptuàs que las co-
toninas que servissen per a velas no pagassen lo
dit dret de bolla, ans bé que fossen francas de
dit dret, servint per dit effecte, no altrament.

Y, finalment, encara que se podrian al·legar
molts atras capítols de exempcions de dret per
casos reservats en differents corts, sols se dirà
que en las corts de l’any 1599, en lo capítol 37,
foli 63, se disposa per la dita Cort y vol que las
mitjas llanas sien francas de dret de bolla, essent
aquellas de propi ús, y en dit cas las exceptua y
no altrament, prenent motiu la dita Cort ésser
dita sort de roba vestit de pobra gent. Y, en dit
cas, essent de propi ús, vol que sien francas de
dit dret y no altrament, de hont se veu la justifi-
cada demanda dels dits arrendataris de la bolla y
del procurador fiscal del General, puix que las
propditas robas, com està dit, com són los fusta-
nis, cotonines y mitjas llanas, no són francas,
sinó tant solament per aquells usos exceptuats
per las ditas corts, y no altrament, en manera al-
guna, ans bé las ditas robas sempre se són posa-
des, y de present se posan, en manifest y en
quant se venan pagan lo dit dret de bolla. Y
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quant ve lo cas que serveixen, respectivament,
per los casos exceptuats per las sobreditas corts,
alashoras compareixen los venedors y compra-
dors en las casas de la bolla y, fent constar y al-
trament jurant a Nostre Senyor Déu y Sancts
Quatre Evangelis ésser ditas robas y haver de
servir, ço és, los fustanis per afforros de armas,
las cotoninas per a velas y las mitjas llanas ésser
de propi ús y no comprades, se fan aquellas bo-
nas en manifest y se bollan de franch. Y així y no
de altra manera se ha y deu entèndrer de las ro-
bas de veleria a hu per pua que no tenen fran-
quesa de dret de bolla, sinó en quant servescan
per adorno de cap o trascoll de dona o donzella
y per qualsevol altre ús, han y deuhen pagar lo
dret de bolla com lo pagan las demés robas.

Per lo que, y altrament, se demana per part del
dit procurador fiscal sien ditas robas de veleria,
encara que tenidas a hu per pua, de qualsevol
gènero de cosa, sien fabricadas, com no fossen
totas de fil, obligadas a posar-se en manifest y
per aquellas, quant se vendran, pagar lo dit dret
de bolla, salvo en lo cas està contengut en dita
exempció de dit número 1, sots las penas impo-
sadas per diversos //s.n.r // capítols de Cort, així
de confiscació de ditas robas no·s trobaran des-
critas en manifest y picadas dels ploms se acos-
tuman posar en las demés robas ultra la pena de
deu lliures, exigidora dels contrafaents en poder
de qui seran trobadas, y per ço ésser fetas las de-
gudas [...]ons y en tot ministrada justícia, a ma-
jor utilitat y benefici de la Generalitat y de dit
dret de bolla, lo que demana ne [...] alius omni
meliori modo, lo offici, et cètera. Altissimus, et
cetera, De Jalpi, fisci Generalis advocatus.

Oblata die XXVII februarii MDCLXVI in consisto-
rio, et cetera, et domini deputati, intervenienti-
bus dominis auditoribus compotorum, commisse-
runt predicta magnificis assessoribus, qui super
supplicacione relacionem faciant. Bonaventura
Vila, scriba major Generalis Cathalonie.

199 Arrendatores jurium bulle presentis civitatis et 
/1r collecte Barcinone contra los velers. Originale in-

formasionis Barcinone recepte pro parte dictorum
arrendatarium super supplicacione 16 junii
1664. In scribania majore Generalis Cathalonie.

s.n.r Diea vigessima mensis junii anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo sexagessimo
quarto, Barcinone.

Jacobus Texidor, mercator, civis Barcinone, testis,

qui citatus ad Dominum Deum juravit se dicere
veritatem.

Et primo fuit ipse testis interrogatus super con-
tentis in suplicatione oblata pro parte Jacobi Cor-
tada, militis, arredataris jurium bulle presentis
civitatis et collecta Barcinone et procuratorem
fiscalem Generalis Cathalonie, die decimosexta
currentium mensis et anni. Et dixit que «és en
tant veritat lo que diu dita súplica, que no tant
solament resulta en dany de la Generalitat a so-
las, però encara de la cosa pública, perquè han
donat ab tan gran [...] fer de ditas robas de hu
per pua que·s consum molt menos cantitat //
s.n.v // de las robas subjectas al dret de bolla de
las que·s consumian antes de obrar-se ditas ro-
bas. Y lo ser en dany de la cosa pública és per-
què fan totas maneras de robas de pua. Y, com
lo cos de la tela y resistència, la major part d’e-
lles són falcificadas y de poc [...]. Y axí ho veu el
testimoni.» Generaliter autem, et cetera, ad om-
nia dixit quod non [...] fuit citatus, et cetera.
Fuit sibi lectum et perseveravit.

Dictus die et anno, Barcinone.

Paulus Llado, botiguerius, civis Barcinone, testis,
qui citatus juravit, et cetera se dicere veritatem,
et cetera.

Et primo fuit interrogatus super contentis in dic-
ta suplicacione, et cetera, et dixit que «ell, testi-
moni, // s.n.r // lo contengut en dita suplicació,
lo que pot dir és que veu que de dia en dia se
augmenta lo obrar-se ditas robas de hu per pua
y lo que se’n despedeix y, així, lo grandíssim
dany és lo no pagar dret de bolla y causa que
no·s despedeix tanta roba com se despedia que
paga dret de bolla. Y així és comú entre boti-
guers.» Generaliter autem, et cetera, ad omnia
dixit quod non, et cetera. Fuit sibi lectum et per-
severavit.

Dicto die, Barcinone.

Isidrus Meyma, sartor, civis Barcinone, testis, qui
citatus juravit, et cetera, se dicere veritatem, et
cetera. Et primo fuit ipse testis interrogatus super
contentis in dicta suplicacione, et cetera, et dixit
que «ell, testimoni, veu que lo obrar-se dites ro-
bes de hu per pua està molt en augment, //s.n.v
// per lo que ne fa molts vestits, y veu se despe-
deix molt menos roba que paga bolla, per lo
que dita roba de hu per pua no va tant cara. Y,
així, veu és gran dany per la bolla el no pagar los
drets. Y exa és la veritat per lo que té dit.» Gene-
raliter autem, et cetera, ad omnia dixit quod
non [...], quod fuit citatus, et cetera. Fuit sibi lec-
tum et perseveravit.
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Dicto die, Barcinone.

Raymundus Alemany, botiguerius telarum, civis
Barcinone, testis, qui citatus juravit se dicere ve-
ritatem, et cetera. Et primo fuit interrogatus su-
per contentis in dicta suplicacione, et cetera, et
dixit que «lo que ell, testimoni, sobre lo narrat
en dita suplicació, és que veu està tan // s.n.r //
aumentada la fàbrica de ditas robas de hu per
pua y se augmenta cadal dia que és gran dany lo
no pagar dret de bolla, per lo que és causa no se
despedeix tanta roba com se despedia que paga
dret de bolla. Y axí és públich entre botiguers.»
Generaliter autem, et cetera, fuit sibi lectum et
perseveravit.

Dictus die et anno, Barcinone.

Josephus Valles, parator, civis Barcinone, testis,
qui citatus juravit, et cetera, se dicere veritatem,
et cetera. Et primo fuit interrogatus super con-
tentis in dicta suplicacione, et cetera, et dixit que
«ell, testimoni, veu que lo obrar-se tanta roba
de hu per pua y la expedició gran que se’n fa és
causa que // s.n.v // no·s despedeix tanta roba
com se despediria que paga dret de bolla. Y veu
se va augmentant de dia en dia per lo que no
paga dret de bolla. Y, axí, és en grandíssim dany
de la Generalitat lo no pagar-se dit dret de bolla
com las demés robas. Y axò és la veritat y lo que
pot dir de lo contengut en dita suplicació.» Ge-
nealiter autem, et cetera, ad omnia dixit quod
non, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.

Die vigessima tercia presentis mensis et anni,
Barcinone.

Raphael Faiet, botiguerii telarum, civis Barcino-
ne, testis, qui citatus juravit se dicere veritatem,
et cetera. Et primo fuit interrogatus super con-
tentis in dicta suplicacione, et cetera. Et dixit que
«ell, testimoni, // s.n.r // el que pot dir sobre lo
contengut en dita suplicació és que veu no ve-
nen ni fan venir los negociants en robas tantas
robas, com són blavets y altres, com antes, per
la poca despici[...] tenen, per lo que és en tant
gran augment la expedició de las robas de hu
per pua y se va augmentant cada dia, perquè la
gent sempre va al més barato, per lo que no
paga dret de bolla. Y per consegüent, ve’s és
gran lo dany de la Generalitat y dels botiguers
lo no pagar dret de bolla ditas robas, perquè no
se’n despediria tanta, y axí se farian venir més
robas que pagan dret de bolla. Y exa és la veritat
y comuna veu entre la gent de negoci en robas.»
// s.n.v // Generaliter autem, et cetera, ad omnia
dixit quod non, quod fuit citatus, et cetera. Fuit
sibi lectum et perseveravit.
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199 Arrendatores jurium bolle presentis civitatis et 
/3r collecte Barcinone contra los velers. Originale in-

formacionis recepte ad instanciam arrendata-
rium jurium bolle presentis civitatis et collecte
Barcinone super supplicacione oblata 28 septem-
bris 1663 in scribania majore Generalis Cathalo-
nie.

Die vigessimatercia, mensis octobris millessimo
sexcentessimo sexagessimo tercio, Barcinone.

Raymundusa Alemany, botiguerius telarum civis
Barcinone, testis citatus et juratus, qui juravit, et
cetera, se dicere veritatem, et cetera.

Et interrogatus super contentis in supplicacione
oblata per magnificum Isidrum Gilabert, utrius-
que juris doctorem, procuratorem magnifici Jaco-
bi Cortada, militis, arrendatarii jurium bulle
presentis civitatis et collecte Barcinone, et per pro-
curatorem fiscalem Generalis Cathalonie dieb vi-
gessima octava mensis septembris proxime elapsi
eidem testi lecta, et dixit «Senyor, lo que ell testi-
moni sab y pot dir acerca lo contengut en la //
199/3v //supplicació que se li és estada llegida, és
que, haurà catorse o quinse anys, més o manco,
que té botiga de telas en la present ciutat de Bar-
celona y que ha vist molts gèneros de robas fabri-
cadas per los velers en la conformitat se narra en
la supplicació que se li és stada llegida. Y que dits
valers, encara que dita roba servesca per a vestir,
no paga ningun dret de bolla . Y axò ha dit saber
ell, testimoni, per vèurer-ho practicar de exa ma-
nera tots los dies. Y de la matexa spècie de roba,
com és stam y fil, stam y llana, an[...]ne vestidas
moltes persones. Y, com té dit, no ha entès a dir
que de dita sort de roba se pagàs dret de bolla, si
bé ha entès a dir que los velers no pagan dret de
bolla de ditas robas, per haver obtingudas
sentèncias en s[...] de què no devian pagar per
dita sort de roba //s.n.r // dret de bolla. Y té per
cert ell, testimoni, que de pagar-se dret de bolla
per ditas robas ne redundaria gran utilitat al Ge-
neral, per la molta cantitat que de dita roba se
ven. Y assò és la veritat, per lo jurament que té
prestat». Generaliter autem, et cetera, ad omnia
dixit quod non, sed quod fuit citatus et juratus, et
cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.

Dicta die, Barcinone.

Raphael Faget, botiguerius telarum, civis Bar-
chinone, testis citatus et juratus, qui juravit, et
cetera, se dicere veritatem, et cetera. Et interro-
gatus super contentis in dicta supplicacione, ei-
dem testi lecta, et cetera, et dixit que «lo que ell,
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tes- //s.n.v // timoni sab y pot dir acerca lo con-
tengut en la supplicació que se li és estada llegi-
da és que, de molts anys a esta part, veu ell, tes-
timoni, que los velers fabrican y venan alguns
sargilets de fil y stam o [...] y llana, y ell, testi-
moni, haver-ne comprat en diferents occasions
de alguns velers. De las quals robas may ell, tes-
timoni, ha entès a dir se’n pagàs dret de bolla ni
ell, testimoni, en las occasions ha comprat, com
té dit, dita sort de robas, ha pagat dret de bolla
de aquellas y ha vist ell, testimoni, a differents
donas portar devantals de diversos colors. Y té
per cert ell, testimoni, que si de dita sort de ro-
bas se exhigia lo dret de bolla, se donaria major
preu del arrendament de la bolla y redundaria
en gran benefici del General. Y assò és la // s.n.r
// veritat per lo jurament té prestat.» Generali-
ter autem, et cetera, ad omnia dixit quod non,
sed quod fuit citatus et juratus, et cetera. Fuit sibi
lectum et perseveravit.

Dicta die, Barcinone.

Paulus Lledo, botiguerius telarum, civis Barcino-
ne, testis citatus et juratus, qui juravit, et cetera,
se dicere veritatem, et cetera. Et interrogatus su-
per contentis in dicta supplicacione eidem testi
lecta, et cetera, et dixit que «lo que ell, testimo-
ni, sab y pot dir acerca del contengut en la sup-
plicació que se li és estada llegida és que ell, tes-
//s.n.v // timoni, ha vistas en diferents occasions
robas fetas per los velers de la present ciutat, di-
tes sargilets, a modo de borasas de stam y seda y
llana y seda en los casos que ell, testimoni, las té
per robas que qualsevol persona se’n podria vis-
tir. De las quals robas no ha vist ell, testimoni,
ni oït dir que se’n pagàs dret de bolla. Y ha entès
a dir a dits velers que de ditas robas no·n paga-
van dret de bolla, per ser fetas hu en pua, del
que ab differens sentèncias, en la casa de la De-
putació y devant del deffenedor del General, se
havia declarat de las robas no dèurer dret de bo-
lla. Y ell, testimoni, té per molt cert que, si de
dites robas se exhigia lo dret de bolla, que·l
arrendament de dit dret valdria molt més del
que vuy se val. Y assò és la veritat per lo jura- //
s.n.r // ment que té prestat.» Generaliter autem,
et cetera, ad omnia dixit quod non, sed quod fuit
citatus et juratus, et cetera. Fuit sibi lectum et
perseveravit.

Die vigessima quarta predictorum mensis et
anni, Barcinone.

Hieronimus Gregori, curritor auris, civis Barci-
none, testis citatus et juratus, qui juravit, et cete-
ra, se dicere veritatem, et cetera. Et interrogatus
super contentis in dicta supplicacione eidem testi
lecta, et cetera, et dixit que «lo que ell, testimo-
ni, sab y pot dir acerca lo contengut en la sup-

plicació que se li és stada llegida és que ha vist,
de molt temps a esta //s.n.v // part que los velers
de la present ciutat fabrican sorts de robas a
modo de sargils o sargilets fets de mitjas llanas,
de fil y stam, de fil y llana, de fil y cotó y de fil y
seda. De las quals robas ha vist ell, testimoni,
aportar-ne devantals a differents donas, de dif-
ferents colors. Y també és veritat que, axí matex,
ne ha vistos alguns vestits a alguns hòmens. Y, si
bé ell, testimoni, ha entès a dir sempre que la
roba de valeria no pagava dret de bolla, ab tot,
per la molta roba de dita sort que dits valers van
venent, té per molt cert que, si de dita roba se
cobrava lo dret de bolla, ne redundaria al Gene-
ral de Cathalunya molt gran profit, per quant
del arrendament de dit dret de bolla se’n dona-
ria major preu.» Y assò és la veritat per lo jura-
ment que té prestat. // s.n.r // Generaliter au-
tem, et cetera, ad omnia dixit quod non, sed quod
fuit citatus et juratus, et cetera. Fuit sibi lectum
et perseveravit.

Die vigessimaquinta, predictorum mensis et
anni, Barcinone.

Isidrus Meina, sartor, civis Barcinone, testis cita-
tus et juratus, qui juravit, et cetera, se dicere ve-
ritatem, et cetera. Et interrogatus super contentis
in dicta supplicacione eidem testi lecta, et cetera,
et dixit «Senyor, lo que ell testimoni sab y pot
dir acerca del contengut en la supplicació que li
és estada llegida és que, haurà molt temps a esta
part, <que> alguns velers de la pressent ciutat
fan y fabrican una sort de roba, a modo de sargi-
lets, de mitjes lanas, de fil y stam, //s.n.v // de fil
y llana, de la qual sort de roba ha entès a dir ell,
testimoni, se’n vestia molta gent, per ser roba
de prou durada. Y ell, testimoni, com ha sartre
que és, haurà cosa de dos anys, poch més (o)
manco, ne féu de dita sort de roba un gambeto
a un ortolà, y ha vistas a differents donas portar-
ne devantals. Y té per cert ell, testimoni, que, si
de dita sort de roba se pagava lo dret de bolla,
<que> del arrendament de aquell se’n daria ma-
jor preu. La qual roba és molt bona per vestits
de donas, per ser de prou bon cos, com per
molta experiència té de dita roba ell, testimo-
ni.» Y assò és la veritat per lo jurament que té
prestat. Generaliter autem, et cetera, ad omnia
dixit quod non, sed quod fuit citatus et juratus, et
cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.

s.n.r Dicto die, Barcinone.

Raymundus Font, parator, civis Barcinone, testis
citatus et juratus, qui juravit, et cetera, se dicere
veritatem, et cetera. Et interrogatus super con-
tentis in dicta supplicacione eidem testi lecta, et
cetera, et dixit «Senyor, lo que ell testimoni sab
y pot dir acerca lo contengut en dita supplicació
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que li és estada llegida és que ha entès a dir que
molts velers de la present ciutat, de temps ensà,
fabrican una sort de roba, feta a modo de sargi-
lets, fets de mitjes llanes, de fil y stam, de la qual
sort de roba ha vist anar-ne moltas persones ves-
tides, y en particular moltes dones portar-ne de-
vantals y faldilles de differents colors. De la qual
sort de roba n’a ha entès a dir ell, testimoni, //
s.n.v // no se’n pagàs dret de bolla. Y té per cert
ell, testimoni, que, si de dita roba se’n pagava y
exhigia dret de bolla, lo General de Cathalunya
hauria major preu del arrendament y li seria en
gran benefici. La qual sort de roba la té ell, testi-
moni, per molt bona y de durada.» Y assò és la
veritat per lo jurament que té prestat. Generali-
ter autem, et cetera, ad omnia dixit quod non,
sed quod fuit citatus et juratus, et cetera. Fuit sibi
lectum et perseveravit.

Dicta die, Barcinone.

Vincentius Alegre, textoris, civis Barcinone, testis
citatus et juratus, qui juravit, et cetera, se dicere
veritatem, et cetera. Et interrogatus super con-
tentis in dicta supplicacione eidem testi lecta, et
cetera, // s.n.r // et dixit «Senyor, lo que ell testi-
moni, sab y pot dir acerca la supplicació que se li
és stada llegida és que, de molt temps a esta
part, ha vist anar diferents persones vestidas de
una sort de roba, a modo de sargilets, fabricada
de mitjes llanes, de fil y stam, de fil y llana. Las
quals robas fabrican alguns velers de la present
ciutat y, en particular, molts devantals a diffe-
rents dones y fadilles y gipons a alguns hòmens,
de diferents colors. Y no ha entès a dir que de
dita sort de roba se’n pague dret de bolla. Y té
per molta cert que, per fer-se y despedir-se tanta
roba de dita sort, que, si de aquella se pagava
dret de bolla, lo General de Cathalunya trobaria
major preu del dit arrendament, per ser molta
cantitat de la roba que·s ven de dita sort, com té
dit. // s.n.v // Y assò és la veritat per lo jurament
que té prestat.» Generaliter autem, et cetera, ad
omnia dixit quod non, sed quod fuit citatus et ju-
ratus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.

Dicta die, Barcinone.

Jacobus Galceran, textor lane, civis Barcinone,
testis citatus et juratus, qui juravit, et cetera, se
dicere veritatem, et cetera. Et interrogatus super
contentis in dicta supplicacione eidem testi lecta,
et cetera, et dixit que «lo que ell, testimoni, sab y
pot dir acerca lo contengut en la suplicació que
se li és estada llegida és que ha vistas portar fal-
dillas y devantals a differents donas de una sort
de roba // s.n.r // feta a modo de sargilets, que,
de molt temps a esta part, fabrican molts velers
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de la present (ciutat). La qual roba és fabricada
com ha mitjes llanes, de fil y stam, de fil y llana,
de diferents colors. De la qual roba veu se’n fa
molta despedida, per vestir-se molta gent, com
té dit. Y no ha entès a dir que de dita roba se’n
pagàs dret de bolla, per ser fabricada per los ve-
lers. Y té per cert que, si de dita sort de roba se
pagava dret de bolla, que los arrendadors de dit
dret donarian major preu de aquell, per despe-
dir-se molta cantitat de dita sort de roba, com
té dit.» Y assò és la veritat per lo jurament que té
prestat. Generaliter autem, et cetera, ad omnia
dixit quod non, sed quod fuit citatus et juratus, et
cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.

s.n.v Josephus Valles, parator, civis Barcinone, testis ci-
tatus et juratus, qui juravit, et cetera, se dicere ve-
ritatem, et cetera. Et interrogatus super contentis
in dicta supplicacione eidem testi lecta, et cetera,
et dixit «senyor, lo que·l testimoni sab y pot dir
acerca lo contengut en la supplicació que se li és
stada llegida, és que de dos anys a esta part, poch
més o manco, ha vist ell, testimoni, vestir-se
molta gent de una sort de roba de mitjes llanes,
de fil y stam y de stam y llana que molts velers de
la present ciutat fabrican, y en particular molts
devantals y faldillas a dones y gipons a molts hò-
mens. La qual sort de roba és a modo de sargi-
lets, que no havia vist, de //s.n.r // molt temps a
esta part, fer-se tanta despidició de dita sort de
roba, com de dit temps ensà. La qual sort de roba
és de diferents colors, de la qual sort de roba no
ha entès may ha dir sen pagàs dret de bolla. Y té
per molt cert ell, testimoni, que, si de dita sort de
roba se pagava y exhigia dret de bolla, lo General
ne hauria molt gran profit, per quant se donaria
major preu de l’arrendament de dit dret, per ser
gran cantitat que de dita sort de roba se despedex
per anar-ne vestida molta gent, com té dit». Y
assò és la veritat per lo jurament que té prestat.
Generaliter autem, et cetera, ad omnia dixit quod
non, sed quod fuit citatus et juratus, et cetera. Fuit
sibi lectum et perseveravit.

s.n.v Die vigessimasexta predictorum mensis et anni,
Barcinone.

Honorabilis Jacobus Texidor, mercator, civis
Barcinone, testis citatus et juratus, qui juravit, et
cetera, se dicere veritatem, et cetera. Et interro-
gatus super contentis in dicta supplicacione ei-
dem testi lecta, et cetera, et dixit que «lo que ell,
testimoni, sab y pot dir acerca la supplicació que
se li és stada llegida és que, de molt temps a esta
part, veu ell, testimoni, fabricar-se per alguns
velers de la present ciutat una sort de roba, a
modo de sargils y sargilets de diferents colors,
fetas de stam y fil, de fil y llana y de las sorts diu
en la present supplicació. De la qual roba ell,
testimoni, veu anar-ne differents persones vesti-
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des, de las quals robas sab molt bé ell, testimo-
ni, és la comuna [...] no se’n paga dret de bolla.
y té per cert que, si de dita roba se’n pagàs //
s.n.r // dret de bolla, que los arrendadors de dit
dret ne donarian major preu de arrendament,
ab què redundaria en gran benefici a la Genera-
litat. Las quals robas són de molt bon cos y de
semblants robas que isquessen de fora regne se
pagaria lo dret de bolla y se posaria en manifest,
com ho ha vist de algunas sorts de robas símiles
a aquellas vingudas de Flandes posar-se en ma-
nifest y pagar-se lo dret de bolla de aquellas. Y
comunament ha sentit quexar-se ell del dany
que per occasió de dita sort de robas de[...] los
dits velers moltes en la present ciutat y col·lecta
de Barcelona, però encara en las demés col·lec-
tas del present Principat, com són en la ciutat de
Gerona y vila de Vilafranca del Panadès. Y lo
que ell, testimoni, sent y té per cert (és) que
qualsevol sort de roba texida que hage calitat de
llana // s.n.v // o seda, en passar de dos pa[.]ons
de amplària, [...] de dret de bolla». Y assò és la
veritat per lo jurament que té prestat. Generali-
ter autem, et cetera, ad omnia dixit quod non,
sed quod fuit citatus et juratus, et cetera. Fuit sibi
lectum et perseveravit.

En lo fet proposat y consultat per lo molt il·lus-
tres senyors deputats y oidors de comptes del
General del principat de Cathalunya als asses-
sors y advocat fiscal infrascrits, sobre si las robas
que·s fabrican en la present ciutat y en tot lo dit
Principat per los velers y officials, de diversas
sorts, a modo de sargils o sargilets, de llanas de
diversas mixturas, com són de seda y estam, fil y
[...], fil y cotó, estam y fil, fil y filadís, fil y llana y
altres mixturas, que·s diuhen robas de veleria te-
xida a hu per pua, francas y exemptas de pagar
lo dret de bolla al General per ser de dita quali-
tat, conforme pretenen los dits velers y altres
que fabrican ditas robas, o si ha y deuhen pagar
lo dit dret de bolla de aquellas al General y, per
dit effecte, posar-se en manifest y plomar-se,
conforme les demés robes y pretén lo procura-
dor fiscal a petició dels arrendataris de dit dret.

Vista en primer lloch una suplicació donada per
los arrendadors del dret de bolla de la present
ciutat y sa col·lecta als molt il·lustres senyors de-
putats, als 28 de setembre 1663, demanant en
aquella //199/7r // ésser manat y declarat haver-
se de pagar dret de bolla de ditas robas, per es-
tar així disposat per capítols de Cort y resultar
del contrari gran dany y perjudici al General, a
la qual petició y demanda se adherí lo procura-
dor fiscal del General. Vista la comissió sobre de
assò feta per sas senyories, al peu de dita deman-
da, als asessors infrascrits per a què vessen y rela-
ció fessen, sobre dita petició, del que trobarien
ésser faedor de dret y justícia. Vista altra suplica-

ció donada per los mateixos arrendataris de dit
dret de bolla y per lo procurador fiscal als 16 de
juny 1664, demanant fos rebuda informació so-
bre ditas cosas y sobre lo dany y perjudici resul-
taria al dit General de no pagar-se lo dret de bo-
lla de las sobreditas robas de veleria e o de hu
per pua. Vista la informació rebuda a instància
de dits arrendataris y procurador fiscal als 20 y
23 de dit mes de juny 1664. Vista altra suplica-
ció donada per dit procurador fiscal a sas senyo-
ries als 26 del mes de febrer 1666 y tot lo en ella
contingut. Vistos sobre assò molts y diferents
capítols y actes de Cort y ordinacions fetas per
los molt il·lustres senyors deputats y oidors de
comptes del General. Vist finalment y attès tot
lo que se havia de vèurer y attèndrer.

Attès que de las disposicions de dits capítols de
Cort y, asenyaladament, de la ordinació 1 del
llibre dels Quatre Senyals, pàgina 86, de las
corts del any 1413 consta y està disposat que de
las sobreditas robas de veleria, draps, telas, sen-
dals y vels fetas y fabricadas a hu per pua, llista-
des, de seda, o altrament, que serveixen y se
prenen per vestir o fer camises, mànagues o al-
trament per altres usos y adornos, se ha y deu
pagar al General lo dret de bolla y sagell de cera
per raó de aquellas, y que tant solament sien
franques y exemptas de pagar dit dret en quant
serveixen y se venen ditas robas per adorno de
vels de cap o trascoll, en què les dones y donze-
lles acostumen adornar, y no altrament, volent
expressament que, no obstant dita franquesa,
sia dita roba denunciada y bollada y posada en
manifest, lo que fou confirmat // 199/7v // des-
prés en lo capítol 76 de las corts del any 1481 y
altres differents, tant de ditas corts com de al-
tres. Així que, clarament, que qualsevol sort de
roba de veleria o altra, encara que sia a hu per
pua y que en aquella hi aga mixtura de estam,
cotó, seda o pel y demés robes sutils, encara que
la tela sia a hu per pua, deu pagar lo dret de bo-
lla y posar-se en manifest del General y [...]
aquella franca, en quant serveix y se pren per
vels de cap, [...]no de trascoll de dones o don-
zelles y no altrament. Attès [...]ment que per
ningun capítol de Cort ni ordinació de dits de-
putats esta statuït ni disposat que la roba que és
teixida a hu per pua, per qualsevols officials y de
qualsevol sort de o mixtura franca y exempta de
pagar lo dit dret de bolla , ni lo terme o vocable
de hu per pua se troba o menciona en tots los
capítols de Cort y ordinacions predites, ni ha
[...]ver may causa ni rahó alguna per no haver-
se de pagar lo dret de bolla de aquelles, sinó
tant solament lo sol abús, corruptela de la admi-
nistració de no exhigir-se lo dit dret. Attès, així
mateix, que vuy en dia y sempre moltes altres
robes texidas y fabricadas a hu per pua pagan y
han pagat lo dret de bolla y se manifestan y de-
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nuncian al General, conforme la demés roba y
las disposicions, capítols y ordinacions del Ge-
neral. Attès que de la informació rebuda a ins-
tància de dits arrendataris y procurador fiscal
del General plenament consta que los dits velers
fabrican molta de la dita roba de veleria e o de
hu per pua de differents sorts y de ditas mixtu-
ras, anant en gran augment de dia en dia la fà-
brica, negociació y despedició de aquella, de tal
manera que moltes persones, tant hòmens com
dones, se vesten y adornan de dita roba, y lo
que es despedeix y consum en vestits y altres
adornos de casa és cosa molt considerable.
Consta, així mateix, que de la dita roba no se’n
paga al General ningun dret de bolla, encara
que aquella se venga y servesca per vestits ni al-
tres qualsevols adornos, ab pretext de ésser
aquella franca de dit dret // 199/8r // y de dita
qualitat, lo que redunda en grave y notabilíssim
dany y perjudici de la Generalitat, per quant se
consum y despedeix molt menos quantitat de
las demés robas que pagan també lo dit dret de
bolla de las que·s consumian y despedian antes
de obrar-se ditas robas de hu per pua ab tant
augment, per lo gran arbitre han donat en fer y
fabricar ditas robas de hu per pua y per lo que
aquellas no van tan caras y no paga lo dret de
bolla, y ésser en tant veritat que los botiguers,
mercaders y negociants ab robas no fan venir
tantas robas subjectas al dret de bolla com an-
tes, per la poca despedició tenen, per tenir-la
molt major las ditas robas de veleria y hu per
pua, per no pagar-se lo dit dret de bolla de
aquellas, conforme se deu pagar segons la dis-
posició dels capítols de Cort alt referits, sinó és
en cas servesquen per adorno de cap de dona o
de trescoll. Així, de cada dia se va deteriorant y
disminuint lo dret de bolla y lo arrendament de
aquella, essent com és lo dret més considerable
y de major importància que los demés que reb
la Generalitat. Lo qual, si se exhigia, com se deu
exigir, de ditas sorts de roba de veleria y de hu
per pua, com disposan dits capítols de Cort, és
cert se trobaria molt major preu de dit arrenda-
ment del que vuy en dia se troba, en gran benef-
fici y utilitat del General.

Per ço y altrament, los assessors y advocat fiscal
infrascrits són de vot y parer que dita roba de
veleria e o de hu per pua que fabrican dits velers
y altres officials, tant en la present ciutat de Bar-
celona com en tot lo principat de Cathalunya,
està subjecta a pagar lo dret de bolla, en quant
no serveix ni·s ven per los casos y usos excep-
tuats en dita ordinació 1 de las Corts del any
1413, capítol 1a, que és per adorno de vels de
cap o trascoll de dona, com està dit, y per con-
següent se ha de plomar y posar en manifest, se-
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gons la disposició de capítols de Cort y ordina-
cions de sas senyories. Y, per quant, de alguns
anys a esta part, hi ha hagut gran abús en dexar
de pagar los drets de bolla per ditas robas de ve-
leria e o de hu per pua, que per ço sia feta una
crida pública, ab veus de trom- // 199/8v // pe-
tas, per los llochs acostumats de la present ciutat
y Principat, [...]ent y manant que a cètero se pa-
guen los drets de bolla y de vendas de ditas ro-
bas en la forma sobredita, y que dins un [...]
competent sian posades en manifest les que vuy
se troban plomadas y que·s plomen y bollen en
la forma acostumada. Y que dits capítols de
Cort y ordinacions fetes per sas senyories lle[...]
y qualsevols abusos, sots pena de ésser perdudes
y commisadas ditas robas en frau del General en
cas de contrafacció, y castigat el contrafaent ab
las penas imposadaas per capítols de Cort als
[...] los drets de bolla. Sabater, asessor. De Jalpi,
fisci Generalis advocatus. Roger, asessor.

205r A

Excel·lentíssima senyor.

los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuen y representen a vostra ex-
cel·lència que, per part de la ciutat de Barcelona
y bras militar, se’ls ha fet repetides instàncies per
a què los dits deputats y oÿdors procuren fer di-
legèncias per lo reparo de la contrafacció feta
per los reverents pares inquisidors a las constitu-
cions de Cathalunya, concòrdias y altres drets
de la pàtria en la captura que feren de Joseph
Guinart, monader, Joseph Massart, corredor de
orella, y Pere Delfo, inculpats en lo homicidi de
Juan Andreu, receptor del Sant Offici. La cog-
nició del qual homicidi no pot tocar a dits pares
inquisidors, sinó a vostra excel·lència y Real
Consell. Y los dits deputats y oÿdors del trienni
present y passat, ab diversas ambaxadas, suplica-
ren als excel·lentíssims senyors llochtinents ge-
nerals, predecessors de vostra excel·lència, ex-
trajudicialment, fossen servits manar provehir
de remey y per a conseguir la esmena de dita
contrafacció. Y, si bé dits Guinart y Massart han
scapat de ditas càrcers però no poden tornar en
sas casas, y dit Daldo encara està capturat, y a bé
que lo consistori ha entès que lo Real Consell
ha fets alguns procehiments contra dits pares in-
quisidors, ab tot, aquells estan vuy suspesos y
no·s passan avant, y de la retardasió resulta gran
dany al bé públich y als sobredits. Per tant y al-
trament, los dits deputats y oÿdors supplican
extrajudicialment a vostra excel·lència, per medi
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de la present embaxada, sia vostra excel·lència
servit manar se continuen ab los remeys opor-
tuns los dits procehiments contra dits pares in-
quisidors, fins a la total esmena y reparo.

210r Die 23 novembris 1667. A.

Miquela Paissà, llibrater, ciutadà de Barcelona,
que ha jurat dir la veritat, et cètera. E interrogat
que diga a quin preu se ha venut en lo discurs
de un any proppassat, en la present ciutat de
Barcelona, comunament la raÿma del paper de
Gènova picat y igulat y net de costeras, y la raÿ-
ma del paper de Gènova sens igular, net de cos-
teras, la mà del paper imperial, la mà del paper
major y la mà del paper mitjà y, axí mateix, la
pesa de las plomas de sisne y la pessa de las plo-
mas de Irlanda. Et dixit que la raÿma del paper
picat y igulat de Gènova, net de costeras, ha val-
gut en lo discurs de una any passat a rahó de
vint-y-set reals la raÿma, y lo sens igular y picar,
net de costeras, a vint-y-sinch reals la raÿma, y la
mà del paper imperial a divuyt sous, la mà del
paper major a catorse sous, la mà del paper
mitjà a set sous y las plomas de sisne a sou la
pessa, y las plomas de Irlanda a quetre dinés la
pessa. Y assò diu saber per ser llibrater y haver
venut en los preus refarits las ditas mercaderias.
Fuit sibi lectum et perseveravit.

Dicto die.

Francesch Badia, llibrater, ciutadà de Barcelo-
na, et cètera, interrogatus ut supra, et cetera, di-
xit idem.

219r Procura firmada per lo reverent Miquel Cam-
bras, drassaner del General de Cathalunya, per
renunciar dit offici devant los molt il·lustres se-
nyors diputats quan convinga.

A

Die vigessima quarta mensis septembris anno a
Nativitate Domini millesimo sexagessimo quin-
to, Barcinone.

Reverendusb Michael Canovas, prebiter et benefi-
ciatus in ecclesia Cathedrali presentis civitatis
Barcinone, drassanerius Generalis Cathalonie,
gratis, et cetera, constituit et ordinavit procura-
tores suos certos, et cetera, ita quod, et cetera,
magnificum Ludovicum Ferrer, [...] et de Regio

Consilio, [...], dominam Claram Ferrer, uxorem
dicti magnifici Ludovici Ferrer, Petrum Marti-
rem Ferrer, notarium publicum Barcinone, Jo-
annem Alos, medicinae doctorem, et Josephum
Melich, civem honoratum Barcinone, licet absen-
tis, et cetera, et quemlibet eorum institutum ad,
videlicet, pro dicto constituente et eius nomine co-
ram illustribus dominis deputatis et auditoribus
compotorum Generalis Cathalonie, qui nunch
sunt et pro tempore fuerint, semel et plures, com-
parendum et dictum eius officium drassanerium
iam dicti renunciandum, in manu et posse dicto-
rum dominorum deputatorum et auditorum
compotorum, in favorem persone seu personarum
eisdem dominis procuratoribus constitutis seu
cuiuslibet eorum in solidum bene vise seu bene vi-
sarum, et per eos procuratores constitutos seu eo-
rum quemlibet nominande et designande seu no-
minandorum et designandorum, semel et pluries,
renunciandum et eam seu eas dicto officio [... ...
... ...] //219v // constitutorum presentis principa-
tus Cathalonie, capitulorum et actarum Curia-
rum, usum, practicam, stilum et observanciam
dicti Generalis, et renunciacionem seu renuncia-
ciones huius modi admitti, petendum, instan-
dum et suplicandum et de his quecumque instru-
menta utilia et necessaria seu quomodolibet
opportuna faciendum et firmandum, et pro his
quascumque suplicaciones, tam verbo quam
scriptis, offerendum, porrigendum et presentan-
dum. Et demum, et cetera, promisit habere ra-
tum, et cetera, et non revocare, et cetera. Testes
sunt Raymundus Montargull, barretarius [...],
civis Barcinone, et Petrus Agullo, philosophie pro-
fessor, oriundus ville de Sort, diocesis urgellensis,
Barcinone [...]. In quorum aliena manu scripto-
rum fidem ego, Josephus Fontana, apostolica et
regia auctoritatibus notarius publicus Barcino-
ne, hic me subscribo et meum solitum appono
sig(+)num.

220r B

Universisa fidem facio ego, Franciscus Vinyoles,
nottarius publicus Gerunde, auctoritate regia
substitutus ab herede don Joannis Çarriera et de
Gurb, quondam, publico civitatis, baiulie et vi-
carie suarumque pertinentiam nottario, quod
penes me fuit receptum quoddam instrumentum
eius aprisia thenoris sequentis:

«Joannes Rapahel Alomar, calligarius Gerunde,
habens et possidens officium de guarda ordinaria
Generalis Cathalonie in presenti civitate et co-
llecte Gerunde, gratis, et cetera, citra, et cetera,
constituo, et cetera, procuratorem meum certum,
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et cetera, ita quod, et cetera, vos, honorabilem
Martinum Font, assahonatorem, civem Barcino-
ne, cognatum meum, licet absentem, ad videlicet
pro me et nomine meo dictum officium de guar-
da ordinaria dicti Generalis, in dicta presenti ci-
vitate et collecte Gerunde, cum omnibus lucris et
pertinenciis, in manibus et posse admodum //
220v // illustrium dominorum deputatorum et
auditorum dicti Generalis Cathalonie seu
quamcumque personarum de his potestatem ha-
bentium, in favorem tamen Josephi Montpeo, ca-
lligarii essis[...] Gerunde habitatoris, renuncian-
dum renunciacionem seu renunciaciones
quascumque de eodem officio in favorem dicti Jo-
sephi Montpao, faciendum et firmandum et pro
his quascumque suplicaciones dandum, oferen-
dum et probandum, et omnia alia circa predicta
necessaria faciendum et procurandum. Ego enim
comito vobis, dicto cognato et procuratori meo, in
his plenam vices meas etiam cum libera et gene-
rali administracione et cum posse substituendi et
destituendi, et cetera. Et demum, et cetera, pro-
mito habere rattum, et cetera, et non revocare, et
cetera. Actum Gerunde, die vigesima sexta ja-
nuarii millesimo sexcentesimo sexagesimo octavo.
Testes Petrus Rovira, scriptori Gerunde, et Sal-
vius Gelabert, famulus nottarii infrascripti. [...]
iuribus approbo seu [...], in quorum fidem ego,
idem Franciscus Vinyoles, notarius, hic me subs-
cripti, et cetera, meum solitum appono sig(+)
num.»

221v B

Dona Francisco Pons, oÿdor militar del General
de Cathalunya en lo trienni corrent, attenent
que, per part del procurador fiscal del General, se
ha presentat en consistori una suplicació, la qual,
per lo molt il·lustre consistori, fou comesa als
magnífichs assessors perquè ministrassen justí-
cia, contenint en effecte que, per haver don Pe-
dro Rubí, mestre de camp del tèrcio de infanteria
ab què lo General serveix a sa magestat, que Déu
guarde, en lo carrer de la Argenteria, tractà molt
mal de paraulas a Erasme de Lana y Fontanet, ra-
cional de la present casa y vehedor de dit tercio,
per no haver volgut passar lo sou de un soldat ha-
via estat absent sens tenir nota de la absència en
la veheduria, conforme axí, per lo molt il·lustre
concistori és estat ordenat a dit vehedor fos pro-
cehit, per procés de torb, contra dit don Pedro
Rubí, com a impedint y torbant la líbera jurisdic-
ció dels senyors deputats y punit ab penas con-
dignas. Y, com no·s passe avant en dit negoci ni
en rèbrer informació ni fer altres diligèncias per a
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averiguar si lo General resta lés en dit fet y impe-
dida y turbada la jurisdicció del General, del que
ne resulta un dany molt notable, perquè havent
dit don Pedro offès a dit de Lana per cosas de son
offici y per cumplir a las obligacions de aquell, //
221r // deu lo General procehir, per los medis lí-
cits y de justícia, contra dit don Pedro fins reste
lo General reintegrat dels dits danys y prejudicis,
conforme sempre se és axí observat contra tots
los que han damnificat de paraula y obra los offi-
cials del General, no per odi particular sinó per
cosa de los officis o pertanyents a aquells, lo que
és en força de diversos privilegis, capítols de Cort
y altres disposicions reals, usos y stils de la pre-
sent casa. Per ço, desijant que en tot temps cons-
te de son sentir y de las diligèncias fetas per sa
part, és de vot y parer que sie ordenat als dits as-
sessors que passen avant en rèbrer informació so-
bre lo contengut en dita suplicació, per a què a
vista de ella se puga resòldrer y deliberar lo fahe-
dor y si resta o no lés lo General, y si dita rixa vin-
gué per odi particular o per cosas del offici de dit
vehedor, de tal manera que restan turbadas las
generalitats, suplicant a vostra senyoria sie servit
tenir a bé que lo scrivà major lleve acte de la pre-
sent scriptura y la continue en lo dietari de la pre-
sent casa.

s.n.r Excel·lentíssima senyor.

En lo lloch y puesto de un capità del tèrsio de
infanteria que la present casa de la Deputació té
format en servey de sa magestat, que Déu guar-
de, y benefici del present Principat, lo qual vac-
ca per renunciació feta per lo capità don Fran-
cisco Puig de Salit y Pasqual, los molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes del Ge-
neral de Cattalunya, inseguint lo stil de la pre-
sent casa, concordament anomenan lo capità
Joseph Montaner, suplican per so a vostra ex-
cel·lència tinga a bé lo haver feta dita nomina-
ció.

224r B

Excelentísimob señor.

La reyna nuestra señora, que Dios guarde, con
sus reales cartas dadas en Madrid al primero y
quatro de junio del año passado de 1667, las qua-
les fueron entregadas a los diputados y oidores del
presente Principado por don Gabriel de Lupian,
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portantvezes de general governador deste Princi-
pado y condados, fue servido dar aviso a dichos di-
putados y oidores del rompimiento de la guerra
que se tenía entre el rey nuestro señor, que Dios
guarde, y el christianíssimo y que se tenía noticia
de las partes del Rossellón que el duque de Nualles
venía a Perpinyan con gente de guerra para in-
vadir este Principado. Y que assí, por poder resis-
tir al francés, era muy del servicio de su magestad
que el consistorio se adelantasse en servir con un
tercio de infanteria para proveher las plassas des-
te Principado y confiava su magestad que servi-
rían en esta ocasión con la mesma finesa que ha-
vían acudido en las ocasiones passadas de guerras
y demás de su real servicio, y confiava servirían
los diputados con un tercio. Y, viendo la impossi-
bilidad que tenían, por ocasión del ahogo en que
se hallava la Generalidad, con los acrehedores
censalistas la havían puestoa queriendo cobrar us
penciones de censales a ellos devidos, trataron la
materia con dicho don Gabriel de Lupian. //224v
// Y como los avisos del rompimiento de las pazes
havían aumentado, de los quales tenían noticia
por las relaciones y solicitudes del dicho general
governador, mostrando dichos deputadosb su
amor, poniendo [...] y su fineza en execución re-
solvieron de hacer un tercio de infantería de tres-
cientos hombres, el qual se empezó a formar a los
nueve de julio del año passado de 1667, con el
qual [...] serviendo actualmente y está en los lu-
gares y plassas que vuestra excelencia manda. Por
lo que se estan gastando muchas cantidades, de
suerte que la Diputación está muy exhausta y im-
posibilitadosc los diputados y oidores de poder acu-
dir a los gastos ord[...] de la casa, y haviendo en
ella una pretención de cobrar de los arrendadores
de los derechos de guerra del año 1654, por facili-
tar la creación de dicho tercio, don Gabriel de
Lupian y [...] Audiencia vice regia, en veinte y
sinco de [...] del año passado de 1667, hizieron un
decreto por Cancellaría concediendo licencia y
poder de cobrar dichos arrendadores y sus fiadores
la cantidad de nueve mil doscientas sinquenta y
ocho libras moneda de Barcelona, sin las quales
no era posible continuar dicho tercio. Y, por la fa-
cultad tiene la cobrança de dicha cantidad p[...]
aquella por dichos arrendadores y sus fra[...],
fueron pagadas, por medio de la tabla de los co-
munes dépositos desta ciudad, en tiempo que
aquella no pagava cantidad alguna. Y, assí, //
s.n.r // regente, abogados fiscales, assessores y abo-
gado fiscal de la Diputación ha días se juntan
por resolver lo de justicia.

Y como vuestra excelencia se serviesse imbiar a di-
chos diputados, que por las pensiones devidas a

differentes personas, a les quales, por haver come-
tido crimen de lesa magestad, se les devían por
penciones de censales alguna considerable canti-
dad y que els fisco real pretendía poder instar la
cobrança de dichas pensiones en fuerça de la con-
fiscación los diputados representaron a vuestra
excelencia o a don Juan de Marimon, thezorero
real, de que era imposible poder pagar dicha can-
tidad o que el tercio no se podría continuar, en
grande deservicio de su magestad y en notable
daño del bien público. Y, haviendo dichos diputa-
dos y oidores conciderado que sin la cobrança de
las dichas 9.258 libras, sueldos, no podían servir a
su magestad en el pago de dichas penciones, con
todo cuidado, han instado la declaración de la
causa y justicia del sobrecehimiento que se hizo en
14 de deziembre 1655, la qual se está ventillando
con todo cuidado y diligencia. Por tanto, los di-
chos diputados y oidores, representando a vuestra
excelencia lo sobredicho, suplican sea vuestra exce-
lencia servido que, hasta sea hecha la declaraçión
de dicha causa, porque no se faltasse en el servicio
de dicho terçio, que es tan grande como se conside-
ra, no mande continuar el cobrar dichas pencio-
nes devidasa, que lo speran de la grandeza de
vuestra excelencia y consuelo de este Principado.

226 Senyorab.
/1r

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per los llochs vuy
vaccants fins lo dia present de las bolsas dels of-
ficis del General de Cattalunya y casa de la De-
putació, proposan a vostra magestat los subjec-
tes en lo infrascrit memorial contenguts.

Bolsa de Assessor. Per lo lloch ecclesiàstich de la
bolsa de assessor, que vacca per mort del doctor
Braulio Sunyer, se proposan: lo doctor Olaguer
Monserrat, ardiaca major y canonge de Tarrago-
na; lo doctor Pau Castanyer, canonge de Tarra-
gona; lo doctor Joseph Fita, canonge de dita
Iglésia. Per altre lloch ecclesiàstich de la bolsa de
assessor, que vacca per mort del doctor Jaume Ja-
ner, se proposan: lo doctor don Francisco Meca y
de Vilalba, degà y canonge de Lleyda; lo doctor
Francisco Artús, canonge de dita Iglésia; lo doc-
tor Miquel Samsó, canonge de dita Iglésia.

Bolsa de donador de ploms. Per lo lloch eccle-
siàstich de donador de ploms, que vacca per
mort del doctor Jaume Janer, canonge de Lley-
da, se proposan: lo doctor fra don Joseph de
Magarola, de present deputat ecclesiàstich; fra
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don Jayme Magarola, fra Barthomeu Tubau. //
226/1v // Per altre lloch real de la dita bolsa de
donador dels ploms, que vacca per mort de
Juan Furest y Matheu, se proposan: mestre Mi-
quel Boneu, de present deputat real; micer Fèlix
Molins, mestre Jaume Boneu.

Bolsa de exactor. Per lo lloch ecclesiàstich de la
bolsa de exactor, que vacca per mort de fra don
Miquel Calders, abat de Sant Pau, se proposan:
fra Pons Puig de Salit y Malla, camarer de Ri-
poll; fra Dimas Malla, paborde de Palau [...]; fra
don Bernardino de Llúria.

Bolsa de receptor de la bolla. Per lo lloch militar
de la bolsa de receptor de la bolla, que vacca per
mort de don Pedro Desbosch y Descallar, se
proposan: mossèn Francisco Puig de Salit y Ma-
lla, de present deputat militar; mossèn Joseph
de Malla y Conanglell, mossèn Joseph Llenes y
Malla. Per altre llooch de dita bolsa, que vacca
per mort de Galceran Masdéu, se proposan:
mossèn Miquel Boneu, de present deputat real.

s.n.r Senyoraa.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, per los llochs vaccants fins lo die
present de deputats y oÿdors de comptes dels
tres estaments, proposan a vostra magestat los
subjectes contenguts en lo infrascrit memorial
<contenguts>.

Deputats militars. Per lo lloch de deputat militar
noble de la vegaria de Tàrrega, que vacca per ha-
ver comès crim de leze magestat in primo capite
don Pedro Pons y de Guimarà, segons lo vot
dels assessors ordinaris del General de Cattalun-
ya, se proposan: don Bernat Agustí López de
Medosa y Pons; don Joan Olmera. Per altre
lloch de deputat militar de la vegueria de Barce-
lona, que vacca per mort de mossèn Gerònim
Cornet y Çacirera, se proposan: mossèn Joseph
de Malla y Conanglell, mossèn Jaume Domè-
nech y Desbarri. Per altre lloch de deputat mili-
tar de dita vegueria de Barcelona, que vacca per
mort de mossèn Pau Amat, se proposan: mossèn
Genís Vidal de Roda, ja insiculat en oÿdor mili-
tar; mossèn Pau Astor, ja insiculat en oÿdor. Per
altre lloch de deputat militar de dita vegueria de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn Do-
mingo Guilla, se proposan: mossèn Joan Maga-
rola, ja insiculat en oÿdor militar; mossèn Fran-
cisco Llúria y Magarola, també insiculat en
oÿdor. //s.n.v //Per altre lloch de deputat militar
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de la vegueria de Gerona, que vacca per mort de
mossèn Ramon Xammar y Foxà, se proposan:
mossèn Emmanuel de Areny y de Pueyo,
mossèn Joseph de Puigcencer y de Vilallonga.
Per altra lloch de deputat militar de la vegueria
de Barcelona, que vacca per mort de mossèn Jo-
seph Sala y de Osso, se proposan: mossèn Jo-
seph Terré y de Granollachs, ja insiculat en oÿ-
dor; mossèn Joseph de Paguera y Vilana.

Deputats reals. Per lo lloch de deputat real de
Barcelona, que vacca per mort de micer Joseph
Piella, se proposan: mossèn Ramon Roig, ja in-
siculat en oÿdor ; mestre Bernat Bòria. Per altre
lloch de deputat real de Barcelona, que vacca
per mort de mossèn Gerònim Pastor, se propo-
san: mestre Ramon Monnar, ja insiculat en oÿ-
dor; micer Miquel Senahuja y Boter. Per altre
lloch real de Barcelona, que vacca per mort de
Jaume Joan Campí, se proposan: mestre Jaume
Solà, ja insiculat en oÿdor; micer Antoni Tru-
llols. Per altre lloch de deputat real de Barcelo-
na, que vacca per haver mudat de estat, de real a
militar, mossèn Hierònym [...] menor, se pro-
posan: mossèn Christòfol Lladó, mosse’n Jacin-
to Lloreda, ciutadans honrats de Barcelona. //
s.n.r // Per altre lloch de deputat real de Gerona,
que vacca per mort de mossèn Galceran Mas-
déu, se proposan: mossèn Llorens Spígol, ja in-
siculat en oÿdor; micer Gerònim Pasqual y Co-
lomer, ciutadà honrat de Gerona.

Oÿdors ecclesiàstichs. Per lo lloch de oÿdor ec-
clesiàstich del Capítol de Lleyda, que vacca per
mort del doctor Jaume Janer, canonge de Lley-
da, se proposan: don Francisco Meca y de Vilal-
ba, degà y canonge de Lleyda; lo doctor Pere
Poca, canonge de dita Iglésia. Per altre lloch de
oÿdor ecclesiàstich religiós, que vacca per mort
de fra don Miquel Calders, abat de sant Pau, se
proposan: fra don Jayme Magarola, del orde de
Sant Benet y cillarer del monestir y convent de
Camprodon; fra Barthomeu Tobau, de dit
orde, infarmer del monastir de Sant Pere de Ga-
lligans.

Oÿdors militars. Per lo lloch de oÿdor militar de
la vegueria de Barcelona, que vacca per ésser es-
tat desinsiculat, per centència de visita, per falta
de edat al temps que fou insiculat, mossèn Lluýs
Descallar, se proposan: lo mateix mossèn Lluýs
Descallar, mossèn Henrich Descallar. Per altre
lloch de oÿdor militar de la vegueria de Barcelo-
na, que vacca per munta de mossèn Genís Vidal
de Boda de oÿdor a deputat, se proposan: mos-
sèn Alexandre de Boxadós, mossèn Christòfol
Llorer, vuy habitant en Puigcerdà. // s.n.v // Per
altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vacca per munta de mossèn Joan
Magarola de oÿdor a deputat, se proposan:
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mossèn Joseph Llora y de Solanell, mossèn
Gerònym Olsina y Riusech. Per altre lloch de
oÿdor militar de la vegueria de Lleyda, que vac-
ca per munta de mossèn Joseph Terré y Grano-
llachs de oÿdor a deputat, se proposan: mossèn
Ramon Berart, mossèn Francisco Rovira. Per al-
tre lloch de oÿdor militar de la vegueria de Cer-
vera, que vacca per mort de mossèn Jaume Llo-
rer de Toses, se proposen: mossèn Joseph Bover
de Aguiló, mossèn Emmanuel de Santjoan. Per
altre lloch de oÿdor militar de la vegaria de Cer-
vera, que vacca per mort de mossèn Joan Ba-
yart, se proposan: mossèn Francisco Tavarner y
de Montornés, mossèn Joan Remon Rubí. Per
altre lloch de oÿdor militar de la vegaria de Ge-
rona, que vacca per mort de mossèn Pere Des-
bosch, se proposan: mossèn Anthoni de Roca-
bertí, mossèn Joan Descallar. Per altre lloch de
oÿdor militar de la vegaria de Puigcerdà, que
vacca per mort de mossèn Christòfol Descallar y
Fivaller, se proposan: mossèn Salvador de Ta-
marit y Tafurer, mossèn Joseph de Rebellas. Per
altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Tarragona, que vacca per mort de mossèn Mi-
quel Sans, se proposan: mossèn Miquel Pallarès,
mossèn Sebastià de Rovira. //s.n.r // Per lo lloch
de oÿdor real de Barcelona, que vacca per haver
mudat de estat, de real a militar, mossèn Gerò-
nim Novell major, se proposan: mossèn Fran-
cisco Marí, micer Gerònym Olaguer Temboni.
Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vacca per mort de mossèn Joan Forest y Mateu,
se proposan: micer Bonaventura Tristany, micer
Carlos Prima. Per altre lloch de oÿdor real de
Barcelona, que vacca per munta de mestre Ra-
mon Roig de oÿdor a deputat, se proposan:
mestre Bernat Bòria, mestre Francisco Orriols.
Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vacca per munta de mestre Ramon Monnar de
oÿdor a deputat, se proposan: micer Francisco
Stanyol y Puig de Salit, micer Joan Julià y Mar-
cas. Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona,
que vacca per munta de mestre Jaume Solà de
oÿdor a deputat, se proposan: micer Vicens Sa-
bater y Gleu, micer Francesch Selom. Per altre
lloch de oÿdor real de Barcelona, que vacca per
mort de mossèn Miquel Massana, se proposan:
mestre Francisco Boneu, mestre Jaume Roure.
Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, mer-
cader, que vacca per mort de mossèn Jaume
Galvany, mercader, se proposan: mossèn Jaume
Llobateras, mercader; mossèn Jaume Fontane-
lles, mercader. //s.n.v // Per altre lloch de oÿdor
real de Besalú, que vacca per mudat de estat, de
real a militar, mossèn Benet Palau, se proposan:
mestre Hiecinto Mas, micer Joan Colomer. Per
altre lloch de oÿdor real de Gerona, que vacca
per munta de micer Llorens Spígol de oÿdor a
deputat, se proposan: mossèn Miquel Fàbregas,
micer Gerònym Pasqual y Colomer.

Datat en Barcelona als XXX de maig.

235r A

Molta il·lustre senyor.

A notícia del síndic del col·legi dels adroguers
de la present ciutat à pervingut que, instant lo
procurador fiscal de la Capitania General del
present principat de Cathalunya, als 8 de agost
del corrent any 1667, foren publicadas unas cri-
das, las quals, en differents capítols de aquellas,
encontran ab las generals constitucions de Ca-
talunya, capítols y actes de Cort de aquella. Per-
què, primerament, lo primer capítol de ditas cri-
das encontra ab la constitució 4, de títol «De
commerç y seguretat de camins», en quant veda
y prohibeix comersiar no sols robes de contra-
bando, però ni altres ab aquellas paraules: «no
pugan aportar ni fer aportar en dits regnes nin-
gunas mercaderias, tant de contrabando com
altres, en qualsevol spècie consistexcan». Ítem,
lo capítol 3 de ditas cridas encontra directament
ab las constitucions 6 y 8 del títol «De vectigals,
lleudas, et cètera», y en lo capítol ho constitució
3 de las corts del any 1599 y ab altras constitu-
cions que prohabexen los nous vectigals en Ca-
thalunya. Y en lo dit capítol de ditas cridas se
diuhen aquellas paraulas formals, ibi.: «Y se pu-
gan cobrar los drets deguts a sa magestat». Y las
sobreditas tres constitucions alt referidas prohi-
bexan lo concedir llicèncias o permissos ab con-
tribució, y las demés constitucions que, notò-
rias y sabudas, de no poder posar nous vectigals.
Ítem y finalment, lo capítol últim ho ítem de di-
tas cridas encontra ab lo capítol 2 de las Corts
del any 1547, en lo llibre de ditas Corts, foli
130, en quant disposa que las robas de contra-
bando legítimament introduhidas han de me-
nester després certificatòria per commersar-las,
lo que està prohibit al dit capítol // 235v // 2 de
ditas Corts 1543. Per lo que y altrament lo dit
síndich, exhibint son poder, ut inseratur, supli-
ca a vostra senyoria sia servit axir al reparo de di-
tas constitucions y capítols de Cort, y a la con-
trafacció del [...] ab las diligèncias acostumadas
y stil·ladas del c[...]tor de vostra senyoria. Lo
offici, et cètera, quem licet, et cetera. Altissimus
[...] Vidal y Ros. Braço.

Oblata die XVII januarii MDCLXVIII in consistorio,
et cetera. Et dicti deputati, intervenientibus audi-
torum compotorum, commiserunt magnificis as-
sessoribus Generalis Cathalonie qui super supplica-
cione relacionem faciant in scriptis. Bonaventura
Vila, scriva major Generalis Cathalonie.
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Jesús, Maria, Joseph.

Los infrascrits, vista la present suplicació, attès
que d’ella no consta de fet particular que en-
contre ab les constitucions citades en dita supli-
cació, són de vot y parer que·s reba informació a
instància del síndich dels adroguers sobre lo
contengut en dita suplicació, y aportant aquella
dit sýndich se provehirà conforme de justícia
serà trobat fahedor, salvo, et cetera. Fet vuy als
17 de maig 1668. Doctor Sabater, asessor. De
Jalpi, fisci Generalis advocatus. Doctor Roger,
asessor. Doctor Francisco Comes. Doctor [...] Mo-
lins. De Valda.

238 Excel·lentíssima senyor.
/1r

Los deputats y oidors de comptes del General
de Cathalunya diuhen que, per part de Anthoni
Vessa, mestre corder de viola de la present ciu-
tat, y Emanuel Samat, fadrí sabater de la vila de
Biure, tots dos cathalans naturals del present
Principat, [...] soldats ni [...]b, se’ls ha represen-
tat que se troban presos en los càrcers reals de la
present ciutat de orde de don Francisco Mar-
rón, auditor general del exèrcit. Y que, instant
lo fiscal de la auditoria, se’ls ha publicat enques-
ta criminal al termini de un dia natural de def-
fensa, ab pretextu de què eran espias y venian de
França. Y com, per diverses constitucions de
Cathalunya, estiga disposat que los cathalans no
poden ser judicats sinó és per vostra excel·lèn-
cia, com a llochtinent general, y per lo Real
Consell, servadas las constitucions de Cathalu-
nya, sent los dits Vessa y Samat cathalans y na-
turals del present Principat, no poden ser casti-
gats per dit auditor Marron sens que puga
valer-se de dita qualitat de espia. Perquè de tal
no consta, sinó que en tot cas haurian de ésser
castigats per vostra excel·lència y Real Consell,
conforme las reals cridas manadas publicar per
vostra excel·lència aprés del rompiment de la
pau. Per ço los dits deputats y oidors, a qui toca
cuidar dec la observansa de las generals constitu-
cions, suplican extrajudicialment a vostra ex-
cel·lència sia servit manar a dit auditor Marron
no proceesca en la coneixensa de dita causa,
attès és // 238/1v // contra las ditas generals
constitucions, y que entregue los dits presos y
proves a la règia cort, a qui toca la coneixensa
del pretès delicte, per a què vostra excel·lència y
Real Consell pugan castigar a dits reos segons
serà trobat de justícia, servadas ditas constitu-
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cions. Y, per quant dit auditor va continuar la
coneixensa de dita causa, estant ya a punt de
fer-la [...], lo que seria en gran dany de dits pre-
sos y contrafacció de las generals constitucions y
prejudici de la jurisdicció de vostra excel·lència
y Real Consell y, així, se necessita de prompte
remey, suplican humilment a vostra excel·lència
sia servit provehir de remey per a què se excusen
dits prejudicis y danys, que ho tindran a singular
mercè de la poderosa mà de vostra excel·lència.

238 B
/2r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oidors de comptes del General
de Cathalunya diuen que lo die de aïr, que
comptavem als 8 del corrent mes de juny, per
medi del sýndich, suplicaren a vostra excel·lèn-
cia fos servit manar al auditor Marron entregàs
a Anthoni Vessa y Emanuel Samat, que té de-
tinguts en los càrcers reals de la present ciutat,
a la Règia Cort, per ésser los dits naturals del
present Principat y no poder en ells dit auditor
exercir ninguna jurisdicció. Al que vostra ex-
cel·lència és estat servit respòndrer, per medi
del spectable protantveus de general governa-
dor, que dits Vessa y Samat estavan inculpats
de espias, conforme constava del procés. Y que
en aqueix cas, encara que los dits reos sian pro-
vincials, per ser cosa dependent de la guerra,
podia dit auditor proceguir la cognició de dita
causa en nom de vostra excel·lència, com a ca-
pità general. Y com per la constitució 7, de títol
«De offici de alcayts y capitans», estiga disposat
que lo excel·lentíssim senyor capità general no
pot exercir en Cathalunya més jurisdicció de
aquella que per dret y constitucions de Catha-
lunya li és permès, yb, segons disposicions de
dret y constitucions de Cathalunya, no·s troba
permès al capità generalc lo poder conèixer, en
lo cas occurrent, essent provincials los dits re-
osd, //238/2v // per ço los dits deputats y oidors
suplican a vostra excel·lència sie servit manar al
dit auditor Marron pare en la coneixensa de
dita causa y aquella remete a vostra excel·lència
y Real Consell junt ab dits presos, per a què
sien castigats segons sos demèrits, conforme o
esperan de la grandesa y poderosa mà de vostra
excel·lència.
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a. suplicació intercalada en el foli 238/1 del trienni 1665-
1668.
b. [...] soldats ni [...] interlineat al marge esquerre.
c. cuidar de interlineat al marge esquerre.

a. suplicació intercalada en el foli 238/2 del trienni 1665-
1668.
b. a continuació una línea i mitja ratllada.
c. al capità general interlineat al marge esquerre.
d. a continuació quatre línies ratllades.



239r A

Die tercia mensis junii anno a Nativitate Domi-
ni millesimo sexcentesimo sexagesimo octavo, in
villa Oloti, diocesis gerundensis.

Egoa, Sigismundus Noguera, botiguerius ville
Oloti, diocesis Gerundensis, ut obtinens officium
tabularii sive tauler et collectoris sive collidor ju-
ris Generalis presentis Cathalonie principatus,
collecte et districtus dicte ville Oloti, dicto nomi-
ne, gratis, et cetera, constituo et ordino procura-
torem meum certum, et cetera, ita quod, et cete-
ra, vos, Petrum Martirem Ferre, notarium
publicum Barcinone, licet absentem, ad pro me et
nomine meo comparendum coram illustris domi-
nis deputatibus Generali<bu>s presentis Cathalo-
nie principatus, aut altera persona commisionem
seu potestatem habens, et ibi, dictum meum offi-
cium tabularii et collectorii, pure et libere et sim-
pliciter, cum omnibus et singulis gratiis, honori-
bus et parrogativiis dicto officio pertinentibus, et
cum omnibus et singulis salariis et aliis lucribus
et commoditatibus, utilibus, obvencionibus et per-
tinenciis ac juribus suis universis, renuncian-
dum. Et pro inde, tam dictorum illustrium do-
minis deputatibus quam aliis quibusvis personis
ad quos spectet supplicacione, opportunas et soli-
tas ac necessarias, tam verbo quam in scriptis,
dandum et presentandum ac humiliter porrigen-
dum et quasvis litteras, privilegia, gracia // 239v
// et provisiones necessarias fieri, petendum et ex-
pediri supplicandum, postulandum, impetran-
dum et obtinendum, necnon etiam, nomine meo
proprio, fide jubendum et fidejussorio nomine vos
obligandum in instrumento caucionis et secura-
titatis per honorabilem Ignacium Marcillo,
etiam botiguerium dicte ville Oloti, [...] illustris
dominis deputatibus generalibus firmando, ra-
cione et occacione dicti officii tabularii et collec-
toris Generalis, in persona dicti Marcillo, co-
llan[...] usque ad summam seu quantitatem
vobis bene visam seu utrius sich et quem ad mo-
dum dicto Marcillo obligato extiterit, cum diver-
sis intrumentis caucionis et sine illo ac [...] et pro
dicta quantitate solvendorum seu pro compilan-
do contenta in supradicto instrumento caucionis,
et cetera, una cum dicto Marcillo, et sin[...] ac in
so[...] illustribus dominis deputatibus teneri, et
cetera, et pro inde me et personam meam omnia-
que et singula bona mea, mobilia, et cetera, pro
toto tanquam debitis fiscalibus ac regiis privile-
giatis obligandum et hipothecandum renuncian-
dumque beneficio novarum constitutionum, et
cetera, et epistole divi Adriani, et cetera, et lege
dicenti quod prius conveniat principalis quam fi-
dejussor et foro proprio, et cetera, et subponen[...]
me et bona mea foro distristui, et cetera, Curie

Regie et alterius cujuscumque curie et officialis,
et cetera, et omni alii juri, et cetera. Et super pre-
missis quecumque volueritis fidejussiorium et
ob[...] instrumenta cum quibusvis pactis, pactio-
nibus, stipulationibus [...] tercii [...] constituo
procuratorem ad firmandum dictas scripturas
tercii, et cetera, renunciandum clausulis et obli-
gacionis ac juramentis necessariis solitis et stilla-
tis ac in similibus apponi solitis ac aliis vobis pla-
citis et bene visis, faciendum et firmandum et
cum posse substituendi ad omnia, et cetera, et ge-
neraliter, et cetera. Ego enim, et cetera, promito
judicio [...]sti, et cetera, et habere ratum, et cete-
ra, et non revocare, et cetera, sub bonorum meo-
rum omnium obligatus. Actum, et cetera. Joan-
nes Petrus Roca, lane parator, et Petrus Planella,
curritor Oloti.

Ita approvo at no[...] instrumentus manu pro-
pria, in quorum fidem, et cetera, ego, Petrus
Paulus Masbernat, auctoritatibus apostolica et
regia nottarius publicus ville Oloti, diocesis ge-
rundensis, hic me subscribo et meum solitum, et
cetera, rogatus cum approba[...] appono sig(+)-
num.

243 Diea vigessima quarta mensis junii anno a Na-
/1r tivitate Domini millessimo sexcentesimo sexages-

simo octavo. Ego, Joannes Torta, agricula ville de
Amposta, Dertusensis diocesis, tabularius sive
exactor et collector jurium Generalis in dicta vi-
lla de Amposta, termino et ambiti [...] pertinen-
tis illius, dicto nomine, gratis, et cetera, constituo
et ordino procuratorem meum certum, et cetera,
ita quod, et cetera, vos, Josephum Torta, studen-
tem Barcinone, [...] filium meum, licet absen-
tem, ad videlicet et pro me et nomine meo dictum
officium tabulari Generalis, cum juribus et per-
tinenciis ac emolumentis universis, in manibus et
posse ad modum illustrium dominorum deputa-
torum et auditorum compotorum Generalis Ca-
thalonie, seu alterius cuiuscumque persone de his
potestatem habentis vel habitura, pure, liber et
simpliciter renunciandum, cedendum et dimit-
tendum dictamque renunciacionem et dimissio-
nem admitti, petendum et suplicandum et pro
hiis quascumque supplicaciones dandum, offe-
rendum et presentandum et eas provideri, subs-
cribi et subsignari, postulandum et obtinendum
et //243/1v // cum posse substituendi, et cetera. Et
demum promitto habere rattum, et cetera, et non
revocare sub bonorum meorum omnium obliga-
cione, et cetera. Actum Dertuse, et cetera. Testes
sunt Daniel Palomo et Petrus Aragones, agricule
civis Dertuse. In quorum omnium et singulorum
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fidem ego, Petrus Orient, civis honoratus Barci-
none, apostolice et regie civitatis Dertuse auctori-
tatibus notarius publicus, hic me subscribo et
meum quo utor appono sig(+)num.

243 C
/2r

Sertificha y fas fe jo, baix firmat, com tinch mi-
rat lo llibre de Vàlues y no trobe que Joan Tor-
ta, tauler que era del General de la vila de Am-
posta, dega quantitat alguna a dit General, en fe
del qual fas la present, de mà agena, firmada de
la pròpria, en Barcelona al 12 de juliol 1668.
Erasme de Lana y Fontanet, racional.

243 C
/3r

Tengob entendido que vuestra señoría pretende
que las ropas y mercaderías propias de su mages-
tad, Dios le guarde, quando entran en esta ciu-
dad para venderse o beneffiziarse, no sólo deven
pagar el derecho del General, pero aun que se de-
ven registrar y reconozer en las casas del General
y plomar, conforme las demás ropas de todos los
particulares. Y, por no constarme que por consti-
tuziones o capítulos de Corte esté dispuesto que las
ropas y mercadurías del rey devan plomarse y pa-
gar, me ha parezido avisar a vuestra señoría //
243/3v // para que me diga en que disposizión se
funda esta pretensión, porque para comprehender
a su magestad es fuerza sea expresa y literal, que,
haviéndola, no es mi intenzión alterar nada que
esté dispuesto por constituziones o capítulos de
Corte. Pero, si no le hay, no podré dejar de procu-
rar por los medios más combenientes que las rega-
lías de su magestad se conserven y disponer que,
con las ropas del rey, no se haga otra cosa en que su
magestad o sus antezesores no hayan consentido.
Vuestra señoría me dará luego respuesta, que,
asta tenerla, he resuelto differir la resoluzión so-
bre este negozio. Guarde Dios a vuestra señoría
muchos años. Palazio, a 27 de junio de 668. Du-
que de Ossuna y Uzeda.

243 Moltc il·lustre senyor.
/4r

En lo Consell de Cent celebrat lo die de aÿr, pre-
cehint proposició en ell feta per los il·lustres
concellers, fonc feta la deliberació següent: que,
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attès no és estat possible haver pogut conceguir
de sa excel·lència la gràcia que, per medi de la
embaxada feta lo die present, se li à suplicat de la
relaxació dels tres presoners, officials de la pre-
sent ciutat, que estan detinguts en los càrcers re-
als. Que per ço se escrigue a sa magestat, Déu la
guarde, fent-li entèndrer tot lo succehit en orde
a dita matèria y lo que hage diligenciat la present
ciutat ab sa excel·lència per a conceguir la gràcia
de sa llibertat, suplicant a sa magestat sie servida
fer honra y mercè a la present ciutat de fer-li grà-
cia de relaxar dits tres presoners. Y que, junta-
ment, se escriga a sa magestat, en orde a las di-
ligèncias se han obrat per lo dels quartels ha
demanat sa excel·lència dins la present ciutat,
suplicant-li sie servida, axí mateix, fer mercè a la
present ciutat de manar no se innove cosa en
orde als aquartelaments, fent-li entèndrer la
mercè fou servit fer sa magestat del senyor rey
don Phelip, que gose de glòria, a la present ciu-
tat en lo temps del // 243/4v // govern del
excel·lentíssim senyor marquès de Mortara. Y,
attès la matèria concernent, demane per part de
la ciutat, conforme ab lo concistori dels molt
il·lustres senyors deputats, per a tractar ab sa se-
nyoria comformament ditas matèrias, partici-
pant a sa senyoria la present deliberació, supli-
cant sien servits acompanyar la petició de la
present ciutat per a què, ab son bon medi, se pu-
gan conceguir de sa magestat las mercès se li de-
manen, com o esperan de sa real grandesa.

244 Sua magestad, Dios la guarde, es servida de 
/1r mandarme avissar haverse ajustado las paçes con

el rey christianíssimo y que el día de su publica-
ción en París y Brusselas se hiçieron las demos-
traçiones de regoxijo que corresponden a igual çe-
lebridad, y que en Madrid se hicieron luminarias
quando se publicaron. Y, haviéndose de haçer lo
mismo en esta çiudad, juebes 5 de éste, me a pare-
cido avissarlo a vuestra señoría para que, me-
diante esta noticia, disponga por su parte //
244/1v // lo que hubiere de executar este día. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelo-
na, 3 de julio de 1668. Duque de Ossuna y Uzeda.

244 B
/2r

Excel·lentíssimb senyor.

Los diputats y oidors de comptes del General de
Cathalunya diuhen que lo dia de 27 de junii
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a. fe intercalada en el foli 243/2 del trienni 1665-1668.
b. bitllet intercalat en el foli 243/3 del trienni 1665-1668.
c. deliberació intercalada en el foli 243/4 del trienni 1665-
1668.

a. bitllet intercalat en el foli 244/1 del trienni 1665-1668.
b. suplicació intercalada en els folis 244/2r-244/4r del trien-
ni 1665-1668.



proppassat fou servit vostra excel·lència embiar-
los un billet, firmat de sa pròpria mà, en lo qual
los mana degan a vostra excel·lència en què dis-
posició se funda que les robes y mercaderies
pròpries de sa magestat, que Déu guarde, quan
entran en la present ciutat per a vèndrer-se o be-
nefficiar-se ayan de pagar los drets del General y
encara ajan de ser registradas y regonegudas en
la casa del General y plomar-se, conforme las
demés robas dels particulars. Per quant vostra
excel·lència, segons diu, no té notícia ni li cons-
ta que, per constitucions o capítols de Cort esti-
ga disposat que ditas robas y mercaderies de sa
magestat degan plomar-se y pagar dits drets, es-
sent així que, per a compèndrer a sa magestat en
dita obligació, és menester que sia expressa y li-
teral la disposició. Y, obeint al que vostra ex-
cel·lència los mana, diuhen y representan que
los sereníssims senyors reys de Aragó, progeni-
tors de sa magestad, attenent a què les gabelles
y imposicions que voluntàriament se imposaren
sos vassalls resultaven en gran servey de sa real
corona, se dignaren de en(c)lòurer-se en la obli-
gació de pagar dits drets com los demés particu-
lars, són expressas y literals les constitucions y
capítols de Cort en què ses magestats, // 244/2v
// per sa real grandeza, volgueren obligar-se a la
solució de dits drets y, en particular, és lo capí-
tol de las Corts del any 1365, que comença
«Ítem que lo senyor rey e la senyora reyna, el se-
nyor duch, et cètera», en què lo sereníssim se-
nyor rey en Pere 3 de Aragó disposà que el se-
nyor rey y tota la casa pague los drets del
General.a Y la constitució 2, títol «De drets de
General», en què lo sereníssim senyor rey don
Ferrando1, en la Cort de Barcelona, any 1413,
fou servit decretar que lo senyor rey e la senyora
reyna e sos fills paguen los drets del General. Y
dita cosntitució fou després confirmada per lo
sereníssim senyor rey don Joan 2 en la Cort de
Monçó, any 1470, en lo capítol de Cort 15.

A ditas constitucions ha seguit després la ob-
servància en totes les ocasions que se ha offert,
com apar de entichs exemplars que, per no can-
sar a vostra excel·lència, no·s refereixen.Sols
proposen a vostra excel·lència alguns particu-
lars, com són los següents. Primo. En lo any
1533, desembarcant en la platja de la rpesent
ciutat lo sereníssim senyor emperador don Car-
los Quint, se duptà si la sua roba y de la sua fa-
mília havia de pagar dret de General y si havia
de ser regoneguda y plomada. Y, haven-se vist
los officials reals les constitucions y capítols de
Cort què disposen sobre la solució de dits drets
en orde a la persona del senyor rey y sa família,
fou servida la magestat cesàrea de ordenar y ma-
nar que, descarregant-se les robes de las galeras,

per no dexar-las en lo regonèxer, fossen presses
en memorial y sa[...] // 244/3r // des, segons lo
costum. Y aprés que fossen regonegudes y que
lo que hauria de pagar al dret que·u fessen pa-
gar.

En lo any 1624, la magestad del senyor rey don
Phelip 3, de gloriosa memòria, fou servit ex-
críurer als diputats demanant lo propri úsa ab
les paraules següents: «encargo y ruegoos proveáis
y déys orden», per a la moneda que enviava per
son servey. En lo any 1627 se demanà per lo ex-
cel·lentíssim aleshores lloctinent y capità gene-
ral del present Principat fos donat propri ús
franch de tots drets per servey de sa magestat y
provisió y sustento de las 4 galeras de Nàpols
que·s trobaven en lo moll de la present ciutat.
En lo any 1655, lo sereníssim senyor don Joan
de Austria, lloctinent y capità general aleshores
del present Principat, demanà lo propri ús per a
90 quintars de bacallar per servey de la armada
real. Y de aquest tenor són innumerables los
exemplars demanat lo propri ús per a diferents
coses que arribaven a la present ciutat y Princi-
pat, que eren pròprias y del servey dels senyors
reys, lo que, necessàriament, suposa y consella
la obligació de pagar sa magestat drets de Gene-
ral com los demés particulars. Y, en lo present
any, lo sucre que fou confiscat per vostra ex-
cel·lència de la barca del patró Carlone, per ser
//244/3v // de contrabando, pagà dret de Gene-
ral.

També proposen a vostra excel·lència que lo sa-
gellar y plomar la roba és en señal del dret que·s
deu pagar, com consta del capítol 1 y segon del
llibra dels Quatre Senyals, foli 86, y molts altres.
Y, per dit effecte, [...] en la casa del General y en
totas las taulas del present Principat per officials
destinats. Y, encara, queb algunes robes, que per
alguns respectes no pagan dret, han y deuhen
ésser denunciades y prollades segons lo capítol
1 del dit llibre de Quatre Senyals, foli 86. Y lo
sereníssim senyor emperador don Carlos Quint,
en lo any 1533, en la ocasió sobredita, fou servit
manar que la sua roba fos registrada y sagellada,
com era de [...] y així se és observat sempre,
perquè lo sagellar la roba és per a evitar los fraus
que poden comètrer les persones en poder de
les quals després entren dites robesc, y lo procu-
rar llevar [...]sions de dits fraus és molt propri
de la [...] real. Per lo que la intenció dels dits
deputats y oïdors en què les robes y mercaderies
pròpries de sa magestat, quant entran en la pre-
sent ciutat y Principat per vèndrer-se y beneffi-
ciar-se deuhen pagar dret de General, registrar-
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a. a continuació una línea ratllada.

a. a continuació ratllat ab les paraules següents.
b. a continuació ratllat las robas no ayan de pagar dret.
c. a continuació ratllat lo que és molt.



se, [...]er-se y plomar-se com las robas y merca-
derias dels particulars, és conforme a constitu-
cions y capítols de Cort, observansa sempra se-
guida y molt del servey de [...], // 244/4r // per
redundar lo dit General en gran utilitat e honor
de la reyal corona.

245 A
/1r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuen a vostra excel·lència que
als 9 de juliol 1667 desliberaren, per conserva-
ció y defensa de aquest Principat, de pecúnias
del General, servir a sa magestat, que Déu guar-
de, ab un tèrsio de infanteria de tres-cents hò-
mens per a tres mesos. Y després, vehent la ne-
cessitat urgent, fou deliberat que·s continuàs dit
tercio, com de fet s’à continuat fins lo die pre-
sent. E com als 5 del corrent mes de juliol, per
orde de vostra excel·lència, sian estades publica-
des las paus generals entre les dos coronas y, per
ser disposat per capítols no poder-se gastar pe-
cúnias del General si no és en cas de invasió de
enemichs en lo present Principat y que·y haja
guerra en ell, y haja vingut lo cas de la pau, per
la qual cessa la invasió de enemichs, per lo que,
segons la disposició de dits capítols de Cort,
resta finit y extinch dit tercio, sens poder-se
continuar aquell, ab tot, los dits deputats y oÿ-
dors de comptes de dit General no han volgut
executar la extincció referida, despedint los offi-
cials y soldats, sens donar-ne part a vostra ex-
cel·lència ab la present ambaxada, confiant que
vostra excel·lència se donarà per servit del ser-
vey que fins vuy lo consistori y lo General ha fet,
que ho rebran a particular mercè de la mà de
vostra excel·lència.

247 A
/1r

Excel·lentíssim senyor.

Perb disposició del capítol 8 de las Corts del any
1599 està disposat que lo any de extracció de
deputats y oïdors se ha de fer extracció de nou
persones, ço és tres de cada estament, als 15 de
juliol, a effecte de fer la ensiculació dels llochs
vagants. Y, com lo dia present sia lo de 15 de dit
mes de juliol y vostra excel·lència no aja manat
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encara enviar la ensaculació als deputats y oï-
dors, suplican per tant a vostra excel·lència sia
servit manar enviar-los dita enseculació per a
què pugan acudir a la obligació de son offici,
com ho esperan de la mà de vostra excel·lència.

247 B
/2r

Molta il·lustre senyor.

Vuy, a las sinc ores de la tarda, és arribat en esta
vila lo senyor capità Isach ab lo orde de la marxa
y nos ha trobats sobre les armes, per ocasió que
lo veguer dels llocs d’esta plana de la part de
França diuen ve per a pèndrer possessió de sos
llocs. Y, vist açò, lo senyor governador me ha
dit dilatàs la marxa fins vinge la jent de Campro-
don que, segons me ha dit lo senyor capità
Isach, seran así disapte prop vinent, lo que no
puc escusar jo. Per ço diumenge serà la marcha
y estiga vostra senyoria certíssim no dilataré la
marcha en tenir licència de dit senyor governa-
dor, que·m ha promès dàrme-la en arribar dites
companyias. Déu a vostra senyoria guarde.
Puigcerdà y juliol als 11 de 1668. De vostra se-
nyoria son més affectat servidor que ses mans
besa. Joan Arens.

Al molt il·lustre consistori.

248 G
/1r

Lo duch de Ossuna y de Uzeda, comte de Ure-
ña, lochtinent y capità general.

Venerablesb, nobles y amats de la magestat los
diputats y ohidors de comptes del General de
Cathalunya en Barcelona residints.

La reyna nostra senyora, govenadora, que Déu
guarde, és estada servida enviar-nos un real orde
firmat de sa real mà, despedit en deguda forma
de la Real Cancellaria del Supremo Consell de
Aragó, que és del tenor següent.

«La reyna governadora.

Ilustre duque de Ossuna y Uzeda, primo, mi lu-
garteniente y capitán general.

Con vuestra carta de 23 de junio passado se reci-

[ 1668 ]

a. ambaixada intercalada en el foli 245/1 del trienni 1665-
1668.
b. ambaixada intercalada en el foli 247/1 del trienni 1665-
1668.

a. memorial intercalat en el foli 247/2 del trienni 1665-
1668.
b. decret intercalat en el foli 248/1r-248/3r del trienni 1665-
1668.



bió la proposición de los deputados y ohidores de
qüentas del General deste Principado y condados
para los lugares vaccantes en las bolsas de diputa-
dos y ohidores asta el día 30 de mayo passado. Y,
considerando los méritos de cada uno de los que
proponen y de otros que también se offrecen, y
usando yo de la facultad que el rey mi señor, que
haya gloria, se reservó en los privilegios de la con-
cessión de sus constituciones y insaculación de di-
chos officios, que, en conformidad de dicha reser-
va, hizo su magestad en 31 de enero del año 1654
de nombrar las personas que le pareciesse, assí de
las propuestas por los diputados y ohidores de
qüentas como de otras, he resuelto nombrar para
dichos lugares vaccantes asta dicho día 30 de
mayo las personas siguientes.

Número 1. Diputados militares. Para el lugar de
diputado militar noble de la vegaría de Tárrega,
que vacca por el delito de don Pedro Pons, a don
Bernardo Agustí López de Mendoza y Pons, conde
de Robres. Número 2. Para otro lugar de diputa-
do militar de la vegaría de Barcelona, que vacca
por muerte de Gerónymo Cornet y Çacirera, a
mossen Bernardo Rexach. Número 3. Para otro
lugar de diputado militar de dicha vegaría, que
vacca por muerte de mossén Pedro Amat, a mos-
sén Joseph Parrella. // 248/1v // Número 4. Para
otro lugar de diputado militar de dicha vegaría,
que vacca por muerte de mossén Domingo Guilla,
a mossen Juan Magarola. Número 5. Para otro
lugar de diputado militar de dicha vegaría, que
vacca por muerte de mossén Ramón Xamar, a
mossen Manuel de Areny y de Pueyo. Número 6.
Para otro lugar de diputado militar de la vega-
ría de Balaguer, que vacca por muerte de mossén
Joseph Sala de Ossó, a mossén Joseph Terré y Gra-
nollachs.

Diputados reales. Número 7. Para el lugar de di-
putado real de Barcelona, que vacca por muerte
de mossén Joseph de Piella, a mestre Bernat Boria.
Número 8. Para otro lugar de diputado real de
Barcelona, que vacca por muerte de mossén Ge-
rónymo Pastor, a mossén Martín Figuerola. Nú-
mero 9. Para otro lugar de diputado real de Bar-
celona, que vacca por muerte de micer Jayme
Juan Campi, a mestre Joseph Bas. Número 10.
Para otro lugar de diputado real de Barcelona,
que vacca por haver mudado de estado, de real a
militar, mossén Gerónimo Novell, a mossén
Christoval Lledó. Número 11. Para otro lugar de
diputado real de Girona, que vacca por muerte
de mossén Galcerán Masdeu, a mestre Lorenzo
Espígol.

248 Ohidores ecclesiasticos. Número 12. Para un lu-
/2r gar de ohidor ecclesiastico del cabildo de Lérida,

que vacca por muerte del doctor Jayme Janer, a
don Francisco Meca y Villalba. Número 13. Para

otro lugar de ohidor ecclesiástico religioso, que
vacca por muerte de fray don Miguel Caldés, a
fray don Antón Planella, del orden de San Beni-
to.

Ohidores militares. Número 14. Para un lugar
de ohidor militar de la vegaría de Barcelona, que
vacca por haver sido desinsaculado por falta de
edad mossén Luys Descallar, al mismo mossén
Luys Descallar. Número 15. Para otro lugar de
ohidor militar de la vegaría de Barcelona, que
vacca por subido a diputado mossén Juan Maga-
rola, a mossén Alexandro Boxadós. Número 16.
Para otro lugar de ohidor militar de la vegaría
de Lérida, que vacca por haver subido a diputado
mossén Joseph Terré y Granollachs, a mossén Ra-
món Berart. Número 17. Para otro lugar de ohi-
dor militar de la vegaría de Cervera, que vacca
por muerte de mossén Jayme Morer de Tossas, a
mossén Joseph Bover de Aguiló. Número 18. Para
otro lugar de ohidor militar de dicha vegaría de
Cervera, que vacca por muerte de mossén Juan
Bayart, a mossén Juan Ramón Rubí. Número
19. Para otro lugar de ohidor militar de la vega-
ría de Girona, que vacca por muerte de mossén
Pedro Desbach, a mossén Antón de Rocabertí. //
248/2v // Número 20. Para otro lugar de ohidor
militar de la vegaría de Puigcerdá, que vacca
por muerte de mossén Christoval Descallar y Fi-
valler, a mossén Salvador Tamarit y Taffurer.
Número 21. Para otro lugar de ohidor militar de
la vegaría de Tarragona, que vacca por muerte
de mossén Miguel Sans, a mossén Miguel Pallarés.

Ohidores reales. Número 22. Para un lugar de
ohidor real de Barcelona, que vacca por haver
mudado de estado, de real a militar, mossén Ge-
rónymo Novell mayor, a mossén Francisco Marí.
Número 23. Para otro lugar de ohidor real de
Barcelona, que vacca por muerte de mossén Joseph
Forest y Matheu, a micer Bonventura Tristany.
Número 24. Para otro lugar de ohidor real de
Barcelona, que vacca por muerte de mossén Mi-
guel Massana, a mestre Francisco Boneu. Núme-
ro 25. Para otro lugar de ohidor real de Barcelo-
na, que vacca por muerte de mossén Jayme
Galvany, a mossén Jayme Llobatera. Número 26.
Para otro lugar de ohidor real de Barcelona, que
vacca por haver mudado de estado, de real a mili-
tar, mossén Benito Pallarés, a Juan Trullás. Nú-
mero 27. Para otro lugar de ohidor real de Giro-
na, que vacca por haver subido de ohidor a
diputado micer Lorenzo Espígol, a Gerónymo
Pasqual y Colomer.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y // 248/3r // sean insa-
culados respectivamente en los lugares vaccantes
de dichas bolsas, en la forma y manera que estan
los demás insaculados en ellas, y sólo tengan dere-
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cho de estarlo mientras yo no se lo prohibiere, sin
que por quedar ahora insaculados puedan alle-
gar ni pretender derecho de pocessión ni otro al-
guno para estar en dichas bolsas no siendo mi vo-
luntad, reservándome como me reservo la
facultad de excluirlos y desansicularlos, con causa
o sin ella, como me pareciere, por ser conforme a
la reserva que se hizo el rey, mi señor, que haya
gloria, de lo tocante a estas insaculaciones en la
concessión que hizo de las constituciones y privile-
gios a esse Principado. Y en esta conformidad li-
braréys este nombramiento a los diputados y ohi-
dores de qüentas para que se insaculen las
personas aquí nombradas y pongan en las bolsas
de dichos officios, que assí es mi voluntad. Datada
en Madrid a seys de julio MDCLXVIII. Yo, la rey-
na.

Vidit Christoforus Crespi, vicecancellarius. Vidit
don Petrus Villacampa, regens. Vidit Exea, re-
gens. Vidit don Anthonius Ferrer. Vidit Vilossa,
regens. Vidit don Anthonius de Cardona. Don
Didacus de Sada, secretarius.»

Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sian ab tot effecte cumplits y execu-
tats, per ço vos diem y manam que encontinent,
sens mora ni dilació alguna, poseu en execució
lo prechalendat real orde de sa magestat, per ser
esta sa voluntat y nostra. Datat en Barcelona, a
XV de juliol MDCLXVIII. Duc de Ossuna y comte
de Ureña.

Pons, cancellarius. Anthonius Reart. In curie lo-
cumtenentis, sexto, folio XXXII.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
qüentas del General de Cathaluña que pongan
en execución la orden de su magestad arriba ex-
pressada.

248 Duch de Ossuna y de Uzeda, comte de Ureña, 
/4r lloctinent y capità general.

Venerablesa, nobles y amats de la magestat los
diputats y ohidors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Cathalunya en Barce-
lona residints.

La reyna nostra senyora, governadora general,
que Déu guarde, és estada servida enviar-nos un
real orde firmat de sa real mà y despedit en de-
guda forma de la Real Cancellaria del Supremo
Consell de Aragó, que és del tenor següent.
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«La reyna governadora.

Illustre duque de Ossuna y de Uzeda, primo, mi
lugarteniente y capitán general.

Haviendo visto la memoria y proposición que han
echo los diputados y ohidores de qüentas del Gene-
ral desse Principado, que me remitís con carta de
23 de junio passado, para los lugares vaccantes
asta el día 30 de mayo deste año en las bolsas de los
officios del General que corren por insaculación, y
considerando los méritos de cada uno de los pro-
puestos y de otras personas que se han offrecido, y
usando yo de la facultad que se reservó el rey, mi
señor, que haya gloria, en los privilegios de la con-
cessión de sus constituciones y insaculaciones, que
hizo en 23 de enero de 1654 y 27 de agosto 1655,
de nombrar las personas que le pareciesse, assí de
las propuestas por dichos diputados y ohidores de
qüentas como de otras, he resuelto nombrar para
los dichos lugares vaccantes las personas siguien-
tes.

Bolsa de assessor. Para el lugar de ecclesiástico,
que vacca en dicha bolsa por muerte del doctor
don Braulio Sunyer, al doctor Olaguer Sunyer.
Para otro lugar de ecclesiastico, que vacca en di-
cha bolsa por muerte del doctor Jayme Janer, al
doctor don Francisco Meca y de Villalba.

Bolsa de dador de plomos. Para un lugar de eccle-
siástico, que vacca en esta bolssa // 248/4v // por
muerte del doctor Jayme Janer, al doctor fray don
Joseph Magarola. Para otro lugar real, que vacca
en dicha bolsa por muerte de Juan Forest y Ma-
teu, a mestre Miguel Boneu.

Bolsa de exactor. Para el lugar de ecclesiástico,
que vacca en esta bolssa por muerte de fray don
Miguel Caldés, abad de San Pablo, a fray Pons
Puig de Salit y Malla.

Bolsa de receptor de la bolla. Para un lugar mili-
tar, que vacca en esta bolsa por muerte de don Pe-
dro Desbach y Descallar, a Rafael Guinart. Para
otro lugar real, que vacca en dicha bolsa por
muerte de Galcerán Masdeu, a mossén Miguel
Boneu.

Bolsa de escriviente ordinario del regente las
qüentas. Para un lugar militar, que vacca en
esta bolsa por muerte de Joseph Montals y Riu, a
mossén Francisco Puig de Salit y Malla.

Bolsa de procurador fiscal de la visita. Para un
lugar, que vacca por muerte de mossén // 248/5r
// Gerónymo Cornet y Çacirera, a mossén Joseph
Amigant y Ferrer.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
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a. decret intercalat entre els folis 248/4r-248/5r del trienni
1665-1668.



voluntad que concurran y sean insaculados res-
pectivamente en los lugares vacantes de dichas
bolsas, en la forma y manera que estan los demás
insaculados en ellas y como está declarado y dis-
puesto por el rey, mi señor, que haya gloria, en la
insaculación que hizo de los officios y otros de la
misma calidad en 27 de agosto del año passado
1655, y sólo tengan derecho los susodichos de estar
en dichas bolsas mientras yo no lo prohibiere, sin
que por quedar aora insaculados en ellas puedan
allegar ni pretender derecho de pocessión ni otro
alguno para estarlo no siendo mi voluntad, reser-
vándome, como me reservo, la facultad de ex-
cluirlos o desancicularlos, con causa o sin ella,
como me pareciere, que es conforme a la reserva
que su magestad hizo se hizo de lo tocante a estos
officios en la concessión de las constituciones y pri-
vilegios desse Principado. En esta conformidad li-
braréys este nombramiento y insaculación a los
diputados y ohidores de qüentas y tendréys la
mano en que se cumpla y execute lo en él dispues-
to, conforme dicha insaculación que destos officios
hizo el rey, mi señor, en 27 de agosto del año pas-
sado 1655. Datada en Madrid a VI de julio de
MDCLXVIII. Yo, la reyna.

Vidit don Christoforus Crespi, vicecancellarius.
Vidit don //248/5v // Petrus Villacampa, regens.
Vidit Exea, regens. Vidit don Antonius Ferrer.
Vidit don Antonius de Cardona. Don Didacus
de Sada, secretarius.»

Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sian ab tot effecte cumplits y execu-
tats, per ço vos diem y manam que encontinent,
sens mora ni dilació alguna, poseu en execució
lo prechalendat real orde de sa magestat, per ser
esta sa real voluntat y nostra. Datat a Barcelona,
a XV de juliol de MDCLXVIII. Duch de Ossuna y
comte de Ureña.

Pons, cancellarius. Anthonius Reart.

In curia locumtenentis, sexto, folio LXXXV.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
qüentas del General de Cathaluña que pongan
en execución la orden de su magestad arriba ex-
pressada.

248 A
/6r

Excel·lentíssima senyor.

La novena dels tres estaments que vuy se troba

junta en la casa de la Diputació diuhen que, per
capítols de Cort, està disposat lo podera habili-
tar o inhabilitarb los subjectes anomenats per los
lochs de deputats y oïdors se troban vacants y
per insecularc. E com, excel·lentíssim senyor, en
la enseculació que vuy de present se està fent se
aja trobat venir ensicular Joan Trullàs en un
lloch de oidor real de Barcelona y consta no ha-
ver-hi lloch algú de oïdor real de Barcelona que
sia vacant, antes bé lo lloch vacant de oïdor real
és de la vila de Basalú, per mutació de stament
de Joan Benet Pallarés de real a militar, en lo
qual lloch tampoch dit Joan Trullàs pot ser in-
seculat, per no concórrer en ell les qualitats re-
quisitas per capítols de Cort, com és domicili ni
altres, ab què la inseculació de dit Trullàs no ha
pogut tenir lloch. Y lo que se ha de ensecular és
lloch real de la vila de Besalú y, aixíd mateix, no
se ha enseculat mossèn Juan Ramon Rubí, qui
venia ensaculat en un lloch de oïdor militar de
la vegueria de Cervera, per ésser estat anomenat
en dit lloch vacant per mort de Joan Bajart y
constar que dit Joan Bajart és viu y que és lo
mort <és> Pere Bajart, tots dos germans ense-
culats en la present casa. Y també per no haver
constat fins vuye de las qualitats requisitas del
dit mossèn Joan Ramon Rubí, així que no se
ensicula lo dit subjecte y resta vacant lo dit lloch
de oÿdor militar de la vegueria de Cervera.

Per tant y altrament suplican a vostra excel·lèn-
cia sia servit tenir a bé la repulsa de dits Joan
Trullàsf y de mossèn Joan Rubí, en què rebran
singular mercè de la mà de vostra excel·lència.

248 B
/7r

Excel·lentíssimg senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per los llochs de
present vaccants de deputats y oÿdors proposan
a vostra excel·lència los subjectes infrascrits.

Deputat real. Per lo lloch de deputat real de la
vegaria de Tortosa, que vacca per mort de Jau-
me Gastalt, proposan lo doctor Melcior Vallès,
ja insiculat en oÿdor; mossèn Salvador Bordas,
ciutadà de Tortosa.
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a. ambaixada intercalada en el foli 248/6 del trienni 1665-
1668.

a. a continuació ratllat habilitar los subjectes.
b. o inhabilitar interlineat damunt de los subjectes.
c. y per insecular interlineat al marge esquerre.
d. y així ... Cervera interlineat al marge esquerre.
e. a continuació dues línies ratllades.
f. a continuació ratllat en la conformitat se han.
g. memorial intercalat en el foli 248/7 del trienni 1665-
1668.



Oÿdors reals. Per lo lloch de oÿdor real de la ve-
garia de Lleyda, que vacca per munta del dit
doctor Melcior Vallès de oÿdor a deputat, pro-
posan mossèn Joseph Corçà, mossèn Joan Ba-
tista Amich, tots dos ciutadans de Lleyda. Per lo
lloch de oÿdor real de la vegaria de Bessalú, que
vacca per mutació de estament de Joan Benet
Pallarès de real a militar, proposan mestre Hia-
cinto Mas, misser Joan Colomer. Per lo lloch de
oÿdor militar de la vegueria de Cervera, que
vacca per mort de Pere Bayart, proposan mos-
sèn Ramon de Homs, mossèn Fèlix de Lanuça.

248 C
/8r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per lo lloch de oÿ-
dor militar de la vegueria de Cervera, que vacca
per mort de Jaume de Salavert, proposan a vos-
tra excel·lència los subjectes infrascrits: mossèn
Pere de Amigant y de Ferrera, mossèn Gabriel
de Olzina. Datat en Barcelona als XVII de juliol
MDCLXVIII.

En aquest die Jaume Montornés, nottari real,
en Barcelona residint, mitjançant jurament
que·n ha prestat a Nostre Senyor Déu y als seus
Quatre Evangelis, de com Jaume de Salavert, de
la vila de Ivorra, bisbat de Çolsona, vegueria de
Cervera, és mort de mort natural y corporal, lo
que dix ell, dit testimoni, saber per ser natural
de la vila de Cervera, circumvehí de dita vila de
Ivorra, per ser públich y notori, y tala la pública
veu y fama. Y, així mateix, Rafel Soler, studiant
en filosofia, natural del lloch de Vives, bisbat de
Çolsona, en Barcelona residint, mitjançant jura-
ment, que·u ha prestat a Nostre Senyor Déu y
als seus Quatre Evangelis, diu que dit Jaume de
Salavert és mort de mort natural y corporal, per
haver-ho així ohit a dir y ser públich y notori, y
vèurer que sa muller aporta hàbits viduals.

248 D
/9r

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per lo lloch de oÿ-
dor real de Tortosa, que vacca per munta de
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Pau Miró, ciutadà de Tortosa, de oÿdor a depu-
tat real, proposan a vostra excel·lència los sub-
jectes infrascrits: Salvador Bordas, lo doctor
misser Norberto Avella, tots dos ciutadans de
Tortosa. Datada en Barcelona als XVIII de juliol
de MDCLXVIII.

248 E
/10r

Duc de Ossuna y Uzeda, compte de Ureña,
lloctinent y capità general.

Noblesa y amats de la real magestat los insacula-
dors que de present vos trobau junts en la casa
de la Diputació.

Per part dels nobles don Manuel de Areny y
Pueyo, don Joseph Terré y Granollachs, don
Juan Magarola y don Bernat Rexac nos és estat
representat que són vinguts nomenats per sa
magestat, que Déu guarde, per a ser insaculats
en la bolsa de diputat militar, en la qual venen
anomenats com a mossens, y que, per ser no-
bles, no poden ser insaculats com a mossens. Y
com sia la intenció de sa magestat que resten in-
saculats en dita bolsa, nos ha aparegut per esta
vegada dispensar en què resten insaculats com a
mossens encara que sian nobles. Per lo que vos
diem y manam que als dits don Manuel de
Areny y Pueyo, don Joseph Terré y Grano-
llachs, don Juan Magarola y don Bernat Rexac,
en virtut de la present dispensació, los insaculeu
per esta vegada en dita bolsa de diputat militar
en la forma venen anomenats per sa magestat.
E, axí mateix, nos és estat representat, per part
de don Anton de Rocabertí, don Alexandro de
Boxadós, don Lluís Descallar, don Salvador de
Tamarit y Tafurer y don Ramon Berart que,
semblantment, essent nobles, venen insaculats
com a mossens en la bolsa de oÿdor militar. Ab
los quals, com ab los demunt dits, dispensam
també per esta vegada, manat-vos los insaculeu
com a mossens en dita bolsa de oÿdor militar
per a procehir així de la real voluntat de sa ma-
gestat y nostra. Datat en Barcelona als XVI de ju-
liol de MDCLXVIII. Duch de Ossuna y compte de
Ureña.

Pons, vicecancellarius. Antonius Reart.

Registratum in curia locumtenentis VI, folio
XXXVII.

Vuestra excelencia manda a los insaculadores de
la casa de la Diputación que pongan en execución
la orden de vuestra excelencia aquí expressada.

[ 1668 ]

a. memorial intercalat en el foli 248/8 del trienni 1665-
1668.
b. memorial intercalat en el foli 248/9 del trienni 1665-
1668. a. decret intercalat en el foli 248/10 del trienni 1665-1668.



248 F
/11r

Lo duch de Ossuna y de Uzeda, comte de Ure-
ña, lochtinent y capità general.

Venerablesa, nobles y amats de la real magestat
los diputats y ohidors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Cathalunya en Bar-
celona residints y insaculadors e o habilitadors
que·us trobau junts en la dita casa per la extrac-
ció de pròxim fahedora.

Sobre la nominació que sa magestat, Déu la
guarde, és estada servida fer en la nova insacula-
ció dels llochs vaccants de las bolsas de diputats
y ohidors de comptes de aquexa casa, havem
vist la proposició de subjectes y los que han
romàs vaccants dels que venian insaculats, y al-
tres que han vacat des de trenta de maig prop-
passat que, per vostra part, nos haveu presentat
per a cumplir lo número d’ells en las bolsas
que·s ha de fer la pròxima extracció y lo demés
que en dita proposició representau. Y, tenint
presents los mèrits dels proposats per vostra
part y de altres que són dignes de la real gràcia
de sa magestat, havem resolt, usant de la facul-
tat real per sa magestat a nós concedida, que en
lo lloch vaccant de diputat real de la vegaria de
Tortosa, que vacca per mort de Jaume Gastalt,
insaculareu a mossèn Pau Miró, ciutadà de Tor-
tosa. Y en lo lloch de ohydor militar de la vega-
ria de Cervera, que vacca per mort de Pere Ba-
yart, que en ell venia insaculat mossèn Juan
Ramon Rubí, al qual li ha faltat domicili o altres
requisits que disposan las generals constitu-
cions, insaculareu a mosèn Ramon de Homs. Y
essent axí que és noble, lo insaculareu com a
mossèn per esta vegada tant solament, a què
dispensam en quant menester sia, per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Y en altre
lloch de ohidor militar de la vegaria de Cervera,
que vacca per mort de Jaume de Salavert, insa-
culareu a mossèn Pere de Amigant y de Ferrer.
Y en altre lloch de ohidor real de la vegaria de
Besalú, que // 248/11v // que vacca per mutació
de estament de Juan Benet Pallarès, de real a
militar, en lo qual lloch venia per sa magestat
nomenat Juan Trullàs, dient per equivocació
per un lloch de ohidor real de Barcelona, essent
axí que venia dir per un lloch real de la vegaria
de Besalú, en lo qual estava dit Pallarès, y aquest
ha romàs vaccant per no ser dit Trullàs de la dita
vegaria ni tenir estament real, per ser com és
mercader matriculat de Barcelona, insaculareu a
Jaume Frich, notari públich de la vila de Besalú.

Los quals és la real voluntat de sa magestat y nos-
tra que respectivament sian los sobredits insacu-
lats y concorren ab los demés que ya ho estan en
estas bossas. Y que uns y altres tingan dret de es-
tar en ditas bossas y concórrer a las extraccions y
sort dels officis durant la real voluntat de sa ma-
gestat, en conformitat de la reserva que es féu lo
rey, nostre senyor, que goze de glòria, sobre es-
tas y altras insaculacions, lo que executareu ab
tota puntualitat per a què·s puga lo dia assenyalat
procehir a la extracció que està disposada. Datat
en Barcelona a XVIII de juliol del MDCLXVIII.
Duch de Ossuna y comte de Ureña.

Vidit don Franciscus Pons, vicecancellarius. An-
tonius Reart.

In curia locumtenentis, sexto, folio XXXVII.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
qüentas del General de Cathaluña y a los insacu-
ladores de dicha casa pongan en execución la or-
den arriba expressada.

248 L
/12r

Lo duch de Ossuna y de Uzeda, comte de Ure-
ña, lochtinent y capità general.

Venerablesa, nobles y amats de la magestat los
deputats y ohidors de comptes de la casa de la
Diputació del General de Cathalunya en Barce-
lona residints y insaculadors e o habilitadors
que·us trobau junts en dita casa per la insacula-
ció de pròxim fahedora.

Havem vist lo paper de la proposició de subjectes
que·ns haveu proposat sobre lo lloch vacant de
ohidor real de Tortosa, que vacca per munta de
Pau Miró, ciutadà de Tortosa, de ohidor a dipu-
tat real. Y, considerant los mèrits dels proposats y
de altres que sens ha offert en esta nominació,
havem resolt, usant de la facultat real per sa ma-
gestat a nós concedida, que en lo lloch vaccant
de ohidor real de Tortosa, que·u és per munta de
dit Pau Miró, insaculareu al doctor misser Fran-
cisco Pinyana La qual és la real voluntat de sa ma-
gestat y nostra que respectivament sia insaculat y
concorre ab los demés que ya ho estan en dita
bolssa, per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Datat en Barcelona a XVIII de juliol de
MDCLXVIII. Duch de Ossuna y compte de Ureña.

Vidit don Franciscus de Pons, cancellarius. Anto-
nius Reart.
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a. decret intercalat en el foli 248/11 del trienni 1665-1668. a. decret intercalat en el foli 248/12 del trienni 1665-1668.



In curia locumtenentis, sexto, folio XXXVIII.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohi-
dores de qüentas del General de Cathaluña y a los
insaculadores de dicha casa pongan en execución
la orden arriba expressada.

251 A
/1r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per dos llochs de
present vaccants, so és un de deputat militar y lo
altre de oÿdor militar, proposan a vostra ex-
cel·lència los subjectes infrascrits.

Deputat militar de la vegueria de Barcelona. Per
lo lloch de deputat militar de la vegueria de Bar-
celona, que vacca per mort de mossèn Joseph
Romeu de Ferrerb, proposan mossèn Joseph
Terré y Codina, baró de Canyelles; mossèn
Christò(fo)l Morer y Pasqual. Per loc lloch de
oÿdor militar de la vegaria de Cervera, que vac-
ca per mort de mossèn Francisco de Sorribes,
proposan mossèn Joseph de Malla y Conan-
glell, mossèn Jaume Domènech y Desbarri.

Datat en Barcelona a 21 de juliol 1668.

251 Duch de Ossuna y de Uzeda, comte de Ureña, 
/2r lloctinent y capità general.

Venerablesd, nobles y amats de la real magestat
los diputats y ohidors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Cathalunya en Bar-
celona residints y insaculadors e o habilitadors
que·us trobau junts en dita casa per la insacula-
ció de pròxim fahedora.

Havem vist lo paper de la proposició de subjectes
que·ns haveu proposat per dos llochs vaccants: lo
un de la bolsa de diputat militar de la vegaria de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn Joseph
Romeu de Ferrer, regent que fou del Consell Su-
premo de Aragó, y l’altre de ohidor militar de la
vegaria de Cervera, que vacca per mort de
mossèn Francesch Sorribes. Y, considerant los
mèrits dels proposats y de altres que sens ha of-
fert en esta nominació, havem resolt, usant de la
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facultat real per sa magestat a nós concedida, que
en lo lloch vaccant de diputat militar de la vegaria
de Barcelona, per mort del dit mossèn Joseph
Romeu de Ferrer, insaculeu a mossèn Juan Des-
callar. Y essent axí que és noble lo insaculeu com
a mossèn per esta vegada tant solament, a què
dispensam en quant menester sia per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Y en lo
lloch de ohidor militar de la vegaria de Cervera,
que vacca per mort de mossèn Francesch Sorri-
bes, insaculareu a mossèn Juan Ramon Rubí, y,
per quant és noble, lo insaculareu com a mossèn
per esta vegada tant solament, a què així mateix
dispensam en quant menester sia, per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Los quals és
la real intenció de sa magestat que, respectiva-
ment, los sobredits sian insaculats y concorregan
ab los demés //251/2v //que ya ho estan en ditas
bolssas, en la conformitat de lo que sa magestat
té disposat en las demés insaculacions de aquexa
casa, pe[...] a què·s lo dia senyalat se procehesca a
la extracció de [...] que està disposada. Datat en
Barcelona a XXI de juliol de MDCLXVIII. Duch de
Ossuna y Uzeda, comte de Ureña.

Vidit don Franciscus Pons, cancellarius. Anto-
nius Reart.

In curia locumtenentis, sexto, folio XXXIX.

Vuestra excellencia manda a los diputados y ohi-
dores de qüentas del General y a los insaculadores
de dicha casa pongan en execución la orden arri-
ba expressada.

251 Excel·lentíssima senyor.
/3r

Los deputats y oÿdors del General del principat
de Cathalunya y los habilitadors novament ex-
trets, junts en la casa de la Deputasió, refferint a
vostra excel·lència las causas han tingut de inha-
bilitar las personas infrascritas antes de clòurer
lo acte de la habilitasió estan fent, representan a
vostra excel·lència lo següent.

Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada una d’ellas expressades, conforme se
publicarà en lo acte de la extracció.

Deputats ecclesiàstichs. Bisbe deb Gerona, non
potest quia past[..]ec; bisbe de Vich, non potest
quia non vacavit per tempusd; fra don Francisco

[ 1668 ]

a. memorial intercalat en el foli 251/1 del trienni 1665-
1668.
b. a continuació ratllat regent en lo Supremo de Aragó.
c. lo interlineat damunt d’altre, ratllat.
d. decret intercalat en el foli 251/2 del trienni 1665-1668.

a. memorial intercalat en els folis 251/3r-251/7v del trienni
1665-1668.
b. a continuació ratllat Lleyda.
c. non ... past[..]e interlineat al marge esquerre.
d. non ... tempus interlineat al marge esquerre.



de Pons, abat de Besalú, non potest quia est
[...]cellatusa; // 251/3v // fra don Joseph de Ma-
garola, abat de Camprodon, non potest quia de
presenti est deputatusb.

Oÿdors de comptes ecclesiàstichs. Lo doctor
Francisco de Amigant, canonge de la Seu de
Barcelona, non potest quia vaccavit per tempusc;
lo doctor Joan Costa, non potest quia de presenti
est auditor compotorumd; lo doctor Francisco
Pujol, non poteste.

Deputats militars per la vegaria de Barcelona.
Don Gabriel de Llupià, non potest quia est gerens
vices gubernatoris Cathalonief; mossèn Francis-
co Pons, non potest quia de presenti est auditor
compotorumg; mossèn Francisco de Nadal, non
potest quia non vaccavit per tempush; //251/4r //
don Joan de Marimon, non potest quia est regius
thezeurariusi; mossèn Miquel Çalbà y de Vall-
gornera, non potest quia est [...] Majoricarumj;
mossèn Thomàs Malla, non potestk

Deputats militars per la vegueria de Lleyda.
Mossèn Francisco Çacirera, non potest quia est
consul Logie marisl; mossèn Joan Pau Areny y de
Armengol, non potest quia est locumtenentis ma-
gistri racionalis domini nostrim.

Deputats militars de la vegueria de Gerona.
Mossèn Jaume Guitart, non potest quia est capi-
tanus generalisn; mossèn Francisco Torres, non
potest quia est [...] alguoziliuso.

Deputats militars de la vegueria de Perpinyà.
Mossèn Francisco Amell, non potest quia non
vaccavit pro tempusp; // 251/4v // mossèn Fran-
cisco Jahén, non potest quia est coadjutor racio-
nalisq; don Joseph de Lanuça, habilis cum con-
sensur; mossèn Antoni Generes, non potests;
mossèn Joan Ballaró, non potestt; mossèn An-
ton Reart, non potest quia est scriba mandati et

regius archivariusa; mossèn Joseph de Perear-
nau, non potestb.

Deputats militars de la vegueria de Vich.
Mossèn Francisco Puig de Salit, non potest quia
de presenti est deputatusc; // 251/5r // don Fran-
cisco Ta[...], non potestd.

Deputats militars de la vegueria de Tàrrega.
Mossèn Francisco Granollachs y de Millàs, non
potest quia est alcaldus castri de Bellvere.

Oÿdors militars de la vegueria de Barcelona.
Mossèn Diego Ferrer, non potest quia est de Re-
gio Consiliof; mossèn Ignasi de Foxà, non potest
causis et respectibus exprimendis ad auremg;
mossèn Francesc Pasqual de Panno, non potest
quia est de Regio Consilio in Indiish; mossèn Ge-
nís Vidal de Roda, non potest quia est vicarius
Podiiceritaniei; mossèn Narcís Anglasell, non
potest quia est de Regio Consilioj; // 251/5v //
mossèn Felip dek Ferrera y Olsinellas, non potest
quia habet beneficiuml; mossèn Joseph Sorribes
y Paguera, non potestm.

Oÿdors militars de la vegaria de Perpinyà. Mos-
sèn Salvador de Sanyes, non potestn; mossèn
Emanuel Guanter, non potesto; mossèn Lluís de
Canter y d’Oms, habilis cum consensup; mossèn
Joseph Jaquí y Pals, non potestq.

Oÿdors militars de la vegaria de Cervera. Mos-
sèn Rafel Moxó, non potest quia est assessor gu-
bernatoris Cathalonier; mossèn Francesc de
Lluna y Magarola, non potest quia est vicarius
Montisalbis; // 251/6r // mossèn Joan Bayars,
non potest quia est gubernator in insula Majori-
carumt.

Oÿdors militars de la vegaria de Puigcerdà.
Mossèn Gerònim de Magarola, non potest quia
est de consilio Bajulie Generalis Cathalonieu.
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a. non ... [...]cellatus interlineat al marge esquerre.
b. non ... deputatus interlineat al marge esquerre.
c. non... tempus interlineat al marge esquerre.
d. non... compotorum interlineat al marge esquerre.
e. non potest interlineat al marge esquerre.
f. non... Cathalonie interlineat al marge esquerre.
g. non... compotorum interlineat al marge esquerre.
h. non... tempus interlineat al marge esquerre.
i. non... thezeurarius interlineat al marge esquerre.
j. non... Majoricarum interlineat al marge esquerre.
k. non potest interlineat al marge esquerre.
l. non... maris interlineat al marge esquerre.
m. non ... nostri interlineat al marge esquerre.
n. non... generalis interlineat al marge esquerre.
o. non... alguazilius interlineat al marge esquerre.
p. non... tempus interlineat al marge esquerre.
q. non... racionalis interlineat al marge esquerre.- a conti-
nuació ratllat deputats militars de la vegueria de Perpinyà.
r. habilis... consensu interlineat al marge esquerre.
s. non... potest interlineat al marge esquerre.
t. non... potest interlineat al marge esquerre.

a. non... archivarius interlineat al marge esquerre.
b. non potest interlineat al marge esquerre.
c. non... deputatus interlineat al marge esquerre.
d. non potest interlineat al marge esquerre. 
e. non... Bellver interlineat al marge esquerre.
f. non... consilio interlineat al marge esquerre.
g. non... aurem interlineat al marge esquerre.
h. non... Indiis interlineat al marge esquerre.
i. non... Podiiceritanie interlineat al marge esquerre.
j. non... Consilio interlineat al marge esquerre.
k. a continuació ratllat Olsinelles.
l. non... beneficium interlineat al marge esquerre.
m. non potest interlineat al marge esquerre.
n. non potest interlineat al marge esquerre.
o. non potest interlineat al marge esquerre.
p. habilis... consensu interlineat al marge esquerre.
q. non potest interlineat al marge esquerre.
r. non... Cathalonie interlineat al marge esquerre.
s. non... Montisalbi, interlineat al marge esquerre.
t. non... Majoricarum interlineat al marge esquerre.
u. non... Cathalonie interlineat al marge esquerre.



Oÿdors militars de la vegaria de Vilafranca del
Panadès. Mossèn Joseph Pallarès de Illa, non
potest quia est coadjutor racionalisa; mossèn Jau-
me Cortada, non potest quia est cursor major et
receptor racionalis dicti domini regisb.

Oÿdors militars de la vegueria de Camprodon.
Misser Francisco Llesprer, non potest quia est
advocatus pauperumc.

Deputats reals de Lleyda. Mossèn Thomàs Cap-
devila, non potest quia non vaccavit per tempusd.

251 Deputats reals de Perpinyà. Mossèn Andreu Cal-
/6v và, habilis cum consensue; mestre Francisco Jordi,

non potestf; mossèn Honofre Llobet y Vilaseca,
habilis cum consensug; mestre Francisco Roure,
non potesth; mestre Lluís Lafarga, habilis cum
consensui; misser Francisco Puig, non potest;
mestre Francisco Vicens, habilis cum consensuj;
mossèn Gaspar Arnau Bosch, non potestk;
mossèn Rafel de la Trinxaria, habilis cum consen-
sul; mossèn Honofre Fontaner, habilis cum con-
sensum; // 251/7r // misser Macià Grau, non po-
testn; mossèn Gerònim Compte, non potesto.

Deputats reals de Tortosa. Mossèn Joseph Pi-
nyana, non potest quia eratp vicarius Dertuse et
non renunciavit tempore habiliq.

Oÿdors reals de Barcelona. Mossèn Ramon
Roig, non potest causis et respectibus exprimendis
ad auremr; mestre Vicens Fàbregas y Serra, non
potest quia est scriba mandatis; mestre Jaume
Texidor, mercader, non potest quia est [...] Bar-
cinonet.

Estas són las personas que són estadas inhabili-
tadas per los deputats y novena, per las causas
expressadas segons disposició dels capítols de
Cort, y que de dret //251/7v // proceheixen per
la extracció de deputats y oÿdors fahedora lo dia
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de 22 de juliol, suplicant a vostra excel·lència,
attesa la brevedat del temps, sie servit permètrer
se fassa la extracció, que ho rebran a particular
mercè de vostra excel·lència.

251 D
/8r

Lo duch de Ossuna y de Uzeda, comte de Ure-
ña, lochtinent y capità general.

Venerablesa, nobles y amats de la real magestat
los diputats y ohidors de comptes del General
de Cathalunya y habilitadors que·us trobau
junts en la casa de la Diputació per la extracció
de pròxim fahedora.

Havem vist la llista de las personas que haveu
inhabilitades, que per vostra part nos és estada
presentada, la qual havem comunicada ab las
tres salas de la Real Audiència. Havem trobat
que haveu inhabilitat a Joseph Pinyana perquè
és veguer de Tortosa y no haver renunciat en
temps hàbil. Y, essent axí que lo dit offici de
veguer de Tortosa lo tenia solament en ínterim
o in commendam, per ço, inseguint la resolució
presa en ditas tres salas, vos diem y manam que
a dit Joseph Pinyana habiliteu y dexeu concór-
rer ab los demés habilitats. Y axí mateix tro-
bam en dita llista que haveu inhabilitat a
mossèn Miquel Çalbà y de Vallgornera per ser
virrey de Mallorca. Y per quant dit mossèn Mi-
quel Çalbà y de Vallgornera, essent conseller
de capa y espasa per Cathalunya en lo Consell
Supremo de Aragó, fonch habilitat per a con-
córrer a diputat militar en los dos triennis ante-
cedents en virtut de orde despachat per la Real
Cancelleria, que fonch aprés aprovat per sa ma-
gestat per rahó que no tenia jurisdicció con-
tenciosa dins de Cathalunya, y la mateixa milita
vuy que és virrey de Mallorca. Y lo mateix pro-
sehés que en mossèn Mas Bayart, que habeu
inhabilitat per ser governador de Menorca y en
mossèn Francisco Pasqual de Pano, que també
haveu inhabilitat per ser del Consell Real en las
Índias. Però, per quant dieu que estau en po-
cessió de inhabilitar als virreys de Mallorca y als
governadors de Menorca y als del Consell de
las Índias, per ço, inseguint la mateixa resolu-
ció de las tres salas, per esta vegada y fins a tant
que per sa magestat sia manat altra cosa, nos
conformam ab las ditas causas per las quals los
haveu inhabilitats. // 251/8v // En quant, em-
però, als demés inhabilitats contenguts en la
llista que per vostra part nos és estada presen-
tada, vos diem que·ns conformam ab las causas
per las quals los haveu inhabilitats. Y axí po-
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a. non... racionalis interlineat al marge esquerre.
b. non... regis interlineat al marge esquerre.
c. non... pauperum interlineat al marge esquerre.
d. non... tempus interlineat al marge esquerre.
e. habilis... consensu interlineat al marge esquerre.
f. non potest interlineat al marge esquerre.
g. habilis... consensu interlineat al marge esquerre.
h. non potest interlineat al marge esquerre.
i. habilis... consensu interlineat al marge esquerre.
j. habilis... consensu interlineat al marge esquerre.
k. non potest interlineat al marge esquerre.
l. habilis... consensu interlineat al marge esquerre.
m. habilis... consensu interlineat al marge esquerre.
n. non potest interlineat al marge esquerre.
o. non potest interlineat al marge esquerre.
p. erat interlineat damunt d’est, ratllat.
q. non... habili interlineat al marge esquerre.
r. non... aurem interlineat al marge esquerre.
s. non... mandati interlineat al marge esquerre.
t. non... Barcinone interlineat al marge esquerre. a. decret intercalat en el foli 251/8 del trienni 1665-1668.



deu, en esta conformitat y en la forma de-
muntdita, clòurer lo acte de la habilitació per a
què vuy se puga fer la extracció de diputats y
ohidors en la forma acostumada. Datat en Bar-
celona a XXII de juliol de MDCLXVIII. Duch de
Ossuna y comte de Ureña.

Vidit don Francisco de Pons, cancellarius. Anto-
nius Reart. In curia locumtenentis, sexto, folio
XXXX.

Su excelencia manda a los deputados y ohidores de
qüentas del General de Cathaluña y habilitado-
res de la casa de la Diputación pongan en execu-
ción la orden arriba expressada.

252r Die 26 julii 1668

Peraa Vilella, botiguer, ciutadà de Barcelona,
qui ha jurat, et cètera, dir la veritat, et cètera. E
interrogat que diga a quin preu se ha venut en
lo discurs de un any proppassat en la present
ciutat de Barcelona comunament la raÿma del
paper de Gènova bo, picat y igualat, net de cos-
teras, y la mà de paper de la forma major impe-
rial, la mà del paper mitjà, la pessa de las ploma-
as sisna y la pessa de las plomas de Irlanda fins lo
dia present, e dixit que la raÿma del paper picat
y igualat de Gènova, net de costeras, ha valgut
en lo discurs de l’any passat fins lo dia present
vint-y-dos reals; la mà del paper mitjà tres reals;
la pessa de las plomas de sisna nou diners quis-
cuna y la pessa de las plomas de Irlanda tres di-
ners quiscuna. Y assò diu ell, testimoni, saber
per ser botiguer y haver venut lo sobredit paper
y plomas en los preus sobredits. Fuit sibi lectum
et perseveravit.

Dicto die. Hieroni Calvaria, botiguer, ciutadà
de Barcelona, qui ha jurat, et cètera, dir la veri-
tat, et cètera, dixit idem.

253r A

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oïdors de comptes del General
de Cathalunya diuen que lo die present, havent
procehit a la extracció de assessor y advocat fis-
cal del General per lo sexenni propvinent, en la
conformitat dels reals ordes de sa magestat, que
Déu guarde, à sortejat en lo ofici de advocat fis-
cal lo magnífich doctor Joseph Rull, doctor de

la Real Audiència, al qual, per lo procurador fis-
cal, després de extret, se li ha opposat excepció,
que no pot obtenir dit offici per ésser official
real y, axí, obstar-li los capítols 36 del nou re-
drés y 54 dels capítols y actes de Cort de les
corts 1599, y altres aplicables y la observança de
la casa. Y com, axí en lo decret real de 27 de
agost del any 1655 com també en la declaració
en aquell feta als 26 de juliol 1656 per lo
excel·lentíssim senyor llochtinent general estiga
disposat que, sens fer habilitació alguna de les
persones que·s troban insiculades [se fasse] la
extracció de assessor y advocat fiscal, y en cas
que als extrets se oppose algun inpediment, se
propose al(s) excel·lentíssims senyors llochsti-
nents de sa magestat per a què, vist aquell, pu-
gan ordenar lo que·s dega fer. Y, com havent en
altre occasió sortejat dit doctor Rull lo offici de
assessor y, havent-se-li opposat que no·l podia
obtenir per ésser jutge de la Règia Cort, fou ser-
vit lo excel·lentíssim senyor marquès de Morta-
ra, alashoras llochtinent de sa magestat, ab de-
cret de Cancellaria // 253v // datat en Barcelona
a 5 de mars 1659, inseguint lo ordenat per sa
magestat, ab carta de 20 de febrer del mateix
any, declarar que lo dit offici de jutge de la Rè-
gia Cort lo inpedia lo poder exercir dit ofici de
assessor, y lo mateix se à declarat en altre occa-
sió, havent sortejat en dit offici de assessor lo
magnífich doctor Diego Ferrer, doctor de la
Real Audiència, alashoras assessor de la Ballia
General, com apar ab decret de Cancellaria des-
pedit a 28 de juliol 1665, y trobant-se los mag-
nífichs doctor Agustí Pinyana y lo doctor Fran-
cesch Vidal y Roca de obtenir lo un l’offici de
receptor de la bolla y lo altre assessor, aprés de
promoguts a Reial Audiència y jurat, foren ex-
trets altres en sos llochs, per tant y altrament su-
plican a vostra excel·lència sie servit declarar que
proceheix la excepció opposada per lo procura-
dor fiscal del General contra lo dit magnífich
doctor Joseph Rull per ésser doctor de la Real
Audiència, en la conformitat és estat declarat
per sa magestat, y permètrer se prosehesca a
nova extracció de altre persona. Y, en cas sorte-
ge altre magnífich doctor de la Real Audiència o
altre oficial real, sie vostra excel·lència servit te-
nir a bé se fasse altre extracció de altre persona
que no tinga semblant impediment, per excusar
gastos se fan en las multiplicades extraccions,
que ho rebran a singular mercè de la mà de vos-
tra excel·lència.

254 A
/1r

Lo duch de Ossuna y de Uzeda, comte de Ure-
ña, lochtinent y capità general.
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a. informe intercalat en el foli 252 del trienni 1665-1668.
b. suplicació intercalada en el foli 253 del trienni 1665-1668.



Venerablesa, nobles y amats de la real magestat
los diputats y ohidors de comptes del General
de Cathalunya en Barcelona residints.

Havem vist lo segon memorial que per vostra
part, lo die present, nos és estat presentat sobre
què, havent procehit a la extracció de lo offici
de advocat fiscal del General per lo sexenni
propvinent, per lo impediment del doctor Jo-
seph Rull, en conformitat dels reals ordes de sa
magestat, ha sortejat en lo dit offici de advocat
fiscal en segona sort lo magnífich Francesch Vi-
dal y Roca, doctor de la Reial Audiència. Al
qual, per lo procurador fiscal de aquexa casa,
després de extret, se li ha opposat excepció,
pretenent que no pot obtenir aquell per ser
doctor de la Real Audiència y axí official real de
jurisdicció, conforme un capítol de una real
carta de sa magestat, de vint-y-set de agost
1655 y altres ordes de sa magestat sobre assò
disposants. Y, en observança de aquells, nos ha
aparegut que·s passe avant a nova extracció de
subjecte, declarant tenir lloch la excepció op-
posada per lo dit procurador fiscal y que al dit
doctor Vidal y Roca li impedeix el ser de la Real
Audiència. Per lo que vos diem y manam que,
encontinent rebuda esta, fassau extracció de al-
tra persona per a servir dit offici de advocat fis-
cal del General, en conformitat dels reals ordes
teniu de sa magestat. Datat en Barcelona a XX-
VII de juliol de MDCLXVIII. Duch de Ossuna y
comte de Ureña.

Vidit don Francisco de Pons, cancellarius. Anton
Reart. In curia locumtenentis VI, folio XXXXII.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
qüentas de Cathaluña que pongan en execución
la orden arriba expressada.

254 Memorial dels subjectes que los deputats y ohi-
/3r dors de comptes del General del principat de

Cathalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de deputat real del General
de la vila de Puigcerdà per lo trienni pròxim vi-
nent de 668.

Sónb los següents: mossèn Francisco Canals,
mossèn Pere Pastor, prevere; mossèn Christòfol
Cot, prevere. Datat en Barcelona als 30 de juliol
de 1668.
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254 D
/4r

Memorial dels subjectes que los deputats y ohi-
dors de comptes del General del principat de Ca-
thalunya proposan a sa magestat, que Déu guar-
de, per lo offici de deputat local de la ciutat de
Tarragona per lo trienni pròxim vinent de 668

Sóna los següents: mossèn Anthoni Alberich, pre-
vere y beneficiat de la santa Iglésia de Tarragona;
mossèn Joseph Madur, prevere; misser Jaume Al-
berich. Datat en Barcelona als 30 de juliol de 1668.

254 E
/5r

Memorial dels subjectes que los deputats y ohi-
dors de comptes del General del principat de
Cathalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de deputat real del General
de la ciutat de Gerona y sa col·lecta per lo trien-
ni pròxim vinent de 1668.

Sónb los següents: lo doctor Narcís Burguès, ca-
nonge de la Seu de Gerona; lo doctor Jaume
Burguès, també canonge y cabiscol de dita Seu;
mossèn Joseph Miralles, semblantment canon-
ge de dita Seu de Gerona. Datat en Barcelona
als 30 de juliol de 1668.

254 F
/6r

Memorial dels subjectes que los deputats y ohi-
dors de comptes del General del principat de
Cathalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de deputat local del Gene-
ral de la ciutat de Tortosa y sa col·lecta per lo
trienni pròxim vinent de 1668.

Sónc los següents: lo doctor Joan Costa, canonge
de la santa Iglésia de Tortosa; mossèn Fraccesch
Jordà, prevere y beneficiat de dita Iglésia;
mossèn Francesch Peris, també beneficiat de dita
Seu. Datat en Barcelona als 30 de juliol de 1668.

254 G
/7r

Memorial dels subjectes que los deputats y oi-
dors de comptes del General del principat de

[ 1668 ]

a. decret intercalat en el foli 254/1 del trienni 1665-1668.
b. memorial intercalat en el foli 254/3 del trienni 1665-
1668.

a. memorial intercalat en el foli 254/4 del trienni 1665-
1668.
b. memorial intercalat en el foli 254/5 del trienni 1665-
1668.
c. memorial intercalat en el foli 254/6 del trienni 1665-1668.



Cathalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de deputat local del Gene-
ral de la ciutat y col·lecta de Lleyda per lo trien-
ni pròxim vinent de 1668

Sóna los següents: fra don Joseph de Riquer y
de Vega, del orde de Sant Joan de Jerusalem y
comenador del castell de Selma; mossèn Joseph
Corria, ciutadà de Lleyda; mossèn Phelip de Ri-
quer y de Vega. Datat en Barcelona als 30 de ju-
liol de 1668.

254 Lo duch de Ossuna y de Uzeda, comte de Ure-
/8r ña.

Venerablesb, nobles y amats de la real magestat
los diputats y ohidors de comptes del General
de Cathalunya en Barcelona residints.

La reyna nostra senyora, que Déu guarde, és es-
tada servida enviar-nos un real orde firmat de sa
real mà, despedit en deguda forma de Cancella-
ria del Supremo Consell de Aragó, per a què
aquell notifiquem a vosaltres y als qui succehi-
ran en vostres càrrechs y als demés qui seran in-
teressats en ell, de manera que per avant se tinga
per entesa esta real resolució y reformació de
gastos que, tant excessivament, se feyen en las
visitas de la Generalitat tots los triennis per los
visitadors y demés officials d’ella. Lo qual és del
tenor següent.

«La reyna governadora.

Diputados.

Por quanto se me han representado los excessivos
gastos que de tres en tres años se causan en la visi-
ta que se acostumbra hazer de todos los officiales
de la Diputación de Barcelona y de los demàs del
General de Cathaluña, repartiéndosse los minis-
tros della sumas tan considerables que ha havido
algunas que han llegado a gastar catorze y diezy-
séis mil libras, en grande perjuizio de los acreha-
dores censalistas de aquella casa, a los quales, por
estar exausta la Generalidad, se les deben muchas
pensiones. Esta desorden tan continuada ha mo-
vido mi ánimo a poner remedio para evitar este
daño, pues no puedo apartar de mi real dignidad
la soberanía y suprema potestad que tengo para
impedir semejantes desperdicios, que más intro-
duxo el abuso que la necessidad. Valiéndome
también para este mismo effecto, en quanto sea

menester, de la reserva que se hizo el rey mi señor,
que haya gloria, quando concedió a esse Principa-
do sus constituciones y privilegios. Y assí, para que
en esta primera visita del año de 1668 del trien-
nio de 1665 y en las demás, de aquí adelante, no
se gaste sino lo preciso y necessario, he resuelto con
acuerdo de mi Consejo Supremo de Aragón lo si-
guiente.

Primeramente que, por quanto la causa por la
qual se consumían cantidades tan considerables
en la visita era porque los visitadores acostumbra-
van librar, a título de renunciaciones y otros pre-
textos, a los demás officiales y a sí mismos diffe-
rentes sumas, que, por tanto, se prohiba, como por
la presente prohibo, que los visitadores no puedan
repartirse entre sí ni librar a los officiales de la vi-
sita, ni del General ni a ssí mismos, cantidades
algunas, excepto las que abaxo se dirán, ni con
pretexto de renunciaciones ni por trabajos ordi-
narios o extraordinarios, adealas, gages, plumas,
papel, mapa, escrivanía ni por // 254/8v // lumi-
narias, vestuarios o lutos, aunque durante la vi-
sita occurriesse alguna alegría pública, ida o
muerte de persona real por la qual se diesse a di-
putados y demás officiales del General ni por otro
motivo o pretexto alguno.

Que a los tres visitadores que sustanciarán los
processos de las visitas tengan de salario quatro-
cientas libras cada uno y los otros seys visitadores
trescientas libras cada uno. Al asessor y advogado
fiscal trescientas libras a cada uno. A los ayudan-
tes de asessor y advogado fiscal ducientas y cin-
quenta libras a cada uno. Al procurador fiscal
trescientas libras. Al escrivano mayor, por todo lo
que le toca de salario, adeala y demás que pudiere
pretender por el trabajo de igualar el dietario y
otros libros de la visita, por la qüenta de los gastos
ordinarios y de co[...] y menut, y comprehendido
también lo que se ha de dar al escriviente se le den
quatrocientas libras y tenga obligación de comu-
nicar los processos ordinarios a los advogados de
las partes con salario de dos reales, si no fuesse al-
gun processo que pareciesse a los visitadores no
convenir que el original saliesse de mano del escri-
vano mayor, que entonces se dará copia pagando
lo tassado por constituciones y sólo podrá [...] en
los descargos que darán los visitados lo que está
tassado por constituciones, como se platica en la
Regia Corte. A los dos ayudantes de escrivano
mayor se darán ciento cinqüenta libras a cada
uno. Que no se nombren sino tres calculadores, a
los quales se darán [...] libras a cada uno. Al sa-
cerdote que dirá la missa al consistorio de los visi-
tadores se dará de limosna tres reales todos los
días. Que no se nombren sino tres portaleros y se les
de cien libras a cada uno. Que se nombren dos
porteros o nuncios, a cada uno de los quales //
254/9r // se dará cinqüenta libras, los quales po-
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a. memorial intercalat en el foli 254/7 del trienni 1665-
1668.
b. decret intercalat en els folis 254/8r-254/9v del trienni
1665-1668.
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[ 1668 ] dran recibir de las partes visitadas para la cita-
ción de testigos que presentarán para su defensa y
otras diligencias, lo que se acostumbra en la re-
gia corte. Nombraranse dos barrenderos y se les
dará cinqüenta libras a cada uno y han de acu-
dir en el inbierno y ensender los braseros, y assí no
será menester nombrar ensendedor. Que para los
demás gastos y diligencias que se han de hazer
para la buena dirección de la visita, assí dentro
de Barcelona como fuera della, en las Diputacio-
nes locales de Cathaluña, se puedan gastar hasta
cantidad de mil libras y no más, de manera que,
aunque los visitadores pidan a los diputados ma-
yor suma, no tengan obligación estos a darla ni
para éste ni otro effecto, excepto las cantidades
arriba mencionadas. Y si ocurriesse algún caso
inopinado en alguna visita, de manera que se
viesse con evidencia que, si no se consumía mayor
suma, se faltaría a la administración de la justi-
cia, quedando por esta vía sin el debido castigo los
delictos, en esse caso se me pueda representar a mi
o a mi lugarteniente general para que pueda dis-
pensar, si lo tuviere por conveniente, en que se
gaste mayor cantidad.

Todas las cantidades arriba refferidas no se han de
pedir por los visitadores ni por los diputados se han
de librar juntas, sino que en el principio de la visita
se ha de librar unas tercias de sus salarios a los visi-
tadores respective, conforme a lo que tocare a cada
uno, y assímismo a los demás officiales. La otra ter-
cia al principio de los tres meses que tienen los visi-
tadores para deffenderse y la última tercia, assí a
los visitadores como a los demás officiales, al último
de la visita, excepto a los calculadores, a los quales se
les darán dos tercias dentro de los tres primeros me-
ses de la visita y la última tercia al fin della, por lo
que puede offrecerse haver menester sus personas en
la execución de las sentencias. Los visitadores no po-
drán pagarse sus tercias que no paguen también las
de los demás officiales de la visita.

254 Y por quanto, sigún lo que está dispuesto por capí-
/9v tulos de Corte, viene a costar cada extracción que

se haze cerca de trescientos escudos y acostumbran
muchos de los que sortean en visitadores renun-
ciar expressamente o no hallarse en Barcelona el
día senyalado y, por consiguiente, se ha de bolver a
hazer una y muchas extracciones para que esté
lleno el número de nueve visitadores, lo que viene
a ser en gran daño de las rentas del General, por
tanto es mi voluntad que la primera extracción
de visitadores que se hiziere todos los triennios sea
con las mismas propinas y gasto que se han echo
asta aora, pero las demás que se hizieren por re-

nunciación o por otro qualquier accidente no se
puedan repartir los diputados entre sí, ni dar a
los officiales y otros que intervienen sino la tercia
parte de lo que se les dió en la primera extracción,
menos a los testigos, que a estos se les pagarán
siempre que se offreciere extracción sus propinas
por entero, para que desta manera tengan algún
alivio las rentas del General y se vayan satisfa-
ziendo las penciones de los censalistas.

En esta conformidad es mi voluntad se cumpla y
execute y que este despacho hagáys se registre en las
partes que se registran los demás desta calidad en
esse consistorio, para que se observe esta mi resolu-
ción. Y también se hará notoria para que se ten-
ga, como también os lo dirá el duque de Ossuna y
Uzeda, mi lugarteniente y capitán general, por
cuya mano le recibiréys. Datada en Madrid a
XIIII de julio MDCLXVIII. Yo, la reyna.

Vidit don Christoforus Crespi, vicecancellarius.
Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vidit don
Georgius de Castellvi. Vidit Exea, regens. Vidit
Vilossa, regens. Vidit don Antonius Ferrer. Vidit
don Antonius de Cardona. Don Didacus de
Sada, secretarius.»

Y com sia just que los reals ordes de sa magestat
sian ab tot effecte cumplits y executats, obehint
y executant lo que sobre esta matèria nos //
254/10r // té ordenat ab altre orde sa magestat,
per ço vos diem y manam que, succehint lo cas
que lo sobredit real orde se dega executar, pro-
curareu ab tot effecte son cumpliment. Y si al-
guna cosa se offerirà en lo disposat, acudireu a
nós per a què la pugam representar a sa mages-
tat y, juntament, participareu esta resolució als
visitadors que seran extrets en la primera extrac-
ció y als demés que succehiran en los triennis
venidors, per a què tingan la notícia que convé y
en tot se obehesca al que sa magestat té dispo-
sat. Datat en Barcelona a XXVIII de juliol de
MDCLXVIII. Duch de Ossuna y comte de Ureña.

Vidit don Franciscus de Pons, cancellarius. Anto-
nius Reart. In curia locumtenentis, VI, folio
XXXXII.

Su excelencia notifica a los diputados y ohidores
de qüentas del General de Cathaluña la real or-
den de su magestad sobre la reforma de los gastos
de la visita y tassación de los salarios de los visita-
dores, officiales della y demás gastos de la visita.



7/1r Excel·lentíssim senyor.

Losa deputats y oïdors de comptes del General
de Cathalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència que en la extracció dels officis de as-
sessors, advocat fiscal y sos ajudants y scrivà ma-
jor y sos ajudants de la visita del General feta als
2 del corrent mes de agost, en execució del de-
cret de Cancellaria despedit al primer de agost
1665, se offerí haver de opposar lo procurador
fiscal del General algunas exepcions a las perso-
nas extretas, de las quals exepcions, en confor-
mitat de dit real decret, los dits deputats y oï-
dors donen notícia a vostra excel·lència per a
què sie servit resòldrer si proceheixen ditas
exepcions impediments.b

En primer lloch fonch extret en assessor de dita
visita lo magnífich doctor Francesch Vidal y
Roca, al qual dit procurador fiscal opposà dos
exepcions, la una de que era doctor de la Real
Audiència, y axí bé official real, los quals segons
los capítols trenta-sis de les Corts 1599 del nou
redrés, y altres capítols de altres Corts anteriors,
no poden obtenir offici algú en lo General, y en
eixa conformitat han sempre estats inhabilitats
los magnífichs doctors de la Real Audiència,
tant per las extraccions de deputats y oïdors
com aprés de extrets en los officis del General,
de què són estades formadas bolsas. La segona
exepció fou perquè dit magnífich doctor Fran-
cesch Vidal y Roca ha de ésser visitat perquè en
lo trienni proppassat, quant fou promogut a la
Real Audiència, era assessor del General // 7/1v
// y, segons lo capítol primer del nou redrés,
Cort 1599, los officials del General que han de
ésser visitats no poden ésser visitadors y per
consegüent ni assessors ni officials de la visita,
conforme sempre s’és acostumat, y en eixa con-
formitat, havent lo trienni passat sortejat en

l’offici de assessor de la visita lo doctor Mel-
chior Vallès, y en scrivà major Joan Pau Bruni-
quer, notari públic de Barcelona, havent-los lo
procurador fiscal opposat que no podian obte-
nir dits officis, perquè havian de ésser visitats, ço
és, dit Vallès per haver estat en lo trienni antece-
dent assessor del deputat local de Lleyda; y lo
dit Bruniquer per obtenir l’offici de albaraner
de la bolla, y proposades ditas exepcions a sa ex-
cel·lència, ab decret de Cancelleria despedit a
12 de setembre 1665, ab inclús de un real orde
de sa magestat, datus en Madrid a 28 de agost
del mateix any, fou declarat que dita exepció te-
nia lloch, y axí foren extrets altres en assessor y
scrivà major de la visita.

Lo mateix die, procehint a dita extracció, sortejà
en lo offici de altre dels ajudants de scrivà major
de dita visitaa Balthazar Oriol y Mercer, al qual
lo procurador fiscal opposà que no podia obte-
nir dit offici, per ser scrivà de manament, y axí
bé official real, los quals, segons la disposició del
dit capítol 36 del nou redrés no podan obtenir
offici algú en lo General, la qual excepció resta
més fundada ab las rahons següents. Primo, que
ab diferents capítols de Cort et signanter ab un
capítol de las Corts de Santa Anna 1493, //7/2r
// ab lo capítol 10, Corts 1520, està indistincta-
ment disposat y ordenat que los officials reals
no pugan concórrer ni obtenir officis en las ca-
sas del General de Cathalunya, y que axí és estat
observat en totas las habilitacions y extraccions
subseguidas.

Segon, que ab lo capítol 36 del dit nou redrés,
Corts 1599, està disposat expressament que los
officials reals, tant ab jurisdicció com sens juris-
dicció, no pugan obtenir offici algú en lo Gene-
ral, ni concórrer en aquells, si ja sis mesos antes
no hauran renunciat lo offici ab lo qual capítol
restan expressament compresos los scrivans de
manament.
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a. a continuació ratllat lo doctor.

a. suplicació intercalada entre els folis 6v i 7r del trienni
1668-1671.
b. a continuació ratllat en primer lloch extret.



Tercer, en quant als scrivans de manament, la
observansa de la casa del General és estada sem-
pre de ésser inhabilitats com a officials reals per
a concórrer y obtenir los officis del General, no
sols antes de la reserva de las ensiculacions dels
officis de aquells per sa magestat feta, però en-
cara després, per quant Anton Reart, scrivà de
manament, en totas las extraccions de deputat y
oïdors és estat inhabilitat y reportada la causa de
inhabilitació als predecessors de vostra ex-
cel·lència són estats servits conformar-se ab ella,
inseguint la disposició del capítols de Cort, y en
la habilitació de la extracció passada foren axí
mateix inhabilitats com // 7/2v // scrivans de
manament dit Anton Reart y Vicens Fàbregas y
Serra. Y, havent donat rahó a vostra excel·lència
de dita inhabilitació ab decret de Cancelleria
despedit a 22 de juliol més proppassat inseguint
la resolució presa en las tres salas de la Real Au-
diència, fou vostra excel·lència servit confor-
mar-se ab ditas inhabilitacions, com en efecte
no concorregueren en la extracció que·s féu lo
mateix die, de hont resulta ésser aqueixa la dis-
posició y observança de la present casa.

Quart, diuen que a dit Oriol no li pot aprofitar,
apar per lo cas present, lo dir que en lo trienni
antecedent, sortejant en l’offici de ajudant de
scrivà major de la visita, y havent-se-li posat la
mateixa exepció, sa magestat, que Déu guarde,
declarà que a dit Oriol no li embarassava lo ésser
scrivà de manament, perquè no pogués obtenir
l’offici de ajudant de scrivà major de la visita,
perquè a més que lo procurador fiscal ha pretès
que dita real declaració encontra ab las generals
constitucions, capítols y actes de Cort, aquella
no es general ni perpètua sinó per aquell cas
particular, lo qual és ja finit, y així per al present
cas no·s pot valer de dita real declaració, major-
ment attenent que vostra excel·lència en la
proppassada extracció de deputats y oïdors à de-
clarat que los serivans de manament no poden
concórrer a deputats y oïdors, ab que, essent una
mateixa disposició la que ordena que los oficials
reals no puguen concórrer ni obtenir officis en
lo general, apar que, així mateix com ha obstat a
dit Reart y Fàbregas per a concórrer a deputats
y oïdors lo ésser scrivans de manament, ha de
obtar a dir dit Oriol lo mateix offici de scrivà de
manament per a poder obtenir lo de ajudant de
scrivà major de la visita, per lo que humilment
suplican a vostra excel·lència sie servit declarar si
proceheixen ditas exepcions y impediments, //
7/3r // speranta vostra excel·lència serà servit
manar que los capítols de Cort sien observats,
que dits deputats y oïdors ho rebran a singular
gràcia y mercè de la mà de vostra excel·lència.
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8/1r C. Die 16.

Recivoa el papel de vuestra señoría en que me dize
que correran los dotores Monrrás y Savater en los
offiçios de la Diputazión, respecto de lo que yo
avissé a vuestra señoría de no haver exerçido en la
galera de Génova como havían dicho de assessores,
de que quedo con toda estimazión a vuestra seño-
ría. Y vuestra señoría puede estar çierto que por
ningún casso harán agto de Capitanía General
ni pueden ni fuera válido, pues han renunçiado
los puestos, y yo no les daré título mientras estubie-
ren en la Diputazión. Guarde Dios a vuestra se-
ñoría muchos años. Palacio, 15 de agosto de 1668.

Yo, el marqués y conde de Ureña.

Señores diputados y oydores del General de Ca-
thaluña.

8/2r A. 13.

Excel·lentíssim senyor.

Losb deputats y ohidors del General de Cathalu-
nya han rebut un paper, que és estat servit vostra
excel·lència de escríurer al consistori, contenint
que tenia entès vostra excel·lència que lo consis-
tori volia impedir al doctor Joseph Monrràs lo
admètrer-li lo jurament per lo offici de visitador
del General, al qual és estat extret; y al doctor Vi-
cens Sabater la continuació de subrogat del offici
de assessor durant la malaltia del doctor Juan Sa-
bater, son pare, ab motiu de que lo die que per
orde de vostra excel·lència se féu aprehensió de la
moneda assistiren en la galera, assegurant vostra
excel·lència de que la intereffènsia sua no fou per
exercir lo offici de assessor de la capitania gene-
ral, sinó per encaminar lo modo se havia de tenir
en dita aprehensió als officials a qui estava come-
sa, com a pràctichs en estas matèrias.

Los deputats y ohidors dihuen que se havia do-
nat notícia al consistori de la assistència que los
doctors Joseph Monrràs y Vicens Sabater ha-
vian feta en esta funció, que per orde de vostra
excel·lència, per provisió feta en la Capitania
General s’era executada, lo que manifestava la
continuació del exercici de dit offici de assessor
de dita capitania, y per consegüent lo restar im-
pedits de tenir y exercir officis del General. Per

[ 1668 ]

a. a continuació ratllat del zel.

a. carta intercalada entre els folis 7v i 8r del trienni 1668-
1671.
b. suplicacions intercalades entre els folis 7v i 8r del trienni
1668-1671.



ço, vehent ara la mercè que vostra excel·lència
és estat servit fer-los en assanear-los del fi per lo
qual assistiren, y que no eran com aa assessors
de la capitania general, sinób com ha personas
particulars, desijant donar gust y servir a vostra
excel·lència, no faran contradicció per dita cau-
sa al exercici de sos officis, suplicant a vostra ex-
cel·lència, com a tant zelós de la observància de
las generals constitucions y capítols de Cort, sie
servit fer mercè al consistori en no permètrer
que, mentres que los sobredits exercescan dits
officis del General, attès que han renunciat en
mà de vostra excel·lència lo offici de // 8/2v //
assessors de la Capitania General, se entremeten
ni usen en acte algú lo offici de assessor de dita
capitania, que ho rebran a particular mercè de
mà de vostra excel·lència.

8/3r B. Als 14 de agost.

Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oïdors de
comptes del General de Cathalunya diuen que
als 8 de juny passatc representaren a vostra ex-
cel·lència com, per part de Antoni Vessa, mestre
corder de viola de la present ciutat, y Emanuel
Çamat, fadrí sabater de la vila de Biure, tots dos
cathalans (y) naturals del present Principat, no
soldats ni estipendiaris, se’ls donà notícia com
se trobavan presos en las càrcels reals de la pre-
sent ciutat, de orde de don Fransisco Marrón,
auditor general del exèrcit, y que a instància del
fiscal de la auditoria se’ls eran publicada en-
questa criminal ab termini de un die natural de
deffensa, ab pretexto de que eran espias y ve-
nian de França, lo que era contra disposició de
diversas constitucions de Cathalunya, que orde-
nen que los cathalans no pugan ésser judicats si-
nód per vostra excel·lència, com a llochtinent
general, y per lo Real Consell, servadas les cons-
titucions de Cathalunya. Y, com a tocant als dits
deputats y oïdors la observança de las generals
constitucions, supplicaren a vostra excel·lència
fos servit manar a dit auditor Marrón no prose-
guís en la coneixensa de la dita causa, attès en-
contrava ab las ditas generals constitucions, y
que entregàs los dits presos y procés a la règia
cort, a qui toca la coneixensa del pretès delicte.
Y com fins vuy dit auditor Marrón no hage en-
tregat los dits presos y procés a la dita règia cort
per a què vostra excel·lència y Real Consell pu-
gan castigar a dits reos segons serà trobat de jus-
tícia, servades ditas constitucions. Per ço, los
dits deputats y oïdors supplican novament //
8/3v // a vostra excel·lència extrajudicialmente

sie servit manar a dit auditor Marróna entregue
dits presos y procés a la règia cort, lo que rebran
a singular gràcia y mercè de la mà de vostra ex-
cel·lència.

8/4r Molt il·lustre senyor.

Instant lo procurador fiscal de la Capitania Ge-
neral del present Principat, se aporta certa causa
en dit tribunal contra lo capità Ipòlito Gallo, de
la galera patrona de la sereníssima república de
Gènova, y contra Joseph Planes, procurador
anomenat als béns indefensos de dita galera,
pretenent que los reals de vuyt y altres monedas
atrobades en dita galera aurian incidit en com-
mís, per voler-se tràurer aquellas dels regnes de
Espanya, contra difarents reals òrdens, y que axí
mateix deuria ser dit capità castigat per dita
rahó, fent-se diffarents procehimentsb jurisdic-
cionals en dita causa per lo dit tribunal, a relasió
de don Pere de Amigant, altre dels assessors de
la capitania, tot lo qual se encontra ab diffarents
constitucions de Cathalunya, y particularment
ab la constitució sèptima, títol «De offici de al-
cayts y capitans» en la qual és prohibit als capi-
tans generals lo usar de jurisdicció en Cathalu-
nya, sinó és en los casos permesos de dret y
constitucions del Principat. Y com lo present
cas, en què ab tot effecte exerceix jurisdicció lo
excel·lentíssim capità general no sie dels perme-
sos de dret, ni per constitucions de Cathalunya,
ni tinga qualitat alguna, per hont puga conside-
rar-se dit cas espectar a la milícia, perquè la mo-
neda que·s pretén que·s trega de Espanya, no
anava en terras enemigas, sinó a la república de
Gènova, que·s amiga y confederada de la coro-
na de Espanya, ni per dit procurador fiscal se
pretén lo commís de dita moneda, perquè aque-
lla se aportàs a terras enemigas. Per ço y altra-
ment, representant tot lo sobredit a vostra se-
nyoria, a qui especta lo procurar a que se
observen las constitucions de Cathalunya, offe-
rint donar informasió del sobredit, en quant
convinga, suplica sie de son servey exir al reparo
de dita contrafacció, per la observansa de dita
constitució, fent las diligènsias acostumadas fer
en semblants casos, lo que diem y suplican tant
conjunctim quam divisim et omni meliore modo
lo llegítim procurador // 8/4v // de dit capità
Gallo y dit curador, offici. Altissimus, et cetera.
Vidit, Pujol.

Oblata die XVI agusti MDCLXVIII in consilio, et ce-
tera. Et domini deputati intibus dominus audi-
torum computorum commisserunt predicta mag-
nificis assessoribus qui super supplicatis dhebite
provideant et relacionem faciam, et cetera.
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Joannes Argila, scriba major Generalis Cathalo-
nie.

12/1r B. Lo duch de Ossuna y de Ozeda, comte de
Ureña, loctinent y capità general.

Amatsa y fahels de la real magestat. Los diputats
y ohidors de comptes del General de Cathalu-
nya, en Barcelona residints. Havem vist lo me-
morial que per vostra part nos és estat presentat,
sobre haver feta extracció, lo dia de dos del co-
rrent mes de agost, dels officis de assessor, ad-
vocat fiscal y sos ajudants, y escrivà major y sos
ajudants, de la visita de la Generalitat de Catha-
lunya, en la conformitat que està disposat per sa
magestat. Y, havent sortejat en primer lloch de
la bossa de asessor de la visita lo magnífich doc-
tor Francesch Vidal y Roca, de la Reial Audièn-
cia, lo procurador fiscal de aquexa casa, després
de extret li ha posat excepció, pretenent que no
pot obtenir aquell per ser doctor de la Reial Au-
diència, y axí official reial ab jurisdicció, confor-
me lo que disposa la constitució; y, en obser-
vansa de aquella nos ha aparegut que·s passàs
avant a nova extracció de subjecte, declarant te-
nir lloch la excepció opposada per lo dit procu-
rador fiscal, y que al dit doctor Vidal y Roca li
impedeix el ser de la Reial Audiència. Per lo que
vos diem y manam que encontinent, rebuda
esta, fassau extracció de altra persona per a ser-
vir dit offici de asessor de la visita en lloch del
dit doctor Vidal y Roca, en observansa del que
havem acostumat en estas extraccions y lo que
sa magestat té sobre assò disposat. Dat en Bar-
celona, a XVII de agost del MDCLXVIII.

El marqués y conde de Ureña.

Vidit don Franciscus de Pons, cancellarius. Anto-
nius Reart.

Registrata. In curia locumtenencie, VI, foleo 1.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
qüentas del General de Cathalunya que pongan
en execución la orden arriba expressada.

12/2r A. Excel·lentíssim senyor.

Losb deputats y oïdors de comptes del General
de Cathalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència que per part de Joanc March, ciutedà
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de Barcelona, y Miquel Bayer, moliner de Riu-
dearenes, se us ha representat que dits March,
ab sentència proferida a relació del noble don
Miquel Pallarès, jutge de la règia cort, dea dos
de maig 1663, fou condemnat a servirb remant
en las galeras de sa magestat, que Déu guarde,
per temps de sinch anys; y dit Bayer, ab sentèn-
cia proferida a 21 de maig 1663, per lo procura-
dor general y assessor dels bescomptats de Ca-
brera y Bas, que semblanment fou condemnat
ha servir en ditas galeras per temps de sinch anys,
y que per haver acabat lo temps de sas condem-
nacions instassen als cabos de las galeras de Ser-
denya, a hont se troban detinguts, los donassen
llibertat, conforme la disposició per las generals
constitucions. Y, si bé dits deputats han instat,
per medi de son síndich, als cabos de ditas gale-
ras, traguessen y llibertassen als sobredits, per
ésser cumplits los sinch anys de sas condemna-
cions, ho han recusat, ab motiu de què lo temps
de las condemnacions de servir en galera se ha
de comptar del die que entran en ditas galeras, y
que, axí, comptant lo dit temps del die que los
dits entraren en ditas galeras, no havian passat
los sinch anys de ditas condemnacions. Y com
dita rahó no sie subsistent, per quant ab la cons-
titució 8, títol «De penas corporals», està ex-
pressament statuït que lo temps dels condem-
nats a galerac temporalment comença ha córrer
aprés de quinse diesd // 12/2v // de proferida la
sentència, attès que estan ja condemnats y detin-
guts per aquest effecte, y no està per ells de ser-
vir, y axí se veu que los sobredits han cumplert lo
temps de sas condemnacions; y per la constitu-
ció última de dit títol «De penas corporals» està
disposat que, si los cabos de las galeras, dins dot-
se horas aprés de requerits, no posan en terra lí-
berament als condemnats que hauran de cum-
plir son temps, degan los veguers o balles o altres
officials pèndrer per represàlia dos o quatre mo-
ros de ditas galeras, y si açò no aprofitava pren-
gan officials y ministres de ditas galeras, y aquells
detingan fins a tant que dits condemnats sien
posats en llibertat, obligant a dits deputats instene

se cumple lo disposat ab dita constitució. Per ço,
supplican a vostra excel·lència sie servit manar al
veguer y altres officials que, requerits per dit sín-
dich, capturen y detingan dits March y ministres
de ditas galeras segons disposa dita constitució,
fins a tant que dits condemnats sien posats en lli-
bertat, conforme se à acostumat fer en casos
semblants, que dits deputats ho rebran a singu-
lar mercè de la mà de vostra excel·lència.
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15/1r F

Loa consistori dels molt il·lustres senyors visita-
dors me ha ordenat participàs a vostra senyoria
com, avent vist y premeditat lo decret real de sa
magestat, que Déu guarde, sobre la reforma
dels gastos de la visita que, per part de vostra se-
nyoria, fou presentat a dit consistori als 18 de
agost proppassat, ha dubtat, ab parer de sos
magnífichs assesors, que dit real decret, en al-
guns caps de sa disposició, convinga ab las con-
suetuts de la present casa y ab lo capítol primer
del nou redrés de l’any 1599. Y que, per esta
rahó, se troban sas senyorias ab molta perplexi-
tat sobre lo que han de obrar en què no·s fasse
prejudici a la visita, per lo jurament prestaren de
observar dit capítol de Cort y consuetuts de la
present casa, troban que vostra senyoria no ha-
gués fet presentar a dit consistori dit decret, es-
perant que vostra senyoria, ab esta notícia, ma-
narà adverar lo convenient sobre dit reparo. Y,
en cas que algun encontre se considere, procu-
rarà aplicar los medis que millor aparegan per-
què no se interrompa la observança de dit capí-
tol ni·s prejudique a las ditas consuetuts, restant
en lo demés que no encontre ab ellas y disposi-
ció de dit capítol, molt prompte lo dit consisto-
ri per posar en execució dit real decret.

15/2r A

Lob consistori dels molts il·lustres senyors depu-
tats y oÿdors de comptes del General de Catha-
lunya me han ordenat digués a vostra senyoria,
en resposta del recado tingueren de vostra se-
nyoria lo die de 4 del corrent mes de setembre,
que ses senyorias no han advertit que lo real de-
cret presentaren a vostra senyoria encontre ab lo
capítol primer del nou redrés. Però, suposat que
vostra senyoria diu que à dubtat que dit real de-
cret, en alguns caps, convinga ab dit capítol pri-
mer, estimarà a vostra senyoria tinga a bé de
participar los caps que apar no convenen ab dit
capítol per a què, ab la notícia de aquell, pugan
resòldrer lo més convenient en observança dels
capítols de Cort y major benefici del General y
obligació de sos officis.

16r G

Laa reyna governadora

Illustre duque de Ossuna y Uzeda, primo, mi lu-
garteniente y capitán general.

En nombre de los diputados y oydores de qüentas
del General desse Principado y condados se me ha
presentado el memorial, cuya copia es la inclusa,
en que me supplican, por las consideraciones que
en él representan, mande escrivir a mi embaxa-
dor en Roma pida a Su Santidad o a la sagrada
congregación del Concilio para que los prebenda-
dos de essos Principado y condados, que se hallan
insaculados y sortearon en los officios de assessor y
abogado fiscal de la cassa de la Diputación, pue-
dan assistir en ella y gozar juntamente todos los
fructos y distribuciones de sus prebendas, hazién-
doseles presentes en sus iglesias mientras sirvieren
estos officios, en la forma y como la tienen conze-
dida los diputados y oÿdores de qüentas y visitado-
res ecclesiásticos. Y, antes de tomar resoluzión en
esta súplica, ha parezido encargar y mandaros os
informéys de lo que se hazía en esto en el tiempo
que los diputados nombravan sujetos ecclesiásticos
para estos officios, y si entonzes los hazían presen-
tes en sus iglesias a los que se hallavan prevenda-
dos, y me lo avissaréys y de lo demás que hallàredes
y se os offreziere y pareziere en esta pretensión,
para que, entendido, tome la resoluzión que con-
venga. Datado en Madrid a 30 de agosto 1668.
Yo, la reyna. Don Didacus de Sada, secretarius.

Al virrey de Cataluña

21/1r A

Losb molt il·lustres senyors deputats me han or-
denat digués a vostra senyoria, en resposta del re-
cadoc reportà, de orde de vostra senyoria, lo
magnífich procurador fiscal de la visita que han
vist lo real decret y constitucions, capítols de
Cort que en ell se mencionan. Y, havent conside-
rat lo que en ells se disposa, apar a ses senyories
que dit real decret no discorda ab los números 14
y 16 del capítol I del nou redrés, perquè, encara
que lo capítol I diu que los deputats hagen de gi-
rar al regent los comptes les quantitats que orde-
naran los visitadors, però dita disposició ha de és-
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ser regulada arbitrio boni viri al que serà necessa-
ri per a fer dita visita. Y així, havent acudit los de-
putats a sa magestad, que Déu guarde, per a què
arbitràs lo que seria necessari per a fer dita visita,
com és estada servida fer-ho ab dit real decret, no
apar encontra ab dit capítol. Majorment que en
lo any 1642, volent los senyors deputats donar
bona forma als gastos de la visita ab parer de al-
gunas personas dels staments, los aparegué que
ab sis mília lliuras hi havia bastantment per tots
los gastos y salaris de la visita. Y, havent-se assò
representat als senyors visitadors de dit trienni,
se adheriren ab dit parer, acceptat que hi hagués
un ajudant de assessor, dos portalers, un calcula-
dor, a més dels oficials havia aparegut ésser ne-
cessaris a dits senyors deputats y personas per los
afers de la visita. Y que lo encenedor de foch y es-
combrador fossen diferents, los salaris dels quals
officials, compresas ditas sis mília lliures, no po-
dia encara importar mil lliuras, ab què se veu lo
que sa magestad à manat se donàsa per la visita és
bastant per los // 21/1v // gastos de aquestab. Al
que disposa lo número 16 de dit capítol I tam-
poch apar se encontra ab dit real decret, perquè
[...] sa magestad, a petició dels deputats, à pogut
arbitar quins officials són necessaris per los affers
de la visita, essent axí que dit real decret se con-
formàs ab lo que aparega a dits senyors deputats
y visitadors del trienni 1641. Y, desigant ses se-
nyories facilitar lo curs de la visita, considerant
que las mil lliuras del taixat de compte de co[...]
y menut és la major part, és menester en los tres
mesos de la offensa, han resolt girar al regent los
comptes las 500 lliures, sous vostra senyoria de-
mana a compte de co[...] y menut per major ex-
pedició dels negocis de la visita.

21/2r Loc consistori dels molt il·lustres senyors visita-
dors me han ordenat digués a vostra senyoria,
en conformitat del que fou servit significar-los
en la resposta de 7 del corrent mes de setembre,
que lo motiu que tingué dit consistori per a re-
presentar a vostra senyoria lo dubte sobre lo real
decret fou la constitució 16 de les Corts del any
1599 y lo capítol 5 del nou redrés de dit any. Y
que lo dit dubte, ab parer de sos magnífichs as-
sessors, funda en la disposició del matex capítol
1 de dit nou redrés, en los números 14 y 16, ab
la qual y ab les consuetuts observadas inconcus-
sament per les visites antecedents de la present
casa, literalment dit real decret discorda. Ab
què, ab esta declaració, podrà vostra senyoria
servir-se manar disposar y resòldrer lo més con-
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venient en observansa de dita constitució, capí-
tols de Cort y consuetuts de la visita de la pre-
sent casa, y que axí ho espera dit molt il·lustre
consistori del zel y atensió de vostra senyoria.

21/3r Diea mercurii vigesima sexta mensis septembris
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesi-
mo sexagesimo octavo. Barcinone.

Los molt il·lustres senyors visitadors instructors
de processos del General de Cathalunya delibe-
raren que, de part de aquest molt il·lustre con-
sistori, se represente als molt il·lustres senyors
deputats de dit General sien servits deliberar y
manar girar, de peccúnies de la Generalitat, a
don Francisco Vila, servint lo offici de regent
los comptes del General de Cathalunya, sinch-
centes lliures a bon compte del que se offerirà
gastar per dita visita. Y, perquè la present deli-
beració tinga son degut effecte, deliberaren que
aquella sie notificada a dits molt il·lustres se-
nyors deputats per lo magnífich Francisco Sen-
just y Pagès, donzell, procurador fiscal de la
present visita. Joseph de Llenes, visitador fiscal.
Don Joan de Jossa, visitador. Lo doctor Anton
Morell, visitador.

Scriba major visite Generalis Cathalonie Bona-
ventura Torres, notarius publicus Barcinone.

21/4r Excelentísimob señor.

Los diputados y oidores del presente principado de
Cathalunya dizen y representan a vuestra exce-
lencia que han entendido que en los libros de los
officios de las galeras de Espanya habita una car-
ta o decreto de su magestad, que Dios guarde, en
que ordena que los condenados a galera por vida
con estar en ella diez años hayan cumplido su
pena. Y como en las galeras de Cerdenya haya al-
gunos condenados por vida, por tanto, estimarán
a vuestra excelencia dichos diputados y oidores y le
suplican se sirva mandar a quien tocare de dichos
officios les de una copia authéntica de dicha carta
o decreto, por ver con esse exemplar si podrían al-
cansar de su magestad otro decreto para las gale-
ras de Cerdenya, como haya la misma razón, que
lo tendrán a muy particular favor de la mano de
vuestra excelencia.

Don Juan de Áustria
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Por quanto su magestad, Dios le guarde, ha sido
servido de mandarme scrivir el despacho del the-
nor siguiente:

«Don Juan de Austria, mi hijo, de mi Consejo de
Estado, mi governador general de todas mis ar-
mas marítimas, mi lugarteniente y capitán gene-
ral.

Estevan Perayre, natural de Corbera, en Rosse-
llón, forçado en mis galeras de España, me a re-
presentado fue condenado a ellas por toda la
bida, que a más de diezyséis que sirve al remo y
está inpedido y inútil para continuar, suplican-
dome por esto mandarse darle livertad, con cuya
ocasion a parecido deciros tengo resuelto que las
penas de galeras de toda la vida se e<s>ntiendan
por diez años, como lo declaran las leyes, y que en
casso de comutar sentencia de muerte a galeras
sea por el mismo tiempo. Y que, si bien esto se
e<s>ntiende sólo en Castilla, todavía atendiendo
a que la raçón de piedad es una misma para los
de las coronas de Aragón y la [...], de donde en-
tran muy pocos en galeras, e resuelto tamvién se
entienda con ellos lo mismo, pero con calidad que,
cumplidos los diez años en que les comuto la pena
de por vida y dándoles livertad, no puedan entrar
no sólo en el lugar que ubieren cometido el delito,
pero ni en la provincia de donde el lugar fuere,
pena de la vida. En esta conformidad os encargo
lo hagáis executar, dando para ello las órdenes
que convengan. Nuestro Señor os guarde como de-
seo. De Madrid, a diezyocho de agosto de mill y
seiscientos y cinqüenta y tres. Yo, el rey. Por[...]
del rey nuestro señor doctor Luís Deoyango.»

21/4v Por tanto, para que la preincerta orden de su
magestad tenga la devida execución y compli-
miento, encargamos y ordenamos al conde de Li-
nares, gentil ombre de la cámara de su magestad
y capitán general de la escuadra de galeras de
Spaña, de las necessarias para que la real decla-
razión y resolución que su magestad es servido to-
mar, de que las condenaciones a galeras en[...] se
entienda por diez años, y que a Estevan Perayre,
que a diezyséis años que está en ellas, se le de liver-
tad, se cumpla y execute en la conformidad que su
magestad lo declara, quedando este despacho ori-
ginal en los [...] reales dellas. Dada en Barcelona
a seis de septiembre de mill y seiscientos sinquenta
y seis. Don Juan. Juan Bautista Arespacochaga.
El conde don Miguel de Navona, en los oficios del
sueldo para que se dé entero cumplimiento a lo
que su magestad y su alteza mandan se tome la
raçón destas órdenes y el original passe a la Con-
taduría. Palamós a veinteydos de stiembre de mill
y seiscientos y cinquentaytres. El conde don Mi-
guel.

El rey.

Marqués del Visso y de Bayona, pariente, mi capi-
tán general de las galeras de España.

En carta de quince de abrill dois qüenta que el
auditor de essas galeras os ha representado que,
por differentes ordenes mías, está<s> declarado
que la condenación de galera de por vida no se
entienda a más que a diez años, que los desta cali-
dad a subcedido cometer excessos y delitos de que
resulta hecharles nuevas condenaciones, y, sin em-
bargo, de ellas se ponen en livertad cumplidos los
diez años, en que teméis por de justicia que se les
de con digna pena a sus excessos, con que se les ce-
ñirá más y experimentarán el castigo según las le-
yes y bandos. Y, con acuerdo de mi Consejo de
Guerra, a parecido adbertiros que, conforme a
justicia, las condenaciones que se hizieren por
muchos delitos se deven cumplir no obstante haver
passado el tiempo de la primera condenación
aunque sea por diez años. Y, assí, declaro y os
mando déis la orden combeniente para que assí se
execute y que se note este despacho en los libros rea-
les. De Aranjués, a dose de mayo de mill y seiscien-
tos sesenta y seis. Yo, el rey. Por mando del rey
nuestro señor Juan Bautista Arespacochaga.

Son copias de las que estan en los libros de los oficios
de la regiduría y contaduría de las galeras de Es-
paña, con quien concuerdan y assí lo certificamos.
Juan Manuel Moreno, //21/5r // contador de las
dichas galeras por el rey nuestro señor, y Jayme
Alemán, oficial mayor de la veeduría, que por
ausencia y nombramiento de Juan Sanzaioyan-
guren, veedor assimismo dellas por su magestad,
sirvo dicho officio. Fecha en Barcelona a veinte y
quatro de septiembre de mill y seiscientos sesenta y
ocho. Juan Manuel Moreno. Jayme Alemán.

23/1r B

Ihesúsa, Maria, Joseph. En lo fet consultat per
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya y sos comp-
tats als asessors y advocat fiscal de dit General y
als doctors aplicats infrascrits açerca la appre-
hensió feta de una quantitat de reals de vuit y al-
tre moneda castellana, juntament ab different
plata obrada que se trobà en la regonexensa de
la galera patrona de la sereníssima repúblicab de
Gènova, las quals coses se avien entregat al ca-
pità de aquella, anomenat Hipólito Gallo, en
differents parts dels regnes de Castella y Valèn-
cia per a consignar a differents personas en la
ciutat de Gènova. La qual apprehensió y rego-
nexensa fou feta per los ministres de la Capita-
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nia General del present Principat ab orde exprés
del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità ge-
neral, procehint en aquest fet com a capità ge-
neral. Y, axí matex, si los demés procehiments
fets en la Capitania General respecte de las coses
appresas y seguestradas y contra dit capità Gallo
encontran ab las constitucions de Cathalunya,
de manera que degan dits molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors del General de Cathalunya
per rahó de sos officis opposar-se a dits fets y
procehiments, vista la supplicació donada a dits
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes per lo llegítim procurador de dit Hipó-
lito Gallo instant que se servescan exir al reparo
de dita contrafacció; vista la còpia dels procehi-
ments fets en lo tribunal de la Capitania General
del present Principat, vista la constitució 7, que
comença «Statuïm y ordenam», títol «De offici
de //23/1v // de alcayts y capitans y altres aplica-
bles»; vist tot lo demés que se avia de vèurer.

Attès y considerat que, segons las paraulas for-
mals de dita constitució 7, se disposa que los ca-
pitans de guerra, en generals com particulars,
no usen ne usar puguen de jurisdicció alguna
sinó en quant de dret e per constitucions los és
permès, axí que lo excel·lentíssim senyor capità
general no pot usar de jurisdicció alguna sinó en
quant de dret y per constitucions li és permès,
donant en aquest cas de no usar los capitans, axí
generals com particulars, de jurisdicció absolu-
tament (en) la constitució per dret municipal de
Cathalunya, lo dret comú, que en aquest Princi-
pat se entén per lo civil o romà. Y com lo dit
dret romà o civil no·ls permeta usar de jurisdic-
ció alguna ab los que no són stipendiats, con-
templació [...] la guerra per sa magestad, que
Déu guarde, y esta prohibició de usar de juris-
dicció sie per paraulas negativas, las quals no ex-
ceptuan cas algú, de més a més anyadida la
[...]ció del tot, en la ley 1, cod. «De officio ma-
gistri militari», la qual d’esta naturalesa és ex-
clusiva, etiam de ca[...] mínims, sens que puga
suffragar a la pretenció del procurador fiscal de
la Capitania General, lo diu, que dit capità Ga-
llo no és provincial, sinó vassall de dita sereníssi-
ma república de Gènova, com la rahó de no es-
tar subjectes los provincials al excel·lentíssim
capità general són e sie per no estar stipendiats,
de manera que sols lo allistar-se ab sou en los lli-
bres de sa magestat los suppose a la jurisdicció
del capità general o que sien vassalls de ene-
micha.

Attès, axí matex, y considerat que lo dit capità
Gallo no està subjecte a la Capitania General
per rahó del delicte que pretén lo procurador
fiscal de aquella que à comès, trahent y appor-
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tant-se’n moneda y altres coses prohibides tràu-
rer // s.n.r // dels regnes de Castella y València
per bandos o cridas en dits regnes publicadas,
per quant, en virtut solamenta de ditas prohibi-
cions dit pretès delicte no és militar, sinó comú,
perquè per qualsevol persona comès seria delic-
te y no té dependència alguna de la guerrab,
com és de vèurer en un cas semblant de aquell,
que, encara que sie stipendiat y frauda als vecti-
gals y tributs dels quals se sustenta la guerra, la
coercició toca als jutges civils y no als militars.
Majorment feta la pretesa extracció de moneda
per un vassall de una república amiga y en
temps de pau ab los demés prínceps de la Euro-
pa, exceptat lo turch. Y que, encara que lo tri-
bunal de la Capitania General estiga en posses-
sió de exercir jurisdicció en qualsevol matèria de
contrabando, com dit contrabando se aje sem-
pre entès y practicat respecte dec contractar ab
enemichs de sa magestat, lo qual perill cessa en
lo present cas sens que obste un exemplar en
contrari que se allega fet en lo any 1663d, per
quant és modern no és aplicable, no consta ne
ajen tingut notícia los molt il·lustres senyors de-
putats. Y, en tot cas, en quant encontra ab usat-
jes, constitucions y capítols de Cort, és tingut
per abús y és anul·lat y invalidat per la constitu-
ció 7, més avant, títol «De observar constitu-
cions» y altres, per lo que no se pot tràurer en
conseqüència.

Attès, axí matex, y considerat que, per quant
dels matexos procehiments fets per lo tribunal
de la Capitania General, en lo fet consultat, no
consta que tinga dit tribunal particular comissió
per a procehir contra los extractors de moneda
de or y plata dels regnes de Castella y València,
y menos que en dits regnes còrrega dita prohi-
bició per compte dels officials de guerra, antes
bé //s.n.v //resulta de dits procehiments que, as-
senyaladament, en lo regne de València lo
occórrer a dita extracció és de[...] Ballia Gene-
ral. Y las prohibicions fetas de dita extracció fo-
ren a instància del procurador patrimonial de
dita Ballia y de ditae commissió avie de citar
sal[..]an per a vèurer si encontra ab differents
constitucions col·locades sots lo títol «Que no-
vells officials no sien posats» y altres, com sia
cert que aquell official que és creat ab més o
menys jurisdicció de la que li toca se diga official
nou.

Attès, axí matex, y considerat que al excel·len-
tíssim llochtinent, ab lo modo y forma permès
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per nostres constitucions y altres drets munici-
pals, li toca castigar los delictes que se cometen,
encara que sien per persones extranyes, per lo
que dit pretès delicte no restarie impunit ni de-
fraudat lo real patrimoni per falta de persona
que pogués conèxer aquell, antes bé lo voler-se
immiscuir lo tribunal de la Capitania General és
disminuir la jurisdicció del llochtinent general.

Attès, axí matex, y considerat que, no obstant
que per dits respectes y altres, lo dit capità Gallo
puga opposar la excepció declaratòria de fer y
valer-se de altres remeys ordinaris, assò no im-
pedex lo remey subsidiari de la contrafacció, per
ésser més pingüe. Y, particularment, que se’n
valegan y ne usen los molt il·lustres senyors de-
putats, com sien legítims contradictors en tots
los negocis públics pertanyents al Principat, y
assenyaladament, per la observança del dret
municipal, opposar-se a contrafaccions, del que
se inferex que no hi à constitució ni disposició
ni dret que, en lo present cas, tribuesca jurisdic-
ció al excel·lentíssim capità general ni impedes-
ca als molt il·lustres senyors deputats //23/3r //
exir al reparo de la contrafacció. Per ço y altres
cosas atteses, són de vot y parer que dits molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors de comptes,
per rahó de sos officis, tenen obligació de oppo-
sar-se als dits procehiments respectivament fets
per lo tribunal de la Capitania General y contra-
facció de aquells resultants, segons la forma que
las constitucions, capítols, usos y costums del
General disposan y ordenan observar-se en
semblants casos.

Monserrat, assessor. Sabater y Gleu, assessor. Va-
lencia, consulens. Jofreu, consulens. Josephus Cos-
ta, consulens. Figuerola, advocatus fiscalis Gene-
ralis Cathalonie. Bru et de Olzina, consulens.
Costa, consulens. Vilaplana, consulens.

23/2r ...a perb lo corredor. Y, altrament, dita exortació
no podia impedir los effectes de la intel·ligènsia
de dits capítols per la observança, ni tenir més
forsa que de consell y exortació, ni donar lley al
molt il·lustre consistori en cosas no expressadas
literalment en capítols de Cort.

Attès y conciderat que la Cort ha regonegut és-
ser de major benefici y utilitat al General lo
arrendar sos drets que lo administrar-los y
col·lectar-los per sos officials, y que, de la rela-
ció del corredor, consta que ha subastat, per lo
temps acostumat, las bollas de Barcelona y ma-
jor part de las foranas y dret de General, y que

no ha trobat dita competent al respecte del que
estavan arrendades y arrendats en lo trienni prò-
xim passat, no obstant és passat ja lo termini, y
que lo últim del mes de juny proppassat estigué
lo molt il·lustre consistori des de quatre hores
de la tarda fins cerca las deu de la nit en la casa
del General per fer dits arrendaments, invitant
als visitadors ab differents quantitats de axaus,
fins arribar a publicar que qui·s posaria en dita
dels drets del General de vint-y-sinc mília lliuras
se’ls donarian mil lliuras de axaus, y no fou pos-
sible trobar qui acceptés dita offerta ni digués
dita alguna en las demés bollas furanas, perquè
dit corredor, ab orde de dits molt il·lustres se-
nyors deputats, offeria dits axaus dient eran
aquells al report, explicant que si alguna perso-
na offeria donar la mateixa dita ab menors axaus
no jurava lo primer licitador dits axaus.

Attès y // 23/2v // conciderat que los corredors
attestan y fan relació offerir-se dits axaus en la
forma que acostumava antes practicar-se en la
present casa, se trobarien competents y molts li-
citadors, de tot lo qual [...]ment se pot tèmer
que, si·s continuave dit nou modo de dar axausa,
no trobaria lo General ditas competents en dits
arrendaments y auria de encarregar-se de la ad-
minstració de dits drets, com vuy actualment ja
corren per son conpte, en gran prejudici de la
Generalitat, que·s previngué al capítol 4, pàgi-
nes 9 y 10 dels Quatre Senyals y en la [...] de las
Corts del any 1599, affectant la Cort, per tots
los medis possibles, se procurés en arrendar-los,
per ço són de vot y parer que poden y deuhen
los il·lustres senyors deputats, en los dits arren-
daments, [...]nar los exaus arbitrio boni viri,
com no sian [...] y clandestins, sinó manifestats
y publicats per lo cor[...] ab aquella moderació
y prudència que·s pròpia y [...] de un bon admi-
nistrador. Y axí ho sentan salvo semper, et cetera.
Als 2 de juliol 1668.

Guient, assessor. Llampillas, fisci Generalis advo-
catus. Devalda, consulens. Braço, consulens. Mo-
lins, consulens. Campderros, assessor. Ribera,
consulens. Hieronymus de Ferrer, consulens. Por-
tell, consulens.

23/4r C

Deb los censales de las haziendas confiscadas se ha-
lla deviendo esa casa diferentes cantidades, assí y
porque estas estan aplicadas por la fábrica del
nuevo palacio, a donde, a crédito mío y sobre mi
palabra, se ha trabajado y trabaja muchos días
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ha, será muy conveniente y del çelo de vuestra se-
ñoría dar orden para que se paguen, siendo este
//23/4v // dinero de su magestad, no deve esperar
ni correr con la formalidad de los demás acrehe-
dores, como se hizo en tiempo del marqués de Mor-
tara, y lo escusaron los anteçesores de vuestra seño-
ría, dando una suma considerable para este
mismo efecto. Guarde Dios a vuestra señoría mu-
chos años. Barcelona, 18 de octubre 668. Duque
de Ossuna y conde de Ureña.

23/5r Excel·lentíssimsa senyors.

Los deputats y oÿdors del principat de Cathalu-
nya diuhen y representan a vostra excel·lència
que, per part del capità Ipòlito Gallo, que·u era
de una galera patrona de la república de Gèno-
va, se’ls ha representat que, havent dit Gallo en
diferents parts del regne de Castella y València
carregat diferents quantitats de reals de vuyt y
plata obrada per consignar en la ciutat de Gèno-
va a diferents personas, trobant-se ab dita galera
en lo port de la present ciutat, se li féu aprehen-
ció de dits reals de vuyt y plata obrada per los
ministres de la Capitania General per orde de
vostra excel·lència, proseguint en dit tribunal a
la causa del commís de dits reals de vuyt y plata
obrada. Y com per diversas constitucions y, en
particular, en la constitució setena, títol «De of-
fici de alcayts, capitans y altre gent de guerra»,
se disposa que los capitans de guerra, axí gene-
rals com particulars, no usen ne usar pugan ju-
risdicció alguna sinó en quant de dret o per
constitucions los és permès, y no·y hage disposi-
ció de constitucions ni dret comú que en lo dit
cas del comís de dittes cosas de dit capità Gallo
tribuesca jurisdicció al tribunal de la Capitania
General, per procehir a la causa de aquell, per
no ésser cosa de guerra ni dependent de ella, y
axí lo procehir dit tribunal en dita causa no es-
sent dit Ipòlito Gallo soldat istipendiat de sa
magestat, que Déu guarde, sinó capìtà de una
galera de la república de Gènova, és contra la
disposició de dita constitució setena, per so y al-
trament a vostra excel·lència, com a lloctinent
general, suplican los deputats que sie //23/5v //
servit revocar y manar al tribunal y officials de la
Capitania General revoquen tots los procehi-
ments fets en la causa de dit commís y no passen
avant en aquella y, axí mateix, que sia servit
remètrer y manar remètrer las parts juntament
ab los procehiments al Concell Real criminal y,
juntament, entregar y manar entregar los dits
reals de vuyt y plata hapresa al noble regent la
real tresoreria, lo qual los tinga pro manifesto
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Curie fins sia administrada justícia, salvo lo dret
als interessats en lo modo y forma que disposan
las generals constitucions de Cathalunya, que
de aquex modo se repararà y·s darà remey a di-
tas contrafaccions, lo que rebran a singular grà-
cia y favor de la mà de vostra excel·lència.

24/1r E

Excel·lentíssima senyor.

Ab altre recado per part dels deputats y oÿdors
del General de Cathalunya se representà a vos-
tra excel·lència la contrafacció de las generals
constitucions y altres drets de aquest Principat
feta per lo tribunal y ministres de la Capitania
General en la aprehenció de una partida de reals
de vuyt y plata obrada en la galera patrona de la
república de Gènova, capità de ella Ipòlito ga-
llo, qui carregà aquells en los regnes de Castella
y València ab pretexto de haver caygut en com-
mís, conforme las lleys y statuts de dits regnes,
que prohibeixen extracció de plata, axí obrada
com en moneda, per quant en la constitució se-
tena, títol «De offici de alcayts y capitans y altre
gent de guerra» se disposa que los capitans de
guerra, axí generals com particulars, no usen ni
usar pugan de jurisdicció alguna sinó en quant
de dret o per constitucions los és permès, essent
axí que no·y ha disposició de dret ni constitu-
cions que en lo dit cas del dit commís tribuesca
jurisdicció al dit tribunal, per no ésser cosa de
guerra, dependent d’ella ni cosa de contraban-
do, ni tampoch ésser lo dit Gallo soldat, ni sti-
pendiat de sa magestat, que Déu guarde, ab què
lo haver prossehit a la dita aprehensió y causa de
commís dit tribunal encontra ab la dita consti-
tució set y altres aplicables, y se suplicà a vostra
excel·lència fos de son servey manar al tribunal y
ministres de la Capitania General revocassen
tots los procehiments fets en la causa de dit
commís y no passassen avant en aquella y, sem-
blantment, manàs las parts y causa remètrer al
Real Concell criminal y, juntament, manar en-
tregar los dits reals de vuyt y plata obrada al no-
ble regent la real thesoreria, conforme més llar-
gament està //24/1v // contengut en dit recado.
Y com dits deputats y oÿdors, per rahó de sos
officis, tingan obligació de cuydar de la ob-
servància de las generals constitucions, altre ve-
gada suplican a vostra excel·lència extrajudicial-
ment lo matex que en lo dit recado se
representà y·s suplicà a vostra excel·lència, per
lo reparo de dita contrafacció y observança de
dita y altres generals constitucions y drets de
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Cathalunya, del que, ademés que és conforme a
la disposició de ditas generals constitucions, dits
deputats ho rebran a singular mercè de la mà de
vostra excel·lència.

24/2r B

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, responent al billet que vostra
excel·lència és estat servit manar scríurer a 18
del corrent acerca de què se pagàs les quantitats
se deuen de pencions de censals se fan a perso-
nes que tenen asiendas confiscadas per sa ma-
gestat, que Déu guarde, diuen que sa intenció
sempre és estada y és acudir a tot lo que sia del
servey de sa magestat y de vostra excel·lènciab. Y
en eixa conformitat, des del punt reberen dit
bitllet, han procurat mirar lo que·y havia en la
matèria y informar del stat de aquella per a po-
der servir a vostra excel·lència ab puntualitat de-
sitjan, y haurian des de luego cumplit lo que
vostra excel·lència los manà a no trobar-se tant
exausta de pecúnias y carregada de acreadors, a
qui, per causa de las calamitats passades, se’ls
deuen moltas pencions, essent la major part is-
glésias y altres obras pias y personas particulars y
molt necessitadas. Y, així, continuan lo mirar lo
que·s deu, procurant allanar totas difficultats
per a servir a sa magestat y a vostra excel·lència,
confiant del zel y grandesa de vostra excel·lència
serà servit tenir a bé de què per ara lo General
no hage de pagar per enter tot lo que·s deu,
perquè se puga acudir als gastos precisos del
General y pugan dits deputats donar algun ali-
vio als acreadors, que dits deputats desigen per
ésser cosa tant justa, y averiguada la matèria del
tot, quant antes, tornaran resposta a vostra ex-
cel·lència.

25/1r Lac reyna governadora.

Dipputados.

Haviendo entendido por la carta de tres de éste los
que havéys sido extractos para los officios de dip-
putados y oydores de qüentas del General desse
Principado y condados por el triennio corriente,
me ha parezido significaros que he holgado saber-
lo y que quedo en segura confianza que en el exer-

cicio de dicho offiçio os havréys con el zelo y atten-
ción al servicio del rey don Carlos, mi hijo, y be-
nefficio dessa provinçia, que debo esperar de vues-
tras obligaciones y con particular memoria a
favorezeros, como lo experimentaréys en todo lo
que se offreziere. Datada en Madrid a XXII de
agosto MDCLXVII. Yo, la reyna.

Don Christoforus Crespi, vicecancellarius. Don
Didacus de Sada, secretarius. Vidit don Petrus
Villacampa, regens. Vidit Exea, regens. Vidit Vi-
losa, regens. vidit don Georgius de Castellvi. Vi-
dit don Antonius Ferrer.

25/1v Nobles y amados diputados de la Generalidad de
Cataluña y condados de Rosellón y Zerdaña

25/2r H

Hea visto lo que vuestra señoría responde en orden
al pago de los censales que deve esa casa de las ha-
ciendas confiscadas y no puedo dejar de bolver a
deçir a vuestra señoría que todo lo que es de su
magestad deve preceder a los demás pagamientos,
y más quando es para aplicarlo en cosa tan de su
real servicio como la continuación del nuevo pa-
lacio. Pues, por no haver // 25/2v // ni un real ni
un maravedí, se deba de pagar a los oficiales y
maestros y se a alzado la mano de algunas otras.
Y, así, conviene mucho que en esto tome vuestra
señoría luego resolución en que se libre una canti-
dad considerable, pues los demás acrehedores de-
ven esperar y vuestra señoría anticipar este efecto,
como lo espero de su çelo. Dios a vuestra señoría
guarde. Barcelona 23 de octubre 668. Duque de
Ossuna y conde de Ureña.

25/3r B.

Dieb vigesimo primo mensis octobris anno a Nati-
vitate Domini milessimo sexcentesimo sexagessi-
mo octavo.

Ego, Jacobus Calbet, notarius publicus ac civis
Dertuse, noviter provisus per excelentissimum do-
minum Gasparem Telles Giron Gomes de Sando-
val Enriques de Ribera, duce de Ossuna et de
Uzeda, pro regens ac capitanum generalem in
presenti principatu Cathalonie, interim ac du-
rante beneplacito sue magestatis de officio depu-
tati localis presentis civitatis Dertuse et eius co-
llecte, ut constat in et cum regio privilegio in
pergameneo escripto, manu sue excelencie firma-
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to, sigillo regio impendens, omnibus cum signo de
registrada et aliis debitis et assuetis solempnitati-
bus more Regie Cancellerie expediti, datto in vi-
lla de Arenys de Mar die sexta presentis mensis oc-
tobris, dicta die, gratis, et cetera, constituo et
ordino procuratores meos certos, et cetera, ita
quod, et cetera, Emmanuelem de Arraiça, ma-
jordomum tormentorum Cathalonie, et Petrum
de Arraiça, scriptorem, in civitate Barcinone re-
sidentes, absentes, et cetera, omnes simul et quem-
libet eorum in solidum ad, videlicet, pro me et no-
mine meo, comparendum coram admodum
illustribus dominis deputatis Generalis Cathalo-
nie et dominis auditoribus compotorum eiusdem
Generalis et sui dominacioni posessionem per me,
dicta die decimo //25/3v // quinto presentis men-
sis et anni, adeptam de dicto officio deputati lo-
calis renunciandum et dictam renunciacionem
admiti, petendum instandum et requirendum et
supradictum privilegium dictis illustribus depu-
tatis et auditoribus compotorum presentandum
et in illorum, per solitum juramentum, de bene et
legaliter me habendo in dicto officio, prestandum
de reddendo veridicam racionem de omnibus
fraudibus et alia faciendumque per antecessores
meos solita sunt fieri et inde obligaciones quas-
cumque faciendum et firmandum personamque
et bona mea, tam quam pro debiti fiscalibus et re-
galibus obligandum et quibusvis juribus renun-
ciandum et signantes foro proprio cum submissio-
ne fori dicti Generalis Cathalonie ac dictorum
dominorum deputatorum eorumque curie seu
consistorii, coram quibus me, tam in persona
quam in bonis dicti procuratores seu alter eorum
me submittere et supponere possint seu possit nec-
non sacramentum et homagium ore et manibus
comendatum juxta usaticos Barcinone et consti-
tuciones generales Cathalonie prestandum fide-
jussores quoscumque, dandum eosque et eorum
bona indempnes et indempnia super me et bonis
meis, servandum et servare promitendum et inde
instrumenta que [...] cum dictis et aliisquibus
suis clausulis et cauthelis necesariis et opportunis
[...] //26/1r // et consuetudinem domus et scriba-
nie Deputacionis Generalis Cathalonie jura-
mento roboratis faciendum et firmandum, et ad
omnia et singula supradicta substituendum, et
cetera. Et demum, et cetera, promitto habere rat-
tum, et cetera, et non revocare, et cetera, sub bo-
norum et jurium meorum omnium obligacione,
et cetera. Actum Dertuse, et cetera. Testes sunt
Josephus Colomer et Petrus Cleries, notarius, cives
Dertuse.

In quorum fidem ego, Jacobus Calbet, civis Der-
tuse, apostolica et regia ac ipsius civitatis auctori-
tatibus notarius publicus Dertuse, hic me subscri-
bo et meum solitum quo utor appono sig(+)num.
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26/1r A

Doñaa Emerenciana de Semenat me ha dado el
memorial que remito con ésta a vuestra señoría, a
cuya pretensión no puedo escusar y interponerme,
deseoso de que por este medio consiga lo que solici-
ta, porque se halla en mucha nezesidad y enpeños,
pudiendo asegurar a vuestra señoría que todo lo
que hiciere en esta parte será para mi de mucha
estimación, como lo experimentará // 26/1v //
vuestra señoría en las ocasiones que me diere para
ello. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Echo (en) Barcelona 28 octubre.

Cónstame que esta señora está con grandes aprie-
tos y así estimaré mucho a vuestra señoría que se le
de satisfacción de lo que se le debe, con que a mi
me ará vuestra señoría un particular [...] por lo
que lo verá. Duque de Ossuna y conde de Ureña.

26/2r Dona Emerenciana de Samenat y de Toralla

A

Excelentísimob señor.

Doña Emerenciana de Sanmenat y de Toralla
dize que se le estan deviendo desiocho penciones de
un senso que la Diputación le haze todos los anyos
de setenta libras de pención y, hasí, suplica ha vu-
selencia sea servido mandar que se le pague dicha
cantidad, que lo estimará a particular favor de
la grandesa de vosalencia.

26/3r A

Excel·lentíssimc senyor.

Los deputats y oÿdors del General de Cathalu-
nya, responent a un billet que vostra excel·lèn-
cia és estat servit manar fer-los a 18 del corrent
més y any acerca de las pensions dels censals
confiscats, diuen y responan a vostra excel·lèn-
cia que han mirat y premeditat la dita demanda
que vostra excel·lència és estat servit fer y las dif-
ficultats que a aquella contenia y han trobat
que, per sentèncias de visita, és estat prohibit al
consistori poder pagar als acreadors que apare-
xaria al consistori y ordenat que, de aquí al de-
vant, pagassen als acrehadors segons sa anterio-
ritat o bé que·s cercàs igualtat entre ells. La qual
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sentència de visita, si bé a bert y parer de vuyt
doctors del Real Consell fou declarada que lo
consistori no tenia obligació de servar-la, em-
però, ab lo vot y parer que en escrits feren, ad-
vertiren al consitori la olbligació que tenia de
pagar als acrehedors segons sa anterioritat y que
no podia fer gratificació alguna en la paga dels
censals, pagant als posteriors y deixant als ante-
riors, inseguint en això la disposició de dret
comú, que disposa que·ls administradors deu-
han pagar als acrehedors segons sa anterioritat
de crèdit y no poder pagar als posteriors deixant
los primers. Y, així mateix, an vist y advertit que
la casa de la Deputació està molt carregada de
acrehedors censalistas als quals se deuhan mol-
tas pencions, los quals n’i ha part que són molt
pobras y necessitats, que han de víurar de las
pencions que·ls deu lo General, y molts altres
que són iglésias, pios sufragis y altres causas
pias, que, per no pagar-los lo General, no·s po-
den cumplir ni fer-se. Y que, per estar exausta la
casa de la Diputació, és impossible poder acudir
a la paga de las pencions se’ls deuen, totas las
quals rahons obstan y obstavan per a què lo
consistori pogués condecendir per complir a la
demanda de vostra excel·lència, puix, per haver
succehit sa magestat, que Déu guarde, a dits
censals, en virtut de la confiscació ha succehit a
privada persona y no té més dret en la exacció
de aquells, segons disposició de dret, que tenian
y tindrian vuy a no haver delinquit los duenyos
de aquellas. Y així apareixia que las pencions
dels censals que vostra excel·lència demana eran
compresas sots la dita sentència, vot y disposició
de dret que se pagassen igualment y del mateix
modo, y quant se pagavan als demés acrehe-
dors, particularment //26/3v // no sent dels pri-
mers censals que·s crearen y veneren per la casa
de la Deputació.

Emperò, per quant lo consistori desitja acudir al
servey de sa magestat, que Déu guarde, y al gust
de vostra excel·lència, ha deliberat per ara se
done a vostra excel·lència dos mil lliuras en paga
y satisfacció a bon compte de las pencions cessas
de dits censals confiscats que tocan a sa mages-
tat, que Déu guarde, perquè vostra excel·lència
ordene y mane fer-ne lo que li aparexerà. Y sup-
plican a vostra excel·lència sia de son servey te-
nir a bé que las demés pencions que·s deuhan
de dits censals no·s paguen per ara fins y a tant
que se sia donat modo y forma [...]ga de las
pencions dels censals, o bé que la paga se fasse
ab lo modo y forma que·s farà als acrehedors,
que, a més que·s així de dret y és conforme al
dalt referit, ho rebran a singular gràcia y mercè
de la mà de vostra excel·lència.

s.n.r B

Excel·lentíssima senyor.

Ab dos recados per part dels deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya se repre-
sentà a vostra excel·lència que lo tribunal y mi-
nistres de la Capitania General havian contrafet
y contrafeyan a la disposició de la constitució 7,
títol «De offici de alcayts y capitans», en la apre-
hensió de una partida de reals de viut y plata
obrada en la galera patrona de la república de
Gènova, capità de ella Ipòlito Gallo, y prosecu-
ció de la causa del comís de ditas cosas ab motiu
que se han extret dels regnes de Castella y Va-
lència contra las disposicions y lleys de dits reg-
nes, per disposar dita constitució 7 que los capi-
tans, axí generals com particulars, no usen ni
usar pugan de jurisdicció alguna, sinó en quant
de dret e per constitucions los és permès, sent
axí que no·y ha jurisdicció de dret ni constitu-
cions que en lo dit cas // s.n.v // tribuesca juris-
dicció al dit tribunal, per no ésser cosa de guerra
ni dependent de ella, ni cosa de contrabando, ni
tampoc ésser dit Gallo soldat ni stipendiat de sa
magestat, que Déu guarde, y se suplicà a vostra
excel·lència fos de son real servey manar al dit
tribunal y ministres de la Capitania General re-
vocassen tots los procehiments fets en la causa
de dit comís y no pasasen avant en aquella y,
semblantment, manés las [...] y causa remètrer
al Real Consell Criminal y, juntament, manar
entregar los dits reals de vuit y plata obrada al
noble regent la Real Thesoreria, com més llar-
gament està contengut en dits dos recados als
quals se fa relació. Y, com fins vuy no se fos ser-
vit vostra excel·lència manar lo que·s suplicava a
dits recados, altre vegada suplican extrajudicial-
ment dits deputats ab est tercer recado lo matex
que ab los altres se ha suplicat, del que rebran
dits diputats singulars gràcia y mercè de mà de
vostra excel·lència.

28/1r D

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, en resposta del billet vostra ex-
cel·lència fou servit manar scríure’ls en diada de
28 de octubre proppassat, ab lo qual vostra ex-
cel·lència se interposà per a què paguen a dona
Emerenciana de Semanat las pencions de un
censal reb sobre lo General, diuen que en totas
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ocasions desijaran se offerescan ocassions de po-
der servir a vostra excel·lència y acudir al que
vostra excel·lència serà servit manar-los, y que
folgarian molt que lo que vostra excel·lència los
ordena estigués a sa mà per a poder cumplir lo
gust de vostra excel·lència. Però, com lo Gene-
ral, per rahó de las calamitats passadas, se troba
atrassat en tantas pencions y impossibilitat de
poder-las, per lo present, satisfer íntegrament, y
en los triennis antecedents se hagués avansat la
paga de alguns acrehedors restant los demés
atrassats, tenint igual dret per la cobrança de sas
pencions, se féu querela de assò en la visita en la
qual se declara que no·s podian //28/1v // prefe-
rir uns acrehedors a altres, ans bé que los depu-
tats no podian pagar la penció de un any que
primer no estiguessen pagades las del antece-
dent any a tots los demés acrehedors. Y, havent-
se consultat dita declaració ab set nobles y mag-
nífichs doctors del Real Consell, foren de parer
que seria bé que los deputats pagassen als acre-
hedors segons la anterioritat de temps en què
haurà caigut la penció, per evitar de esta manera
los danys y inconvenients que, de fer lo contari,
se porian seguir. Y, en eixa conformitat, se han
preferit las pencions dels censals confiscats, attès
lo bé públic, per applicar-se lo proceït en cosas
del servey de sa magestat, que Déu guarde, per
lo que suplican a vostra excel·lència sie servit te-
nir a bé que ab dita dona Emerenciana Semanat
se observe la igualtat dels demés acrehedors,
que tots representan lo mateix dret y necessitat,
com ho esperan del zel y grandesa de vostra ex-
cel·lència.

29/1r A

Diea undecimo mensis novembris anno a Nativi-
tate Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo
octavo. Minorise.

Magnificus dominus Josephus Sala y de Toralles,
utriusque juris doctor, Minorise populatus, [...]
revocacionem, et cetera, gratis, et cetera, consti-
tuhit et ordinavit procuratorem suum certum, et
cetera, itaquod, et cetera, magnificum dominum
Martinum Figarola, utriusque juris doctor, Bar-
cinone populatum, licet absentem, et cetera, ad
[...] ipsius domini constituentis [...] et perpetuo
officium assessoris Deputacionis localis collecte de
Trem et Pallas, diocesis urgellensis, quod ipse do-
minus constituens obtenit et de quo per admodum
illustre dominos deputatos et auditores compoto-
rum Generalis presentis principatus Cathalonie
fuit provisus pure et libere renunciandum et re-
signandum in manibus et potestate dictorum ad-
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modum illustrium dominorum deputatorum et
auditorum compotorum Generalis dicti // 29/1v
// presentis principatus Cathalonie, cum omnibus
juribus et pertinenciis illius seu eorum concistorii
seu alterius cuiusvis personis de his potestatem ha-
bentis vel habiture dictasque renunciacionem et
resignacionem fieri, recipi et admiti, petendum,
postulandum et obtienedum et pro inde quecum-
que publica instrumenta fieri faciendum et pres-
tandum, petendum et recipiendum. Et demum,
et cetera, ipse [...] promisit habere rattum, et ce-
tera, et non revocare sub bonorum suorum om-
nium obligatione, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt magnificus dominus Igerasius Llucia,
medicine doctor, et Franciscus Soler, agricola ci-
vis Minorise.

In quorum propria manu scriptorum fidem et
testimonium ego, Bernardus Servia, apostolica et
regia auctoritatibus ac pro insigni civitate Mino-
rise notarius publicus, civis dicte civitatis, hic me
subscripsi et meum solitum artis notarie apposui
sig(+)num.

30/1r Aunquea por las comunes noticias considero a
vuestra señoría con las vastantes para haver hecho
justo concepto de las grandes y precisas caussas que
me obligaron a dejar la quietud de mi cassa en la
impensada forma que el mundo a visto, e queri-
do, en atención a el especial cariño que vuestra se-
ñoría siempre me a devido y en correspondencia
de la suma confianza con que elejí este seguro
puerto al infortunio de mi peregrinación, dar a
vuestra señoría más particular informe de los
motivos que me forzaron en dos maneras. Los pri-
meros y de mayor realze que tocavan al servizio
del rey nuestro señor, conservazión de sus reynos y
reputazión y honor de todos sus vassallos, y las
otras que miravan a mis particulares, en que no
me dilataré por ser yo el immediato interessado y
por que, a vista de aquellos, los he atendido siem-
pre con menos aprecio, demás de que an sido tan
sin intermissión // 30/1v // desde la ora en que,
para castigo común de esta monarquía, espiró el
rey nuestro señor, que goza de Dios, que sería me-
nester mucho volumen y tiempo para reducirlos a
escrito. Y, assí, vastará insinuar que, desde aquel
instante hasta el presente día, apenas a amanezi-
do alguno en que el padre Everardo no aya ma-
quinado nuebas violencias y ofensas contra mi,
haviendo llegado su útima alevosí a procurar,
con tan profunda malícia como se a visto, redu-
cirme a postura de delinqüente, induciendo el
ánimo de la reyna nuestra señora a que, como a
tal, se pensasse y pusiessen en excecución el intento
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de prenderme, con deprecio de todas las divinas y
humanas atenziones por la sangre y memoria que
en mi residen del rey nuestro señor, que está en el
zielo. Y que sea verdad que, en el disignio de expe-
lir a este religiosso, no aya tenido ninguna consi-
derazión ni particular interés o satisfazión lo
muestra mi modo de proçeder, que, si me hubiera
//s.n.r // dejado llevar del estímulo de la vengan-
za y no le hubiesse hecho suelta delante de Dios de
quanto a obrado contra mi honor y vida, ya se ve
cuan facil me hubiera sido acavar con él por ca-
minos mas recatados y seguros. Pero hasta aora no
me a aconsejado mi ánimo haçer acción de que no
me pueda declarar autor sin ningún empacho y
me pessaría infinitamente de verme reduçido a
tan estrechos términos.

En lo que el servizio del rey nuestro señor, la con-
servazión de su corona y la reputación de sus vas-
sallos se a deteriorado, padecido y embilecídose por
razón de la soberania en que se a colocado dicho
padre Everardo, fueran más justas las pondera-
ziones, si es que ay algunas bastantes a explicarlo.
Él es causa única y absoluta de todas nuestras ca-
lamidades y disipazión de dominios, dentro y fue-
ra de Spaña; por sus caprichos tiene el rey menos
tan estimables piedras de su corona y nos bamos
acavando //s.n.v //de perder a largo passo sin que
en él haga esto ninguna apreensión. Su cruel áni-
mo es igual a las otras calidades que le alimen-
tan: bien lo experimentó aquel desdichado Malla-
das, hijo del reyno de Aragón, en quien hiço lo
más a que an llegado los mayores tiranos del
mundo. Si en tiempo del señor emperador Carlos
Quinto, de gloriossa memoria, padeçió Spaña las
tribulaziones que se save por no poder sufrir a un
ministro estrangero, no obstante suceder en sazón
que hera referida por su rey y señor natural y con-
currir en el ministro las calidades de ser vassallo
suyo de gran sangre, caudal y inizio para gover-
nar, como los efectos lo mostravan, en la felizidad
y reputazión grandes de que entonces gozava toda
la monarquía, ¿qué no se podrá temer aora, en
una menor edad, si se continuase la monstruosi-
dad y el horror de ver entronizado en el más dis-
pótico poder, a que jamas llegó valido, // 30/2r //
a un hombre en quien se juntan quantas impro-
pias partes pueden imaginarse para tener en las
manos una valanza tan preziosa y delicada, na-
cido fuera de los dominios de la corona, de obscuro
linaje, de cortíssima compreensión natural, sobre
faltarle totalmente las experiencias de que neces-
sita el dificil arte de governar, presumido a esta
proporción? Pues a pensado acertar a conducir el
timón de esta gran bajel de la monarquía spaño-
la, en que tan atinados pilotos se an perdido. Am-
biciosso en el último grado, pués contra las expres-
sas prohibiziones que el rey nuestro señor, que está
en el zielo, dejó en su testamento y contra lo mis-
mo que su magestad obró en su vida, no haviéndo-

le querido dar nunca el mas leve caracter de mi-
nistro, se a puesto tan arrevatadamente sobre más
cavezas, atropellando todas estas nulidades y la
de haver ascendido a quanto tiene no sólo sin con-
sejo, sino contra expresso dictamen de la junta //
30/2v // que su magestad pusso a la reyna nuestra
señora para los fines que constan del testamento.
¿Quién no llorará con lágrimas de sangre consi-
derar caveza y juez de la religión católica en estos
reynos, dispensador de la justicia en todos ellos y
dueño de nuestras honras, vidas y haciendas a un
hombre de estas prendas, con la nunca vista in-
compatibilidad de confessor y valido, que es lo
mismo que fiscal y parte, quando los efectos corres-
ponden tan puntualmente a estas causas en el de-
sorden general del govierno, repetidas pérdidas de
reynos y provinzias enteras, con ignomínia nues-
tra y escarnio de nuestros enemigos, despreciada y
ajada la nobleza y la milizia, sin justizia, sin eco-
nomía, vencidos y aniquilados los pobres vassallos
de Castilla con el insuperable pesso de tributos?

Finalmente, por no detener más a vuestra señoría
con lo que es tanto menos necessario de ponderar,
quanto lo tenemos todos más a la vista, passaré
// s.n.r // a decirle que, en execuzión de lo que og-
frecí a la reyna nuestra señora en mi carta de 21
de octubre, que dejé escrita en Consuegra, he im-
biado a sus reales manos la humilde súplica, que
vuestra señoría verá por la adjunta copia, para
que se sirva de mandar salga luego de estos reynos
el padre Everardo. Y aunque fío de la suma pru-
denzia de su magestad, que conociendo el zelo y
desinterés con que me muebo a este empeño y deter-
minazión, y que a nadie le va más en su logro, des-
pués del rey nuestro señor, que a su magestad mes-
ma, se dignará de condecender benignamente con
lo que se le supplica, no dando oidos a los pernicio-
sos consejos de dicho padre. Con todo esso, conside-
rando quan atendidas serán de su magestad las
representaciones de vuestra señoría y desseando
más que la propia vida aplicar quantos medios
juzgo eficaces para que se consiga este importante
fin, sin los incombenientes //s.n.v // que sería pre-
cisso resultasen de la terquedad de este religiosso en
venir en los partidos que se le ofrezen, pido y exorto
a vuestra señoría que, como miembro tan noble y
principal de esta monarquía y como quien es pre-
cisso mire con gran dolor el lamentable estado y
riesgo en que se halla, cooperará con sus prontos y
fervorosos officios a obtener de su magestad lo que
tanto nos combiene a todos, que de mi parte estoy
tan en la importanzia y la obligazión de no mover
cossa de que pueda resultar el más lijero peligro a
la quietud pública, y de conservar en este mesmo
conocimiento a quantos, con tanta razón, tienen
hecho concepto de que lo que obrare o dijere que
obren será siempre lo que mejor esté al servizio del
rey nuestro señor, que aun no he querido hasta
aora dar a la luz pública el manifiesto que tengo
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formado en reparazión de mi honor, //30/3r //es-
perando en la Divina misericordia que hemos de
vencer la dureza de este religioso sin passar de estos
medios lenitivos, a lo qual tengo por sin duda con-
tribuiría poderosamente el que vuestra señoría,
con personas expresas, en la forma que juzgare
más breve y efectiva, se postre luego a los pies de su
magestad y le represente cuanto interesa el real
servizio y al suyo propio en que se digne de tomar
pronta y favorable resoluzión en esta materia, ase-
gurando yo a vuestra señoría, devajo de todo mi
honor, que, cuanto más parte lograre vuestra se-
ñoría en su ajuste, tanto más adquirirá la real be-
nevolenzia del rey nuestro señor en su mayor edad,
y conseguirá mayor gloria en este y los futuros si-
glos, de que yo, por el público y particular interés,
la quedaré con perpetua obligazión y reconoci-
miento. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años en toda felizidad. Torre del Lledó, aa ... de
noviembre 1668. Don Juan de Austria.

s.n.r Copia de las cartas que su alteza, el
señor don Juan, escrivió a la reyna,
nuestra señora, ministros de la
junta y secretario del despacho
unibersal de la Torre de Lledó, a 13
de noviembre de 1668.

Ab 21 del passado dejé escrita a vuestra magestad
en Consuegra una carta, yendo a montar a cava-
llo para resguardarme sin mayores escándalos de
la violencia en que, aquel instante, supe me pre-
venía el padre Everardo, lleno y herido el coraçón
del justo dolor que me caussó hallarme en natural
necessidad de tomar semejante determinaçión,
quando más lexos estava de merecerla y con ma-
yor desseo de que todas las mías fuessen del agrado
de vuestra magestad y ver atropellada por este re-
ligioso, tan sin raçón, la sangre y memoria que en
mi concurre del rey nuestro señor, que está en el
Cielo, lo mucho que vuestra magestad me honrró
y fió de mi inimitable fidelidad, desinterés y amor
a su servicio y los importantes y grandes que he he-
cho a esta corona. En esta carta, que no dudo lle-
garía a las manos de vuestra magestad, ofrecí
que, desde el paraje a donde me encaminava, re-
mitiría a vuestra magestad segundas noticias
mías. Depués entendí que la malevolencia del pa-
dre Everardo havía llegado a términos de mover
el real y benigno ánimo de vuestra magestad a
que mandase poner por obra lo que yo, por noti-
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cias anticipadas, tenía entendido y que, con
mano armada y nunca ohida ressolución en estos
reynos con personas como yo, en quien no ay ni po-
drá jamás haver culpa que lo merezca, se fue a
Consuegra dos días después de mi partida a lle-
varme presso al Alcazar de Segovia, acción que es
precisso admire y escandalice a quantos la oyeren.
//s.n.v // Aunque yo puedo afirmar a vuestra ma-
gestad que he llevado este gran ultraje y quantos
me ha hecho el padre Everardo desde la ora en que
espiró el rey nuestro señor, que está en el Cielo, con
un interior consuelo de que los padecía por el ma-
yor servicio del rey nuestro señor, Dios le guarde,
por el de vuestra magestad y bien de toda la mo-
narquía, y con igual esperança de que la Divina
Providencia havía de pe[...] que este mismo ca-
mino agrio y escabrosso me condujesse a alguna
noble disposiçión en que poder contribuyr a estos
tres fines, tan de mi obligación. Y, como quiera
que todos ellos se comprehenden en que vuestra
magestad se digne de mandar al padre Everardo
que salga de los dominios de vuestra magestad y se
encamine a Roma o a la parte que le será servida
fuera de ellos, ressumo también todas las noticias
que offrecí a vuestra magestad en esta humilde y
respetuosa súplica en que es cierto, señora, que es
vuestra magestad la primera interessada después
del rey nuestro señor, pués no abrá nadie que mire
sin passión el estado de nuestras cosas que no con-
fiesse consistir en ella la más segura prenda del
prudentíssimo govierno de vuestra magestad, a
quien toda la [...]dad española quedará eterna-
mente obligada por haverla e[...]do vuestra ma-
gestad de un yugo tan indigno y molesto, recatan-
do al mismo tiempo vuestra magestad su propia
libertad y soberano juicio y [...] para poderla
aplicar a el común beneficio de esta corona y em-
plear en esto el tiempo que padre Everardo gasta-
va solamente en discurrir y executar los medios de
su particular conservación, valiéndose, en confor-
midad de lo que el rey nuestro señor fué servido de
dejar dispuesto de los ministros //s.n.r //naturales
destos reynos en [...] para sentir su ruyna, compa-
sión para solicitar su remedio y el alívio de tanto
pobre vassallo, por cuya vejación sin duda nos en-
via Dios los infortunios que padeçemos, y çelo y ex-
periencias para hacer que esta grande monarchía
buelva a ser formidable a sus émulos, siendo des-
pués de Dios la primera causa de todos estos salu-
dables efetos y la restauración del honor y nombre
español, lo que rendidamente represento y suplico
a vuestra magestad, cuya execución, siendo tan
breve com el estado de las cosas y el mayor servicio
de vuestra magestad requieren, seré yo el primero
que desee y vote sea en la forma más decente y de-
corossa a la real soberanía de vuestra magestad y
al agrado con que ha tenido vuestra magestad
por bien de faborecer a este religioso, para lo qual
sobran a la grandeza de vuestra magestad mu-
chos caminos y medios.
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Estos, señora, son mis intrínsecos y verdaderos dic-
támenes, sin otro humano interés o fin particu-
lar, como lo mostrará a vuestra magestad el tiem-
po, y creo firmemente que muy en breve ha de
experimentar vuestra magestad quan de su real
servicio son estas humildes representaciones que
hago a los pies de vuestra magestad, dando Dios a
vuestra magestad felicíssimos aciertos que au-
menten cada día el lustre, reputación y alívio de
estos reynos y la adoración con que veneramos a
vuestra magestad, que tenemos el honor y la dicha
de ser sus esclavos y vassallos. Y, porque ha cessado
ya todo motivo de tener más tiempo presso a el her-
mano de mi secretario, no dudo que vuestra ma-
gestad se dignará // s.n.v // de hacerme a mi la
honra de ordenar se ponga luego en libertad.

También estoy en precissa obligación de suplicar
instantemente a la suma justícia de vuestra ma-
gestad que, assí como los apassionados informes y
sujestiones violentas del padre Everardo han
forçado, por decirlo como lo entiendo, la recta y
clementíssima in[...] de vuestra magestad para
que se me aya quitado el honor y la reputaçión, to-
dos los quatro ángulos del mundo, con quantas
manifiestas demostraciones lo han podido esten-
der más en todos ellos, se sirva vuestra magestad
de restituirme también, con demostraciones y
honras públicas, estas preciossas prendas que por
tantas raçones he antepuesto siempre a la propia
vida, y en cuya proporción me [...] todo lo demás
despreciable. Y finalmente, señora, repito a vues-
tra magestad, con humilde reverencia y por des-
cargo de mis grandes obligaciones al servicio del
rey nuestro señor y de vuestra magestad y al ma-
yor bien de la corona, que ellas mismas son y seran
las que me conserven [...] dictámenes con tan im-
mutable constancia que crehería fallar a la más
sagrada lealtad que devo al rey nuestro señor y a
vuestra magestad si desistiesse de ellos en un solo
ápice, con que se declara quanto puede la firmeça
desta resolución. Dios guarde la corona real de
vuestra magestad como desseo y hemos menester.
Torre de Lledó, a 13 de noviembre 1668. Su más
humilde criado y vassallo de vuestra magestad
don Juan de Áustria.

Al consejo de Aragón, al conde de Peñaranda, al
marqués de Aytona, al vicecanceller de Aragón
en la misma conformidad.

Excelentísimo señor.

Si fuesse posible que en las grandes obligaciones y
celo de vuestra eminencia cupiese intención o de-
seo de turbar y perder el mundo a la [...] // s.n.r //
se le havía venido a vuestra eminencia la ocasión.
Pero, ya que en esta parte no tengo que perder ni
que pretextar a vuestra eminencia, le pretexto y le
pido por Dios y por este inocente angel y dueño

nuestro que aplique vuestra eminencia este mes-
mo celo y obligaciones con que nació a donde lo
juzgare necessario para evitar los malos efetos que
sería precisso resultassen de la terquedad del pa-
dre Everardo en resistirse a salir de estos reynos,
como tanto nos importa ha todos. Y que se piense
bien si es alaja de tal precio que valga la inquie-
tud de toda España.

En quanto a mi, desde aora, declaro que ni quie-
ro ni he de sacar del logro deste empeño ni de sus
conseqüèncias más interés que la gloria de librar
a el fracassado vajel desta corona de un piloto tan
indigno de seguir su dificil timón y que la reyna,
nuestra señora, me restituya la honra que, por las
iníquas sujestiones de este religiosso, ha permitido
se me quite publicamente, que son las humildes
súplicas que hago en la carta que escrivo oy a su
magestad. Y veerá vuestra eminencia todo lo de-
más faborable, que fío en Dios producirá la per-
fección de esta importante obra ha de quedar con
su divina ayuda, en beneficio del rey nuestro se-
ñor, de su magestad mesma y de los reynos, cuyo
honor y conservación es mi único fin, y por el qual
me he conortado asta aora a padecer sin ninguna
contradicción las injustas calúmnias y castigo de
delinqüente y desterrado, y, últimamente, el efeto
más execrable de la alevosía en el intento de dicho
padre Everardo de hecharme la mano como a cri-
minal y reo, acción sin exemplar en quien nació
// s.n.v // como yo y no tiene ni puede tener jamás
culpa que corresponda tan desmedido y escanda-
losso ultraje. Guarde Dios a vuestra eminencia
muchos años. Torre de Lladó, a 13 de noviembre
1668.

Al presidente de Castilla.

Acuérdese vuestra señoría ilustríssima que antes
devió a Dios el ser español y vassallo de nuestro rey
que al padre Everardo el lugar en que le pusso y
orea vuestra señoría ilustrísima, que no puede
hacer nada más loable ni que mejor le esté que no
turbar el horden destas obligaciones y reconocer la
primera, no sólo por la mayor, sino por la única.
Y esto es puro deseo de los aciertos de vuestra seño-
ría ilustrísima y de que se juzgan en servicio del
rey nuestro señor. Que Dios guarde a vuestra se-
ñoría ilustrísima muchos años. Torre de Lledó, a
13 de noviembre 1668.

A don Blasco de Loyola.

Esa carta pondrá vuestra merced luego en las re-
ales manos de la reyna nuestra señora y, según mi
qüenta, espero que en estos quince días la respues-
ta y la noticia de haver condescendido benigna-
mente su magestad a lo que en ella se le suplica,
Dios, por quien es, la inspire estos saludables dic-
támenes y tome la terca cerviz del padre Everardo
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a que se ajuste a ellas con la brevedad que digo y
tanto nos combiene, porque de lo contrario no po-
drían dejar de seguirse grandes incombenientes
en la inmutable prosecución de este empeño, de
que he querido prevenir repetidamente a vuestra
merced para descargo de mis obligaciones y de mi
conciencia, y para que, como ministro tan // s.n.r
// çelosso, procure que oy se disponga lo que se pro-
pone sin más dilaciones y le deva el rey nuestro se-
ñor y toda España este gran servicio. Dios guarde
a vuestra merced. Torre de Lledó, a 13 de no-
viembre de 1668.

30/6r B

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuen y representan que, en dias
passats, lo molt reverent canceller, de orde de
vostra excel·lència, los entregà una carta que la
reyna nostra señora, que Déu guarde, era estada
servida manar scríurer a vostra excel·lència,
dada en Madrid a 30 de juliol passat, en la qual
mana que vostra excel·lència y la Real Audiència
digan lo que·ls aparexerà sobre la suplicació te-
nen fet dits deputats de què paguen los deguts
drets al General dels bescuyts y altres manteni-
ments se embarcan en lo present Principat per la
provisió de las esqüadras de galeras de Gènova,
governadas per don Pagan de Òria, y la de va-
xells de don Hypòlito Centurión, oynt a dits
deputats en tot lo que en assò tinguessen que
representar. Y, obeint lo que sa magestat y vos-
tra excel·lència los manà, diuen y representan
que los sereníssims senyors reys predecessors de
sa magestat, attenent que los drets del General
resultan en servey de la real corona, se dignaren
de exclòurer-se en la obligació de pagar-los com
los demés particulars, conforme fiu axí expresa-
ment concedit en lo capítol que comensa «Ítem
que lo senyor rey e la senyora reyna e lo senyor
duch, etc.», de las Corts del any 1365, en lo qual
lo senyor rey don Pere Tercer disposà que lo se-
nyor rey e tota sa casa pague los drets al Gene-
ral. Y lo mateix està statuït en la constitució 1,
títol «De drets del General», en la qual lo se-
nyor rey don Fernando Primer fou servit decre-
tar que lo senyor rey e la senyora reyna y sos fills
paguen los drets del General.

A ditas constitucions à seguit la observança, en
totas las occasions que se han offert, com apar
de molts exemplars que·s podrian referir y, per
escusar prolixitat, sols se referiran los següents.
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Primo. Lo any 1533, desembarcant la cesàrea
magestad // 30/6v // del senyor emperador don
Carlos Quint, dubtant-se si la roba de sa família
devia pagar los drets del General, las constitu-
cions y capítols de Cort que disposan sobre la
solució de dits drets, en orde a la persona del se-
nyor rey y sa família, fou servit dit senyor empe-
rador manar que, descarregant-se las robas, fos-
sen presas en memorial y que se pagàs lo dret se
degués. Lo rey nostre senyor, que gosa de glò-
ria, en lo any 1624 fou servit scríurer als depu-
tats demanant propi ús per la moneda que en-
viava per son servey ab estas paraulas: «Encargo
y ruego hos provehays y déys orden, etc.». En lo
any 1627 se demanà propi ús, per lo excel·len-
tíssim alashoras llochtinent general, per lo que
se havia de pagar de drets de las provisions y
manteniments se havian de enbarcar en lo moll
desta ciutat per lo sustento de quatre galeras de
Nàpols se trobaven en ell. Lo sereníssim senyor
don Juan de Áustria, essent llochtinent general,
en lo any 1655 demanà propi ús de noranta
quintars de becallar havia de servir per la armada
real.

Y de semblants exemplars se’n troban innume-
rables, lo que necessàriament funda haver sa
magestat honrar est Principat obligant-se a la
solució de dits drets. Lo mateix se comprova de
què, en tot temps, sempre que per los ministres
de sa magestad han confiscat algunas robas o
mercaderias, aplicant-las al Real Patrimoni, han
pagat los deguts drets al General, de hont se
conclou que, havent fet sa magestat mercè al
Principat de no eximir-se de pagar dits drets, //
s.n.r // restan obligats los acentistes de sa mages-
tat de pagar-los, sens que obsta lo que podan
allegar dits acentistas de què, en moltas occa-
sions, trahent bescuyt y altres provisions per va-
xells y galeras, no se’ls ha demanat dret algú al
exir, perquè en los casos haurà succeshit lo so-
bredit serà estat quant se han tret provisions ne-
cessàrias per lo sustento de las galeras o vaxells
mentre estan junts en playas o ports del present
Principat, lo que no deu dret de General. No,
emperò, quant los dits acentistas enbarcan pro-
visions en quantitat considerable per lo sustento
estant fora de playas y ports del present Princi-
pat, perquè en dit cas, per lo sobredit, deuen
pagar los drets al General, etcètera. Per lo que
supplican a vostra excel·lència sie servit repre-
sentar a sa magestat las rahons assisteixan al Ge-
neral per la cobrança de dits drets, esperant del
favor de vostra excel·lència serà servida sa ma-
gestat tenir a bé se exigescan, conforme fins ací
se ha acostumat.
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s.n.r B

Excel·lentíssima senyor.

Los diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, en resposta de la carta que vostra
altesa los ha remesa per don Melchior Portocar-
rero, gentilhom de la cambra de vostra altesa,
diuen que, en totas ocasions, recordant-se de las
moltas mercès han rebut de vostra altesa, desit-
jaran en tot lo que·ls sie possible procurar lo
[...] y quietut de vostra altesa. Y ara estant con-
ferint y mirant lo que deuen obrar en lo que
vostra altesa los demana per a poder pèndrer la
resolució més convenient al servey del rey, nos-
tre senyor, que Déu guarde, que és y serà sem-
pre son principal desig y del que se resoldrà do-
naran part a vostra altesa.

32/1r A

Respondiendob a los recados que por parte de los di-
putados y oydores del General de Cataluña se me
han dado, en razón de la contravenzión que pre-
tenden contra el tribunal y ministros de la Capi-
tanía General, por haver apreendido de la galera
genovesa la plata labrada y moneda que se sacava
de los reynos de su magestad contra lo dispuesto por
las leyes de ellos, digo a vuestra señoría que he re-
suelto dar qüenta a su magestad de la pretensión
de vuestra señoría, como lo he echo de todo lo demás
que se obró respecto de la apreensión y declarazión
que se hizo por la Capitanía General sobre su apli-
cazión y comiso, y luego que tenga respuesta de su
magestad se executará lo que //32/1v // fuere ser-
vida resolver. Y asegúrese vuestra señoría que nin-
guno como yo desea la observanzia de las constitu-
ciones de este Principado y que mi intenzión no ha
sido ni es de que se contravenga a ellas. Y assí lo ex-
perimentará vuestra señoría no sólo en esto, sino en
todo lo demás que se ofreziere. Guarde Dios a vues-
tra señoría muchos años. Barcelona, 21 de noviem-
bre de 1668. Duque de Osuna y conde de Ureña.

s.n.r B

Excel·lentíssimc senyor.

Los deputats y oidors de comptes del General
de Catalunya diuen que han rebut un billet que

vostra excel·lència és estat servit fer al consistori
a 21 del corrent mes y any participant-li com en
la contrafacció que·s pretén per lo consistori en
orde als reals de vuyt y plata obrada apresa de la
galera de la senyoria de Gènova, governada per
lo capità Hipòlito Gallo, havia resolt dar notí-
cias a sa magestad, que Déu guarde, de la pre-
tenció d’est consistori y que, en tenir resposta
de sa magestat, executaria lo que seria servida
votra mercè resòldrer. Y, com lo consistori, per
rahó de sos officis y per cumplir a sa obligació y
conciència, estiga obligat per capítols de Cort y
estils de la casa de la Deputació en fer, per lo re-
paro de las constrafaccions, las diligèncias con-
venients per a què se reparen, que, de no fer-o,
ne porien ser querelats y residensiats en la visita.
Y en la present contrafacció, després de consi-
derada la matèria y qualitat de ella y haver més
de tres mesos fet dita aprehenció, haje resolt y
aparegut al consistori que la diligència conve-
nient per a reparar dita contrafacció ab tot effec-
te ere exit judicialment, tenint per cert que no
cumplirian a sa obligació o conciència no
obrant de eixa manera, suposat no se habie al-
cansat la reparació ab los tres recados extrajudi-
cials fets a vostra excel·lència per nostre síndich.
Per ço, vostra excel·lència se servesca tenir a bé
que en la present contrafacció se prosehesca per
lo consistori judicialment, en lo modo y forma
que se ha acostumat en altres ocasions, que a
més és axí de justícia o rebrà lo consistori a sin-
gular gràcia y mercè de la mà generosa de vostra
excel·lència.

32/3r D

Excel·lentíssima senyor.

De orde de vostra excel·lència, com ha capità
general, en lo mes de agost se féu aprehenció
per lo tribunal de la Capitania General de una
partida de reals de vuyt y plata obrada en la re-
gonexensa se féu en la galera patrona de la repú-
blica de Gènova, las quals cosas se havien carre-
gat en lo regne de Castella y Valènsia per a
consignar a differents personas en la ciutat de
Gènova, prosehint-se aprés en dit tribunal a la
declaració judicial del commís de ditas cosas
apresas, instant lo procurador fiscal contra Hi-
pòlito Gallo, capità de dita galera. Y com, ex-
cel·lentíssim senyor, lo conèixer y prosehir dit
tribunal en la causa de dit commís encontra ab
la constitució 7, títol «De offici de alcayts y ca-
pitans y altres aplicables», la qual disposa que
los capitans generals, axí com a particulars, no
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usen ni usar puguen de més jurisdicció que
aquella que per dret o constitucions los és per-
mès y no·y haja disposició de constitucions ny
dret comú en lo dit cas del commís de las ditas
cosas apresas tribuesca jurisdicció al tribunal de
la Capitania General per a procehir a la causa de
aquell, per no ser cosa de guerra ni dependent
d’ella, ny contrabando ny tampoch sen capità lo
Hipòlito Gallo soldat stipendiat de sa magestat,
que Déu guarde. Y, axí, dits prosehiments en-
contran ab la constitució 7 y constitució «Poch
valdria», vulgarment dita «De la observança»,
ab la qual se donan per invàlidos los prosehi-
ments fets contra constitucions. Y, havent los
deputats y oidors de comptes, a qui toca per
rahó de sos officis, conforme la mateixa consti-
tució y altres, enviat tres recados per medi del
síndich supplicant fos servit reparar dita contra-
facció, vostra excel·lència fins vuy no se ha ser-
vita respòndrerb, per ço, desitjant dits deputats
alcansar ab tot effecte lo reparo de dita contra-
facció, per medi de son síndich suplican //32/3v
// a vostra excel·lència sie de son servey, per ob-
servança de ditas generals constitucions, revocar
yc manar revocar dits prosehiments, manant re-
mètrer la dita causa y parts y cosas apresas a son
jutge competent, suplicant a vostra excel·lència
los dits deputats, qui per son descàrrech, inse-
guint la forma en semblants casos acostumada,
se servesca de donar llicència se continue acte
de la present suplicació. Officio, et cetera, altissi-
mus, et cetera.

33/1r D

Sud carta de vuestra señoría de 10 del corriente he
recivido, en que se sirven darme la bienvenida a
España, y me ha sido de tan singular aprecio este
favor que me faltan palabras para significar a
vuestra señoría mi gran reconocimiento. Tienen-
me vuestras señorías en esta corte ya de asiento y
con fija pretensión de ser su agente en quanto en
ella se ofreciere de su servicio, ni creo necesitaré de
dar prendas más firmes de que me desempeñaré
bien de toda comissión quando vuestras señorias
se sirven confesar los vivos deseos que siempre he te-
nido de servir esse Principado, ni las obligaciones
que yo le debo lo dejan dudar. Con todo, me es de
muy singular complacencia no sólo el repetir mis
obligaciones, sino también el protestar a vuestras
señorías //33/1v //que ningún hijo suyo les ama y
estima más ni procurará con mayores veras ser-
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virlos, aun con la propia vida. Las de vuestras se-
ñorías guarde Dios muy a medida de mi deseo,
como se lo suplico. Madrid, 20 de noviembre
1668. Besa las manos de vuestra señoría su mayor
y más cierto servidor. Marqués de Castell Rodri-
go.

s.n.v [...] del marqués de Castell Rodrigo en Madrit, a
20 de noviembre 1668.

35/1r C

Sereníssima senyor.

Los diputats y oïdors de aquest Principat diuen
a vostra altesa com la reyna nostra senyora se ha
servit respòndrer a la carta que escrigueren su-
plicant a sa magestat fos servida ajustar las matè-
rias de vostra altesa, com veurà vostra altesa ab
còpia de la mateixa carta. Y, per obeir als reals
òrdens y acertar al servey de sa magestat y bene-
fici de vostra altesa y en demostració del affecte
que tenen, desitjant est ajust, supplican a vostra
altesa sie servit obrar en la conformitat en dita
carta refferida, que serà de gran consuelo de la
província y los duputats o rebran a particular
mercè de vostra altesa.

35/2r B

Lob duch de Ossuna y de Uzeda, comte de Ure-
ña, lloctinent y capità general

Amats y fahels de la real magestat los deputats y
ohidors de comptes del General de Cathalunya
en Barcelona residints.

Havent-y sortejat Balthazar Oriol lo trienni
proppassat de 1665 en lo offici de ajudant de
escrivà major de la visita de la Generalitat, li fou
posada excepció per lo fiscal de aquesta casa a la
sort, pretenent que no devia esser admès a la
pocessió de dit offici per ser escrivà de mana-
ment de sa magestat y, axí, inhàbil per a exercir
aquell, de la qual excepció y pretencions, axí de
una part com altra, se donà rahó de tot a sa ma-
gestat ab carta del lloctinent general y consulta
de la Real Audiència, juntas las tres salas, sobre
què fou servida la reyna nostra senyora, que
Déu guarde, ab son real orde de sis de noembre
de dit any 1665, declarar que la excepció oppo-
sada no·s comprenia ni embarassava, per ser es-
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b. a continuació ratllat ni pèndrer resolució.
c. revocar y interlineat al marge esquerre.
d. carta intercalada en el foli 33/1 del trienni 1668-1671.

a. suplicació intercalada en el foli 35/1 del trienni 1668-
1671.
b. carta intercalada en el foli 35/2 del trienni 1668-1671.



crivà de manament, antes bé devia obtenir lo dit
offici de ajudant de escrivà major en què havia
sortejat, com més llargament ho féu entèndrer
lo senyor don Vicente Gonzaga, essent llocti-
nent general, als diputats y ohidors de comptes,
vostres antecessors, ab differents ordes per la
real Cancellaria donats en differents jurnadas.
La primera de 16 de noembre de 1665, la sego-
na de 5 de dezembre del mateix any y la última
de 17 de juny 1666, manant-los expressament
que·l posassen en posessió de dit offici, attesa la
real voluntat y resolució de sa magestat, lo que
fou obehit y executat donant-li possessió de
aquel. Y, com en lo trienni corrent haja sortejat
també lo dit Balthazar Oriol en lo mateix offici
de ajudant de escrivà major de la visita y li haja,
axí mateix, posat lo fiscal la excepció per las ma-
teixas causas que tingué en la primera sort, las
quals havem //35/2v // particularment vist ab lo
memorial que, per vostra part, nos és estat pre-
sentat y no han aparegut rellevants ni de consi-
deració alguna per a impedir la sort, per contra-
dir a la real declaració que sobre assò té feta sa
magestat y aumentative a la facultat y reserva
que·s féu en la formació de las bossas de dita vi-
sita, però, usant de la facultat real per sa mages-
tat a nós concedida, vos diem y manam que en-
continent, sens contradicció, rèplica ni consulta
alguna, doneu y donar fassau al dit Balthazar
Oriol posessió del dit offici de ajudant de es-
crivà major de la visita, en què sorteja, pagant-li
juntament tots los salaris y adealas que li han to-
cat y tocaran en avant per rahó de dit offici, axí y
de la mateixa manera com si actualment hagués
servit aquell des de son principi. Y esta nostra
resolució la comunicareu als visitadors extrets
de la Generalitat per a què tingan la notícia que
convé y en tot se obehescan los reals ordes de sa
magestat y nostres. Datada en Barcelona a vuyt
de noembre de mil sis-cents sexanta-vuyt. Duc
de Ossuna y Uzeda, comte de Ureña.

Vidit don Franciscus de Pons, cancellarius. In
curia locumentenetis, sexto, folio LXXVIII. An-
thonius Reart.

Su excelencia manda a lo diputados y ohidores de
qüentas del General de Cathaluña que pongan
en pocesión del oficio de ayudante de escribano
mayor de la visita que sorteó Balthazar Oriol y
que esta orden se comunique a los visitadores.

37/2r A

Molta il·lustre senyor.

Las universitats nomenadas la Comuna del
Camp de Tarragona, no obstant serveixen a sa
magestat ab lo donatiu ab què las demés vilas y
llochs del present principat se lligaren, estan
carregadas de grossos allotjaments, fen-se los
soldats donar menjar y bèurer, y los capitans y
oficials fent-se contribuir y pagar diferents can-
titats, per lo que estan caducant, anhilant-se y
empobrint-se sens aver pogut ab sas quexas tro-
bar remey. Per lo que, acudint a vostra senyoria,
a qui toca la defensa de semblants contrafac-
cions, puix és cert que los dits procehiments en-
contran ab les generals constitucions de Cata-
lunya, suplica lo sýndich de dita comuna sia de
son servey interposar sa auctoritat per a què ob-
tingan alivio en dita vexació, que·u rebran a sin-
gular mercè de la mà de vostra senyoria. [...] Al-
tissimus Monras.

37/3r B

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y ohidors d’est Principat diuhen y
representan a vostra excel·lència com lo sýndich
de la comuna del Camp de Tarragona los ha do-
nat una súplica contenint en ella com los capi-
tans, officials y soldats que·s troban alotjats en
dit Camp se fan contribuir dels naturals diffe-
rents cantitats y fent-se donar menjar y bèurer,
al que no estan obligats. Y, en cas no ·u fassen,
executen vexacions, tot lo que estam certs que
no és per ordre de vostra excel·lència, sinó que
líberament obran. Per lo que dit sýndich de dit
Camp recorre a la clemència de vostra excel·lèn-
cia y dits deputats y ohidors suplican a vostra
excel·lència sie servit interposar sa autoritat, or-
denant a dits capitans, officials y soldats no per-
severen en semblants contribucions y, per dit
effecte, no vexen als naturals, que·u rebran a
particular mercè de la mà de vostra excel·lència.

39/1r Ajustandob para responder a lo que de parte de
vuestra señoría se me a respresentado sobre la car-
ta que recibió de la reyna, nuestra señora, me lle-
gan notizias tan favorables de la corte sobre la sa-
lida de estos reynos del padre Everardo que hacen
mudar el negocio totalmente de semblante. Y,
assí, juzgo que con referírselas a vuestra señoría
satisfazgo a todo lo que a passado en Madrid, es
que haviendo remitido la reyna, nuestra señora
la carta que la escriví a 12 deste a los Consejos Su-
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premos de Castilla y Aragón para que diessen so-
bre ella su parezer, ambos consultaron que, por
descargo de su consciencia, ministerio y obliga-
ción, combenía saliesse el padre Everardo de estos
reynos. Y, embiando después su magestad las con-
sultas de estos Consejos al de Estado, con orden de
que, en vista de ellas y del que tenía la materia,
botase lo que se devía hacer, no sólo concurrió no-
mine discrepanti en lo mismo y con más esfuerzo y
raçones, sino que passó a suplicar a su magestad
// 39/1v // se sirviesse de mandar decir a algunos
ministros del Consejo de Castilla que havían abla-
do con alguna perplejidad declarassen categóri-
camente si combenía más que estos reynos se per-
diessen o que su magestad se dignase de venir en
que saliese de ellos su confesor. Esto es por mayor lo
que que se me escrive de Madrid, conociéndose en
ello y en sus çircunstazias que a sido obra de Dios,
por intercessión de su Madre santísima, a quien se
deve toda la gloria y alavanza y espero nos conti-
nuará su protección, de forma que salgamos muy
breve y quietamente de estos empeños tan de su di-
vino servizio, del rey nuestro señor y de toda esta
monarquía. Al çelo y prudencia de vuestra seño-
ría no he menester yo advertirla nada en este caso
y, assí, acavaré deseando conserve Dios a vuestra
señoría en toda felizidad . Del Jesús a 31 de diciem-
bre de 1668. Don Juan de Áustria.

41r Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oïdors de comptes del General
de Cathalunya als assessors y advocat fiscal del
General infrascrits acerca si, havent ses senyories
rebut un billet de sa excel·lència, datat a 20 de
desembre pròxim passat, que està continuat en
lo dietari del corrent trienni, en jornada de 22
de dit mes. Y, havent fet las diligèncias extraju-
dicials y judicials, de què consta en lo dietari,
sobre la contrafacció se pretenia haver fet per lo
tribunal y ministres de la capitania general en la
aprensió de una moneda en reals de 8 y plata
obrada, en una galera de la república de Gèno-
va, capità d’ella Hypólito Gallo, que·s trobava
en lo mes de agost passat en lo port de la pre-
sent ciutat, conforme està més llargament con-
tengut en lo vot fet acerca de dita contrafacció
per los assessors infrascrits y doctors aplicats,
qu·és en jornada de 16 de octubre, y en los tres
recados enviats a sa excel·lència y en la súpplica
per la firma del dupte, han cumplit ab las obli-
gacions de sos officis conforme disposan las
constitucions y capítols de Cort, y si deuen fer
altres diligèncias.

Vist lo dit vot, recados y súpplica; vistas las
constitucions y capítols de Cort fahents per la
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matèria de que·s tracta; vist lo dit bitllet de sa
excel·lència y lo demés que se havia de vèurer,
attès que ab diferents vots, que són en los dieta-
ris de la present casa y, en particular, en jornada
de 2 de maig 1625a, qu·és en lo dietari, trienni
1623 y a 13 de mars 1628, dietari 1626, ab los
quals los assessors de la casa, ab molts doctors
aplicats, han resolt y aconsellat a ses senyories
que, segons la disposició de las generals consti-
tucions en casos de contrafaccions, no tenan
precisa obligació de firmar dubte, sinó que
cumplan a las obligacions de sos officis, procu-
rant per vias extrajudicials lo reparo de las con-
trafaccions, com axí s’és observat casi totas las
vegades se han offert casos de contrafaccions;
attès que per ses senyorias se ha supplicat // 41v
// a sa excel·lència per tres recados, extrajudi-
cialment, fos servit manar revocar los dits pro-
cehiments fets per dit tribunal, qu·és la forma
ordinària y stilada en semblants casos; attès que
sa excel·lència, ab dit billet de 20 de desembre,
declara son ànimo y que resta advertit per altres
casos semblants, y que est no purga servir de
exemplar en lo esdevenidor y que, en semblants
casos de contrafaccions, han acostumat los se-
nyors deputats, aprés de fetas las diligèncias ex-
trajudicials, rebent paper de sa excel·lència, no
passar avant al medi judicial, per ço y altrament
són de vot y parer que ses senyorias, ab las di-
ligèncias fins assí fetas, han cumplit ab las obli-
gacions de sos officis y, attès dit paper, no
deuen ses senyorias procehir a altres diligèncias.
Montserrat, assessor. Figuerola, advocatus fisci
Generalis Cathalonie. Sabater y Gleu, assessor.

44/1r Excel·lentíssimob senyor.

Los deputats y oïdors de comptes del General
de Cathalunya dihuen y representan a vostra ex-
cel·lència com lo die present, havent feta extrac-
ció de assessor de la present casa de la bolsa de
assessor y advocat fiscal per lo resíduo del sexeni
per mort de don Joan Sabater, altre dels asses-
sors, en la conformitat dels reals ordes de sa ma-
gestat, que Déu guarde, à sortejat en lo dit resí-
duo de assessor lo doctor Fransisco Asprer,
advocat de pobres per sa magestat, al qual per lo
procurador fiscal després de extret se li a posat
exepció que no pot obtenir dit offici per ésser
official real y axí obstar-li los capítols 36 del nou
redrès y 54 dels capítols y actes de Cort de las
Corts 1599 y altres aplicables y la observança de
la casa y en particular en lo offici real de advocat
de pobres inhabilitant en las bolsas dels officis
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de la Diputació ala doctor Miquel Franfesch Ol-
zina y al doctor Bernat Olzina, advocats de po-
bres que forenb enc los triennis continuats en lo
memorial que·s posa en mà de vostra excel·lèn-
cia. Y axí mateix fou inhibilitat per rahó de dit
offici lo doctor Jaume Joan Campi Paüls en losd

anys 1656e, 1657. Axí que los advocats de po-
bres tant antes del any 1640f com després de
1652 no han concorregut a officis del General
per ésser officials reals y també per log ordenath

en la constitució 4 de las generals constitucions
de Cathalunya del any 1599. En la qual està dis-
posat que y hage dos advocats de pobres y a
quiscun d’ells los sie donat quatre-centas lliuras
per son salari y que dits advocats tingan obliga-
ció cada die de assistir en la presó de la present
ciutat tres horas al matí y tres a las tardes per a
instruir-se del que convindrà per a la defensa
dels pobres presos, ab què se //44/1v // veu cla-
rament que lo dit doctor Asprer deu ésser inhi-
bilitat de exercir lo offici de assessor en dit resí-
duo per obtenir dit offici de advocat de pobres y
ésser estat axí inconcusament observat per rahó
de dit offici en la present casa. Y lo que lleva tota
dificultat és que últimament, en la habilitació
feta en lo juliol proppassat per la extracció de
diputats y oïdors, fou lo mateix doctor Asprer
inhabilitat per la sort de oïdor militar, y, reporta-
da esta inhibilitació a vostra excel·lència, ab pa-
rer de las tres salas, fou servit vostra excel·lència
donar per bona y vàlida la exepció del dit doctor
Asprer, com apar de la dita inhibilitació y decret
de Cancellaria despedit als 22 de juliol 1668,
còpiai del qual entregà en mà de vostra ex-
cel·lència. De hont se infereix que ni menos pot
ésser habilitat per lo offici de assessor y axí ésser
bona y vàlida la dita exepció, per ésser estat ser-
vit sa magestad ordenar-ho axí ab son real de-
cret enviat al senyor don Joan de Àustria, son
fill y llochtinent y capità general en lo present
Principat, sobre lo formar las bolsas dels officis
de la Diputació, que gustà fossen de extracciój

disposant entre altres capítols lo que se segueix:
«Que si alguno de los insiculados a estas bolsas de
assessores y abogado fiscal sobreveniere en él algun
inpedimento de los que estando insiculados en las
bolsas de la casa de la Diputación le impediera el
sortear en ellas, se tenga también por impedido
para sortear en estos officios de assessores y fiscal».
Per tant y altrament, supplican a vostra ex-

cel·lència sie servit declarar que proceheix la
exepció oposada per lo procurador fiscal del
General contra lo dit doctor Fransisco Asprer,
en la conformitat és estat servit vostra excel·lèn-
cia de declarar en la extracció de diputats y oï-
dors, proppassat, y permètrer se prosehesca a
nova extracció de altre persona en cas sorteja al-
gun magnífich doctor de la Real Audiència,
com són los magnífichs don Diego Ferrer, doc-
tor Joan Batista Pastor, doctor Aleix Tristany,
doctor Fransesch Vidal y Roca, doctor // 44/2r
// Joseph Rull o altre official real, com és lo
doctor don Rafel Moixó, assessor del governa-
dor, sie vostra excel·lència servit tenir a bé se
fasse altre extracció de altre persona que no tin-
ga semblant impediment per escusar gastos se
fan en las multiplicadas extraccions, que·u re-
bran a singular mercè de la mà de vostra ex-
cel·lència.

44/3r B.

Ena continuaçión de la confianza con que e tra-
tado siempre a vuestra señoría, me a pareçido re-
mitirle la copia inclusa de la carta que he escrito
a la reyna nuestra señora, y puede creer vuestra
señoría que en el motivo unibersal del bien y quie-
tud de esta corona, que me a obligado a tomar la
resoluçión que vuestra señoría verá en ella, no a
tenido la menor parte el desseo que me asiste de no
ser ni aún indirectamente atractivo a esta nobi-
líssima provinçia de las molestias de una guerra
quando quisiera a costa de toda mi sangre adqui-
rirla un reposo muy feliz y seguro, y este mesmo
afecto me deverá vuestra señoría en qualquiera
parte y fortuna donde Dios me condujere. Él pros-
pere a vuestra señoría en toda feliçidad. Del Jesús
a 23 de enero de 1669. Don Juan de Áustria.

44/4r B.

Ab 12 del passado respondí a la real carta de vues-
tra magestad de 3 del mismo escussándome con las
humildes raçones que entonçes representé a vuestra
magestad de dexar la seguridad de estos parages
mientras el padre confessor de vuestra magestad
no estubiere fuera de estos reynos, y haviéndome
ponderado entonçes el duque de Ossuna en el real
nombre de vuestra magestad quanto desseava
vuestra magestad que yo me açercasse a essa corte
por lo mucho que combenía ganar el tiempo en la
conclussión amigable de mis súplicas, motivando
vuestra magestad únicamente esta inssignuaçión
con la grande importançia de aorrar la corta dife-
rençia de oras que podría tardar más un correo
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desde esta çiudad que de otro lugar menos distan-
te, se an visto passar tantos días, en que todo podía
estar muchas veçes ajustado, sin reçivir respuesta
alguna de vuestra magestad, yo, ni los tres prinçi-
pales y supremos conssejos de estado, Castilla y Ara-
gón, que con loables y uniforme zelo consultaron a
vuestra magestad sobre su real orden y con las
cláussulas que nadie ignora ser preçissa la salida
//44/4v //de estos reynos del padre confessor, en cu-
yos votos se incluyen tres de los çinco de la junta del
gobierno, sin que se deva haçer a los dos restantes el
agravio de imaginar que le tubiessen diferente,
conformándose tantos y tan exsperimentados mi-
nistros, por admirable influençia de Dios, con su
divina inspiraçión y con el clamor universal de los
pueblos que de ordinario son su misma voz. Pero
aunque la convinaçión de todas estas cossas podía y
devía tenerme en justa sospecha, todavía, oyendo
las torpes voçes que con el motibo de mi assistençia
en Cathaluña y venida de françesses a su frontera,
se pretenden esparçir contra aquella innata y pri-
mera obligación que me alimenta, mas por desen-
gañar a los mesmos françesses, si acasso les a passa-
do tal fantassía por la caveça, que porque juzgue
digno de mi el satisfaçer a esta neçia maliçia,
quando es çierto que los propios que se valen de ella
por suponerla útil a sus fines particulares la creen
menos quanto más la apoyan, he resuelto azetar y
valerme de la real palabra y fee que vuestra mages-
tad me tiene dada por mano del duque de Osuna
sin pedir //s.n.r // otra ninguna pleytessía ni ome-
naxe y ajustarme al desseo y gusto de vuestra ma-
gestad, arrimándome a essa corte para que se aca-
ben de concluir estas materias con la brevedad que
vuestra magestad y todo el mundo conoçe combe-
nir y porque el mortal odio y espíritu de vengança
del padre confessor contra mi se aumenta cada ora
y sus violentos efectos, como tengo dicho, no los pue-
de reprimir ni resguardar toda esta fee y palabra
real, que vuestra magestad me da, siendo ley indis-
penssable de la naturaleça procurar cada uno no
avandonarse de conocido a la pérdida de sus onrra
y vida, he pedido al duque la escolta neçessaria
para este efecto hiendo muy alvoroçado de açercar-
me a la real sombra del rey, nuestro señor, y de
vuestra magestad, de quien espero reçivir las on-
rras que siempre he desseado mereçer a vuestra
magestada [...].

48/r A.

8b febrer.

Devem los molt il·lustres senyors diputats del
General de Catalunya a Pera Mestre, notari pú-
blich de la vila de Castelbó y scrivà ordinari del
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General en dita collecta dea Castellbó, per rahó
de son salari ordinari per tot lo temps de tretse
anys, discorreguts des del primer de jener del
any 1656 fins tot lo any 1668, tot inclusive, a
raó deb [ ] lliures per quiscuna.

Oblata die IIII februarii MDCLXVIIII in consisto-
rio, etcetera.

Et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus computorum, insequendo formam
capituli curie comiserunt huiusmodi computa
dominis auditoribus computorum qui una cum
eorum archivi scriba illum videant, examinent et
concludant dicti capituli forma servata Joannes
Argila, scriba major Generalis Catalonie.

Molt il·lustre senyor.

Per horde de vostra senyoria és estat comès lo
present compte donat per part de Pere Mestre,
notari y escrivà de la Deputació local de Castell-
bóc, a baix firmat raçional, perquè aquell exa-
minàs, clogués y passàs segons disposiçió de ca-
pítol de Cort; y com dit racional dificulte en
examinar y clòurer aquell per quant en dit
compte dit Pere Mestre demana lo salari, e o sa-
tisfaçió de aquell, per lo temps de tretze anys
discorreguts des del primer de janer 1656 fins al
darrer de desembre 1668, tot inclusive, que a
rahó 10 lliures lo any importarian dits tretze
anys la suma de 130 lliures; y com la çiutat de la
Seu de Urgell y dita vila de Castellbó, junt ab
sas collectas, ajen estat molt temps fora la obe-
diènçia de sa magestad, que gose de glòria, des-
prés que la present çiutat de Barcelona fou re-
duhida a sa real clemènçia y obediènçia, com en
particular consta en los llibres de vàlues, triennis
1653 y 1656, que des de la terça de juliol, agost
y setembre fins a la terça abril, maig y juny
1658, tot inclusive, que se arrendà los drets de
General, se troba notat en las sobreditas terças
// 48v // comptadas per lo sobrecullidor de po-
nent, Seu de Urgell, vaga per guerra, senyal que
lo enemich tenia ocupat dita çiutat y collecta; y,
axí mateix, no consta que dita bolla de Castell-
bó, Seu de Urgell, se arrendàs fins als 8 de octu-
bre 1660, evidènçia que fins a dit o serca de ell
estigué dita collecta en poder y de la obediència
de França, ab què apar que tot lo temps dita co-
llecta estigué ocupada per lo enemich no deu
pagar ni satisfer lo General als offiçials de aque-
lla los salaris de dit temps, per quant, encara que
estigués ocupat per lo enemich, se creu y té per
cert que tantmateix collectaven y cullian dits of-
fiçials los drets del que·s despatxava en dita co-
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llecta y que semblantment los offiçials de aque-
lla se anirian pagant de sos salaris quiscuna terça,
si y comforme se fa quant dits drets corran per
compta del General, y axí apar deu la part fer
constar del dia que ditas collectas de Castellbó y
Seu de Urgell fou restituhida y tornà a la obe-
diènçia de sa magestad, perquè de dit dia fins al
darrer de juny 1669 se li hauria de despedir y
ajustar sos salaris, com des del primer de juliol
1665 en avant li deuhen pagar y satisfer los
arrendataris dels drets de General, segons lo
pacte o capítol 2 de las tabas de dit arrenda-
ment, triennis 1665 y 1668. Y encara que, a tot
cas, per part de dit Pere Mestra se adlegàs que
als 28 de abril 1656 se li foren ajustats sos salaris
fins per tot lo any 1655 y que, ja a les hores, se li
pagà part del temps que ditas collectas havian
estat en obediència de França, se respon per
part de dit racional que ell en aquell temps no
servia son offiçi y que, per consegüent, no sap
las rahons ab què se fundaren en pagar-li dit
temps; y que ara, offerint-se-li a ell est reparo,
no pot escusar lo formar-ne dupte, comforme
lo formà devant vostra senyoria, perquè vostra
senyoria sia servit comètrer aquell als magní-
fichs assessors de la present casa, perquè aquells
declaren lo fahedor perquè dit racional puga
millor cumplir al servei de vostra senyoria y a la
obligaçió de son offici, que ho tindrà a singular
merçè de la mà de vostra senyoria, offiçi, etcète-
ra. Altissimus, etcetera. Erasma de Lana y Fon-
tanet, racional.

Oblata die V februarii MDCLXVIIII in consistorio,
etcetera. Et domini deputatis, intervenientibus
dominis auditoribus computorum, commiserunt
hujusmodi dubium magnificis assessoribus quia

una cum suis dominationibus illium videantb,
examinant et declarent servata forma capituli
forma Curie. Joannes Argila, scriba major Gene-
ralis Catalonie.

49/r Los molt il·lustres senyors deputats, ab inter-
venció dels senyors ohidorsc de comptes y los
assessors y advocat fiscal del General imfrascrits,
vist lo dupte proposat per lo racional sobre la
pretenció de Pere Mestre, notari públich de
Castellbó y escrivà ordinari del General en dita
collecta de Castellbó, en effecte demanant lo sa-
lari ordinari per temps de tretse anys discorre-
guts des de primer de janer 1656 fins lo any
1668 inclusive; vistas las rahons en dit dupte
deduïdas per dit racional, attento que en lo lli-
bre de Vàluas del trienni 1653 fins a la tersa de
abril, maig y juny 1658 constad y se troba notat

en las sobreditas terças comptades per lo sobre-
cullidor de ponent, Seu de Urgell vaga per gue-
rra, y axí mateix consta que dita bolla de Cas-
tellbó y Seu de Urgell no se arrendà fins als vuit
de octubre 1660, axí que fins al die de dit arren-
dament no deu lo General comensar a pagar als
officials de aquella collecta sos salaris; attento
també que des del primer de juliol 1665 en las
tabas dels arrendaments de dits triennis de 1665
y 1668 està pactat, entre altres, que los arrenda-
taris dels drets del General degan pagar y satis-
fer los salaris dels officials, per çoa que se li pa-
gue a dit mestre lo salari des de octubre 1660,
que·s féu lo arrendament de aquella collecta,
fins al derrer de juny 1665, a rahó del salari
acostumat a pagar per dit offici, tant solament,
comptant-li en compte del que se li deurà donar
per los dits anys lo queb hac cobrat per lo any
1659, reservant-li emperò dret que sempre que
farà constar que la dita collecta de la Seu de Ur-
gell y Castellbó tornà en obediència de Espanya
y se collectava a favor del General y entràs en
utilitat d’ell y dit mestre exercís lo offici de es-
crivà ordinari del General en la dita collecta, y
assò algun temps en los anys pròxim antece-
dents de dit any 1660, que en tal cas se li deurà
pagar lo salari segons lo que·s trobarà haver-se
collectat y servit y que la dita certíficatòria sia
cusida ab la present declaració. Thomàs de No-
gués. Monserrat, assessor. Joan Pagès y de Vall-
gornera. Doctor Diego Morer. Pere Orient. Fi-
guerola, advocat fiscal.

50/r A.

Senyorad.

Los deputats y oÿdors del General de Catalunya
representan a vostra magestad que las rendas y
drets de dit General se troban vuy desminuïdas,
per ocasió de las guerras passadas, no sols per lo
que se són deterioradas las ciutats, vilas y llochs,
sinó també per haver-se separat de aquest Prin-
cipat los comptats de Rosselló y part del de Ser-
danya, de la collecta dels quals importava cada
any vint mília lliures, y faltant esta cantitat no se
pot donar entera satisfació als sensalistas y sent
lo que·s deu pagar cada un any de censals sin-
quanta mília lliures y com no y aja esparanças
tant pròximas de què se recobre Rosselló y Ser-
danya y que ni lo que an ocasionat las guerras,
perquè és estat tan enorme, si no se procura medi,
no sols no se podran satisfer las pencions degu-
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das, però ni se podran pagar las que aniran cor-
rent, ab què sobre nou-centas mília lliures que
se deuhen se anirà carregant més cada any y se
vindrà a fer un dany irreparable. Y com lo zel
dels deputats y oÿdors presents sia de disposar
las matèrias de calitat, que en qualsevol ocasió
tinga facultat lo General per poder servir a vos-
tra magestad en las ocasions que se poden ofe-
rir, pagar los censals ab molta puntualitat a mol-
tas isglésias que són per sufragis y se dexan de
celebrar per no pagar-se molts monestirs de re-
ligiosas y altres puestos píos, y pobres viudas y
òrfens que pateixen grans necessitats, ha obligat
a la bona intenció dels suplicants representar a
vostra magestat lo medi que se’ns ofereix per a
cumplir a tant santas y christianas obligacions.

En primer lloch, representa a vostra mercè lo
que importan las rendas del General, que és
vuytanta-sis mil vuit-centas y sinch lliures de ar-
dits.

Lo que paga de selaris ordinaris y extraordinaris
que se an pogut prevenir pujan quaranta-y-sis
mil y sinch-centas lliures.

Los censals, com resta ponderat, són sinquanta
mília lliures, ab què en estas dos partidas, que
fan la cantitat de noranta-sis mil y sis-centas lliu-
res, ve la Generalitat a atresar-se cada any en
deu mília lliures.

Ab què verifica que no sols no té medis per po-
der pagar las nou-centas mília lliures de pen-
cions enderraridas, però ni encara pagar cada un
any lo que va cayent.

Y, condolent-se los deputats de vèurer imposi-
bilitat lo General y que no·s poren dar satisfació
y llastimant-se dels danys que pateixen en la fal-
ta de la paga de dits censals, han procurat sercar
la forma més ajustada a la posibilitat y pro- //50v
// porcionada al benefici públich que és en la
forma següent:

Primo, la casa de la Deputació pagarà quiscun
any la mitat de la penció que anirà cahent a cada
censalista, la qual mitat servesca per penció en-
tera.

Ítem, que lo diner que restarà, pagats los gastos
ordinaris y extraordinaris y dita mitja penció,
servirà per quitar propietats de censals y pagar
las pencions degudas fins lo die de la present
concòrdia ab esta forma que se traurà a sort hu
de dits censalistas, al qual se li pagaran la pro-
prietat de censal o censals y pencions se li resta-
ran devent fins lo dit dia de la concòrdia, y si,
pagat dit primer censalista, restarà diner, se farà
altre extracció de altre censalista y se li pagarà
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axí mateix fins que arrebarà lo diner que estarà
destinat per dit effecte, y si al dit se li restarà de-
vent alguna cosa que no baste lo diner, que lo
any següent, del dit diner, se li acabarà de pagar
antes de arribar a extracció de altre censalista, ab
pacte que si algun censalista dels que sortejaran
deurà a la Generalitat, si és líquit lo deute, se re-
lleverà del que se li haurà de donar y, si no és lí-
quit, se deposarà a la taula de la present ciutat a
solta dels deputats lo diner importarà la dita
lluisió y no se soltarà dit diner a favor de dit cen-
salista que no sie primer liquidat per los asses-
sors de la casa del General, y axí mateix, si res-
tarà diner, se passarà avant en fer altre lluïsió de
altre censalista que sortejarà ab la matexa com-
formitat.

Ítem, que durant la dita concòrdia no puguen
los censalistas intentar judici ni fer execucions
per rahó del que dita casa los deurà de las pen-
cions caygudes, tant contra lo procurador fiscal
del General com contra qualsevol altre que esti-
ga obligat a dit censal.

Ítem, que la dita concòrdia sia duradora per vint
anys del dia començerà a tenir execució.

Y encara que lo capítol 18 del nou redrès del
any 1599 disposa que no·s puga fer lluïsió sinó
dels censals més antichs, y d’estos dels de menor
for, suplican a vostra magestat la Deputació sie
servida manar dispensar per esta vegada y posar
lo real decret de vostra magestat.

Tot assò suplica a vostra magestat est consistori
per lo que regoneix ha de ser del servey de Déu,
nostre senyor, de vostra magestat y utilitat del
Principat, que axí ho espera de la real grandesa
de vostra magestat.

51/1r B.

Procuraa dels curadors de doctor Miquel Ra-
mon.

Die secunda mensis septembris anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo septi-
mo Barcinone.

Ego nobilis Joannes de Marimon, regiam thesau-
rariam regens, tam uti tutor et curator persona-
rum et bonorum filiorum nobilis Michaellis Ra-
mon quam etiam uti procurator ad infrascrita et
alie legitime constitutus et ordinatus a nobile Ag-
neti Ramon et Tort, vidue relicte dicti nobilis
Michaellis Ramon, tam nomine proprio et uti te-
nens hereditatem et bona que fuerunt dicti quon-
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dam viri sui quam etiam uti contutrice et cura-
trice meum et aliis dictorum filiorum suorum,
pro ut de dita mee procuratione cum facultate
substituendi plene constat penes notarium in-
frascritum die octava julii millesimo sexcentesi-
mo sexagesimo tertio, pro ut cum presenti ipse no-
tarium fidem facit. Idcirco, uti curatorio nomine
constituo et vendo dictam facultatem substituen-
di cum prechalendata procuratione mihi consessa
substituo procuratorem nostrum seu verius dicte
tutelle et cure certum etcetera, ita quod etcetera,
Petrum Llorell, notarium causidicum, licet ab-
sentem ad omnes littes cum amplisimo et assueto
litium curso facultatibus et potesta- //51/1v // ti-
bus expressis jurandi de chalumpnia etcetera,
cautiones tam juratorias quam fidejussorias pres-
tandi etcetera, clama sive retroclama exponen-
dum et executiones instandum, promitto habere
ratum, etcetera, et non revocare sub obligatione
bonorum dicta tutelle et cure. Actum, etcetera.
Testes sunt Joannes Roger, mercator, et Michael
Soler, regius algutzirius cives Barcinone. Premis-
sis aliena manu scriptis fidem facit Joannes Fores
et Montagut, auctoritatibus apostolica et regia
notarius publicus et de Collegio notariorum re-
giorum Barchinone, hec propria scribens manu.

51/2r A.

Alsa 2 de mars 1669.

Molt il·lustre senyor.

En una causa que en lo tribunal de la capitania
general se aporta ente la noble dona Joana Be-
rardo y Santagada, agent de una, y los nobles tu-
dors y curadors dels fills y hereus de don Miquel
Ramon de Altsa fou feta per lo doctor Visens Sa-
bater y Gleu una provisió de decret de execució
y liquidació als 4 del mes de febrer del corrent
any, la qual, essent prejudicial y gravatòria en
molts capítols de aquella, suplicà la noble dona
Ignès Ramon y Tord, mare y curadora de dits
pubills, demanant que fos dita suplicasió y causa
comesa a dos nobles o magnífichs doctors de la
Real Audiència, prenent aquells en asessors se-
gons lo disposat en lo capítol 44 de las Corts del
any 1599 per a què dits dos doctors de la Real
Audiència coneguesen privative a altres asessors
de dita capitania de dita causa y gravamens de
aquella a dits pubills causats, attenent que la dita
provisió té força de diffinitiva, la qual suplicació,
presentada a dita capitania general lo die de 27
de dit mes de febrer, és estada decretada per sa
excel·lència com a capità general, cometent
aquella a Pere de Amigant, en quiscun dret doc-
tor, altre dels acessors de dita capitania, per lo

qual és estat provehit intimetur, ab què se veu
que ab dita provisió y comissió, parlant ab la de-
guda decènsia y reverència, se contrafà a dit ca-
pítol de Cort, com resulta de dita suplicasió, de-
cretació y provisió que se presentan. Per ço y
altrament, la dita noble dona Ignès Ramon y
Tord suplica a vostra senyoria sia de son servey y,
ab tota decènsia, parlant lo requereix, segons lo
estil de la casa, inste la revocasió de dita comisió
y provisió com a feta contra lo dit capítol de
Cort y altres constitusions y usatges de Barcelo-
na, opposant-se in forma solita, fent las degudas
diligèncias per alcansar dita revocació. Lo offi-
cium que licet, etcetera. Altissimus, etcetera. Hie-
ronimus Ferrer.

52r A.

Ilustrísimoa señor.

He recivido con la carta de vuestra señoría ilus-
tre de 23 del pasado otra para la reyna, nuestra
señora, y un memorial en que vuestra señoría
ilustre propone los empeños de la Generalidad
las pensiones que debe atrasadas a los censalistas
y el medio que se le offrece para darles satisfac-
ción. Y en la conformidad que vuestra señoría
ilustre me ordena, pondré luego dicho memorial
en manos de su magestad y de lo que se offreciere
avisaré a vuestra señoría ilustre, como lo hago
ahora de haver puesto en sus reales manos la car-
ta de vuestra señoría ilustre sobre que se embie
visitador a essa provincia y según las noticias
que tengo, en viéndose en el consejo, se hará con-
sulta a su magestad para que vaya dicho visi-
tador.

Esta noche se embía un despacho de su magestad
al señor virrey en que se le dice que al doctor As-
prer, como abogado de pobres, le obsta la incom-
pativilidad de la residencia conforme constitu-
ciones y que sería el admitirle a este officio de
asesor en perjuicio de la asistencia que requiere el
de abogado de pobres, a que tanto se deve atender,
y, assí, que diga el señor virrey a vuestra señoría
ilustre se passe //52v //a la extración de otro suge-
to.

También escribe su magestad a su excelencia sobre
las pensiones confiscadas diciendo que el fisco cobre
en el lugar que le tocare como particular acrehe-
dor y no como fiscal, y que el señor virrey dé orden
se suspenda la solicitud de la cobranza del residuo.

Lo que puedo avisar de nuevo a vuestra señoría
ilustre es que se tuvo aquí noticia el lunes passado
de que el señor don Juan con la gente que le sigue
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y su familia que entre todos seran hasta 400 cava-
llos algo más avía dormido la noche antes en un
lugar, tres leguas de Madrid, llamado Torrejón, a
donde le fueron a ver diferentes señores y el nuncio
de su santidad, deseando el ajuste de estas mate-
rias entre su alteza y el padre confessor y haviendo
visto que su alteza estuvo siempre firme en que
avía de salir el señor inquisidor general se dio no-
ticia a la junta aquella misma mañana y se resol-
vió en ella el que saliese padre confesor por evitar
mayores daños que nos amenaçavan y assí se dio
qüenta dello a su magestad que bino bien en la
proposición que se le hava, como verá vuestra seño-
ría ilustre por la copia del decreto que ba con esta,
que bajo a todos los consejos // y de orden de su ma-
gestad la misma tarde del lunes a vista de todos sa-
lió el señor inquisidor general en su coche con el se-
ñor cardenal Aragón que le acompañó hasta un
lugar llamado Foncarral, que está dos leguas de
Madrid, y dejándole allí se bolvió el señor carde-
nal la misma noche y el señor inquisidor general se
quedó a prevenir lo necesario para hacer su jorna-
da. Dicen que, teniendo desto noticia su alteza, le
embió de su gente hasta cinqüenta cavallos para
que le acompañasen y que no los quiso admitir di-
ciendo que para un pobre religioso le sobrava todo
y que el irse a pie le bastava. Dícesse también que el
señor don Juan ha pedido licencia para besar la
mano a su magestad y que no se le ha dado pero es
cierto que su alteza se está aún en el mismo lugar
de Torrejón y no se sabe en que parará ni más de
que ayer se tuvo la junta grande con su magestad.

El señor marqués de Aytona todavía está enfermo
de cuydado si bien se ha dicho oy que lo avía pasado
mejor. Hasta ahora no se tiene noticia // de que se
haya nombrado virrey para essa provincia y en la
conformidad que vuestra señoría ilustre me ordena
lo avisaré luego que entienda que su magestad ha
nombrado persona. Guarde Dios a vuestra señoría
ilustre largos años en su mayor felicidad. Madrid a
2 de marzo 1669. Ilustrísimo señor. Besa la mano de
vuestra señoría ilustre. Juan Francisco Pujol.

53r Loa duch de Ossuna y de Uzeda, comte de
Urenya, lloctinent y capità general.

Amats y fahels de la real magestat los diputats y
ohidors de comptes del General de Catalunya en
Barcelona residints. Havent sortejat lo doctor
Francisco Asprer, advocat de pobres dels càrcers
reals d’esta ciutat de Barcelona en el offici de
asessor de aquexa casa de la Diputació preten-
gué que no li obstava la excepció que li opposà
lo fiscal de la casa a la sua sort, antes bé demanà
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que fos admès a la pocessió de son offici y per la
declaració de aquest dupte enviarem a sa mages-
tat las pretencions y papers que una y altra part
nos donaren ab lo parer d’esta Real Audiencia
sobre que sa magestat ab son real orde del pri-
mer del corrent fou servida declarar que al dit
doctor Francisco Asprer li obsta la incompatibi-
litat de la residència de son offici y que seria en
gran prejudici de la asistència que requereix el
advocat de pobres el admètrer-lo al de asessor de
aquexa casa. Per ço, usant de la facultat real per
sa magestat a nós concedida, vos diem y manam
que passeu a la extracció de altre subjecte per al
dit offici de asessor en conformitat del que sa
magestat manà per ser esta sa real voluntat y nos-
tra. Dat en Barcelona a XVIII de mars de MDCLXIX.
El duc de Ossuna y de Ureña. Vidit don Fran-
ciscus de Pons, cancellarius. Antonius Reart.

In curia locumtenentis sexto fol CIII.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohi-
dores de qüentas del General de Cathalunya que
hagan extracción para el officio de asessor de la
casa de la Diputación en lugar del doctor Fran-
cisco Asprer a quien obsta la incompatibilidad de
la residencia de su officio.

54r C.

Aunquea ya sabrá vuestra señoría como la reyna
vuestra señora se a servido de condescender a mis
súplicas mandando salir de estos reynos al padre
Everardo, no he querido dejar de participárselo a
vuestra señoría por la parte tan principal que han
tenido en ello las prudentes y zelosas representacio-
nes de vuestra señoría, de que yo le estoy tan obliga-
do, como lo mostraré en las ocasiones que se ofrecie-
ren en que poderle ser de algún útil. Dios conserbe
a vuestra señoría en toda felizidad. Guadalaxa-
ra, 16 de março 669. Don Juan de Áustria.

55/1r B.

Sub excelencia desea saber la resoluzión que vues-
tra señoría abrá sido servido tomar en orden a lo
que de su parte he suplicado a vuestra señoría so-
bre la cobranza de las seis mil libras.

Espero que vuestra señoría abrá premeditado con
su prudencia los motivos que su excelencia tiene
para esta cobranza y que vuestra señoría se ajus-
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tará a hazer sta fineza por su excelencia que ha
de ser tan del servicio de su magestad, Dios la
guarde, y más quando su excelencia dará todos los
despachos nezesarios para la mayor satisfacción
de vuestra señoría y resguardo suyo para quanto
pudiere oponerse por esta partida.

Suplico a vuestra señoría obre en esto como puede
//55/1v // y debe prometerse de vuestra señoría. A
mi me tiene vuestra señoría siempre a su obedien-
cia. Guarde Dios a vuestra señoría muchos años,
de la sala de consejo, a 28 de marzo de 1669. Besa
la mano de vuestra señoría su mayor servidor don
Francisco dominus dea Pons. Señores diputados y
oidores de Cataluña.

55/2r A.

Senyorab.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per als llochs vuy
vaccants fins al dia present de deputats y oÿdors
de comptes dels tres estaments proposan a vos-
tra magestat los subjectes contenguts en lo in-
frascrit memorial.

Deputats militars. Per lo lloch de deputat militar
de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs,
que vacca per mort de mossèn Joan Llinès y
Montany, se proposa: mossèn Miquel de Sagarra,
mossèn Martí de Borrell. Per altre lloch de depu-
tat militar de dita vegueria de Lleyda y sotsvegue-
ria de Pallàs, que vacca per mort de don Llorens
de Bardaxí, se proposan: don Lluís de Campo-
rrells ja insiculat a oÿdor, don Phelip de Ferrera.
Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Tortosa, que vacca per mort de mossèn Antoni
Santís, se proposa: mossèn Francisco Capsir y
Sans, don Francisco Oliver y de Boteller.

Deputats reals. Per lo lloch de deputat real de
Barcelona, que vacca per mort del doctor misser
Joan Sabater, se proposan: lo doctor Pau Fus-
ter, lo doctor Ramon Fontana. // 55/2v // Per 
altre lloch de deputat real de Barcelona, que
vacca per mort de Joan Baptista Codina, se pro-
posan: lo doctor Jaume Boneu ya insiculat en
oÿdor, lo doctor Joan Andreu Talau. Per lo
lloch de deputat real de Tortosa, que vacca per
mort de mossèn Simeon Capsir, se proposan:
mossèn Joseph Sesse, mossèn Joan Gastalt. Per
lo lloch de deputat real de Gerona, que vacca
per mort de Hierònim de Vedruna, se propo-

san: mossèn Bernat Vives y de Ferrer ja insiculat
en oÿdor, lo doctor misser Narcís Casadevall
també insiculat en oÿdor. Per altre lloch de de-
putat real de Gerona, que vacca per mort del
doctor misser Llorens Spígol, se proposan:
Francisco Sala ya insiculat en oÿdor, Llorens
Puig també insiculat en oydor.

Oÿdor ecclesiàstich. Per lo lloch de oÿdor eccle-
siàstich del Capítol de Gerona, que vacca per
promoció del doctor Francisco Dou en bisbe de
dita ciutat de Gerona, se proposan: lo doctor
Jaume Vilar, ardiaca major y canonge; lo doctor
Miquel Perpinyà, canonge.

// Oÿdor militar. Per lo lloch vaccant de oÿdor
militar de la vegueria de Cervera, que vacca per
munta de don Lluís de Camporrells ha deputat
militar, se proposan: don Ramon de Calders,
mossèn Jaume de Camats.

Oÿdors reals. Per lo lloch de oÿdor real de Lley-
da, que vacca per mort de Jaume Gras, se pro-
posan: lo doctor en medicina Pere Màrtir Font,
lo doctor en medicina Joseph Sales. Per lo lloch
de oÿdor real de Barcelona, que vacca per mun-
ta de mestre Jaume Boneu de oÿdor a deputat,
se proposan: mestre Joseph Company, mestre
Francesch Orriols. Per lo lloch de oÿdor real de
Gerona, que vacca per mort de Francisco Vin-
yoles, se proposan: Joan Baptista Serra, merca-
der; Bernat Sió, mercader. Per altre lloch de oÿ-
dor real de Gerona, que vacca per monta de
mossèn Bernat Vives y de Ferrer de oÿdor a de-
putat, se proposa: mossèn Hierònim Masdeu,
ciutadà honrat; per no haver-i altre persona hà-
bil no se anomena altre en terna.

55/3r B.

Senyoraa

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per als llochs vuy
vaccants fins lo dia present de las bolsas dels of-
ficis del General de Cathalunya y casa de la De-
putació proposan a vostra magestat los subjec-
tes contenguts en lo infrascrit memorial.

Bolsa de acessor. Per lo lloch real de la bolsa de
acessor, que vacca per mort del doctor misser
Joan Sabater, se proposan: lo doctor misser
Raphael Llampillas, lo doctor misserb Bernat
Saperissa, lo doctor misser Joseph Arsidet.
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Bolsa de exactor. Per lo lloch real de la bolsa de
exactor, que vacca per mort de mossèn Joan Be-
net Pallarès, se proposan: mossèn Pere Orient
de present deputat real, lo doctor misser Nor-
berto Avellà, mossèn Blay de Laya.

Bolsa de scrivent de regent los comptes. Per lo
lloch de la bolsa de scrivent de regent los comp-
tes militar, que vacca per trobar-se dos vegades
ensiculat en dit offici mossèn Francisco Puig de
Sallit y Mallaa en un de dits dos llochs, so és, per
lo últim que vacca per mort de Joseph Montalt
y Riu, se proposan: mossèn de Pallarès de pre-
sent oÿdor militar, // 55/3v // Joan de Pallarès,
Thomàs de Pallarès.

Bolsa de síndich. Per lo lloch ecclesiàstich de la
bolsa de síndich, que vaccab per haver lo doctor
Narcís Cassart, canonge de Gerona, renunciat e
o permutat lo dit canonicat ab altre benefici
simplec y vuy no obtenir títol per poder ésser in-
siculat en la Deputació, se proposan: lo doctor
Diego Morer, cabiscol y canonge de Urgell, de
present oÿdor ecclesiàstich; lo doctor Francisco
Llabur, canonge; Anton Balagueró, canonge.

Bolsa de scrivà major y sos ajudants de la visita.
Per lo lloch de scrivà major y sos ajudants de la
visita, que vacca per mort de Vicens Gavarro,
notari, se proposan: Lluís Cortès y Marcer, no-
tari; Ramon Pellicer, notari; Isidro Vila, notari.

56/1r A.

Nobilisd don Augustinus Berardo, Barcinone po-
pulatus, contra nobilem Aguetem Ramonet tuto-
res et curatores filliorum et heredum nobilis Mi-
chaellis Ramon. Translatum dictorum Ramons.
Relator magnificus Petrus de Amigant utrius-
que juris doctor ac asessor Capitanie Generalis
Catalonie. Scriba capitanie generalis Catalonie
Franciscus Leonart, notariu.

56/2r Pateat universis, etcetera.

Fuit oblata et in scriptis humiliter presentata per
Josephum Bosch, notarium procuratorem nobilis
Augustini Berardo suplicatio quedam thenoris
sequentis:

Excelentisime domine.

Quedam fuit facta provisio liquidationis et de[c]reti
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executionis per magnificum Vincentium Sabater
et Gleu, acessorem capitanie generalis in causa in
ea vertenti inter nobilem Joannem Berardo ex una
et tutores et curatores filiorum et heredum nobilis
Aguetis et don Michaellis Ramon que in aliquibus
capitibus est perjudicialis et gravatoria huic parti
nobilis Augustini Berardo, militis ordinis Santi
Jacobi de Espata causis // 56/2v // et rationibus ex
processu resultantibus et in posterum deducendis,
ideo suplicat a capitibus perjudicialibus tantum pe-
tens illam quo ad dicta capitula periudisialia in
melius commutari; offerens cavere juxta regiam
pragmaticam officium et cetera. Altissimus, etcete-
ra. Pro <Costa> Joannes Costa.

Cui, et cetera.

Providenda in concilio capitanie generalis. Provisa
excelentisimum dominum locumtenentem et capi-
taneum generalem die quinta februarii millesimo
sexcentesimo sexagesimo nono Barcinone. Leonart.

Caveat juxta regiam pragmaticam. Provisa per
excelentisum dominum locumtenentem et capita-
neum generalem die quinta februarii milesimo
sexcentesimo sexagesimo nono Barcinone. Leonart.

Dicto die Barcinone.

Cautio iuxta regiam pragmaticam prestita per
nobilem Augustinum Berardo in et cum qua in
casu subcumbentie promisit solvere exponere et
dedit in fidejusores Josephum Bosch, notarium, //
56/3r // et magnificum Josephum Costa, utrius-
que juris doctor, presentes et acceptantes qui se
obligarunt, jurarum et renuntiarunt large etce-
tera. Testes sunt Petrus Joannes Ramis, procu-
rator fiscalis Bajulie Generalis Catalonie, et
magnificus Baltasar March y de Gelpi miles Bar-
cinone populatus.

Suplicatio oblata per dictum Berardo.

Excelentisime domine.

Quia iam fuit debite cautum, dignetur excelen-
cia vestra presentem causam suplicationis com-
mitere alicui ex magnificis capitanie generalis
acessoribus qui justitiam in omnibus ministret,
officium, et cetera. Altissimus, et cetera. Pro
<Costa> Joannes Costa.

Cui etcetera.

Magnificus Petrus de Amigant audiat, collegat,
refferat et super intermediis et aliis debite provi-
deat. Provisa per excelentisimum dominum lo-
cumtenentem et capitaneum generalem die quin-
ta februarii milesimo sexcentesimo sexagesimo
nono Barcinone recepta die sexta predictorum
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mensis et anni intitulatis. De Amigant, asesor.
Persone don Pedro Llorel procurator nobilis
Aguetis //56/ //Ramon et tutorum et curatorum
filiorum et heredum nobilis Michaellis Ramon
die vigesima septima predictorum mensis et anni
per 9,10. Item, in [...] dies 27 predictorum 9, 10.

Assí se ha assignat a sentència.

Schedula oblata per dictum Bosch dicto nomine.

En pena y justificació que aquesta part és acrea-
dora en los béns de don Miquel Ramon en la
quantitat de sexanta lliures per les pensions de
aquell censal de pensió quinse lliures que tots
anys fa la heretat de don Miquel Ramon al
col·legi de <de> Sant Sever de la present ciutat
exhibeix y produeix una àpoca si et quatenus ut
consuatur y si bé de les trenta lliures detenides
dels anys 1649 y 1650 no se deu res, que las rebe-
ren; emperò essent ausent dits anys don Miquel
Ramon y sent present dona Hierònyma ja·s veu
// que fou pagat per dita dona Hierònyma o per
los arrendadors y axí se deuen contar en crèdit de
aquesta part màxime constant en procés de les
actes que són en procés fol 345 y fol 591 present
la compra del mas Canals y del encarregament
que dit censal se fa los matexos béns de qui done
aquesta part compte y rahó, los quals reproduex
si et quatenus ut consuatur; demana per so que de
dits actes se·n hage la deguda rahó en favor de
aquesta part y que sia assenyalat a sentència dia
scert ab continuació dels següents y aquella pro-
ferida en favor de esta part ab los gastos, interes-
sos y despeses de la part altre y procés. Costa.

Vigesima octava martii millesimo sexcentesimo
sexagesimo nono inserantur per dicta assignat ad
sententiam ad diem tertiam in judicandam cum
sequentium continuatione intitulata. De Ami-
gant, assessor. Porserra de don Diego Llorell.

56/4r B.

Oblataa die sexta februarii 1669. Leonart.

Excelentisimeb domine.

Quedam fuit facta regia provisio liquidationis et
decreti executionis per magnificum Vincentium
Sabater et Gleu, assessorem capitanie generalis, in
favorem nobilis dompre Joanne Berardo et Santa
Agada et in officium nobilium tutorum et curato-
rum filiorum et heredum quondam nobilis don

Michaelis Ramona que in aliquibus capitibus est
prejudicialis et gravatoria dictis pupillis. Ideo sen-
ciens se gravata nobilis dompna Ignes Ramon de
Tort illorum mater suplicat illam in melius com-
mutari offerens cavere juxta pregmaticam officio,
etcetera. Altissimus, etcetera. Hieronymus Ferrer.

Providenda in concilio capitanie generalis. Pro-
vissa per excelentisimum dominum locumtenen-
tem et capitaneum generalem die XXVII februarii
MDCLXVIII Barcinone. Leonart.

Caveat juxta regiam pragmaticam. Provisa per
excelentisimum dominum locumtenentem et ca-
pitanum generalem die XVII februarii MDCLX-
VIIII. Leonart.

Dicto die Barcinone.

Cautio juxta regiam pragmaticam prestita per
Petrum Llorell nomine quo in et cum qua in casu
subcumbentie promisit solvere exponere et dedit in
fidejusores se ipsum nomine propio et Josephum
Planes, notarium civitate presentes et acceptantes
qui se obligarunt dare etcetera et jurarunt large,
etcetera. Testes magnificus Vinsentius Fabregas,
civi honoratus Barcinone, et regius [...] et Petrus
Paulus Ribas // 56/4v // Excelentisime domine.
Cum jam sit debite cautum dignetur excelentia
vestra presentem suplicationes causam committi
alteri exdoctoribus regie audientie assumendo
illum vel illos in acessorem vel acessores vestre exce-
lencie uti Capitanei Generalis in observanciam
capituli quadragesimi quarti curiarum anni
1599 qui dictam regiam provisionem quo ad dic-
ta prejudicialia capitula in melius commutat.
Officio, etcetera. Altissimus, etcetera. Hieronymus
Ferrer. Magnificus Josephus de Amigant audiat,
colligat, referat et superintermediis et aliis debite
provideat. Provisa per excellentissium dominum
locumtenentem ac capitaneum generalem die
XXVII februarii MDCLVIIII Barcinone. Leonart.

56/3r C.

Molta il·lustre senyor.

En una causa que en lo tribunal de la capitania
general se aporta entre la noble dona Joana Be-
rardo y Santagada, agent de una, y los nobles
tudors y curadors dels fills y hereus de don Mi-
quel Ramon de altre, fou feta per lo doctor Vi-
cens Sabater y Gleu una provisió de decret de
execució y liquidació als 4 del mes de fabrer del
corrent any, la qual, essent prejudicial y gra-
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vatòria en molts capítols de aquella, suplicà la
noble dona Ignès Ramon y Tord, mare y cura-
dora de dits pubills, demanant que fos dita su-
plicació y causa comesa a dos nobles o magní-
fichs doctors de la Real Audiència, prenent
aquells en acessors segons lo disposat en lo capí-
tol 44 de las Corts del any 1599 per a què dits
dos doctors de la Real Audiència coneguessen
privative a altres acessors de dita capitania de
dita causa y gravàmens de aquella a dits pubills
causats, attanent que la dita provisió té forsa de
diffinitiva, la qual suplicació presentada a dita
capitania general lo die de 27 de dit mes de fa-
brer és estada decretada per sa excel·lència com
a capità general, cometent aquella a Pere de
Amigant, en quiscun dret doctor, altre dels
acessors de dita capitania, per lo qual és estat
provehit intimetur ab que se veu que ab dita
provisió y comisió, parlant ab la deguda decèn-
cia y reverència, se contrafà a dit capítol de
Cort, com resulta de dita suplicació, decretació
y provisió que se presentan. Per ço y altrament,
la dita noble dona Ignès Ramon y Tord suplica
a vostra senyoria sia de son servey, y ab tota
decència parlant lo requereix segons lo stil de la
casa, inste la revocació de dita comisió y pro-
visió com a feta contra lo dit capítol de Cort y 
altres constitucions y usatges de Barcelona, op-
posant-se in forma solita, fent las degudes di-
ligèncias per alcansar dita revocació, lo officio
que licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Hierony-
mus Ferrer. Oblata die II martii MDCLXVIIII in
consilio, et cetera. // Et domini deputatis instan-
tibus dominis auditoris computorum commise-
runt predicta magnificis assessoribus qui super
suplicatis dhebite provideant et justiciam admi-
nistrent. Intimetur. Joannes Argila, scriba ma-
jor Generalis Catalonie, et cetera.

56/6r D.

Agoa fee y doy testimonio yo, Francisco Lleonart,
por las autoridades apostólico y real, notario pú-
blico, escrivano mayor de la general governaçión
de Cataluña y secretario del tribunal de la capi-
tania general de dicho principado de Cataluña y
condados de Rossellón y Cerdaña, como en la
marjen de una consulta entregada al excelentísi-
mo señor duque de Osuna, superthiniente y capi-
tán general en este prinçipado de Catalunya y
condados de Rossellón y Cerdania por parte de la
Real Audiencia deste Prinçipado fue echo por di-
cho excelentísimo señor el decreto siguiente: Barce-
lona, 26 de febrero 1669. Haviendo visto esta con-
sulta, aparezido que por hagora se observe lo que
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inconcussamente se ha estilado desdel año de 97
acá sin haver exemplar en contra ni poderse alle-
gar ignorançia en materia que ha corrido 72 años
sin contradiçión y que en el discurso dellos an pa-
rado diferentes pleytos en poder de doctores de la
Real Audiencia con asistençia de asesor de la ca-
pitania general, como en este caso se pretende, y
assí mismo haver passado a ella de assesores de la
capitania general muchos que han corrido con las
causas en esta forma y es evidente les era notorio
pues se hallan en diferentes prosessos y autos sus fir-
mas, que apoyan lo que hagora se ordena y assí en
continuaçión deste estilo y en fuerza desta obser-
vançia proseguirá la capitania general como está
ordenado en esta causa y para que se vea y note con
mas ministros para la satisfaçión de las partes se
execute lo acordado por haora de que entren por
assosiados los doctores don Joseph Martí y don Mi-
guel de Cortiada, pues me ynsta a esta resoluçión
lo justificado de lo que queda referido y el zelo de
que no padescan las partes dilaçiones algunas sino
que tengan aquella satisfaçión que conviene a la
buena administraçión //56/6v //de justiçia y si la
Real Audiencia se hallare con alguna pretençión
sobre esto para lo de adelante podrá representarla
como convenga sin que por hagora se pare en el
pleyto ni en lo resuelto. Fecha en Barcelona, a los
15 días del mes de marzo de 1669. Francisco Leo-
nart, notario, scrivano y secretario arriba dicho.

57/1r A.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y ohydors de comptes delb Gene-
ral del principat de Catalunya dihuen y repre-
sentan a vostra excel·lència com als 31 de janer
pròxim passat fou vostra excel·lència servit ma-
nar publicar unas cridas contenint en ellas que
las personas militars, o que gaudexen de privile-
gi militar, que seran vistos aportar pistolas, tenir
en sas casas o presos ab ellas, encorregan en
pena de mil lliures aplicadoras a la Real Tesora-
ria o deportació en alguna fortalesa o altre lloch
nomenador per sa magestat per tota la vida, a
arbitre de vostra excel·lència y Real Consell. Y
com per diversas constitucions y en particular
per lo privilegi concedit al estament militar per
lo sereníssim senyor don Fernando, dat en Bar-
celona a 9 de octubre 1481, continuat en lo se-
gon volumen de las Constitucions de Catalunya
en lo títol 23 «Dels béns dels condemnats», se
disposa de que no·s puga procehir contras las
personas del estament militar per algun delicte
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ab pena pecuniària, ans tant solament ab pena
corporal, com litteralment se llig en dit privile-
gi, axí que, venint qualsevol de dits casos con-
tenguts en ditas cridas, no obstant la alternativa
de la pena, en virtut del arbitre litteralment re-
servat en ditas cridas, pot vostra excel·lència y
Real Consell punir dits militars y gaudints ab la
pena de ditas mil lliures contra la sèrie y tenor
de dit real privilegi, us y observància de aquell.
Per ço y altrament a vostra excel·lència suplican
los deputatsa extrajudicialment per cumplir a las
obligacions de sos officis y juraments que tenen
prestats sie servit manar revocar ditas cridas com
si publicades no fossen, que de aqueix modo se
repararà y se darà remey a dita contrafacció y en
particular a dit real privilegi, lo que rebran a sin-
gular gràcia y favor de la mà de vostra excel·lèn-
cia.

57/2r B.

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oïdors de comptes del General
del principat de Catalunya diuen y representan a
vostra excel·lència com als 2 de mars pròxim pas-
sat fou presentada al consistori una suplicació a
instància de la noble dona Ignès Ramon y Tort
com ha mare y curadora dels fills y hereus de don
Miquel Ramon, en effecte contenint que en la
causa que se aporta en la capitania general entre
la noble dona Joana Berardo y Santa Àgata de
una y los nobles tudors y curadors dels dits fills y
hereus de dit don Miquel Ramon de part altra,
vostra excel·lència com a capità general és estat
servit comètrer la dita causa en segona instància
de la provisió de decret de execució y liquidació
feta per lo doctor Vicens Sabater, altre dels asses-
sors de dita capitania general, al doctor Pere de
Amigant, altre axí mateix dels assessors de dita
capitania, per a què conega y decidesca la dita
causa en segona instància sens comètrer aquella a
un o dos doctors de la Real Audiència o més per
assessors de dita capitania, contrafahent al capí-
tol 44 de las Corts del any 1599, demanant per
ço que dit consistori isque al reparo de dita con-
trafacció. Y com lo dit capítol 44 literalment dis-
posa que lo excel·lentíssim senyor capità general
prenga sempre en las causas de segona instància
per assessor o assessors de la dita capitania gene-
ral per tractar y dicidir aquellas a us dels doctors
de la real audiència y que segons la calitat de las
cosas ne prenga altre o més de la matexa Real Au-

diència, tant en las sentèncias com en las provi-
sions, tenint força de diffinitiva, com és la de
que·s tracta entre las ditas parts del decret de exe-
cució y liquidació, així que no sent comesa la pre-
sent causa a un o dos doctors de la Real Audien-
cia per assessors de dita capitania general és
contra la literal disposició de dit capítol 44, no
obstant lo decret que vostra excel·lència és estat
servit fer als 26 de febrer pròxim passat. Per ço y
altrament, a vosta excel·lència humilment supli-
//57/2v //can los deputats extrajudicialment per
cumplir a las obligacions de sos officis, jurament
que tenen prestats y excomunicació que han
oïda, sie servit vostra excel·lència manar revocar
ditas comisió y decretació al dit doctor Pere de
Amigant feta, y pèndrer per assessor o assessors a
un, dos o més doctors de la Real Audiència per-
què tracten y decidescan la dita causa que de eix
modo se repararà y se darà remey a la dita contra-
facció y en particular al dit capítol 44 de las Corts
del any 1599, lo que rebran a singular gràcia y fa-
vor de la mà de vostra excel·lència.

61r A.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oïdors del principat de Cathalu-
nya diuen y representan a vostra excel·lència
com per capítols de Cort, y en particular lo capí-
tol 8 del any 1599 del nou redrès, està disposat
que a 15 de maig lo primer y segon any del
trienni se fasse extracció de personas per fer la
insiculació dels llochs vacants de deputats y oï-
dors. Y com sie arribat dit termini y se hage de
fet dita extracció en execució del ordenat en dit
capítol 8 per cumplir al contengut en ell, per ço,
dits deputats y oïdors suplican a vostra ex-
cel·lència sie servit manar entregar la nominació
de las personas proposadas al últim de mars
proppassat, conforme l’orde de sa magestat a ef-
fecte de que·s puga fer la dita extracció de insi-
culadors en lo modo y forma disposats per dits
capítols de Cort y singularment per lo dit capí-
tol 8, que u rebran a singular gràcia y mercè de
la mà de vostra excel·lència.

62/1r B.

Excel·lentíssimb senyor.
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Los deputats y oïdors del principat de Cathalu-
nya representan a vostra excel·lència que en la
Real Audiència a relació del noble don Miquel
Cortiada se aporta causa entre don Ramon Co-
pons de una y don Francisco Gilabert, don
Fransisco Junyent y altres acreadors de altre y,
havent-se recorregut per part de don Fransisco
Junyent en aquest consistori dient que lo Gene-
ral per lo censal de don Ramon Copons contra
dit Junyent lo dit General li estava de evicció. Y
com, excel·lentíssim senyor, los deputats y oï-
dorsa del General de Cathalunya tractan ab los
acreadors de concòrdia, en la qual també se
compendran los dits censals per desijar no ésser
amolestats. Per lo tant, los dits deputats y oï-
dors suplican a vostra excel·lència extrajudicial-
mentb sie de son servey ordenar al dit don Mi-
quel Cortiada suspenga la cognició dels
proceïments de dita causa per algun temps fins
que la dita concòrdia tinga son degut y desijat
èxit, lo que en altre ocasió fou servit vostra ex-
cel·lència ordenar al senyor canceller per a què
de part de vostra excel·lència donàs dit orde al
dit don Miquel Cortiada, lo que no menos es-
peran de la mà de vostra excel·lència serà servit
ordenar lo mateix al dit don Miquel Cortiada,
que u tindran a singular favor de la mà de vostra
excel·lència, etcètera.

62/2r A.

Excel·lèntíssimc senyor.

Ab altre recado per part dels deputats y oïdors
del General de Cathalunya se representa a vostra
excel·lència la contrafacció de las generals cons-
titucions, privilegisd y altres drets de aquest
Principat, feta per rahó de unas cridas que vostra
excel·lència fou servit manar publicar, contenint
en ellas que las personas militars, o que gaudei-
xen de privilegi militar, que seran vistos aportar
pistolas, tenint en sas casas, o presos ab ellas, o
altres armas de menos mida de tres pams, enco-
rregan en pena de 1000 lliures aplicadoras a la
real thesoreria o deportació en alguna fortalesa o
altre lloch nomenador per sa magestat per tota
la vida (a) arbitre de vostra excel·lència y real
consell. Per quant per lo sereníssim senyor don
Fernando és estat concedit privilegi al estament
militar dat en Barcelona a 9 de octubre 1481,
continuat en lo 2 volumen de las Constitucions
de Catalunya en lo títol 23 «Dels béns dels con-
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demnats», disposant en ell que·s no·s puga pro-
cehir contra las personas del estament militar
per algun delicte ab pena pecuniària, ans tant so-
lament ab pena corporal, com literalment se lig
en dit privilegi. Axí que, venint qualsevol de dits
casos contengut en ditas cridas, no obstant la al-
ternativa de la pena en virtut del arbitre literal-
ment reservat en ditas cridas pot vostra
excel·lència y real consell punir dits militars y
gaudints ab la pena de ditas 1000 lliures ab que
las ditas cridas encontran ab lo dit privilegi y al-
tres generals constitucions aplicables y se suplica
extrajudicialmentd a vostra excel·lència fos servit
manar revocar ditas cridas com si publicadas no
fossen, conforme més llargament està conten-
gut en dit recado. Y com dits deputats y oïdors
per rahó de sos officis y juraments que tenen
prestats tingan obligació de cuydar de la ob-
servància de las generals constitucions, privilegis
y capítols de Cort, altre vegada supplican a vos-
tra excel·lència extrajudicialment lo mateix que
en lo dit recado se representa y·s suplica a vostra
excel·lència per lo //62/2v // reparo de dita con-
trafacció y observància de dit privilegi, generals
constitucions y drets de Cathalunya, del que
ademés, qu·és conforme a la disposició del dit
privilegi de dit sereníssim senyor don Fernando,
dits deputats ho rebran a singular mercè de la
mà de vostra excel·lència.

62/3r B.

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oïdors del General de Cathalu-
nya representaren a vostra excel·lència en altre
recado com a instància de la noble dona Ignès
Ramon y Tord, com a mare y curadora dels fills
y hereus de don Miquel Ramon, se’ls fou pre-
sentada una supplicació contenint en ella que
en la causa que se aporta en la capitania general
entre la noble dona Joana Berardo y Santa Àga-
ta de una y los nobles tudors y curadors dels dits
fills y hereus de dit don Miquel Ramon de part
altre vostra excel·lència com a capità general fou
servit comètrer la dita causa en segona instància
de la provisió de decret de execució y liquidació
feta per lo doctor Vicens Sabater, altre dels as-
sessors de la capitania general, al doctor Pere de
Amigant, altre axí mateix dels assessors de dita
capitania, per a què conegués y decidís dita cau-
sa en segona instància sens comètrer aquella a
un o dos doctors de la Real Audiència o més per
assessors de dita capitania contra la disposició
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del capítol 44 de las Corts del any 1599, dema-
nant per ço que dit consistori isqués al reparo
de la contrafacció de dit capítol, com en effecte
ho representà a vostra excel·lència per quant en
dit capítol 44 està literalment disposat que lo
excel·lentíssim senyor capità general prenga
sempre en las causas de segona instància per as-
sessor o assessors de la dita capitania general per
tractar y dessidir aquellas a un dels doctors de la
Real Audiència y que, segons la calitat de las co-
sas, ne prenga altre o més de la mateixa Real
Audiència, tant en las sentèncias com en las pro-
visions, tenint força de diffinitiva, com és la de
que·s tracta entre las ditas parts del decret de
execució y liquidació ab que dita comissió y de-
cretacióa al dit doctor Pere de Amigant y no es-
sent comesa la present causa a un o dos doctors
de la Real Audiència per assessors de dita Capi-
tania General encontra ab lo dit capítol 44, no
obstant lo decret que vostra excel·lència fou ser-
vit fer, y se supplicà a vostra excel·lència fos ser-
vit manar revocar ditas comissió y decretació
feta al dit doctor Pere de Amigant y pèndrer per
assessor o assessors a un, dos o més doctors de
la Real Audiència per a què tracten y dessides-
can // 62/3v // conforme en dit recado més llar-
gament se conté. Y com vostra excel·lència sie
estat servit no sols no revocar ditas comissió y
decretació feta al dit doctor Pere de Amigant,
però encara després de dit recado per premoció
de dit Amigant en assessor de la Ballia General és
estat del servey de vostra excel·lència comètrer
de nou la dita causa al doctor Miquel Calderó,
altre dels assessors de dita Capitania General, per
a què axí mateix conega y dessidesca la dita causa
en segona instància, dits deputats y oïdors, per
cumplir a la obligació de sos officis y juraments
que tenen prestats, altre vegada supplican a vos-
tra excel·lència extrajudicialment sie servit vostra
excel·lència manar revocar ditas comissions y de-
cretacions y pèndrer per assessor o assessors a
un, dos o més doctors de la Real Audiència per a
què tracten y dessidescan la dita causa y axí ma-
teix per lo reparo de dita contrafacció y ob-
servància de dit capítol 44 y altres generals cons-
titucions de Catalunya, que u rebran a singular
gràcia y favor de la mà de vostra excel·lència.

63/1r Memòriab dels papers polítichs, de que se ha de
fer còpia, continuats [en el] dietari de la Depu-
tació, trienni 1668.

Primo, de un memorial presentat a don Juan de
Àustria y decret a la marge de est continuat, y

de las dos còpias continuadas al peu de dit me-
morial, insertat en fol 21.

Més, del paper o billet del duch de Osuna, es-
crit als deputats, sobre la paga de las pencions
de censals confiscadas aplicadas per la fàbrica
del palàcio, insertat en fol 23 y altre en fol 24.

Més, del paper que lo senyor don Juan escrigué
als diputats y còpias de las cartas que fa menció,
insertat en fol 30.

Més, de la carta que el marquès de Castellrodri-
go escrigué als deputats, insertada en fol. 33. 

Més, còpia de la carta que la reyna nostra senyo-
ra escrigué als deputats sobre la dependència del
senyor don Juan, insertada en fol 34 y la còpia
de la representació dels deputats feta al senyor
don Juan en fol 35.

Més, còpia de la consulta del confessor de la
reyna nostra senyora, insertada en fol 36.

Més, del paper o carta que lo senyor don Juan
escrigué a la Deputació, insertat en fol 38.

Més, del paper del senyor don Juan y de la còpia
de la carta que ab ell remeté y havien scrit a la
reyna nostra senyora, insertats en fol 44.

Més, de la carta que la reyna nostra senyora es-
crigué als deputats, inserta en fol 46.

Més, de la carta escrita a la Deputació per son
agent en Madrid, inserta en fol 52.

Més, del paper del doctor don Juan escrit a la
Deputació, insertat en fol 54.

63/2r A.

Reynaa governadora.

Ilustre duque de Ossuna y Uzeda, primo, mi lu-
garteniente y capitán general, en nombre de los
dipputados desse Principado se me ha representado
el perjuicio que reciben de no executarse la orden
que se os embió en 28 de febrero sobre que se suspen-
dan las diligencias que se hazen para la cobranza
del residuo de las pensiones que la Generalidad
debe a cathalanes que se les confiscaron las hazien-
das por haver seguido el partido de Francia du-
rante la guerra y que el fisco sobre lo que le tocare
con igualdad a los demás acrehedores, supplicán-
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dome mande tenga cumplimiento dicha orden y a
este tiempo se ha recibido y visto lo que representáys
sobre esto en carta para el vicecanceller de 6 de abril,
con la qual remitir el papel que en 30 de marzo os
hizo el canceller en la materia y no obstante las razo-
nes que en él dize, que todas se han considerado con
lo demás que ha occurrido, ha parezido que se execu-
te lo dispuesto por la orden referida de 28 de ebrero y
assí os encargo y mando lo dispongáys luego en la for-
ma que por ella se os advirtió y lo estaréys de que en
casso que pretendan cobrar los acreedores que estan
en Francia respecto de que el capítulo de la paz dize
que se ha de cobrar lo que está, podrá replicarse con
justificación que no han de llevar por quanto tiene
allá tantos otros bienes que no han restituido y han
desfrutado con los quales se puede hazer compensa-
ción de lo que los tocare y debieren cobrar. Datum en
Madrid, a XIII de mayo MDCLXIX. Yo la reyna.

Don Didacus de Sada, secretarius.

Al virrey de Cathalunya.

Copia.

s.n.r B.

La reynaa governadora.

Ilustre duque de Ossuna y Uzeda, primo, mi lugar-
teniente y capitán general, que con orden de 28 de
ebrero deste año se os avissó qu·haviéndose visto en
este mi supremo Consejo los papeles dessa Real Au-
diencia, que remitistes, y un memorial de los dip-
putados sobre el officio de assessor de aquella cassa
en que sorteó el doctor Francisco Asprer, pareció res-
solver se passase a la extracción de otro sujeto porque
no se falte a la assistencia de la abogazía de pobres
que tiene, y haviéndome ahora supplicado los dip-
putados mande se execute la resolución que tomé en
esto, os encargo y mando dispongáis su cumplimen-
to sin mas dilaçión. Datum en Madrid, a XV de
abril MDCLXIX. Yo la reyna. Don Didacus de Sada,
secretarius. Al virrey de Cataluña. Copia.

64/1r A.

Moltb il·lustres senyors.

Avent-se conferit en jornada dels 15 de setem-
bre 1668 Joan Griver juntament ab Miquel
Martí, guarda ordinària del General de la taula
de Gerona y sa col·lecta, per orde del magnífich
deputat local de dita col·lecta de Gerona en la
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vila de Palamós ha effecte de publicar unas cri-
das emanades del molt il·lustre consistori de la
visita del General de Catalunya, que acostuman
manar publicar en lo introhit de llur offici, y
volent comensar a publicar dites crides, y Joan
Griver, scrivent, llegir-las, sobrevingué en la
plaça a hont se comensaven llegir y publicar,
Pere Gallart, notari de dita vila de Palamós,
dient axí com arribà, què volian fer y, respo-
nent-li dit Joan Griver, scrivent, que per orde
del dit deputat local dit Martí avia de publicar y
dit Griver llegir y llevar acte de les sobredites
crides que havian manat los molt il·lustres se-
nyors visitadors despedir y que·s publicassen
per los llochs acostumats de la col·lecta, les
quals dit Griver tenia en les mans, dit Gallart
digué que se li havia de demanar llicènsia per
llevar lo acte de la publicació de aquelles y, res-
ponent dit Griver que no tenia tal obligació per
ser tant dilatada la jurisdicció del General, axí
en terras de baró com en tot lo principat de Ca-
talunya, digué dit Gallart que si s’i atrevia ha
llevar lo acte de la publicasió de dites crides lo
faria posar en la presó y que ja lo die antes si no
fossen exits de Calonja lo balle de Calonja los
auria posats en la presó perquè no li avian de-
manada llicènsia si bé que no obstant lo sobre-
dit se continua la publicació. E com dites cosas
haguessen tinguda notícia los molt il·lustres vi-
sitadors per carta dels 20 de dit mes del dit de-
putat local // 64/1v // e informació per aquell
tramesa autèntica, segons en lo dietari de la cor-
rent visita consta, deliberaren als 26 del matex
que fos despedit manament al dit Pere Gallart
en pena de 50 lliures de béns propris exigidores
aplicadores en cas de contrafacció a la Generali-
tat dins quatre dies comptadors del die de la
presentació de aquell en avant comparagués en
la present ciutat en lo consistori de la visita per
la bona direcció de aquella, lo qual manament
fou despedit lo matex die y any y si bé fou pre-
sentat a dit Gallart no sols no va obtemperar
ans bé digué al qui li presentà dit mandato
moltes paraula(s) injuriosas y mal sonants y en-
tre altres que, si se atrevia altre vegada a portar-
li semblants manaments, que·l faria bastonejar
per quatre sargents, que ell no era Pere Gallart,
notari, sinó lo doctor Pere Gallart, auditor de la
plaça de Palamós, tot en vilipendi y derogació
de la jurisdicció y autoritat del General y turba-
ció de aquella. Per lo que, essent dites coses
dignes de deguda punició, càstic y reparo y
considerant los molt il·lustríssims visitadors que
en sa resposta dit Gallart assereix ésser official
real y axí contra de aquell no·s pot procehir
sinó per via de torp, lo que·s no·s troba aver
acostumat fer los visitadors sinó solament los
molt il·lustres senyors deputats, per tant, se
participa a vostra senyoria las dites coses per a
què provehesca de degut remey en major bene-
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fici de la Generalitat, conservació y reparo de
sos drets, autoritat y jurisdicció.

64/2r B.

Molta il·lustres senyors.

Responentb los molt il·lustres senyors diputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
alc paper que vostra senyoria és estat servit en-
viar acerca del procehiment de Pere Gallart,
nottari, que assereix ésser auditor de la plassa de
Palamós, per lo impediment causava als minis-
tres de la visita de vostra senyoriad en la publica-
ció de las cridas, la qual se diu se féu lo endemà,
diuen que la Cort General del any 1599 ordenà
la visita dels officials del General, concedint ju-
risdicció als molt il·lustres senyors visitadors per
a fer dita visita, també fou vista concedir-la en
tot lo necessari a dita visita sens differenciar sie
los que turban la jurisdicció són officials reals o
nof, encarregant lo dit capítol solament als se-
nyors diputats de donar al molt il·lustre concis-
tori de la visita tot favor, concell y ajudag, a més
de que, no constant com no consta per privilegi
ni altre legítima prova que dit Pere Gallart sie
auditorh ni official real, no apar que puga lo
consistori dels molt il·lustres senyors deputats
procehir contra dit Gallart per torp ni altre re-
mey que acostuma procehir dit consistori con-
tra los officials reals, turbant la jurisdicció del
General, y axí apar que totalment ve a ésser la
jurisdicció de vostra senyoria y del molt il·lustre
concistori de la visita. Per lo que y altrament, in-
seguint lo tenor de dit capítol de les Corts del
any 1599 offerexen donar a vostra senyoria y a
son molt il·lustre concistori tot favor y ajuda
quei degan donar segons constitucions y capí-
tols de Cort, com en effecte en altres ocasions se
ha offert a vostra senyoria per conservació y
exercici de la jurisdicció, conformant-se emperò
en tot y per tot al decret real de sa magestat, que
Déu guarde, fet en orde als gastos fahedors en
la visitaj.

65r 1669a. Procura de Francisco Mora y de Mari-
mon per renunciar lo ofici de defanador.

Die trigesima mensis octobris anno a Nativitate
Domini millesimo sexgentesimo sexagesimo quin-
to Barcinone.

Ego Franciscus Mora et de Marimon, civis hono-
ratus Barcinone, ut obtinetur offitium difinito-
ris sive defenedor Generalis Catalonie, gratis, et-
cetera, constituo et ordino procuratores meos
certos, etcetera, ita quod, etcetera, vos, nobilem
dominum Joannem de Marimon, regentem re-
giam thezaurariam presentis Catalonie princi-
patus, Barcinone populatum, Joannem Carre-
ras, Raymundum Castelló, domiçellos Barcinone
domiciliatos, Joannem Baptistam Pastor, utrius-
que juris et de Regia Audientia presentis Catalo-
nie Principatus doctorem et civem honoratum
Barcinone Josephum de Navel et de Erill, etiam
civem honoratum Barcinone, et dominam There-
ziam Mora et Navarro, uxorem meam, // 65v //
absentes, etcetera et quemlibet vostrum insolidum
ita quod, etcetera, videlicet pro me et nomine meo
jam dictum offitium difinitoris cum omnibus ju-
ribus et pertinentiis suis universis in manibus et
posse ad modum illustrium dominorum depu-
tatorum eiusdem Generalis ad favorem persone
vobis et civilibet vestrum benevise et per vos et
quemlibet vestrum dictis dominis deputatis pre-
sentande, nominande et designande pure, libere,
simpliciter et absque ulsa conditione resignan-
dum, renuntiandum et cedendum et dictas resig-
nationem et renuntiationem ac cessionem recipi
et admittendi petendum et suplicandum ac obti-
nendum ita et taliter quod illi in cujus favorem
dictum offitium per vos et quemlibet vostrum re-
signatum renuntiatum et cessum fuerit de eidem
officio juribus et sertinentii illius valide provide-
ant et provideri mandetur cum omni juris pleni-
tudine et effectu et inde instrumenta que cunque
vobis et utriusque vestrum benevisa faciendum
seu fieri faciendum, instandum et requirendum
et demun, etcetera, promitto habere ratum, etce-
tera, et non revocare, etcetera. Testes sunt Magi-
nus Mercader et Paulus Lledó, botiguerii tela-
rum cives Barcinone. In fidem et testimonium
premissorum licet manu aliena scriptorum ego
Bonaventura Vila, auctentibus apostolica et re-
gia notarius publicus Barcinone, hic me subscribo
et meu appono sig+num.
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68/1r A.

Excel·lentíssima senyor.

Ab dos recados per part dels deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya se à repre-
sentat a vostra excel·lència que, a instància de la
noble dona Ignès Ramon y Tort com a mare y
curadora dels fills y hereus de don Miquel Ra-
mon, los fonch presentada una suplicasió con-
tenint en effecte que en la causa se aporta en la
Capitania General entre la noble dona Joana Be-
rardo y Santa Àgata de una y los nobles tudors y
curadors dels dits fills y hereus de don Miquel
Ramon de part altra vostra excel·lència com a ca-
pità general fonch servit commètrer la dita causa
en segona instància de la provisió de decret de
execusió y liquidació feta per lo doctor Vicens
Sabater, altre dels assessors de la Capitania Ge-
neral, al doctor Pere de Amigant, altre axí ma-
teix dels assessors de dita Capitania General, per
a què conegués y decidís dita causa en segona
instància, sens commètrer aquella a un o dos
doctors de la Real Audiència o més per assessors
de dita Capitania en la sobredita segona instàn-
cia, lo qual és contra la disposició del capítol 44
de las Corts del any 1599, suplicant per ço que
dit consistori isqués al reparo de la contrafacció
de dit capítol, com en effecte abb dos recados o
té representat a vostra excel·lència. Per quant en
dit capítol està literalment disposat que lo ex-
cel·lentíssim senyor capità general prenga sem-
pre en las causas de segona instància per assessor
o assessors de la dita Capitania General per trac-
tar y decidir aquellas a un dels doctors de la Real
Audiència y que, segons la calitat de las cosas, ne
prenga altre o més de la mateixa Real Audiència,
tant en las sentèncias com en las provisions, te-
nint força de diffinitiva, com és la que·s tracta //
68/1v // entre las ditas parts del decret de execu-
sió i liquidació ab que dita commissió y decreta-
ció de dita segona instància feta al doctor Pere
de Amigant, y no essent commesa a un o més
doctors de la Real Audiència per assessors de la
Capitania General encontra ab lo dit capítol 44,
no obstant lo decret que vostra excel·lència fonch
servit fer y se suplica a vostra excel·lència fos ser-
vit manar revocar ditas commisió i decretació
feta al doctor Pere de Amigant y pèndrer per as-
sessor o assessors a un o més doctors de la Real
Audiència perque tracten i desidescan aquella,
com en dits recados més llargament se conté, y
com vostra excel·lència sia estat servit no sols no
revocar ditas decretació i commisió feta al sobre-
dit Pedro de Amigant, però encara després del
primer recado per aver estat promogut dit de
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Amigant, assessor de la Batllia General, és estat
del servey de vostra excel·lència commètrer de
nou dita causa al doctor Miquel Calderó, altre
dels assessors de dita Capitania General, per a
què així mateix conega y decidesca la dita causa
en segona instància, dits deputats y oÿdors per
cumplir a la obligació de sos officis y juraments
que tenen prestats altra vegada suplican a vos-
tra excel·lència extrajudicialment sia vostra ex-
cel·lència servit manar revocar ditas decretacions
y commissions y pèndrer per assessor o assessors
a un o més doctors de la Real Audiència per a
què tracten i decidescan la dita causa per reparo
de dita contrafacció i observança de dit capítol
44 y altras generals constitusions de Catalunya,
com més llargament està contengut en dits dos
recados, als quals se a relació, y com fins vui no
se aja servit manar revocara lo que·s suplicava en
dits dos recados, altra vegada suplican extrajudi-
cialment ab aquest tercer recado lo mateix que
ab los altres se a suplicat, lo qual rebran a sin-
gular gràcia y mercè de mà de vostra excel·lèn-
cia.

68/2r B.

Excel·lentíssimb senyor.

Ab dos recados per part dels deputats y oïdors
del General de Cathalunya se representà a vos-
tra excel·lència la contrafacció de las consti-
tucions y privilegis i altres drets de aquest Prin-
cipat feta per rahó de unas cridas que vostra
excel·lència fou servit manar publicar, contenint
en ellas que las personas militars, o que gaudes-
can de privilegi militar, que seran vistos aportar
pistolas, tenir en casa o presos ab ellas o altres
armas de menos mida de tres pams, encorregan
en pena de mil lliuras aplicadoras a la real theso-
reria o deportació en alguna fortalesa o altre
lloch nomenador per sa magestat, que Déu
guarde, per tota la vida arbitre de vostra ex-
cel·lència y real consell, per quant per lo serenís-
sim senyor rey don Fernando és estat concedit
privilegi al estament militar, dat en Barcelona a
9 de octubre 1481, continuat en lo 2 volumen
de las Constitucions de Cathalunya en lo títol
23 «Dels béns dels condemnats», disposant en
ell que no·s puga procehir contra las personas
del estament militar per algun delicte ab pena
pecuniària, ans tant solament pena corporal, com
literalment se llig en dit privilegi, axí que, venint
qualsevols de dits casos contenguts en ditas cri-
das, no obstant la alternativa de la pena en virtut
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del arbitre literalment reservat ab ditas cridas
pot vostra excel·lència y real consell punir dits
militars y gaudints ab la pena de ditas mil lliures
ab que las ditas cridas encontran ab lo dit privi-
legi y altres generals constitucions aplicables, y
se supplica extrajudicialment a vostra excel·lèn-
cia fos servit manar revocar ditas cridas confor-
me més llargament està contengut en dits reca-
dos y com dits deputats y oïdors per rahó de sos
officis y jurament que tenen prestat tingan obli-
gació de cuydar de la observança de las generals
constitucions, privilegis y capítols de Cort, vist
que fins vuy no se ha servit vostra excel·lència //
68/2v //manar revocara lo que se li supplicava ab
dits dos recados. Per ço altre vegada dits depu-
tats y oïdors supplican extrajudicialment ab est
tercer recado lo mateix que ab los altres dos re-
cados se ha supplicat, lo que rebran a singular
gràcia y mercè de la mà de vostra excel·lència.

69r A.

Enb los almagaçenes de la ataraçana que estan
las muniçiones está abierto un pedaço del techo y
si lloviesse en conoçido riesgo de perdersse y siendo
vuestra señoría a quien toca el que se adereçe me
a pareçido prevenírselo para que lo disponga con
la brevedad que combiene y es del servicio de su
magestad. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona a 18 de junio de 1669. El duque
de Osuna y de Ureña.

Señores diputados y oÿdores del General de Cata-
luña.

70/1r C.

Ac los venerables nobles y amados nuestros los di-
putados del General en nuestro principado de
Cataluña y contados de Rosellón y Cerdaña.

La reyna governadora.

Diputados. Fray Antonio del Castillo, comisario
general de Jerusalén de la orden de San Francisco,
embió a aquellos santos lugares en especie de dinero
para su conservaçión y reparo y sustento de los reli-
giosos que en ellos havitan veynteycinco mil reales
de a ocho que ha juntado de limosna para este effec-
to y me ha suplicado le mande dar liçençia para

pasarlos por esse Principado y embarcarlos por
Barçelona. Os encargo y mando que, en conformi-
dad de lo que de mi parte os dixere el duque de Os-
suna, Uçeda, mi lugarteniente y capitán general,
proveáis y deis orden que a la persona o personas a
cuyo cargo fuere este dinero se le dexen y consientan
passar, sacar y embarcar por qualesquiere puertos y
passos de esse Principado, como vaya de manifiesto,
libremente y sin pagar drechos algunos pues siendo
como es recoxido de limosna y para aquellos santos
lugares no se deven, que en ello seré servida. Datum
en Madrid a X de junio MDCLXIX. Yo la reyna.

Vidit don Christhophorus Crespi, vicecancella-
rius; vidit Vilosa, regens; vidit Marchio de Cas-
telnovo; vidit don Gerorgius de Castillere; vidita

[...]; don Didacus de Sada, secretarius.

70/2r B.

Sub magestad, Dios la guarde, se ha servido de man-
darme remitir el despacho incluso para vuestra se-
ñoría y encargarme tenga la mano con vuestra se-
ñoría para que veinte y cinco mil reales de a ocho
que fray Antonio del Castillo, comissario general de
Jerusalem embía a aquellos santos lugares, que ha
recojido de limosnas, deje vuestra señoría pasar con
ellos a la persona a cuyo cargo fueren, libremente
embarcándolos en qualquiera puerto de este Princi-
pado sin pagar derechos ningunos. De que aviso a
vuestra señoría para que en esta conformidad dis-
ponga su execuzión. Guarde Dios a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, a 27 de junio de 1669.

El duque de Osuna y de Ureña.

Señores Diputados del General de Catalunya.

71/3r C.

Excel·lentíssimc senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del present
principat de Catalunya representan a vostra 
excel·lència com los cònsols de la vila de Fi-
gu<r>eras ab carta de tres del corrent mes, còpia
de la qual posam en mà de vostra excel·lència,
nos participan los excessos grans que los soldats
de cavall que estan alojats en la dita vila y altros
llochs circunvehins an fet en aquella terra, ro-
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bant y matant als pobres pasatjers catalans y se
fan donar en les eres y camps las sivadas ab grans
amanasas, y així mateix fan semblants excessos
dins la mateixa vila de Figueras, amanasant de
matar a las personas, en particular nomenadas en
dita carta, del que restan desconsolats y inquiets
los habitants de dits llochs. Per lo que nos dema-
nan en dita carta intercediam ab vostra excel·lèn-
cia sia servit manar posar lo remey nescessari. Per
lo que los dits deputats y oÿdors de comptes su-
plican a vostra excel·lència ab las veras possibles
sia servit manar remediar tants grans danys y ex-
cessos ab la puntualitat y deligència demana la
matèria. Y per quant tenen notícia que en altras
vilas y llochs de Catalunya los soldats que estan
allí alojats cometan semblants excessos. Així ma-
teix suplican a vostra excel·lència sia servit orde-
nar lo convenient per a què nos·s fasan ditas ve-
xassions, lo que esperan del pio y noble pit de
vostra excel·lència se remediaran las ditas cosas y
los pobres naturals estaran segurs per los camins i
en sas casas, [tot]a lo qual rebran a singular mer-
set de mà de vostra excel·lència.

71/4r D.

Embiandob con este extraordinario al duque de
Osuna, virrey de ese Principado, la carta que la
reyna, nuestra señora, le escrive en orden a la no-
ticia de los puestos de virrey y cappitán general de
este reyno de Aragón y del vicariato sobre todos los
otro dominios de su corona en que su magestad me
á mandado sirva al rey nuestro señor, logro muy
gustoso esta ocasión para deçir a vuestra señoría
de quanto gusto y satisfaçión an sido para mi estos
empleos, pues con ellos no solo a dado las mayores y
más auténticas pruebas que á podido de la recti-
tud, çelo y desinterés de todos mis intentos y dictá-
menes sino también aprobado con esta mesma de-
mostraçión la gran parte que an tenido en su feliz
logro, las fervorosas representaçiones y loables dili-
gencias de vuestra señoría // 71/4v // de que con
este motibo le repito muchas graçias, desseando
que mi mayor çercanía me subministre más ocas-
siones en que vuestra señoría experimente mi segu-
ra voluntad. Dios prospere a vuestra señoría en
toda feliçidad. Zaragoça, a 2 de jullio de 1669c.

74/1r Eld marqués de Castro y Torres, don Gregorio
Manuel de Tovar y Villela Manrique de Lara,
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cavallero del orden de Santiago dize: que es hijo
único de don Thomás de Tovar y Guevara, cava-
llero de la orden de Santiago, que sirvió a su ma-
gestad en el corregimiento de la ciudad de Zamo-
ra y su provincia, donde murió moço; y de doña
Gerónima de Villela Manrique de Lara, hija de
don Pedro de Villela Manrique de Lara, cavalle-
ro del mismo ábito, gentilhombre de la boca de su
magestad, que Dios tiene, que fue hijo de Martín
Ruíz de Villela, que casó con doña María Man-
rique de Burrón, su sobrina, nieta del adelanta-
do mayor de Castilla, conde de Santa Gadea,
cuya casa oy possee la duquesa de Alcalá, y de
doña María Velaostegui, y sobrina de don Juan
de Villela, comendador mayor de Aragón, del or-
den de Santiago y colegial en veca de capellán en
el colegio mayor de San Bartolomé de Salamanca,
auditor y superintendente de los exércitos de
Flandes, governador del real consejo de Indias, y
después su presidente, y de los consejos de estado y
guerra, y hermana del conde de Lences, mayordo-
mo de su magestad, nieto de don Gregorio de To-
var, cavallero del orden de Santiago, que sirvió
más de quarenta años a las magestades de los se-
ñores reyes don Felipe segundo, tercero y quarto en
plaças de oydor en las reales chancillerias de Gra-
nada y Valladolid y en ella exerció el puesto de
presidente mucho tiempo por cédula de su mages-
tad a quien sirvió en plaça del consejo real de ór-
denes y de doña Francisca Francisca de Guevara
y Garriaco, nieta del licenciado Alonso de Ca-
rriaco y Guevara, que sirvió a su magestad en
plaça de alcalde de corte en la real chancilleria de
Granada, donde murió moço, sobrina y heredera
de don Gabriel y don Rafael Ortiz Sotomayor,
que fueron hermanos. El dicho don Rafael fue ca-
vallero de la religión de San Juan, bailio de Lora-
della y embaxador de su orden por el maestre y
don Gabriel, fue canónigo y maestre escuela de la
santa iglesia de Toledo, capellán mayor del mo-
nasterio real de la Encarnación desta corte del
consejo de su magestad y obispo de Badajoz, bis-
nieto del doctor Thomás de Tovar, que sirvió la
plaça de fiscal en la real chancillería de Vallado-
lid treinta y ocho años, haziendo muy señalados
servicios y en particular fue medio para que se res-
tituyessen a la corona real ocho mil vassallos y
ciento y cinquenta mil duca- //71/1v //dos de que
la magestad del señor rey don Felipe segundo le
dio las gracias; y de doña Lucia Piçarro de Cór-
dova y Valençuela, hija del licenciado Gregorio
López de Cordova y Valençuela, que fue del conse-
jo de su magestad en el real de Indias; y de doña
María Piçarro, tercero nieto de Diego de Tovar
Palacios y Valdés del consejo de su magestad y su
oydor en la real chancillería de Valladolid trein-
ta y seis años, y su magestad fue servido de man-
darle fuesse a ayudar a establecer la chancillería
de Granada quando se mudó de Ciudad Real.
Fue casado con doña Beatriz de Tovar, su prima
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hermana, la qual sirvió de dama a la sereníssima
señora reyna doña Isabel la Católica, fueron sus
hermanos don Juan de Tovar, que murió sirvien-
do a su magestad en la defensa del castillo de la
Goleta, don Antonio, cavallero de la religión de
San Juan de justicia, murió sirviendo a su ma-
gestad en las guerras de Sicilia; don Gerónimo
fue fiscal en la real audiencia de los Charcas,
donde murió moço, quarto nieto de Pedro de To-
var, que casó con doña Catalina de Lugo y Mon-
talvo, hija de Alberiañez de Lugo y Bahamonde,
comendador de Montiel, camarero de los señores
reyes católicos, señor de la casa y solar de Lugo y de
las villas de Villalva de Adaxa y Fuencastro, y
doña Juana de Montalvo, sirvió dicho Pedro de
Tovar a la augusta y cesarea magestad el señor
emperador Carlos quinto en todas ocasiones, de
quien fue tan favorecido y honrado que jugó ca-
ñas en Valladolid, llevándole a su lado en las pa-
rejas, favor tan particular que sólo se pudo hazer
a cavallero de tanto lustre, autoridad y suposi-
ción y el dicho Pedro de Tovar fue bisnieto de
Alonso Díaz de Tovar, que fue hermano de Fer-
nan Sánchez de Tovar, que fue guarda mayor de
la magestad del señor rey don Juan el primero,
adelantado mayor de Castilla y almirante mayor
de la mar y de su consejo y de doña Juana Ponce
de León, su muger, hija de Pedro Ponce de León,
señor de Marchenam, conde que fue de Medellín,
ascendiente de los señores duques de Arcos y de
doña María de Ayala, que fue hija de Pedro Ló-
pez de Ayala, chanciller mayor de Aragón, ascen-
diente de los señores condes de Ayala y de Fuensa-
lida y de doña Sancha de Haro.

Es la familia de los Tovares originaria de Valla-
dolid, como ganadores y pobladores, una de las
casas de linages que se intitula la casa de Tovar, a
las quales tocan las procuraciones de cortes y no al
regimiento de aquella ciudad, y en lo mas anti-
guo usaron por apelido el de Valladolid y con él
fueron ricos homes de Castilla y confirmadores de
los privilegios y usaron el título de notarios mayo-
res destos reynos, que es tan honorífico que lo han
sido los duques de Ossuna y de Alcalá, y después
usaron el de Tovar, con él ha avido muchos ricos
homes de pendón y caldera, confirmadores, que
corresponde oy a grandes de primera classe, mer-
ced que se hazía a los más cercanos parientes de la
corona. Ha avido caudillos, capitanes generales y
en paz y guerra ocupado los mayores puestos, y en
la casa real mayordomos mayores, camareros,
guardas mayores del cuerpo y las dignidades de
almirantes de Castilla y adelantados mayores.
Son ramos deste tronco los marqueses de Berlan-
ga, que possee de presente don Bernandino de Ve-
lasco y Tovar, condestable de Castilla, marqués de
Berlanga y governador de los estados de Flandes,
caçador mayor, señor y cabeça de dicha casa de
Tovar, y don Pedro de Velasco y Tovar, marqués

del Fresno. Y por casamiento le tocan muchas casas
de grandes destos reynos. Todo lo qual consta por
instrumentos y coronistas, los más clásicos y de más
autoridad y crédito, a que se remite y no se citan
por escusar prolixidad. Desciende de hijo segundo
de la casa de Fernan Sánchez de Tovar por linea
recta de varón el dicho marqués de Castro y Torres.
Y el dicho marqués de Castro y Torres, por todos los
servicios referidos y otros muchos que omiré por
constar de papeles que mostrará siendo necessario.

Suplica a su magestad que, para que se continuen
servicios de tantos ascendientes y se muestre que
han sido gratos a la benignidad de su magestad,
sea servida honrarlea con plaça de su mayordomo,
pues ahora parece ai ocasión por ir el conde de
Lençes, su tío, a la asistençia de Sevilla y faltar
por esta causa al exercicio deste puesto de que ai
falta por los achaques y edad de los que le sirben y
no se rreconoçe incombeniente en que aya más
porque no ai número fijo y no se acreçientan gajes
ni salarios porque sólo los goçan los quatro más
antiguos, sirbiendo todos, cuya asistençia està
más precisa, pues no se puede abrir la puerta de el
quarto de su magestad sin que aya mayordomo
que asista. Por todas estas raçones y otras muchas
que por no alargarse deja de referir se bale de la
protección del excelentísimo señor duque de Osu-
na, virey y capitán general del reino de Catalu-
ña, suplicando le sea serbido de faborecerle en ella
escribiendo al Principado, a los excelentísimos se-
ñores marqueses de Aitona y viçecançiller de Ara-
gón para que tan gran protecçión alcançe, que sus
excelencias façiliten el que su magestad le haga
esta merced y que se atajen el curso de tantas dila-
ciones, pues a tres años asiste en esta corte a ella y
en todo la espera reçebir de la grandeça de su ex-
celencia, reconociéndose en todo por hechura suya
que será de sumo realce a su estimaçión.

71/2r B.

Dijousb passat a la tarda, qui constàvem als 27
de juny, sis soldats de cavall robaren a Joseph
Capnegra, adroguer d’esta vila, a la olivera dita
del Bou, que és a una lleugua distant d’esta vila
y en lo camí real qui va a Barçelona y després de
aver-lo robat lo mataren. Lo matex se diu han
fet a un paraire del lloch de Lladó que aportave
un drap a la vila de la Bisbal. A vista de assò y de
que los soldats ab tanta descaradura roban y
maltractan a moltas perçonas y de que sens més
ni més van a las eras y camps y se fan donar las
sivadas ab amanasas, se enquietan fortament y
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temem que si en assò no i avia remei no serà fà-
cil evitar algun exsés en algun soldat, lo que pa-
saria a esta universitat.

Dit dia de dijous no duptaren uns soldats de ro-
bar en la plaça públicha de la present vila a un
marxant una pesa de tela y algú que veu quant la
robaven li amanasaren que si·ls descobria los
matarian y axí matex alguns soldats de la com-
panyia del capità Rafel Puig han publicat que
volian matar a Joan Oliva, apotechari, y a Jo-
seph Cortada, qui era cònsol lo any passat, Gas-
par Pujadas, síndich de la univercitat y Pau Ro-
sell, sirurgià y altres, tots de la present vila, y de
assò són estats advartits y se dóna a vostra se-
nyoria notícia per a què sian servits manar donar
orde a samblants exesos com a protectors y em-
paro dells pobles y escusar tant parill, que com
los soldats quant se pasejan per esta vila van ab
las armas al costat serà molt fàcil se desconpon-
gan en executar llurs atreviments, del que confia
esta universitat en la present ocasió del enparo
de vostra senyoria a qui Déu guarde los anys de
nostre desitg. Figueres, juliol 3 de 1669.

Besa a vostra senyoria les mans los cònsols de la
vila de Figueres.

Molt il·lustres senyors diputats.

72/1r A.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència com aïr que comptavam als 7 del cor-
rent mes y any fonch nostre senyor servit 
portar-se’n a millor vida la ànima del doctor
Thomàs de Nogués, donsell, deputat militar del
present Principat, y com per capítols de cort y
en particular per lo capítol de cort selebrat en lo
monestir de Santa Anna de la present ciutat als
4 de novembre 1493 estiga disposat que sem-
pre y quant vinga lo cas que muïra algun depu-
tat o oÿdor de comptes dins son trienni que los
deputats y oÿdors dins deu dias contínuos e
aprés següents que la dita mort serà manifestada
als dits deputats y oÿdors ajan de fer extracció
de altre en lloch del difunct, y axí mateix que la
bolsa de la qual se fa la extracció sia cumplida en
lo número que acostuma dels enseculats en ella,
lo qual cas a succehit en ocasió que en virtut del
decret de sa magestat donaren a vostra ex-
cel·lència als 31 de mars pròxim passat las ternas
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de tots los llochs que fins en dit temps se troba-
ren vaccar y per cumplir a la obligació de nos-
tros officis y obscervar los capítols de cort se
donà una suplicació a vostra excel·lència als 15
de maig pròxim passat suplicant-li fos servit dir-
los si avia rebut de sa magestat las nominacions
de dits llochs y vostra excel·lència fonch servit
dir que no las avia rebudas, per ço, suplican a
vostra excel·lència sia servit, si té rebudas ditas
nominacions, manar entregar-las per a què dins
los dits deu dias pugan fer las diligencias y de-
més actes necessaris per la extracció dins de dit
termini fahedora enviant a vostra excel·lència la
bona del lloch vaccant per dit doctor Nogués,
que tot ho rebran a particular mercè de mà de
vostra excel·lència.

72/2r B.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del Principat de Catalunya per als llochs de pre-
sent vacants de deputat militar proposan a vos-
tra excel·lència los subjectes contenguts en lo
infrascrit memorial.

Deputats militars. Per lo lloch de deputat mili-
tar de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de
Pallàs, que vacca per mort de mossèn Joan Lle-
nès y Montany, se proposan: mossèn Miquel de
Sagarra, mossèn Martí de Borrell. Per altre
lloch de deputat militar de dita vegueria de
Lleyda y sotsvegueria de Pallàs, que vacca per
mort de don Llorens de Bardaxí, se proposan:
don Lluís de Camporells, ja insaculat a oÿdor;
don Phelip de Ferrera. Per lo lloch de deputat
militar de la vegueria de Tortosa, que vacca per
mort de mossèn Antoni Santís, se proposan:
mossèn Francisco Capsir y Sans, don Francisco
Oliver y de Boteller. Per lo lloch de deputat
militar de la vegueria de Tàrrega, que vacca per
mort del doctor Thomàs de Nogués, cavaller,
se proposan: mossèn Miquel de Pallarès, que
vui és oïdor militar; mossèn Salvador Ribot, in-
siculat en oÿdor. // 72/2v // Per lo lloch de de-
putat militar de la vegaria de Urgel, que vacca
per mort de mossèn Joseph de Feliçes, se pro-
posan: mossèn Pera Fises, mossèn Joan Rovira.
Dat en Barcelona a X de juliol MDCLVIIII. Mi-
quel de Pallarès, Joan Pagès y Devallgorner,
Pere Orient, Joan Argila, scrivà major del Ge-
neral de Catalunya.
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73r B.

Loa duch de Ossuna y de Uzeda, comte de
Urenya, lloctinent y capità general, elet gover-
nador de Milà.

Amats y fahels de la real magestat los diputats y
ohidors de comptes de la casa de la Diputació
del General de Cathalunya en Barcelona resi-
dints y habilitadors o insaculadors extrets que
us trobau junts en la dita casa per la extracció de
pròxim fahedora. Havem vist la proposició de
subjectes dels llochs vaccants que per vostra
part nos són estats presentats per a cumplir lo
número d’ells en la bossa de diputat militar que
resta vaccant aquest lloch per mort del doctor
Thomàs de Nogués, donzell, y lo demés que en
dita proposició representau, tenint presents los
mèrits dels proposats per vostra part y de altres
que són dignes de la real gràcia de sa magestat.
Havem resolt, usant de la facultat real per sa
magestat a nos concedida, que, en lo lloch mili-
tar vaccant de la vegaria de Lleyda per mort de
mosèn Juan Llenàs y Montany sia insaculat;
mossèn Martí de Borrell. Per altre lloch de di-
putat militar de dita vegaria de Lleyda y sotsve-
garia de Pallars, que vacca per mort de don Llo-
rens de Bardaxí, insaculareu a don Luýs de
Camporrells. Per altre lloch de diputat militar
de la vegaria de Tortosa, que vacca per mort de
mossèn Antoni Sentís, a don Francisco de la
Torre. Per altre lloch de diputat militar de la ve-
garia de Tàrrega, que vacca per mort del doctor
Thomàs de Nogués, donzell, a don Miquel de
Monrrodon. Per altre lloch de diputat militar
de la vegaria de Urgell, que vacca per mort de
mossèn Joseph de Felices, a mossèn Pere Juan
de Rialp. Los quals llochs és la real voluntat de
sa magestat y nostra que sian //73v // insaculats
y concorren ab los demés que ja ho estan en dita
bossa respectivament, y que uns y altres sola-
ment tingan dret de estar en ditas bossas y con-
córrer a las extraccions y sort dels officis en què
estan insaculats, durant la real voluntat de sa
magestat en conformitat de la reserva se féu lo
rey nostre senyor, que goze de glòria, sobre es-
tas y altras insaculacions. Y com en los dos
llochs militars, lo un de la vegaria de Tortosa y
l’altre de la vegaria de Tàrrega, hayam insaculat
a don Francisco de la Torre y a don Miquel de
Monrrodon y per ser nobles podria ser fesseu
reparo en insacular-los, havent de ser llochs mi-
litars, per ço, vos diem y manam, usant axí bé de
la facultat real per sa magestat a nos concedida,
que, no obstant són los sobredits nobles, insa-
culareu en lo lloch militar de dita vegaria de
Tortosa a mossèn Francisco de la Torre y en lo

lloch militar de la vegaria de Tàrrega insacula-
reu a mossèn Miquel de Monrrodon. Y en esta
conformitat procehireu a la extracció de altre
subjecte de la manera que ja resta disposat, que
axí proceheix de la real voluntat de sa magestat
y nostra. Dat en Barcelona a XIIII de juliol de
MDCLXVIIII. El duque de Osuna y de Ureña.

Vidit don Franciscus de Pons, cancellarius; Anto-
nius Reart.

In curie locumentis VI, fol CXXXX.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohi-
dores de qüentas del General de Cathalunya y in-
saculadores de la casa de la Diputación que pon-
gan en execución la orden arriba expresada.

74/1r D.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors del General del principat
de Catalunya y los habilitadors novament ex-
trets junts en la casa de la Deputació, referint a
vostra excel·lència las causas han tingut de inha-
bilitar las personas infrascritas antes de clòurer
lo acte de la habilitació que estan fent, represen-
ten a vostra excel·lència lo següent: Memorial
de las personas exclosas per las causas en cada
una d’ellas expressades comforme se publicarà
en lo acte de la extracsió. Deputats militars de la
vegueria de Barcelona: don Gabriel de Lupià,
non potest qui es gerens vicesgeneralis governato-
rius Catalonie; mossèn Francisco Pons, senyor
de Monsonís, non potest quia no vacavit per
tempus; mossèn Francisco de Nada, non potest
quia non vacavit per tempus; mossèn Francesch
Senjust y Pagès, non potest quia est fratrer cujus-
dam consistorialis; //74/1v //mossèn Bernat Re-
xat, non potest quia est regius alguacilius; don
Joan de Marymon, non potest quia est regius the-
seurarius; mossèn Miquel Çalbà de Vallgorne-
ra, non potest quia est prorretx majoricarum;
mossèn Thomàs Malla, non potest. Deputats mi-
litars de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de
Pallàs. Mossèn Francisco Aloy, non potest quia
est gobernator Castriboni; mossèn Joan Pau
Areny y de Armangol, non potest quia est locum-
tenes magistri rationis; // 74/2 // Deputats mili-
tars de la vegueria de Geron<i>a y sotsvegueria
de Besalú. Mossèn Jaume Guitart, non potest
quia est vicarius Gerunde; mossèn Francisco
Torras, non potest quia est regius alguasilius;
mossèn Joan Guinart, non potest quia est debitor
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virtute centenica visite trienni 1659 superquere-
la numero 6 imo pronunch abilis salvi juribus
procutatoris fiscalis Generalis Catalonie. Depu-
tats militars de la vegueria de Perpinyà. Mossèn
Francisco Amell, non potest quia non vacavit per
tempus; mossèn Joseph de Sanymes, supresus est
locus; mossèn Àngel del Pas, supresus est locus; //
74/2v // mossèn Joseph Muntal Riu y Descler-
gue, supresus est locus; mossèn Francisco Jahen,
non potest quia est cotjutor [...]; mossèn Antoni
Genarès, non potest; mossèn Joan Ballaró, non
potest; mossèn Anton Reart, non potest quia est
escriba mandati et arxivarius regis; mossèn Jo-
seph de Perearnau, non potest. Deputats militars
de la vegueria de Vich. Mossèn Francisco Puig
de Salet, non potest quia non vacavit per tempus;
// 74/3r // mossèn Francisco Taquí, non potest.
Deputats militarsa de la vegueria de Vilafranca
de Panadès. Mossèn Hierònim de Miquel y Ter-
ré, non potest quia est impeditus. Deputats mili-
tars de la vegueria de Tàrraga. Mossèn Francis-
co Granollachs y de Millàs, non potest quia est
alcaydus castri de Bellver. Estas són las personas
que són estades inhabilitades per los deputats y
novena per las caus expresades segons disposi-
ció dels capítols de Cort y que de dret procehe-
xen per la extracció de deputat militar, fahedora
per mort del doctor Thomàs de Nogués, cava-
ller en la ciutat de Lleyda domiciliat, suplicant a
vostra excel·lència, attessa la brevedat del temps
sia servit permètrer se fassa la extracció, que ho
rebrem a particular mercè de vostra excel·lència.

74/4r E.

Lob duch de Ossuna y de Uzeda, comte de
Urenya, lloctinent y capità general, elet gover-
nador de Milà.

Amats y fahels de la real magestat los diputats y
ohidors de comptes del General de Cathalunya
y habilitadors novament extrets que us trobau
junts en la casa de la Diputació per la extracció
de pròxim fahedora. Havem vist lo paper que
per vostra part no és estat presentat sobre las
exeptions que lo fiscal de aquexa casa ha posat a
alguns subjectes insaculats en la bossa de dipu-
tat militar y las causas y rahons que us han obli-
gat a fer-ho, las quals són dignes de reparo y ad-
vertència. Per lo que vos diem y manam que
encontinent clogau lo acte de la abilitació y pro-
cehiau a la extracció del lloch vaccant de diputat
militar en la forma que sa magestat ho disposà,
que axí proceheix de sa real voluntat y nostra.
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Dat en Barcelona, a XVI de juliol de MDCLXIX. El
duque de Osuna y de Ureña.

Vidit don Franciscus de Pons, cancellarius; Anto-
nius Reart.

In curie locumtenentis sexto fol CXXXX.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohi-
dores de quentas del General de Cathaluña y ha-
bilitadores que pongan en execución la orden
arriba expressada.

75/1r A.

Procuraa per a renunciar lo offissi que vuy obté,
Thomàs Sanfeliu, guarda ordinària de la Bolla
de la present ciutat, feta al reverent senyor Rafel
Bonastre, comensal de Santa Anna.

Ego Thomas Sanfeliu, negociator civis Barcinone
custos ordinarius bulle tabule presentis civitatis
Barcinone gratis, et cetera, constituo et ordino
procuratorem meum certum itaquod, et cetera,
vos reverendum Raphaelem Bonastre, presbite-
rum et comensalem ecclesie Sante Anne, presentis
civitatis Barcinone licet absentem, et cetera, ad
videlicet pro me et nomine meo dictum meum of-
ficium custodis ordinari jam dicte bulle tabule
presentis civitatis quod ego habeo et possideo cum
omnibus juribus et pertinentiis illius universis in
manibus et posse ad modum illustrium domino-
rum deputatorum et auditorum computorum
dicti Generalis Catalonie vel alterius cujusvis
persone seu personarum cui seu quibus provisio
dicti mei officii pertinent et seu de his potestatem
habeant renuntiandum et cedendum in favorem
persone vobis dicto domino procuratori constituto
bene vise dictus tanquam renuntiationem ad-
mitti petendum et requirendum et prohis quas-
cunque supplicationes dictis ad modum ilustribus
dominis deputatis et aliis quibusvis personis dan-
dum, offerendum et presentadum et pro predictis
et locum occasione et alias quecunque instrumen-
ta, tam de dicta renuntiatione quam presenta-
tione, seu presentationibus dictarum supplicatio-
num utilia et necessaria vobisque dicto domino
procuratori constituto bene visa fieri faciendo
instandum et requirendum // 75/1 // ac man-
dandum et protestatis requisitis et monitis ex ad-
verso respondendum replicandum et inde quas-
cunque instrumenta fieri faciendum, instandum
et requirendum et denuntiandum, et cetera, pro-
mito habere ratum et cetera et non revocare, et ce-
tera subbonorum omnium obligatione, et cetera,
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actum est hoc Barcinone die decima mensis mar-
tii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcen-
tesimo quinquagesimo septimo. Testes sunt mag-
nificusa Joannes Paulus de Lloselles domicellus
Barcinone domiciliatus et Franciscus Toldo, vale-
rius civis Barcinone.

De premissis fidem facio ego Hieronimus Gali,
auctoritate regia notarius publicus civis Barcino-
ne, hec propria scribens manu.

76r A.

Moltb il·lustre senyor.

Per part de Dionís Magarola, procurador fiscal
del General, fou presentada una súpplica los
dies passats devant lo consistori de vostra senyo-
ria contenint que, en la visita últimament passa-
da, és estat condemnat dit Magarola en sin-
quanta lliuras de pena per no haver executat,
luego que fou exida la sentència de agraduació
sobre los béns de Magí Florença, las fianças
donà dit Florença tant las primitivas com las del
concert, essent veritat com és que després de un
any promulgada dita sentència foren executades
las fianças donà dit Florença en lo concert féu lo
any 1639 sobre lo dèbit de 36000 lliures y per
inadvertència o no tenir més orde del que se
obrà no foren executades las primitivas, y axí,
vist que per cosa que no ha pensat anar remís,
ha tingut semblant càstich y per a què a cetero
no sia castigat que per la cobrança de dèbit tant
considerable no se hagen fetas las possibles di-
ligèncias, supplica dit procurador fiscal a vostra
senyoria sie servit manar ordenar-li lo que·s
dega obrar acercac de la execució de las fianças
primitivas, inquirint qui són sos hereus y los
béns que tenen d’ells, y no menos qu·és lo que·s
deu fer sobre las heretats que tant temps ha es-
tan en subhast en la vila de Monblanch, que si
acàs no y hi a dita competent dir-hi lo fisch per
sos crèdits y [...]ser-las. Per a què d’esta manera
tant de una cosa com de altre, obtemperant dit
Magarola lo que vostra senyoria deliberarà no
estiga més molestat ab semblant ni altres // 76v
// càstichs, y supplicant la present suplicació és-
ser cusida en dietari, com ho espera a officio, et
cetera. Altissimus. Magarola, procurador fiscal
en causa pròpria. Lo mateix demana salvo los
drets fiscals, et cètera. Figuerola, advocat fiscal
del General.

79/1r A.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència que an tenguda notícia de que en lo
mes de juliol pròxim pasat, yb en lo corrent mes
de agost, lo capità Antoni Benavent de la vila de
Montroig a fetas publicar unas cridas en la ciu-
tat de Tarragona y en las vilas de Cambrils i Vi-
lafranca de Panadès y altras del present principat
de Catalunya manant en ellas de part de vostra
excel·lència que ninguna persona pugua vèn-
drer ni comprar ordi, sivada ni altres qualssevols
grans ab pena de 500 lliures y altras a vostra ex-
cel·lència ben vistas y que, qui agués venut o
comprat blat, ordi, sivada i altres qualssevols
grans dins tres oras denunsiàs aquells al dit Be-
navent ab pena de 500 lliures y confiscasió de
aquells. De las quals cridas se sentan notòria-
ment gravats los naturals del present Principat
per quant per ellas restan privats del libre y
franch comerci dels aliments necessaris que per
tot lo Principat y Comptats per moltas Consti-
tusions de Catalunya los és estat consedit y ator-
gat y en particular ab lo capítol tercer de las
constitucions de las Corts del any 1599 yc altras
aplicables. Ab la mateixa conformitat se sentan
notòriament perjudicats per no estar ditas cridas
despachadas en forma de cancilleria com se deu
y acostuma, segons generals constitusions de
aquesta provínsia. Per lo que dits deputats y oÿ-
dors de vostra excel·lència, suplicant extrajudi-
sialmentd que ab la major brevedad sia possible
sie de servey de vostra excel·lència manar revo-
car ditas cridas, que ho rebran a singular mercet
de mà de vostra excel·lència.

79/2r B.

Diee trigesima mensis julii anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentesimo sexagesimo nono
in villa Cervarie Celsonensis diocesis.

Ego Josephus Rosell, negociator presentis ville
Cervarie çelsoniensis diocesis, uti receptor pecu-
niarum Generalis presentis ville estationis et co-
llecte Cervarie dicto nomine gratis, et cetera cons-
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tituo et ordino procuratorem meum certum et ce-
tera itaquod, et cetera vos magnificum Phelicem
Molins, utriusque juris doctor in civitate Barci-
none populatum, licet absentem et notarium, et
cetera, ad videlicet pro me et nomine meo dicto
nomine pure, libere et simplisiter modo et forma
vobis dicto magnifico procuratori meo benevisis
renuntiandum et sedendum in manu et posse ad
modum ilustrium dominorum deputatorum dic-
ti Generalis presentis Catalonie principatus Bar-
cinone residens vel alterius cujusvis persone dehis
potestatem habentis vel habitature dictum offi-
cium receptoris pecuniarum dicti Generalis dicte
ville stationis et collecte Cervarie una cum omni-
bus juribus redditibus, emolumentis et pertinen-
tiis illius dictasque cessionem et renunsiationem
admiti suplicandum et ob id quascumque supli-
cationes tam verbo quam in scriptis dictum ad
modum ilustribus dominis deputatibus aliis qui-
buscunque personis // ad quos spectat et in concis-
torio dicti Generalis Catalonie ac alibi ubi expe-
diat dandum, offerendum et presentandum et
ab ipsam presentatione si vobis dicto magnifico
procuratori meo benevisum fuerit quecunque ins-
trumenta inde necessaria et oportuna vobis que
dicto magnifico procuratori meo bene visa fa-
ciendum et firmandum seu fieri faciendum ins-
tandum et requirendum. Et demun generaliter,
et cetera. Promitto dicto nomine habere ratum,
et cetera, et non revocare, et cetera, actum, et ce-
tera. Testes sunt Joannes Porta, negociator et Jo-
annes Font, spardenyerius Cervarie. In quorum
fidem et testimonium premissorum alieno cala-
mo scriptorum ego Joannes Montaner, burgensis,
apostolica et regia auctoritatibus notario publico
in vila Cerverie Çelssonensis diocesis populatus,
hic me subscribo et meum quo utor appono sign+
num.

80/4r B.

Çertificha y fas fe jo, lo baix firmat, com tinch
mirat los llibres de vàlues recòndits en lo apo-
sento de mon offici y no trobo que fins a la pre-
sent jornada Joseph Rossell, receptor del Gene-
ral de la vila y collecta de Çervera, dega
quantitat alguna ha dit General per rahó de dit
son offici ni altrament. En fe del qual fas la pre-
sent de mà agena, firmada de la pròpria en Bar-
celona, als 12 de agost 1669.

Erasma de Lana y Fontanet.
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A.

Arrendatoriia jurium monetarum contra Rafa-
ellem Bruno Genovensem. Relator magnificus
Anthonius Vilaplana, utriusque juris doctor, as-
sessor Generalis principatus Cathalonie. In scri-
bania majori Generalis Catalonie.

Molt il·lustre senyor.

Lo die present, havent tingut noticias certas los
arrendadors de las monedas del General del pre-
sent principat de Cathalunya que un mariner
genovès aportava moneda per lo present princi-
pat de Cathalunya y que actualment eixia per lo
portal nou, anant-se’n a Mataró ab dita moneda
sens aportar lo albarà de guia, que tenia obliga-
ció segons disposició de molts actes y capítols
de Cort, la sèrie y thenor dels quals insegueixen
los capítols 87 de las ordinacions manadas pu-
blicar per vostra senyoria, per lo que, conferits
en dit portal en companya de Jaume Badia,
guarda extraordinària del General, han aguardat
dit Genovès, lo qual, arribat en dit portal y ei-
xint per aquell, és estat preguntat per dit Badia
si aportava ninguna cosa que degués dret al Ge-
neral, que ho denunciàs, que ell estava allí per
col·lectar los drets, y li ha respost que no apor-
tave ninguna cosa, sinó que se’n anave a Mata-
ró, que son patró la y enviava, conforme diran
los testimonis sobre dit fet ministradors, y des-
prés dit Jaume Badia lo ha escorcollat y regone-
gut y li ha trobat embolicat en una faixa a modo
de saquet vuytanta una doble de or de Espanya,
entre dobles y sensillas, de las quals ha fet ap-
prehensió per frau del General. Per lo que dits
arrendadors de las monedas a vostra senyoria
supplican sie servit manar rèbrer la sobredita in-
formació y constant de aquellas del ànimo dan-
yat y fraudolent de dit genovès, sien ditas vuy-
tanta-una dobles commissadas per frau del
General y lo dit genovès condemnat en la pena
de deu lliuras com a fraudant los drets del Ge-
neral y, per ço, ésser comesa la present causa als
magnífichs assessors per a què provehescan de
provisions opportunas segons stil, lo que·s de-
mana omni meliori modo y en tot justícia admi-
nistrada, officium, etcetera. Altissimus, et cetera.
De Borja. Oblata die XIIII augusti MDCLXVIIII in
consilio, et cetera. Et domini deputati in tribus
dominis auditoribus computorum comiserunt //
80/3v // predicta magnificis asesoribus Generalis
Catalonie qui super suplicatis debite provideant
et justitiam administrent. Joannes Argila, scriba
major Generalis Catalonie. Recepta dicto die et
anno, recipiatur informatio petita et viso provi-
debitur Vilaplana asesor.
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80/4r Die 14 augusti MDCLXIIII Barcinone.

Raphel Bruno genovès ha comparegut en lo
consistori de ses senyories, al qual ly és estada
llegida la suplicació y ha dit mitjensant jurament
que lo dia present, passant al portal Nou de la
present ciutat, ly preguntaren las guardas del
General si portave cosa que degués dret y res-
pongué que no y regonexent-lo ly trobaren
vuytanta una doblaa y per haver-lo trobat en lo
crim fragant se donà per condemnat y que no té
béns alguns per pagar las deu lliures per rahó de
la pena lo que advera mitjensant lo jurament
que té prestat del que offereix donar informació
y demana que per sa pobresa ly sie remesa la
pena de las ditas deu lliures, presents per testi-
monis magnificus Franciscus Morab et Mari-
mon, civis honoratus Barcinone, et Josephus Ma-
teu, botigarius telarum fuit sibi lectum et
perseveravit.

Dicto die honorabilis Joannis Rey civis honoratus
Barcinone, testis, etcetera, quia [...] et cetera, ju-
ravit, etcetera, se dicere veritatem, et cetera, et
interrogatus dixit que coneix molt bé a Raphel
Bruno genovès y sap que és pobre y no té per
pagar las deu lliures per la pena del frau per sa-
ber viu de son treball cada dia.

Fuit sibi lectum et perseveravit Generaliter au-
tem, etcetera ad omni dixit quod non.

80/4v Dicto die honorabilis Joseph Mateu, botigerius ve-
larum civis Barcinone, testis et cetera, qui sitatos
et cetera, juravit et cetera se dicere veritatem, et
cetera. Et interrogatus dixit que coneix molt bé
a Raphel Bruno, genovès, y sap qu·és pobre y no
té que pagar las deu lliures per la pena del frau y
assò diu perquè sap viu de son jornal cada dia.

Fuit sibi lectum et perseveravit Generaliter au-
tem, et cetera. Ad omnia dixit quod non.

Lo procurador fiscal del General, salvos los
drets, attès que la part interessada s’és donada
per condemnada de la moneda apresa en frau y
attès també consta de la pobresa acerca e las deu
lliures se acontenta a que los magnífichs asses-
sors provehescan en lo dit cas, lo que ly apare-
xerà de justícia y protesta salvis juribus fisci, et-
cetera. Figuerola, advocat fiscal del General.

Dicta die et anno

Visa in primis suplicatione oblata per arrendata-
rios jurium monetarum Generalis Catalonie in
et cum qua denuntiarunt recepisse quamdam

fraudem octuaginta et unam duplas auri a
Raphaele Bruno genovensi ut latius in dicta su-
plicatione continetur cui fuit relatio visa deposi-
tione per dictum Bruno facta in et cum qua con-
fitetur dictas duplas in fraudem // insidisse ob
non solutionem jurium Generalis et quia non ha-
bebat albaranum vulgo dictum de guyia; visis
testibus de Pau Pertate dicti Bruno deponentibus
; visaa deductione per advocatum fiscalem facta;
visis videndis et attentis attendendis; attento ex-
capitulo 82 et 87 ordinationum in initio huius
trienni publicatarum, constat prohibitum esse
traicere monetam de uno ad alium locum huius
Principatus sine albarano de guyia etb amplius
per illos qui non sunt naturales huius Principa-
tus et moneta excesserit summam 20 libras et sine
solutione jurium Generalis; attento exdepositione
et renuntiatione per dictum Bruno facta constat
de fraude per cum perpetra; attento similiter
constat de paupertate dicti Bruno obquam non
potest solvere penam in dicto capite 87 statutam
ideo et alias facto verbo in consistorio per assesso-
rem infraescrptum altero ad hac civitate absentec

provident et declarant ditas octuaginta et unas
duplas auri in fraudem insidisse et sic faciendam
esse divisionem fraudis servatis dispositionibus ca-
pitulorum curie et dictum Bruno a solutione dic-
te pene desem librarum absolvendum fore et esse
ratione dicte paupertatis pro ut cum presenti ab-
solvit partibus presentibus, et cetera. Vilaplana,
assessor.

//Die decima quarta augusti anni millesimi sex-
centesimi sexagesimi noni Barcinone.

Domingo Móra, botiguer de telas, ciutadà de
Barcelona, altre dels arrendataris del dret de
monedas del present Principat, lo trienni cor-
rent fermà àpoca a Joseph Rol, receptor dels
fraus del General de la present ciutat de Barce-
lona, de trenta doblas de ora y dotza reals de
plata a raó trenta-dos reals la dobla, lo modo de
la paga és que aquellas ha rebudas comptants en
presència de notari y testimonis per la part a dits
arrendataris tocant per rahó de vuytanta doblas
apresas en frau a Raphel Bruno, genovès, lo dia
present. Testes sunt Joannes Rey, civis honoratus
Barcinone, et Francicscus Ferreras, philosophie
studenti.

Item alio instrumento lo sobredit Domingo
Móra firma altre àpoca al sobredit Rol de vint
doblas y vuyt reals de plata a raó trenta-dos reals
la dobla, rebudas comptants a sas voluntats per
la part tocant al acusador de dit frau a qui ell las
donarà. Testes sunt predicti.
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a. visa...facta, interlineat al marge esquerre.
b. et...20 libras, interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat, absente.

a. a continuació ratllat, y mitja.
b. Mora...telarum, interlineat al marge esquerre.



80/5r 1. Memoriala primer.

Memorial de les quantitats que les persones avall
escritas han de pagar en virtut de les sentènsias
fetas y decrets de execucions de ellas, provehits
en la visita del General de Catalunya, comensada
en lo any MDCLXVIII.

Primo, ab sentènsia y decret de execució de
aquella feta sobre la querela de número 3 foren
condemnats lo doctor fra don Joseph de Maga-
rola, abat de Camprodon, Francisco Puig de Sa-
lit y Malla, doctor Miquel Boneu, deputats ec-
clesiàstich, militar y real, lo doctor Joan Costa,
canonge de la sancta Isglésia de Tortoza y don
Francisco Pons y doctor Joseph Gomar, oÿdors
ecclesiàstich y militar y real respective del Gene-
ral de Catalunya en lo trienni 1665 en pagar al
dit General cent lliuras in solidum ita ut uno sol-
vente alter liberetur, 100 lliures.

Ítem, ab sentència y decret de execució feta so-
bre la querela de número 4 foren condemnats
los dits doctor fray Joseph de Magarola, Fran-
cisco Puig de Sallit y Malla, doctor Miquel Bo-
neu, doctor Joan Costa y don Francisco Pons,
deputats y oÿdors // 80/5 // respective de dit
General en lo trienni 665 en pagar al General
vint-y-sinch lliures in solidum ita ut uno solvente
alter liberetur, 25 lliures.

Ítem, ab sentència y decret de execució feta so-
bre la querela de número 11 foren condemnats
dits deputats y oÿdors del trienni 1665 y Joseph
Quintana exastir del General en pagar al dit Ge-
neral sinquanta lliures in solidum ita ut uno sol-
vente alteri liberentur, 50 lliures.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela número 12 foren condemnats
dits deputats y oÿdors del trienni 1665 en pagar
al General dos-centas y deu lliures in solidum
ita ut uno solvente alteri liberentur, 210 lliures.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela de número 13 foren condemnats
lo doctor Antoni Pinyana, assessor, lo doctor
senyor Antoni Pinyana, assesor, lo doctor se-
nyor Joseph de Jalpí y Julià, advocat fiscal, y
Dionís Magarola, procurador fiscal, respective
del General xexanta lliures in solidum ita ut uno
solvente alteri liberentur, 60 lliures.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet sobre
la querela de número 16 foren condemnats dits
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deputats y oÿdors //80/6r // del trienni 1665 en
pagar al General vint-y-sinch lliures in solidum
ita ut uno solvente alteri liberentur, 25 lliures.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela de número 20 fonch condemnat
Salvador Bordas, notari, deputat local de la ciu-
tat y col·lecta de Tortoza, lo trienni 1665, en
pagar al General vint lliures, 20 lliures.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela de número 10 foren condemnats
dits deputats y oÿdors del trienni 1665 en pagar
al General sexanta lliures in solidum ita ut uno
solvente alteri liberentur, 60 lliures.

Ítem, ab sentèntia y decret de execució fet sobre
la querela de número 9 foren condemnats dits
deputats y oÿdors del trienni 1665 en pagar al
General deu lliures in solidum ita ut uno solven-
te alteri liberentur, 10 lliures.

Ítem, ab dita sentència y decret de execució so-
bre dita querela número 9 fonch condemnat lo
doctor Joan Costa, oÿdor ecclesiàstich del
trienni 1665, en restituir al General trenta qua-
tre lliures setze sous, 34 lliures, (16 sous).

Ítem, ab sentència y decret de execució fet //
80/6v // sobre la querela de número 18 fonch
condemnat lo doctor senyor Joseph de Jalpí y
Julià, advocat fiscal del General lo trienni 1665
en pagar al General trenta lliures, 30 lliures.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela de número 23 fonch condemnat
don Joan Guinart, regint los comptes de dit Ge-
neral, en pagar al General cent devuit lliures,
dotze sous, 118 lliures, 12 sous.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela de número 33 foren condemnats
los deputats y oÿdors del dit General lo trienni
1665 en pagar al General cent lliures ita ut uno
solvente alteri liberentur, 100 lliures.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela de número 26 fonch condemnat
Dionís Magarola, procurador fiscal del General,
en pagar al General vint lliures, 20 lliures.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela de número 30 foren condemnats
los deputats y oÿdors del dit General lo trienni
1665 en pagar al General trenta lliures in soli-
dum ita ut uno solvente alteri liberentur, 30 lliu-
res.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet //
80/8r //sobre la querela de número 8 foren con-
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demnats los deputats y oÿdors del General y fer-
mansas del doctor Antoni Sala en pagar al Ge-
neral mil quatra-centas vuytanta-vuit lliures nou
sous in solidum ita ut uno solvente alteri liberen-
tur, 1488 lliures, 9 sous.

80/7r 2. Memorial segon.

Memorial de las sentènsias de visita del General
de Catalunya fetas en lo any 1668 que disposan,
so és, las unas d’ella per lo present y altres per lo
sdevenidor y ab ellas se exorta als molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors ho manen observar y
cumplir.

Primo, ab sentència y decret de execució fet so-
bre las querelas de números 3 y 4 se exorta als
molt il·lustres senyors deputats, que vuy són y
per temps seran, miren y regonegan lo llibre dels
concerts de la present casa y que tots los deutes
que per los deputats y oÿdors, no sols del trien-
ni passat però també de altres triennis antece-
dens, se trobaran pactats o porrogadas, les pagas
farà de llurs triennis hi·s trobaran encara deven-
se que, no obstant ditas concòrdias, cobrien per
enter dits deutes.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela de número 6 se exorta al advocat
fiscal y procurador fiscal del General, que vuy
són y per temps seran, que insten y prosegues-
can les causes de les quals se quexa lo procura-
dor fiscal ab dita querela y axí matex que insten
y proseguescan ab tot cuydado y diligència las
causas que te interès lo General.

80/7v Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela de número 41 se exorta als molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors y al exactor,
que vuy són y per temps seran, que exsiguescan
e o exhigir fassen los deutes del General.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela de número 15 se exorta als molt
il·lustres senyors deputats, que vuy són y per
temps seran, que declaren y declarar fassen les
quereles de número 55, 104 y 29 de la visita
passada que·ls foren remesos.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet sobre
la querela de número 16 se exorta als molt il-
lustres senyors deputats y oÿdors, que vuy són y
per temps seran, que compensan ab tots los deli-
tors que·s trobaran dèurer al Generals sempre y
quant de dret puga tenir lloc la compenssació.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela de número 24 se exorta als molt

il·lustres senyors deputats que vuy són y per
temps seran y al exactor del General que ab tot
effecte exhigescan e o exhigir manen las tersas y
demés deutes deguts al General.

// Ítem ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela de número 18 se exorta als molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors del General,
que vuy són y per tems seran, y al advocat fiscal
que vuy y per temps serà que en actes de extrac-
cions no permeten ni dexen assistir persones
que actualment no tingan abtitut per a ser insi-
culats a deputats o oÿdors.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela de número 27 se exorta als molt
il·lustres senyor(s) deputats de dit General, que
vuy són y per temps seran, que ab la brevedat
possible fassen que dit regent los comptes done
compliment y rahó dels dinés li foren entregats
per lo tercio y la quantitat restarà devent dit re-
gent los comptes la cobren ab tota puntualitat.

Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela de número 32 se exorta als molt
il·lustres senyors deputats y oÿdors del General,
que vuy són y per temps seran, que no prengan
per a sí ni donen als demés officials sinó drap fa-
bricat en la present ciutat, acontentan-se dits se-
nyors deputats ab 24 onses drap fi de Barcelona
contrafet al de Sagòbia y // Olanda y donant als
demés officials gaudits de privilegi militar 24
onses drap de Barcelona y als demés oficials 22
onses drap de Barcelona, supposat que per als
dols y funerària del rey nostre senyor, que hage
glòria, en lo trienni proppassat no·s prengueren
los senyors deputats y oÿdors per son vestit sinó
drap 24 onses drap raffí contrafet al de Sagòbia
y donaren als officials per sa gramalla 24 onses
drap de Barcelona, tots fabricats en la present
ciutat.

80/9r 3. Memoriala tercer.

Memorial dels procesos de les querelas del Ge-
neral que ab las sentènsias y provisions y decrets
de execució són estadas remesas als molt il·lus-
tres senyors deputats per a què conegan d’ells
en son consistori.

Primo, ab sentència y decret de execució fet sobre
la querela de número 1 és estada remesa dita que-
rela als molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
de comptes del General per a què declaren en ella
y provehescan com de justícia trobaran fahedor.
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Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela de número 21 és estada remesa
dita querela a dits molt il·lustres senyors depu-
tats per a què declaren en ella y provehescan lo
que de justícia trobaran fahedor.

81/1r D.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència com ab ambaixada feta a vostra ex-
cel·lència als deu del corrent mes se donà notí-
cia a vostra excel·lència de la que tingueren dits
deputats i oÿdors de comptes sobre las cridas
que féu publicar lo capità Antoni Benavent de la
vila de Montroig en la ciutat de Tarragona y en
las vilas de Cambrils y Vilafranca de Panadès y
altras del present Principat de Catalunya en
nom de vostra excel·lència, las quals cridas no
estaven despedidas en forma de cancellaria com
se acostuma segons las generals constitucions,
et cètera, manant en ellas que qui agués venut o
comprat blat, ordi, sivada y altres qualsevols
grans dins sis ores denunciassen aquells al dit
Benavent ab pena de sinc-centas lliuras y confis-
casió de dits grans, lo que venie a ser de gran
perjudici y en dany del libre comerci y contra las
generals constitusions, particularment del capí-
tol 3 de las constitusions del any 1599, supli-
cant a vostra excel·lència fos servit per reparo de
dita constitusió, bé y utilitat pública manar re-
vocar ditas cridas y vostra excel·lència, com a
tant gran príncep, fou servit respòndrer que lo
tal fet se acomulava a don Francisco Montserrat
y Vives y que se avia prosehit ab engany y en la
matèria y que lo real consell avia consultat que·s
suspenguesan ditas cridas y se prosehís criminal-
ment contra dit Benavent per aver excedit al
orde se li avia donat, y restant dits deputats y
oÿdors de comptes aconsolats y ab la deguda es-
timació a vostra excel·lència vui //81/1v // nova-
ment an rebut una carta dels cònsuls de la ciutat
de Tarragona de data de 18 del corrent mes re-
presentant-nos com lo governador de aquella
plaça, lo compte de Santirana, impedeix que
no·s carreguen en aquella platja grans per la cos-
ta de Catalunya sens intervensió sua, com més
llarguament reffereixen dits cònsols en dita car-
ta, còpia de la qual posam en mà de vostra ex-
cel·lència, lo que així mateix ve a ser en gravís-
sim dany del bé commú y contra las generals
constitusions, singularment de dita constitusió
tersera. Per lo que extrajudicialment suplicam a
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vostra excel·lència sia servit manar a dit gover-
nador deixi líbrement embarcar en dita plaja
qualssevols grans que portan en la costa de Ca-
talunya y així mateix ordenar que, en qualsevol
altra platja o per terra, no se impedesca dit co-
merci, que o rebran a singular mercet de mà de
vostra excel·lència, com sempre an esprimentat.

81/2r E.

Molta il·lustres senyors.

Participam a vostra senyoria una novedat que
succeheix en la platja de esta ciutat, que és voler
impedir lo governador de la plaça, lo comte de
Santirana, que no·s carreguen grans per a la costa
de Catalunya sens sa entervensió, volent indivi-
duar si són cullits en este terme o no, y sent de ell
o avent entrat en esta ciutat, no obstant que no
sian de son terme no vol que se embarquen. Ve-
xació que a més de aniquilar-nos lo comers és
contra constitució y drets del General y guerra,
per lo que suplican a vostres senyorias hi posen lo
degut remei, pues no és raó que las vexacions
que no avem experimentat en la guerra nos afli-
jan en la tranquilitat de la pau. Fiam del zel de
vostres senyorias lo degut remey en semblant
aflicció, quedant ab la deguda estimació del pa-
trocini que·ns prometem del amparo de vostres
senyorias, que del Senyor guarde molts anys com
avem menester. Tarragona y agost 18 de 1669.

De vostres senyorias apasionats servidors G. J.
M. B. Los cònsuls de la ciutat de Tarragona.

Diputats del principat de Catalunya.

81/3r Procurab feta per Benet Sastre, ciutadà de Bar-
celona a Joana Sastre, sa muller, Joseph Sastre,
mestre de cases, son germà, Hierònym Homs,
sastre, y Ramon Casanoves, flaquer, y a qualse-
vol d’ells a ssoles per a renunciar lo offici de re-
ceptor del General que dit Benet Sastre obté en
favor de la persona a dits sos procuradors y
qualsevol d’ells a ssoles ben vista.

Die lune vigesima quarta mensis aprilis anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexa-
gesimo secundo. Ego Benedictus Sastre, negociator
civis Barcinone, obtinens officium receptoris Ge-
neralis in tabula presentis civitatis Barcinone
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gratis, et cetera, constituo et ordino procuratores
meos certos, et cetera, ita quod, et cetera, vos Joan-
nam Sastre, uxorem meam, Josephum Sastre, ma-
gistrum domorum fratem meum, Hieronymum
Homs, sartorem, et Raymundum Casanoves, fla-
querium, cives Barcinone licet absentes, et cetera,
et quemlibet vestrum in solidum ad videlicet pro
me et nomine meo dictum meum officium recep-
toris jam dicte tabule quod ego habeo et possideo
cum omnibus juribus et pertinentis illius univer-
sis in manibus et posse ad modum illustrium do-
minorum deputatorum et auditorum, et cetera,
computorum, et cetera, Generalis Cathalonie et
alterius cujusvis persone seu personas cui seu qui-
bus provisione dicti mei officii pertineat et seu de
his // 81/3v // potestatem habeant renunciandum
et cedendum in favorem persone vobis dictis pro-
curatoribus meis et cuilibet vestrum bene vise dic-
tamque renunciationem admiti petendum et re-
quirendum et pro inde quascunque supplicationes
dictis ad modum ilustribus dominis deputatis et
auditoribus computorum et aliis quibusuis perso-
nis dandum offerendum et presentandum et pro
predictis et eorum occasione et alias quecunque
instrumenta tam de dicta renunciatione quam
presentatione seu presentationes dictarum suppli-
cationum utilia et necessaria vobisque dictis pro-
curatoribus seu cuilibet vestram bene vise fieri fa-
ciendum, petendum, instandum, requirendum et
mandandum et protestatis requisitis et monitis ex
adverso respondendum, replicandum et ultra et
inde que cunque instrumenta fieri faciendum
instandum et requirendum. Et demum, et cetera.
Promitto habere ratum, et cetera et non revocare,
et cetera sub bonorum omnium obligatione, et ce-
tera. Testes sunt Jacobus Cases, velluterius civis
Barcinone, et Franciscus Panyelles juvenis, boti-
guerius telarum Barcinone degens. In quorum fi-
dem ego Hieronymus Gali auctoritate regia nota-
rius publicus civis Barcinone hic me subscribo et
meum quoutor appono sign+num.

82/1r Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència com ab ambaixada feta a vostra ex-
cel·lència als 10 del corrent mes suplicaren a
vostra excel·lència fos servit per reparo de las
generals constitucions, bé y utilitat pública y li-
bre comerci, manar revocar unas cridas que féu
publicar lo capità Antoni de Benavent en la ciu-
tat de Tarragona y en moltas vilas y llochs del
present principat de Catalunya manantb que

tots los grans de qualsevol gènero fosen qui los
agués comprats o venuts agués de denunciar
aquells dins sis oras ab pena de 500 lliures y
confiscasió de aquells, y així mateix que no pu-
guessen comprar i véndrer aquells, y així mateix
ab altre recado, donat a vostra excel·lència als
20 del corrent mes, representaren a vostra ex-
cel·lència lo impediment feya lo governador de
la plaça de Tarragona no deixant carregar en
aquella platja grans per la costa de Catalunya
sens intervensió sua y vostra excel·lència fou ser-
vit respòndrer y manifestar lo ànimo de vostra
excel·lència dient com avia ordenat que a nin-
gun se impedís lo vèndrer blat y demés grans y
que puguesen librement contractar y fer venda
de aquells per tot lo dit Principat, prohibint tant
solament la treta de fora regne. Ara novament
per los molts casos que se an innovats sobre dita
prohibició y que acuden a aquest consistori per
a què, cumplint a las obligacions de nostres offi-
cis, suplicasem a vostra excel·lència per lo remey
que tant gran necessitat demana és forçós recó-
rrer tant a menut a la clemènsia de vostra ex-
cel·lència. En la vila de Sitjes Joseph Catà, ciu-
tadà honrrat de Barcelona, tenia embarcada una
partida de grans cullits en sa pròpria heretat y lo
batlle de dita vila li a embargat //82/4v // la dita
barca de grans, impedints vingués a la platja de
la present ciutat, dins la qual habita dit Catà. En
la platja de Sant Feliu Galceran Corts, donsell,
domiciliat en la present ciutat, té vuy una parti-
da de grans de una heretat sua que té en aque-
lles partides y també lo batlle de dita vila de Sant
Feliu li impedeix lo portar aquells per mar a la
present ciutat, dient que té aqueix orde del se-
cretari de vostra excel·lència.

Vuy à rebut aquest consistori una carta de Jau-
me Calvet, deputat local de Tortosa y sa col·lec-
ta, donant notícia de las cridas que dit Benavent
avia fetas publicar en nom de vostra excel·lència
per moltas vilas y llochs de dita col·lecta, en vir-
tut de las quals an fetas algunas aprehensions
dels grans, aforant lo blat a quatre lliuras lo cafís
y que vinguesen a aquesta ciutat de cobrar lo di-
ner, lo que à causat en los pobles gran afflicció,
com més llarguament serà vostra excel·lència
servit manar vèurer en la dita carta, còpia de la
qual se posa en mà de vostra excel·lència. Tot lo
que és en manifest perjudici y dany de la pau y
quietut dels ànimos dels naturals, contra las ge-
nerals constitusions, líbero comers, bé y utilitat
pública y servey del rey nostre senyor, que Déu
guarde, y si bé vostra excel·lència fou servit ab
son gran sel manar publicara unas cridas als 14
del corrent mes, manant y prohibint que nin-
gun pugue agavellar blats alguns, favas, ordis,
sivadas, ni altres grans y així mateix que ningun
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presumesca en manera alguna tràurer o fer tràu-
rer del present Principat y Comptats dits grans,
així per mar com per terra, acció nada de la //
82/2r // pietat de vostra excel·lència, no obstant
ditas cridas se esperimentan las novedats que
refferim a vostra excel·lència o sia per causa que
las ditas cridas que vostra excel·lència és estat
servit manar publicar no an vengut a notícia de
las ciutats, vilas y llochs de present Principat o
quant tingan notícia de ellas per no anar conti-
nuat en ditas cridas, lo que vostra excel·lència és
estat servit respòndrer en lo recado donaren aïr
a vostra excel·lència que avia ordenat que a nin-
gun se impedís lo vèndrer blat y demés grans y
que puguesen librement contractar y fer venda
de aquells per tot lo present Principat, lo dit go-
vernador de Tarragona y batlles refferits y altres
dels llochs que tingueren orde per prohibir ditas
vendas y compras de dits blats executen aquells,
com si las ditas cridas de vostra excel·lència pu-
blicadas als 14 no fosen fetas. Per lo que los dits
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya per cumplir a las obligacions de sos
officis y jurament tenen prestat y sentènsia de
escommunió oÿda, humilment, y ab las veras
possibles extrajudicialment, suplican a vostra
excel·lència sia servit manar posar ab la diligèn-
sia y prestesa demana la matèria per ser en
temps que tots se proveheixen per sustento de
ses cases y altres per poder accudir a sos deutes y
obligacions lo degut y necessari remey, que serà
de gran servey de Déu nostre senyor, de sa ma-
gestat, bé y utilitat pública de la província y 
reparo de las generals constitusions, tot lo que
esperan de la benignitat y pietat de vostra ex-
cel·lència y ho rebran a particular mercè y gràcia
de mà de vostra excel·lència.

82/3r B.

Molta il·lustres senyors.

Per medi del doctor Francisco Vilar, canonge
de la Seu de la ciutat de Tarragona, diputat local
de dita ciutat y sa collecta, he rebut una carta de
vostra senyoria de onse del present y corrent
mes de agost y vista aquella y, sabent que per lo
capità Antoni Benavent se han fet crides en nom
de sa excel·lència per moltes viles y llochs de
esta collecta que persona alguna pogués vèn-
drer grans alguns a pena de sinch-centes lliures,
no sols a forasters sinó entre los naturals de di-
tes viles y llochs, he posat luego en execusió lo
que en dita carta vostra senyoria és servit manar-
me; y per a dit effecte he escrit a tots los taulers
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de esta collecta dient a vostra senyoria que esta-
va de tal calitat que tots los pobles estaven albo-
rotats de les crides se han publicat y aprehen-
sions se han fet dels grans, aforant lo blat a
quatre lliures lo cafís, y que anassen a cobrar lo
diner a eixa ciutat de modo que estaven los po-
bles molt afligits, clamant-se com se havien de
sustentar y sustentar los soldats, privant-los que
uns a altres // 82/3v // no·s poguessen vèndrer
blat ni altres grans; que si no fora lo gasto se
hauria fet luego que tingui lo orde de vostra se-
nyoria me hauria conferit a dar consuelo a les vi-
les y llochs per haver vingut alguns a queixar-se,
però confio que ab les cartes he scrit y orde he
donat en nom de vostra senyoria als taulers tin-
dran tot alivi y consuelo.

En altra carta me mana vostra senyoria donarà
una carta a mossèn Salvador Bordes, notari, y
segons aquell me referí era sobre un diner havia
de cobrar de don Isidoro de Abaria, receptor de
este General, al qual li diguí satisferà a dit
mossèn Bordes, me tornà de resposta que sem-
pre que volguera anar a per diner y ab eixa con-
formitat ho digui a dit Bordes, per lo que penso
estarà ya satisfet.

Lo capità Benavent encara no ha aplegat a esta
ciutat en venir y fa publicar dites crides ne pen-
dré una còpia y la enviaré a vostra senyoria y en
lo demés de son servey me mane vostra senyo-
ria, a qui Déu guarde molts anys. Tortoza y
agost 18 de 1669. De vostra senyoria que sa ma
besa son humil servidor Jaume Calbet, notari y
diputat local de la ciutat de Tortosa y sa col·lec-
ta.

82/4r C.

Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Catalunya pro-
posan a sa magestat, que Déu guarde, per lo of-
fici de deputat local del General de la vila y
collecta de Puigcerdà per lo resíduo del corrent
trieni 1668, vaccant per obtenir Joan Batista
Quintà, qui exercia aquell, lo offici de veguer de
la vegueria de Puigcerdà, y com a official real in-
compatible al offici de deputat local; y són los
següents: mossèn Hyacinto de Pastos, donsell;
mossèn Francisco de Pastos, donsell; Pere Prei-
xana, burjès. Dat en Barcelona XXIII de agost
MDCLXVIIII.
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83/1r B.

Loa duch de Ossuna y de Uzeda, comte de
Urenya, lloctinent y capità general, elet gover-
nador de Milà.

Amats y fahels de la real magestat los diputats y
ohidors de comptes del General de Cathalunya
en Barcelona residints. La reyna governadora
nostra senyora, que Déu guarde, és estada servi-
da enviar-nos un real despaig firmat de sa real
mà y despedit en deguda forma de la Real Can-
cellaria del Supremo Consell de Aragó, que és
del tenor següent: «La reyna governadora. Ilus-
tre duque de Ossuna y de Uzeda, primo, mi lu-
garteniente y capitán general. Con vuestra carta
de seys deste se recibió la proposición de los diputa-
dos y ohïdores de qüentas del General desse Princi-
pado y Condados para los lugares vaccantes en las
bolssas de diputados y ohidores asta el día 31 del
mes de marzo passado y, considerando los méritos
de cada uno de los que proponen y de otros que
también se offrecen y usando yo de la facultad que
el rey mi señor, que haya gloria, se reservó en los
privilegios de la concessión de sus constituciones y
insaculación general de dichos officios que en con-
formidad de dicha reserva hizo su magestad en
31 de enero del año 1654 de nombrar las personas
que le pareciesse assí de las propuestas por los dipu-
tados y ohidores de qüentas como de otras, he re-
suelto nombrar para dichos lugares vaccantes
asta el dicho día 31 de marzo las personas si-
guientes:

Diputados militares. Para un lugar de diputado
militar de la vegaría de Lérida, que vacca por
muerte de mosén Juan Llenas y Montany, a mo-
sén Miguel de Sagarra. Para otro lugar de dipu-
tado militar de dicha vegaría de Lérida, que vac-
ca por muerte de don Lorenzo Bardaxí, a don
Luys de Camporrells. Para otro lugar de diputa-
do militar de la vegaría de Tortosa, que vacca por
muerte de mosén Antonio Sentís, a mosén Fran-
cisco Capsir.

Diputados reales. Para un lugar de diputado
real de la vegaría de Barcelona, // 83/1v // que
vacca por muerte de micer Juan Sabater, al doc-
tor Pablo Fuster. Número 2. Para otro lugar de
diputado real de dicha vegaría de Barcelona, que
vacca por muerte de Juan Bautista Codina, al
doctor Jayme Boneu. Número 3. Para el lugar de
diputado real de Tortosa, que vacca por muerte
de mosén Simón Capsir, a mosén Joseph Sessé. Nú-
mero 4. Para el lugar de diputado real de Gero-
na, que vacca por muerte de Gerónymo Vedruna,
a mosén Bernardo Vives y de Ferrer. Número 5.

Para otro lugar de diputado real de Gerona, que
vacca por muerte de micer Lorenzo Espígol, a Lo-
renzo Puig.

Ohidores ecclesiásticos. Número 6. Para el lugar
de ohidor ecclesiástico del Cavildo de Gerona, que
vacca por la promoción del doctor don Francisco
Dou al obispado de aquella ciudad, al doctor Jay-
me Vilar.

Ohidores militares. Número 7. Para un lugar de
ohidor militar de la vegaría de Cervera, que vac-
ca por el assenso de don Luys de Camporrells a di-
putado militar, a don Ramon Calders.

Ohidores reales. Número 8. Para un lugar de
ohidor real de Lérida, que vacca por muerte de
Jayme Gras, a Pedro Mártir Font. //83/2r //Nú-
mero 9. Para un lugar de ohidor real de Barcelo-
na, que vacca por ascenso de mosén Jayme Boneu
a diputado, al doctor Jacynto Blanch. Número
10. Para un lugar de ohidor real de Gerona, que
vacca por muerte de Francisco Vinyolas, a Juan
Bautista Serra, mercader. Número 11. Para otro
lugar de ohidor real de Gerona, que vacca por as-
censo de mosén Bernardo Vives y de Ferrer a dipu-
tado, a Gerónymo Masdeu.

Todos los quales arriba nombrados es mi voluntad
que concurran y sean insaculados respectivamen-
te de nuevo en los lugares vaccantes de dichas bol-
sas en la forma y manera que estan los demás in-
saculados en ellas y solo tengan drecho de estarlo
mientras yo no se lo prohibiere sin que por quedar
aora insaculados puedan allegar ni pretender
drecho de pocessión ni otro alguno para estar en
dichas bolssas, no siendo mi voluntad, reservándo-
me como me reservo la facultad de excluirlos o 
desinsacularlos con causa o sin ella, como me pa-
reciere por ser conforme a la reserva que se hizo el
rey mi señor, que haya gloria, de lo tocante a estas
insaculaciones en la concessión que hizo de las
constituciones y privilegios a esse Principado y en
esta conformidad libraréys este nombramiento a
los diputados y ohidores de quentas para que se in-
saculen las personas aquí nombradas y pongan en
las bolssas de dichos officios, que assí es mi volun-
tad. Datum en Madrid a XX de julio MDCLXIX.
Yo la reyna. Vidit don Christophorus Crespi, vi-
cecancellarius; vidit don Georgius de Castellvi,
vidit Ferdinandus ab Heredia, regens, vidit Vi-
lossa regens; vidit don Antonius Ferrer; vidit
Marchio de Castellnovo; don Didacus de Sada,
secretarius. Y com haya succehida la mort del di-
putat militar, lo doctor Thomàs de Nogués,
donzell, vinguessen bé en què dins deu dias,
com se acostuma, fesseu extracció de nou sub-
jecte del lloch vaccant per lo resíduo del corrent
trienni y per no tenir encara en aquella ocasió la
deliberació de sa // 83/2v // magestat en orde a
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las insaculacions, usant de son real poder en
semblants casos a no concedit, ferem nomina-
ció de subjectes y provehirem los llochs que·s
trobaven vaccants en la bolssa de diputat mili-
tar, los quals restaven insaculats y axí fou feta
per vosaltres immediadament la dita extracció
de nou subjecte. Y perquè no tingau algun re-
paro en la present insaculació de sa magestat alt
insertada, podent-vos embarassar los llochs mi-
litars que vénen expressats en ella, vos diem y
manam que proseguiau en dita insaculació co-
mensant a fer aquella des de la bossa de diputats
reals y axí consecutivament continuareu las
que·s seguexen de la manera que ho disposa y
mana sa magestat per ser esta sa real intenció y
procehir axí de sa real voluntat y nostra. Dat en
Barcelona a XXII de agost de MDCLXIX. Duc de
Osuna y de Ureña. Vidit don Franciscus de Pons,
cancellarius; Anton Reart. In curie locumtenen-
tis sexto fol CXXXXIIII.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohi-
dores de qüentas del General de Cathaluña que
pongan en execución la orden de su magestad
arriba expressada.

83/3r E.

Lo Ducha de Ossuna y de Uzeda, comte de
Urenya y capità general, elet governador de
Milà.

Amats y fahels de la real magestat los diputats y
ohidors de comptes del General de Cathalunya
en Barcelona residints. La reyna governadora
nostra senyora, que Déu guarde, és estada servi-
da enviar-nos un real despaig firmat de sa real
mà y despedit en deguda forma de la real cance-
llaria del supremo consell de Aragó, que és del
tenor següent: «La reyna governadora. Ilustre
duque de Ossuna y de Uzeda, primo, mi lugarte-
niente y capitán general. Haviéndosse visto la
memoria y proposición que han hecho los diputa-
dos y ohidores de qüentas del General dessos Prin-
cipado y condados, que remitís con carta de seys
deste, para los lugares vaccantes asta el día 31 de
marzo deste año en las bolsas de los officios del Ge-
neral que corren por insaculación y, consideran-
do los méritos de cada uno de los propuestos y de
otras personas que se han offrecido y usando yo de
la facultad que se reservó el rey mi señor, que haya
gloria, en los privilegios de la concessión de sus
constituciones y insaculaciones que hizo en 23 de
enero de 654 y 27 de agosto de 655 de nombrar las
personas que le pareciesse, assí de las propuestas
por dichos diputados y ohidores de qüentas como

1360

de otras, he resuelto nombrar para los dichos luga-
res vaccantes las personas siguientes:

Bolsa de asessor. Para un lugar real de dicha bols-
sa, que vacca por muerte del doctor micer Juan
Sabater, al doctor micer Joseph Monreal.

Bolsa de exactor. Para un lugar real de dicha
bolssa, que vacca por muerte de mosén Juan Beni-
to Pallarès, a micer Pedro Orient.

Bolssa de escriviente del regente las qüentas. Para
un lugar de dicha bolssa militar, que vacca por
hallarse dos vezes insaculado en ella para este offi-
cio micer Francisco Puigdesalit y Malla, a micer
Miguel de Pallarès.

83/3v Bolssa de sýndico. Para el lugar ecclesiástico desta
bolssa, que vacca por haver el doctor Narcís Cas-
sart permutado el canonicato que tenía en Gero-
na con un beneficio simple y por esto no hallarse
ya capitular, al doctor Diego Morer.

Bolssa de escrivano mayor y sus ayudantes de la
visita. Para un lugar que vacca en esta bolssa por
muerte de Vicente Gavario, notario, a Francisco
Cochet, notario.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados res-
pectivamente en los lugares vaccantes de dichas
bolssas en la forma y manera que estan los demás
insaculados en ellas y como está declarado y dis-
puesto por el rey nuestro señor, que haya gloria, en
la insaculación que hizo destos officios y otros de la
misma calidad en 27 de agosto del año passado
1655 y solo tengan drecho los susodichos de estar en
dichas bolssas mientras yo no lo prohibiere sin que
por quedar aora insaculados en ellas puedan alle-
gar ni pretender drecho de pocessión ni otro algu-
no para estarlo, no siendo mi voluntad, reserván-
dome, como me reservo, la facultad de excluirlos o
desinsacularlos con causa o sin ella como me pare-
ciere, que es conforme a la reserva que su mages-
tad se hizo de lo tocante a estos officios en la con-
cessión de las constituciones y privilegios desse
Principado. En esta conformidad libraréys este
nombramiento y insaculación a los diputados y
ohidores de quentas y tendréys la mano en que se
cumpla y execute lo en él dispuesto conforme dicha
insaculación que destos officios hizo el rey mi señor
en 27 de agosto del año passado 1655. Datum en
Madrid a XX de julio MDCLXIX. Yo la reyna. Vi-
dit Don Christoforus Crespi, vicecancellarius; vi-
dit don Georgius de Castellvi; Vidit Ferdinandus
ab Heredia, regens; vidit Vilossa, regens; vidit
don Antonius //83/4r // Ferrer; vidit Marchio de
Castellnovo; don Didacus de Sada, secretarius. Y
com sia molt just que los reals ordes de sa ma-
gestat sian ab tot effecte cumplits, executant
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son real orde, vos diem y manam que enconti-
nent sens dilació alguna obehiau al que sa ma-
gestat té disposat en lo sobredit real despaig per
ser esta sa real voluntat y nostra. Dat en Barce-
lona a XXII de agost de MDCLXIX. Duc de Osuna
i de Ureña.

Vidit don Franciscus de Pons, cancellarius; An-
ton Reart.

In curie locumtenentis sexto fol CXXXXVII.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohi-
dores de qüentas del General de Cathaluña que
pongan en execución la orden de su magestad
arriba expresada.

83/5r A.

Certificha y fas fe jo, Emanuel Texidor, burgès
de Perpinyà y notari real col·legiat de Barcelo-
na, devall scrit, com ab acte rebut en mon poder
als divuyt del mes de juny mil sis-cents sexanta
vuyt lo magnífich Joan Gassió, en quiscun dret
doctor en Barcelona populat, ha fet procura al
magnífich Salvador Ribes també en quiscun
dret doctor, son gendre, entre altres cosas per a
tots plets llargament ab poder de substituhir
com més llargament consta en dit acte de pro-
cura al qual me referesch en testimoni del qual
fas la present vuy als 25 de agost 1669. De pre-
missis alieno calamo scriptis fidem facio ego Ema-
nuel Texidor, burgensis et notarius supramemo-
ratus hec propria scribens manu.

83/7r B.

Ab notícia del doctor Joan Gassió ha previngut
que vostra senyoria li hauria oposada excepció
dient que no podia concórrer en la present ex-
tracció attès era auditor de la gent de guerra
d’esta plaça, però com la veritat sia que dit doc-
tor Gassió no sia auditor com de la renunciació
de dit offici té feta en mà de sa excel·lència és de
vèurer rubricada per lo secretari de sa excel·lèn-
cia que se fa a vostra senyoria ocular ostensió y
quant dita renunciasió no obràs lo que no·s creu
axí mateix notifica a vostra senyoria que lo estil
y consuetut de esta casa és mirar lo últim estat y
las personas que concorregueren para que en la
següent extracció se hajen de habilitar o inhabi-

litar y axí, havent lo dit senyor don Joan Gassió
en las dos últimas extraccions que y hagut en
esta casa en la una no sols fou admès a la sort de
habilitador però encara fou extret de socós y en
la última sols se li oposà la excepció de que era
absent, presuposant que si fos estat present vos-
tra senyoria no·l haguera inhabilitat per tot lo
que pot vostra senyoria manar se li ensenya en
los libres de las dos ditas extraccions. Per lo que
y altrament loa llegítim procurador del dit doc-
tor en drets Joan Gassió requereix a vostra se-
nyoria no·l vulga inhabilitar ans lo dexe concór-
rer en la present extracció altrament li protesta
de tots danys y gastos que per la present inhabi-
litació li·n puga esdevenir, requerint al escrivà
major de vostra senyoria, de quibus, et cetera.
Oblata die XXVIIII agusti MDCLXVIIII in consilio,
et cetera, et domini deputatis instantibus domi-
nis auditoris computorum commiserunt predicta
magnificis assessoribus generalis Catalonie qui
super supplicatis relationem faciant in scriptis.
Joannes Argila, scriba major Generalis  Catalo-
nie.

Los assessors y advocat fiscal infraescrits, vista la
present requisició, vista la renunciasió del doc-
tor Joan Gassió, vist lo que se avia de vèurer, at-
tenent que la dita renunciasió no està en la de-
guda forma, segons ús, estyl y consuetut de la
present casa de la Deputació, per ço, són de vot
y parer que la excepció opposada per lo procu-
rador fiscal a dit Gasió proceheix de present y té
lloch. Monserrat assessor; Figuerola, advocat
fiscal; Vilaplana, assessor.

83/8r C.

Lob duc de Ossuna y Uzeda, compte de Urenya
y capità general, elet governador de Milà.

Amats y fahels de la real magestat los deputats y
oÿdors de comptes de la casa de la Deputació
del General de Cathalunya en Barcelona resi-
dints y insaculadors que us trobau junts en dita
casa per la insaculació de pròxim fahedora. Per
quant en estas insaculacions manades despachar
per sa magestat en la bolsa de oÿdor militar en
lo lloc que vacave per lo assenso de mossèn
Lluís Camporrells en deputat militar ve insacu-
lat don Ramon Calders com a noble y ha estada
la intensió de sa magestat que dit don Ramon
Calders reste insaculat en lo dit lloc y no sia just
que en manera alguna reste frustada sa real in-
tenció. Per tant, vos diem y manam que al dit
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don Ramon Calders insaculeu en lo dit lloc de
oÿdor militar en què ve anomenat per sa mages-
tat com a mossèn encara que sia noble a que
dispensam per esta vegada, inseguint la real in-
tensió de sa magestat y per quant en lo dit lloc
de oÿdor militar per equivocasió està escrit tam-
bé don Lluís Camporrells, havent de dir mossèn
Lluís Camporrells, corregint esta equivocasió,
direu per assenso de mossèn Lluís Camporells,
que axí proceheix de la real voluntat de sa ma-
gestat y nostra. Dat en Barcelona, als XXVIIII de
agost MDCLXVIIII. Duc de Ossuna y de Urenya.

Vidit don Franciscus de Pons, cancellarius. Anto-
nius Reart.

Regista in curie locumtenentis sexto folio CLIII.

Vuestra excelencia manda a los deputados oÿdo-
res de cuentas y insaculadores que pongan en exe-
cución la orden arriba expressada.

83/9r D.

Laa reyna governadora.

Ilustre duque de Ossuna y Uzeda, primo, mi lu-
garteniente y capitán general, en nombre de los
dipputados desse Principado y Condados se me
han presentado la carta y memoriales, de que os
remitto copia con esta, en que refieren que según
constituciones se debe cometter en segunda ins-
tancia a uno o más ministros de la Real Audien-
cia la causa entre los tutores y curadores de los hi-
jos de don Miguel Ramón de una parte y doña
Juana Berardo y Santa Agata de otra, y no a as-
sessor de la Capitania General. Assí mismo refie-
ren las instancias que han hecho para que se revo-
que el pregón que hizisteys publicar en 31 de enero
deste año sobre la prohibición y delación de pisto-
las, en quanto a que los militares no puedan ser
condenados en penas pecuniarias conforme un
privilegio del señor don Fernando, supplicándo-
me mande se revoquen estos pregones y comissión
de dicha causa, assí por lo referido como por lo de-
más que veréys reppresentan, en dichos memoria-
les y cartas, y antes de tomar resoluzión ha parezi-
do encargar y mandaros que comunicándolo con
essa Real Audiencia me aviséys de la que hay y ha
passado en ambas cossas y de lo que a vos y a los mi-
nistros della se offreziere y pareziere para que con
vista de todo tome la resoluzión que más conven-
ga. Datum en Madrid a XXI de agosto MDCLXIX.
Yo la reyna.
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Don Didacus de Sada, secretarius. Al virrey de
Cathaluña.

Copia.

85r E.

Molta il·lustre senyor.

Lo legítim procurador del capità Hypólito Ga-
llo alguns mesos ha que insta a vostra senyoria
se servís exir al reparo de una contrafacció oca-
sionada de la aprehensió de different quantitat
de diner y plata obrada que se trobava sobre la
galera patrona de la sereníssima república de
Gènova, feta per los ministres de la Capitania
General de orde del excel·lentíssim senyor ca-
pità general de aquest Principat, y si bé vostra
senyoria se serví fer differents procehiments y
instàncies per lo reparo de dita contrafacció, à
cessat vostra senyoria de continuar aquells, se-
gons disposen les generals constitucions, a con-
templació de un paper de dit excel·lentíssim se-
nyor capità general contenint que, a vista del
reparo de vostra senyoria sobre encontrar dita
aprehensió ab les constitucions de Cathalunya,
restava advertit per a lo que se devia fer en sem-
blants casos de aquí al devant y que acerca del
present ne donaria rahó a sa magestat, Déu lo
guarde, per a executar lo que se li ordenaria y,
no obstant que lo aver cessat vostra senyoria de
continuar los sobredits procehiments, puga és-
ser estat motivat ab un vot fet per los magnífichs
asessors lo ús de la present casa, insertat en lo
dietari del present y corrent trienni sots jornada
de 12 de janer proppassat. Ab tot se suplica a
vostra senyoria mane considerar lo següent:

Primo, que sa excel·lència no revoca lo fet de
que se tracta.

85v Secundo, que quant se revocàs fora sols de pa-
raula y no de obra.

Tertio, perquè les constitucions «Com la potís-
sima» 9 y la altra que comença «Poch valdria»,
10, sots lo títol «De observar constitucions» y
altres moltes del matex títol disposen que lo exir
vostra senyoria al reparo de contrafaccions à de
ser fins que aquelles sien effectivament revoca-
des y axí lo vot dels magnífichs asessors de la
present casa de sobre referit no se pot, salva mi-
llor censura, aplicar al present cas perquè encara
que vostra senyoria tinga en sa mà instar la revo-
cació de contrafaccions com li aparega ara sie
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per medis judicials, ara sien extrajudicials però
no quant per un medi o altre no se à conseguit
lo intent que se pretén; y axí dit procurador su-
plica a vostra senyoria, attès que lo diner y plata
no se à restituït al capità Hypólito Gallo o per lo
menos a aquell a qui tocaria tenir-lo, no avent
de córrer esta matèria per mà de la Capitania
General, se servescaa ab la brevedat possible
continuar en exir al reparo de dita contrafacció
si y conforme disposen les constitucions de Ca-
thalunya, usatjes y altres drets per ésser axí de
justícia, officium, et cetera. Altissimus, et cetera.
València. Oblata die XIII septembris MDCLXVIIII
in consilio, etcetera.

Et domini deputati instantibus dominis audi-
toribus computorum comiserunt predicta magni-
ficis assessoribus Generalis Catalonie qui super
supplicatis debite provideant et justitiam admi-
nistrent. Joan Argila, scrivà major del General
de Catalunya, etcètera.

87r B.

Ilustrísimob señor.

Con la carta de vuestra señoría de 7 del corriente
he recivido otras dos, una para la reyna, nuestra
señora, de gracias por haver proveydo la regencia
que bacava en este consejo en el señor don Joseph
Bojadós y en la conformidad que vuestra señoría
me manda la pondré en manos de su magestad.
La otra para el arcediano don Joseph Valls di lue-
go y me dijo que era en respuesta de otras que avía
escrito a vuestra señoría ilustrísima.

La carta, que reciví de vuestra señoría el correo
pasado para su magestad sobre que baya visitador
a essa provincia, he dado con la puntualidad que
vuestra señoría ilustrísima me ordena; sin em-
bargo de que me han asegurado de que han ydo
ordenes al señor virrey sobre el alivio de los aloja-
mientos de essa provincia bolveré a hazer instan-
cias sobre ello como vuestra señoría ilustrísima se
sirve mandarme.

El señor duque de Sesa está en el Andalucía y no
se sabe quando dará la bueltas para yr a essa pro-
vincia y tendré cuydado de avisar a vuestra seño-
ría ilustrísima de lo que entendiere en quanto a
esto //87v // corre, por cierto, que ha nombrado su
magestad del consejo de estado a los señores almi-
rante de Castilla, condestable y marqués de San
Román y se dice que oy se abrán publicado en el

consejo de estado estas mercedes, que es lo que pue-
do decir a vuestra señoría ilustrísima en quanto
a novedades. Guarde Dios a vuestra señoría ilus-
trísima largos años en su mayor felicidad. Ma-
drid a 14 de setiembre 1669. Ilustrísimo señor.
Besa la mano de vuestra señoría ilustrísima.
Juan Francisco Pujol.

88/1r D.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya als assessors, advocat fiscal y doc-
tors applicats infraescrits aserca de dos suplica-
sions a sas senyorias presentadas per lo procura-
dor del capità Hypólito Gallo, ab las quals
suplica a sas senyorias que, attès lo diner y plata
que fou apresa per los ministres de la Capitania
General de orde de sa excel·lència, lo excel·len-
tíssim senyor duch de Osuna, virrey y capità ge-
neral en aquest Principat, que se trobava sobre
la galera patrona de la sereníssima república de
Gènova, no se era restituhit, sien ses senyories
servits ab la brevedat possible continuar en eixir
al reparo de la contrafacció declarada per vostra
senyoria de consell dels assessors, advocat fiscal i
doctors consulents als 16 de octubre 1668, com
disposan las constitusions, usatjes y altres drets
de Cathalunya, continuant las deligènsias que a
vostra senyoria apareixeran convenients, judi-
cials o extrajudicials per a al reparo real y no ver-
bal de dita contrafacció y si, avent-hi un vot fet
per los assessors y advocat fiscal als 12 de janer
del corrent any, ab lo qual se à aconsellat a ses
senyories que, attesas las deligènsias fins a dit
dia fetas y lo bitllet enviat per sa excel·lència a
ses senyories als 20 de desembre 1668 avian
cumplert ab las obligasions de sos officis i que
no devian ses senyories proseguir a altras dili-
gensias si no obstant dit vot, paper y diligènsias
fetas per al reparo de dita contrafacció, major-
ment essent novament interpel·lats per lo dit
procurador del capità Hypólito Gallo //88/1v//
tenan obligació de fer altras deligènsias; vist pri-
merament lo vot de dit dia de 16 de octubre
1668 ab lo qual se declarà dita contrafacció y se
aconsellà als senyors deputats isquesen al reparo
de aquella segons està disposat per generals
constitusions de Cathalunya; vistas tres embai-
xadas o recados fets al excel·lentíssim llochti-
nent y capità general del present Principat per
obtenir lo reparo de dita contrafacció; vist un
bitllet enviat per sa excel·lentíssima als senyors
deputats als 22 de novembre 1668 contenint
que en orde a la dita contrafacció avia resolt do-
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nar-ne rahó a sa magestat, que Déu guarde, y
que luego que tendria resposta se executaria lo
que sa magestat resoldria; vista la resposta feta
per ses senyories a dit bitllet, contenint en effec-
te, que ses senyories per rahó de sos officis y per
cumplir a ses consiensias estavan obligats per ca-
pítols de Cort y estils de la casa en fer per lo re-
paro de las contrafaccions, las deligènsias con-
venients per al total y effectiu reparo de aquellas
y de no fer-o porian ésser syndicats en la visita y
així que, suposat per las tres embaixadas no se
avia conseguit lo reparo, tingués a bé que judi-
cialment se isqués al reparo de aquella; vista la
suplicasió de firma de dupte presentada per lo
sýndich del General als 24 de novembre 1668 y
la relasió feta per dit sýndich ab la qual diu que
la à presentada al molt reverent canciller perquè
miràs y habilitàs aquella, continuada en dietari
en dit dia; vist altre bitllet enviat per dit
excel·lentíssim llochtinent y capità general als
senyors deputats dit dia de 20 de desembre
1668, contenint en dit effecte que en tot lo que
se agués de fer y restàs que executar en dit fet se
farie en conformitat del que sa magestat resol-
drie per aver-li’n //88/2 //donada rahó comfor-
me o avie dit a ses senyories; vist dit vot fet als
12 de janer del corrent any per los assessors y
advocat fiscal del General; vistas las dos suplica-
sions donadas per lo procurador de dit capità
Gallo; vistas quatre còpias de reals cartas envia-
das per sa magestat a sa excel·lència y entrega-
das per dit procurador del capità Gallo, la una
de datta de 5 de abril, la altra de 17 de maig, la
altra de 19 de juny y la última de 29 de agost
1669, contenint en effecte las dos últimas que,
no obstant lo que avia representat sa excel·lèn-
cia y tribunal de la Capitania General ab carta de
18 de maig, avia aparegut que no subscistia per
a què deixàs de fer-se la restitusió que avia ma-
nat fer, li encarregà y manà que, sens més rèpli-
ca ni dilació, execute los órdens que sa magestat
avia donats per a què les partides se restituhisen
enterament, de manera que dita república de
Gènova restàs satisfeta y que no tingués occasió
de tornar a sa magestat sobre la matèria ni que
fos necessari altre orde per dit effecte per ésser
convenient y just y la voluntat de sa magestat
que així se fassa; vist finalment lo que se avia de
vèurer; attès que del vot refferit fet als 16 de oc-
tubre 1668 consta aver-se aconsellat als senyors
deputats y oÿdors que los prosehiments y apre-
hensió de reals de vuit i plata obrada feta per los
ministres de la Capitania General encontrava ab
las constitusions de Cathalunya en dit vot men-
sionadas y que ses senyories devian eixir al repa-
ro de la contrafacció segons està disposat per las
generals constitusions y attès que ab las ditas
tres embaixadas //88/2v // fetas a sa excel·lència
per sas senyorias y suplicasió presentada per la
firma de dupte no se à conseguit lo reparo de
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dita contrafacció y encara que ab lo dit vot dels
assessors y advocat fiscal de 12 de janer 1669
ajan resolt y aconsellat a sas senyories que per
quant hi ha differents vots en la present casa
mensionats en dit vot, ab los quals se à aconse-
llat a sas senyorias que, segons la diposició de las
generals constitusions en casos de contrafac-
cions, no tenen precissa obligació de firmar
dupte sinó que cumplen a las obligasions de sos
officis procurant per vias extrajudicials lo reparo
de las contrafaccions y que ja se à suplicat a sa
excel·lència per sas senyorias ab tres recados ex-
trajudicialment fos servit manar revocar dits
prosehiments y que ja sa excel·lència ab lo bit-
llet de 20 de desembre declarà son ànimo, que
resta advertit per a als altres casos semblants i
que aquest no puguan servir de exemplar en lo
esdevenidor; y que en semblants casos de con-
trafaccions an acostumat los senyors deputats,
aprés de fetas las deligènsias extrajudicials, re-
bent paper de sa excel·lència, no pasar avant al
medi judicial que per ço aconsellavan a sas se-
nyories que ab las deligensias fins así fetas avian
cumplert ab las obligacions de sos officis, y attès
dit paper no devian sas senyories prosehir a al-
tras deligènsias.

Emperò, per quant los senyors deputats, segons
generals constitusions de Cathalunya, no estan
llimitats ni coaretats als remeys y deligènsias ex-
trajudicials tant solament, ans bé està disposat y
donat per generals constitusions lo remey judicial
y firma de dupte, y especialment en la constitusió
//«Lo fruit», 8 ibi: «se ajen e puguen opposar per
via de suplicasions, rahonaments, requestas, pro-
testasions e apel·lasions e aquellas proseguir e fer
proseguir tro a deguda conclusió, en tal manera
que los tals usatjes e altres lleys e privilegis desús
dits sian conservadas e deffesas, la diligènsia dels
deputats mitjansant». Y en la constitusió «Com la
potíssima», 9, ibi: «e los deputats quant primer
denunciat los serà en virtut de la obligació per ells
en lo introhit de llur ofici prestada, com ja per
constitusions sian tenguts opposar-se a la obscer-
vansa de aquellas ajan a instar e proseguir e o fer
proseguir e instar tals contrafahents ab remeys de
justícia davant vostra magestat e vostres succes-
sors». Y la constitusió «Confirmants», 15, ibi:
«ajan e sian tinguts a opposar-se e fer instànsia se-
gons en dita constitusió e altres, a las quals nos
refferim és llarguament contengut», títol 16 «De
obscervar constitusions». Y finalment per la cons-
titusió «Per indempnitat», 6, títol «De prescrip-
sions, ibi: «que los deputats y oÿdors de comptes
del present Principat com a protectors del predit
puguan, ajan e sian tenguts instar e fer part per in-
violable obscervansa de ditas cosas e en si assumir
lo plet o plets que per açò insurgiran». Y axí no és
just que, tenint los deputats a més de las deligèn-
sias extrajudicials altres remeys donats ab las ditas
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i altras constitusions se deixen de intentar i en
particular lo remey de la firma del dupte, lo qual
en lo present i occurrent cas se pot practicar, sens
que se aja sabut // trobar o considerar algun in-
convenient o causa especial perquè no·s dega in-
tentar, ans bé se à de tenir gran confiansa que per
aquest medi, avent de córrer per lo Consell Real,
se conseguirà la justícia que creu tenir lo Princi-
pat, del qual se à de esperar ministrarà aquella ab
tota integritat com ho a experimentat en moltíssi-
mas favorables declarasions fetas a favor de aques-
ta casa que avem vistas, en las que lo sýndich del
General intentà així mateix lo remey de la firma
del dupte conforme fonch així resolt i aconsellat
als senyors deputats als 10 de maig 1634 en un
vot continuat en dietari del trienni 1632, sens
que se degan detenir ses senyories per lo bitllet re-
but de sa excel·lència de 20 de desembre 1668 a
proseguir lo reparo de la contrafacció perquèa a
més que no s’és subseguit lo effectiu y real reparo
de aquella, ans bé se continuan las instànsias y in-
terpel·lasions per a al remey de dita contrafacció
per dit procurador de Hypólito Gallo y altrament
a dar-se lloch al sobredit, com aconsella dit vot de
12 de janer 1669, per aqueix indirecte se suspen-
dria y differiria lo instar y proseguir los remeys y
diligènsias per a al reparo de las contrafaccions
contra lo tenor de las sobrerefferidas y altres cons-
titusions y de altra part també que segons lo estil i
observansa de la casa las revocasions de las contra-
faccions se fan i deuen fer ab acte públich rebut
per lo secretari de la provínsia y de aquesta casa si-
mul stipulants, conforme // 88/3r // s’és vist així
practicat en molts casos de revocasió de contra-
faccions y consta en differents dietaris. Per ço y al-
trament, dits assessors y advocat fiscal y demés
doctors aplicats són de vot y parer que, no obs-
tant dit vot de 12 de janer 1669, deuen ses senyo-
ries en lo present cas a vista de tot lo sobredit per a
al total reparo de dita contrafacció practicar y
proseguir lo dit remey judicial de la firma de dup-
te si y conforme està aquell disposat per ditas y al-
tras constitusions de Cathalunya. Corta, assessor;
Figuerola, advocat fiscal del General; Vilaplana,
assessor; Llampillas, consulens; Puig, consulens;
Comes, consulens, et cètera; Molins, consulens.

88/4r D.

Excel·lentíssimb senyor.

De orde de vostra excel·lència com a capità ge-
neral en lo mes de agost se féu aprensió per lo
tribunal de la Capitania General de una partida

de reals de 8 y plata obrada en la regoneixensa
se féu en la galera patrona de la república de Gè-
nova, las quals cosas se havian carregat en los
regnes de Castella y València per a consignar a
differents personas en la ciutat de Gènova, pro-
ceïnt-se aprés en dit tribunal a la declaració ju-
dicial del commís de ditas cosas apresas, instant
lo procurador fiscal contra Hipólito Gallo, ca-
pità de dita galera; y com, excel·lentíssim se-
nyor, lo conèixer y proceïr dit tribunal en la
causa de dit commís encontra ab la constitució
7, títol «De officis de alcayts y capitans» y altres
aplicables, la qual disposa que los capitans, axí
generals com particulars, no usen ni usar pu-
guen de mes jurisdicció de aquella que per dret
o constitucions los és permès y no hage disposi-
ció de constitució ni dret comú en lo dit cas de
commís de las ditas cosas apresas tribuesca juris-
dicció al tribunal de la Capitania General per
proceïr a la causa de aquell per no ser cosa de
guerra ni dependente d’ella, ni de contrabando,
ni tampoch ésser dit capità Hipólito Gallo sol-
dat estipendiat de sa magestat, que Déu guarde,
y axí dits proceïments encontran ab la constitu-
ció 7 y la constitució «Poch valdria», vulgar-
ment dita «De la observança», ab la qual se
dóna per invàlidos los proceïments fets contra
constitucions y havent los deputats y oïdors de
comptes a qui toca per rahó de sos officis con-
forme la mateixa constitució y altres enviar tres
recados per medi del síndich, suplicant fos servit
reparar ditas contrafaccions ya lo mateix ha su-
plicat a vostra excel·lència don Baned Pesso,
procurador legíttim del capità Hipólito Gallo.
Vostra excel·lència fins vuy no se ha servit ab ef-
fecte reparar-la, lob que ha mogut al dit procu-
rador del dit capità Gallo a fer nova instànsia
que·s proseguissen las diligènsias necessarias per
lo reparo de dita contrafacció. Per ço, attenentc

dits deputats a la dita nova instànsia y altrament,
desijant dits diputats alcançar ab tot effecte lo
reparo de dita contrafacció per medi de son sín-
dich, supplicant a vostra excel·lència sie de son
servey per observança de ditas generals consti-
tucions revocar y manar revocar dits proceï-
ments, // 88/4v // manant remètrer la dita causa
y parts y cosas apresas a son jutge competentd

per son descàrrech, inseguint la forma en sem-
blants casos acostumadas, se servesca de donar
llicència se continue acte de presentació, officio,
et cetera. Altissimus, et cetera.
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88/5r E.

Molta il·lustre senyor.

Per part de las paròchias de Sant Baldiri de Llo-
bregat, Sant Vicens dels Horts, Sant Esteve de
Cervelló, Santa Coloma de Cervelló, Sant Pere
y Sant Pau del Prat, Sant Feliu de Llobregat,
Sant Joan Despí, Santa Maria de Cornellà, Hos-
pitalet, Sant Just Desvern y Santa Magdalena de
Splugues se presentà a vostra senyoria estos dias
passats com per part de don Joan de Marimon,
thesorer de aquest principat de Cathalunya,
se’ls donà un orde ab que aportassen a esta ciu-
tat vuyt mil tres-cents sexanta-sinch quintars de
palla per sustento de la cavalleria està de guarni-
ció en la present ciutat. Y hara últimament als 3
del corrent se’ls envià altre orde dient que si no
aportaven dita palla dins vuyt dies que·ls envia-
rien allotjament sens altre avís. Y axí novament
se representa a vostra senyoria com les dites
paròquies no poden suportar una càrrega tant
gran de palla, que és casi dos tersos més del que
aportaven dos anys ha que havent de donar lo
dit número de palla alguns de dits llochs resta-
rien sens palla per sustento de son bestiar tenen
menester per la cultura de les terres, que és lo
sustento del present Principat. Y axí matex re-
presenten que de altra part algú de dits llochs
tenen allogaments los demés mesos y trànsit de
soldats y bagatges, a més del servey fan a sa ma-
gestat, que Déu guarde, en diners per les fortifi-
cacions de esta província, lo que no poden su-
portar que sols la dita parròquia del Hospitalet
trau per compte que ab un any per los sobredits
gastos ve a gastar serca // 88/5v // de sinch-cen-
tes lliures a més de les grans molèsties tenen las
dites paròquies per dits respectes, y en particu-
lar quant aporten la palla en la present ciutat los
maltracten no sols de paraules però encara de
fets, conforme estos dies passats succehí, que
aportant palla al magatzen, lo qui està en dit
magatzen donà un cop de forca sota lo ull a Pau
Alayó, pagès del Prat y amo de sa casa, y també
a Joseph Tèrmens, pagès de dita parròquia,
aportant palla en lo quartel dels cavalls, qu·és
davant de Sant Francesch, li tiraren als hulls un
grapat de boll, de hont los mosos no volen
aportar dita palla sinó que diuen als amos que
ells la y aporten perquè no volen passar per
aquexos desayres comforme la y aporten los de-
més amos.Y de altra part també fan a fadigar los
dits qui aporten dita palla en fer pujar la palla
per la pila de la palla del magatzen. Y també que
no volen rèbrer la palla sinó certes hores del dia,
que essent les onse hores no volen rebre més
palla, y los pagesos han de pèrdrer lo temps, ells
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y lo bestiar. Y també se representa que molta
part de la palla la venen en diners y de altres ne
prenen en compte capons, gallines, pollastres,
farines y altres coses. Y los qui la pagan en di-
ners ne pagan a don Fernando Selazar, qui és lo
qui té cuydado de rèbrer dita palla, a rahó de 5
sous lo quintar, no essent aforada a més de 4
sous y assò han de fer los que no tenen palla per
forsa perquè si volen comprar palla ab alguns
per aportar en Barcelona per la dita provisió
diuen encontinent «no·n volem vèndrer encara
que ne donassen més de dits 5 sous» perquè,
diuen, «no·ns volem sotsmètrer en passar // per
dits desayres que passen y succehexen als qui
aporten dita palla». Y ara, poch ha, succehí a
Francesch Puig, pagès de dita parròquia del
Prat, que, aportant una carretada de palla per
dita provisió lo feren anar a descarregar en una
casa al carrer de la Mercè, y ell veu com pren-
gueren los diners, essent així que·s té notícia
que sa magestat pagaria la palla que·s gasta en
los presidis. Per lo que y altrament los gurats de
dites paròquies suppliquen a vostra senyoria hu-
milment sia servit en representar a sa excel·lèn-
cia sie de son servey manar aliviar a les dites parò-
quies de tan gran càrrega y posar remey en dites
molèsties, que u tindran a singular gràcia y favor
de la mà de vostra senyoria, officium, et cetera.

89r Vistaa la suplicació presentada per Benet Sastre,
receptor del General de la taula de Barcelona,
en la qual supplica al molt il·lustre consistori
dels senyors deputats y oÿdors lo contengut en
dita suplicasió; vista la commissió feta als asis-
tents del General de que fassam relasió en es-
crits del que deuen obrar ses senyories en orde
al contengut en dita suplicació y attès consta
aver dit Sastre renunciat lo sobredit offici de re-
ceptor del qual era proprietari en favor de Ra-
mon Casanovas per la causa en la suplicació
mensionada yb que la persona de dit Casas és
estada aprobada per sa excel·lència lo senyor
virrey, com consta de la aprobació qu·és en die-
tari, y attanent que dit Sastre vol tornar a pèn-
drer dit offici i redintegrar-se en la possessió de
aquell; vist lo que se avia de vèurer i attenent lo
que se à de attèndrer, fan relasió i diuen que
vostra senyoria deu admètrer la renunsiasió que
vol fer dit Casanovas en favor del sobredit Sas-
tre, segons lo disposat en lo capítol 89, Corts
1599 del nou redrès, lo qual Sastre per tornar
al exercici de dit offici deu acceptar dita renun-
ciasió en son favor fahedora y de tràurer la ap-
provasió de sa excel·lència y pèndrer possessió,
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donara fiansas i oyir sentènsia de escommunió i
fer lo demés que segons capítolsb de Cort, estil 
i consuetut de la casa se obscerva; dient que si
alguns officials de la Deputació tenen alguna
pretensió de interessos contra dit Sastra o Casa-
novas puguan deduhir-la davant de vostra se-
nyoria després de aver executat lo sobredit.
Costa, assessor; Vilaplana, assessor; Figuerola,
advocat fiscal del General.

89v Moltc il·lustres senyors.

Banet Sastre, flaquer de la present ciutat de
Barcelona, à estat detingut en lo llit de una
mala gana, de la qual temia morir, per la qual
causa lo offici de receptor del General de la tau-
la de Barcelona, que dit Banet Sastre possehia,
fou posat en cap de Ramon Casanovas, flaquer,
ciutadà de Barcelona, per lo procurador de dit
Sastre. E com lo dit Benet Sastre haje ja cobrat
salut entera en tant que se troba ja apta y idó-
neo vuy per servir lo dit offici de receptor y ex-
sersir aquell, podent fer tot lo que té obligació
en dit offisi y axí aja çessat la causa per la qual lo
predit offici fou posat en cap de dit Ramon Ca-
sanovas, lo qual renuncia en mans de vostra 
senyoria lo dit offissi de receptor per a què sie
posat en cap de dit Banet Sastre. Per ço y altra-
ment, a vostra senyoria supplica lo dit Sastre sie
de son servey acceptar dita renunciació fa dit
Casanovas y posar en cap de esta part de Banet
Sastre lo dit offisi de receptor del General de la
taula de Barcelona, puix se troba apta per tenir-
lo, del qual offereix donar informació, suppli-
cant ésser-li encontinent admesa aquella y per
ço de deliberacions, mandatos o provisions op-
portunes ésser manades despedir ab lo modo y
forma en semblants occasions acustumada, que
a més de ser cosa tant justa o rebrà a molta grà-
cia de la mà de vostra senyoria, lo officium, et
cetera. Altissimus, et cetera. Josephus Costa.

Oblata die XXV septembris MDCLXVIIII in consi-
lio, etcetera. Et domini deputati instantibus do-
minis auditoribus computorum comiserunt pre-
dicta magnificis asesoribus Generalis Catalonie
qui super suplicatis relationem faciant in scrip-
tis.

Joan Argila, scrivà major del General de Cata-
lunya.

90/1r A.

Molta il·lustres senyors.

La Universitat de Thiviça, altra de las baronias
de Entença, archibesbat de Tarragona y lo
sýndich de aquella en dit nom representa a vos-
tres senyorias que dita vila està acossada per la
injúria del temps molestada de plets y acrehe-
dors, carregada de trànsits contínuos y en parti-
cular de alotjaments cerca de nou mesos ab la
contínua exacció de quartels per més de quo-
ranta reals cada dia, fent-losb anar a cercar las si-
vadas a una jornada y a més sens donar cosa al-
guna, al que ja dita universitat y singulars de
aquella no i poden subsistir ni abastar y perquè
dita universitat si bé gran en quantitat és molt
poca en qualitat per reduir-se lo poder a vint-y-
sinch o trenta casas y aver-hi axí mateix en ella
catorse o quinse casas de ecclesiàstichs exemp-
tas y privilegiadas ab que dita universitat no pot
continuar tant grans càrrechs y sent entre las de-
més la primera que se a demonstrat més per lo
servey de sa magestat, Déu lo guarde, y quietut
d’esta la província. Per lo que y altrament lo sín-
dich de dita universitat a vostra senyoria humil-
ment suplica sian servits, attesas las sobreditas
cosas, de las quals si convé ne offereixen dar in-
formació de interposar la auctoritat y medi de
vostra senyoria per a què en observansa de las
constitucions de Cathalunya se alcance aquell
remey més saludable per lo alívio de dita univer-
sitat y singulars per a què estan del tot pobres y
no // 90/1v // tenen per a sas famílias, que u re-
bran de vostra senyoria a singular gràcia y mercè
en tot, lo officium. Altissimus, etcetera. Monta-
ner.

90/2r B.

Moltc il·lustres senyors.

Lo sýndic del comtat de Prades, lo qual comtat
concisteix en deset universitats, que són la vila
de Prades, Cornudella, Ulldemolins, l’Alexar.
Monreal, Ciurana, Albarca, Vilanova, Vilaplana,
Arborí, La Musara, Farera, Lo Semuntar, La Ri-
ba, La Febrosa, Capafons, Maspujols y lo sýndic
del Priorat de la Cartuxa, que consisteix en sis
universitats, que són la Morera, Gratallops,
Porrera, Tarroja, la Villella, Povaleda, represen-
tan a vostra senyoria que en totas estas universi-
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tats, excepto en la de Povaleda, ha molt temps
que tenen alotjats soldats de cavall ab gran
opressió dels singulars perquè se fan contribuir
per lo sustento de quiscun soldat sis sous o al-
trament se fan fer lo gasto de menjar y beura per
ells y sa família ya cavalls y lo capità en la vila de
Prades se feya contribuir des del agost 1668 fins
al jener propasat trenta reals cada dia y des del
jener fins vuy divuyt reals tots los dies, sens al-
tres gastos de ditas universitats que en moltas
occasions an tingut de anar a moltas lleguas dis-
tants a cercar civadas. Y com tot lo sobredit en-
contra ab las generals constitucions de Cathalu-
nya y dret commú y assenyaladament contra la
constitució 12, títol «De offici de alcayts». Per
tant y altrament, dits sýndichs offerint del de-
mun dit donar informació, la qual suplican sia
vostra senyoria servit manar exir per lo medis de
justícia y observansa al reparo de dita contrafac-
ció que serà conforme de justícia, officium. Al-
tissimus. Calderó.

90/3r C.

Moltb il·lustres senyors deputats.

La Universitat de Falset, altra de las baronias de
Entensa, archibisbat de Tarragona y lo sínchich
de aquella en dit nom representa a vostra senyo-
ria que dita vila està acosada per la incúria del
temps, molestada de plets y acrehedors, carre-
gada de trànsits contínuos y alojaments cerca de
nou mesos ab la contínua exacció de quartels
per més de quoranta reals cada·l dia al que ja
dita universitat y singulars de aquella no y po-
den subsistir perquè dita universitat si bé gran
en quantitat és molt poca en qualitat perquè se
redueix lo poder a vint-y-sinch o trenta cases
per aver axí mateix en dita universitat catorze o
quinse cases ab los ecclesiàstichs privilegiades,
ab que dita universitat no pot continuar tant
grans càrrechs y sent la primera que més se ha
demostrat per lo estat de sa magestat, Déu
guarde, y quietut d’esta província. Per ço y al-
trament dita universitat y dit síndich en nom de
aquella a vostra senyoria humilment supplica
sian servits, attesas las sobreditas cosas, de les
quals si convé ne offereixen dar informació de
interposar la auctoritat y medi de vostra senyo-
ria per a què en observança de las constitucions
de Cathalunya se alcanse aquell remey més salu-
dable per lo alívio de dita universitat y singulars
perquè estan del tot pobres y no tenen per a ses
famílias, que u rebran de vostra senyoria a sin-
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gular gràcia y merced en tot, lo officium, et cete-
ra. Altissimus, et cetera. Pro Orlau, Montaner.

90/4r D.

Molta il·lustre senyor.

Los síndichs de la Comuna del Camp de Tarra-
gona, diuan y representan a vostra senyoria que
alguns quinse mesos haurà tenan les universitats
y llochs de dita comuna alotjament de soldats
de a cavall, als quals los paisans han fet y fan lo
gasto de manjar y bèurer de sos béns propis. Y
altrament moltas de ditas vilas y llochs contri-
buexan cada·l dia certa quantitat de diner als of-
ficials o cabos de les companyas fent en assò ac-
cessius gastos sens que adamés a més quiscun
any pagan conciderables quantitats per les forti-
ficacions de les fronteras. E com per occasió de
les guerras passadas ditas universitats y particu-
lars de aquellas, y per ocasió de que d’esta part
de molts anys no han tingut sort de fer una cu-
llita bona y per lo que fins assí han gastat ab dits
alotjaments y prèstits graciosos de les fortifica-
cions de les fronteras, estigan imposibilitats de
qui a devant de poder continuar en fer la vida
als dits soldats y pagar les contribucions als offi-
cials y cabos y teman que, dexant de fer la vida
als dits soldats y pagar ditas contribucions
aquells no fassen alguns desordes contra los po-
bres paisans. Per tant y altrament, recorren dits
síndichs al emparo y protecció de vostra se-
nyoria suplican sie de son servey interposar sa
auctoritat ab sa excel·lència perquè tinga a bé
manar aliviar les ditas universitats dels dits alot-
jaments, que ho tindran a singular gràcia y favor
de la mà de vostra senyoria, officio, et cetera. Al-
tissimus. Stephanus Costa.

93/1r A.

Dieb 11 octobris 1669.

Súpplica presentada al senyor virrey.

Noverint universi quod anno a Nativitate Domi-
ni millesimo sexcentesimo sexagesimo nono die
vero undesima octobris intitulata presente et hec
vocato ad instansiam Petri Cardona, utriusque
juris doctoris deservientis officio sindici Generalis
Catalonie, pro domno Josepho de Masdovellas de
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licensia dominorum deputatorum dicti Genera-
lis, me Joanne Argila, cive honorato Barcinone,
secretario et scriba majore dicti Generalis, et
mandato insfascriti excellentissimi domini lo-
cumtenentis generalis interessente Antonio
R(e)art, domicello secretario provinsie regisque
mandati scriba Barcinone populato, simul stipu-
lantibus et in solidum claudentibus et presentibus
pro testibus Christoforo Vinyals, cotonerio, et Jo-
seph Gil, lignofabro civibus Barcinone, ad ista vo-
catis specialiter et assumptis dictus Petrus Cardo-
na, dicto nomine constitutus personaliter ante
presentiam excelentisimi domini ducis Ossune et
Usseda, comitis de Urenya, et cetera, pro sacra ca-
tholica et regia magestate locumtenentis et capita-
nei generalis in presenti Principatu Cathalonie et
comitatibus Rosillionis et Ceritanie existentis per-
sonaliter in suo palatio sito in presenti civitate
Barcinone venia prius obtenta sue excellentie illis
quibus duet respectu et reverentia obtulit et pre-
sentavit eidem excelentisimo domino locumtenen-
ti generali ac per me dictum et infrascriptum no-
tarium, secretarium et scribam majorem legi
publice petiit, instavit et requisivit quandam in
scriptis papiri supplicationis sedulam thenoris hu-
jusmodi: Excel·lentíssim senyor de orde de vos-
tra excel·lència com a capità general en lo mes de
agost se féu aprensió per lo tribunal de la Capita-
nia General de una partida reals de vuyt y plata
obrada en la regoneixensa se féu en la galera pa-
trona de la república de Gènova, et cètera. Qua
quidem papiri supplicationis sedula sicut predici-
tur oblata et presentata et a dicto excellentissimo
domino locumtenente generali habita ut dixit per
sibi lecta et publicata copia que illius cum origina-
li comprobata eidem excellentisimo domino lo-
cumtenenti //93/1v //generali tradita et liberata
illico sua excellensia, verbo respondendo, dixit: que
lo tenía entendido y que bolvería la respuesta a su
tiempo. De quibus ita per actis et gestis dictus Pe-
trus Cardona dicto nomine petiit er requisivit sibi
ac dictis dominis deputatis fieri et tradi unum et
plura publicum et publica instrumenta per me
dictum et infrascritum notari, secretarium et
scribam majorem dicti Generalis et dictus exce-
llentissimus dominus locumtenentes generalis
mandavit dicto Antonio Reart, scribe mandati
de predictis confiseret et sibi traderet instrumen-
tum. Que fuerunt acta Barcinone sub anno, die,
mense et loco predictis presente et interessente
mandato dicti excellentisimi domni locumtenen-
tis dicto Antonio Reart, presente que et ad hec vo-
cato atque rogato me dicto Joanne Argila supra
memorato pro parte et ad instansiam dicti sindici
dicti Generalis simul stipulantibus et in solidum
claudentibus et presentibus testibus predictis ad
premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut su-
perius continetur.

95r B.

Molta bé sap e ignorar no pot vostra mercè se-
nyor Diego Figuerola, doctor en drets y advo-
cat fiscal del General de Catalunya, com sobre la
aprehensió de vint-y-un mil real de vuit y algu-
na quantitat deb plata obrada que feren los mi-
nistres de la Capitania General sobre la galera
patrona de la sereníssima república de Gènova,
dec la qual era capità Hypólito Gallo, lo procu-
rador de dit Hypólito Gallo, comparegué de-
vant dels molt il·lustres senyors deputats a fi y
effecte de que se servissen dits senyors deputats
exir al reparo de dita contrafacció ocasionada de
la apprehensió sobredita, com effectivamentd

deliberaren dits senyors deputats exir al reparo
de dita contrafacció, preceïnt vot dels magní-
fichs assessors y advocat fiscal y doctors aplicats.
Y si bé se feren algunes diligèncias extrajudicials
y estas se terminassen ab un paper del excel·len-
tíssim llochtinent y capità general, però vehent
que, no obstant dita resposta de sa excel·lència,
lo diner y plata obrada no se restituia, tornà lo
procurador de dit Gallo a solicitar als dits se-
nyors deputats per a què continuassen los re-
meis de dret permesos a fi y effecte de reintre-
grar dit capità Gallo en lo estat que estave antes
de la aprehensió per disposar-ho axí les generals
constitucions de Cathalunya, com les 8, 9 y 11,
sots títol «De observar constitucions» y altres
aplicables, a la qual nova instància se subseguí
deliberar dits senyors deputats que se continuàs
en exir a dita contrafacció preseïnt altra vot dels
magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors
aplicats, ab lo qual se setisfeya a altra vot en lo //
96/1v // intermedi fet de dits magnífichs asses-
sors y advocat fiscal, lo qual vot particularment
no podia obstar per haver sobrevingut la instàn-
cia de dit capità Gallo per no haver-se-li restituit
lo diner y plata obrada; y encara que se agen co-
mensat a exequutar per lo reparo de dita contra-
facció los remeys judicials, però axí mateix se té
notícia que per altre paper presentat als dits
molt il·lustres senyors deputats dilluns als cator-
se del present y corrent mes en nom de sa ex-
cel·lència se dificultaria en continuar lo exir al
reparo de dita contrafacció, pretenent que lo
General estaria reintegrat, lo que no pot ser pri-
merament perquè no consta que dit paper sia de
voluntat de sa excel·lència per no assistir a la
presentació de aquell algú ab poder de sa ex-
cel·lència, ni constar altrament ab acte públich
que sa excel·lència lo age donat al secretari de la
província que presentà ni fer-se segons se entén
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que dit sacretari digué que sa excel·lència ley ha
donat y quant ho digués segons lo estil de las
Corts, particularment en matèrias tant sèrias,
havia de constar de la commissió y sobretot
quant dit paper fos estat legitimament donat y
entregat mentres la part no estiga reintegrada
no cessan las parts de dits molt il·lustres senyors
deputats. E com vostra mercè, segons la obliga-
ció de son offici, li toque instar lo reparo de las
contrafactions, essent vostra mercè per medi de
qui ha de córrer lo representar a dits senyors de-
putats lo que deuen fer y obrar sens pèrdrer un
punt de la instància encara que sian dies feriats,
puix en manera de contrafaccions no se ha ob-
servat tal estil en la Deputació sinó que aquellas
se són prosseguidas si y conforme la necessitat
demanava // y las parts han instat, particular-
ment quant en la mora se pot irrogar grandíssim
prejudici tot lo que vindrà a ser a càrrech de
vostra mercè. Per tant, lo procurador de dit Hy-
pólito Gallo lo requereix e interpel·la que se-
gons lo dret y estil de la casa de la Deputació
vostra mercè inste las diligèncias y demés actes
fahedors per a obtenir lo reparo de la present
contrafacció sens mora alguna, protestant-li a
vostra mercè dels danys y interessos de la tar-
dansa y de tot lo demés lícit y permès de protes-
tar, requirens notario, et cetera.

Semblant a Dionís Magarola, procurador fiscal.

Semblant requesta fonch presentada al senyor
Dionís Magarola, procurador fiscal del General
de Cathalunya, de paraula en paraula com las alt
ditas, a la presentada de dita requesta al sobredit
Diego Figuerola presentadaa, foren presents per
testimonis Benet de Auvidi, sabater de vell, ciu-
tadà de Barcelona; y Isidro Soler, negociant, ha-
bitant en Barcelona y a la presentació de dita re-
questa presentada al dit Magarola foren
presents per testimonis lo sobredit Isidro Soler
y Joan Pau Cardona, revenedor, ciutadà. Foren
presentadas als 19 de octubre 1669.

96/2r D.

Procurab feta per Miquel Bonvesí a Antich Cas-
telló de la vila de Rosas.

Universis et singulis fidem facio ego Michael Pas-
tell auctoritate excelentisimi domini comitis Em-
poriarum, notarius publicus ville Castilionis et
comitatibus Emporiarum substitutus in notaria
publica ejusdem ville dicta de Matlleu quod penes
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me fuit receptum quoddam instrumentum in
eius aprisia thenoris sequentis: Michael Bonvesi,
negociator ville Castilionis [Emporiarum],a re-
ceptor sive tabularius Generalis tabule ville de
Rosis, collecte dicte ville Castilionis Emporiarum
gratis, et cetera, citra revocationem, et cetera,
constituo et cetera, procuratorem meum certum
et cetera, ita et cetera, vos Anthicum Castello, ne-
gociatorem dicte ville de Rosis, licet absentem et
cetera ad videlicet pro me et nomine meo in ma-
nibus et posse admodum illustrium dominorum
deputatorum dicti Generalis presentis principa-
tus Cathalonie respectibus et causis animum
meum juste et eque moventibus dictum meum of-
fitium receptoris Generalis dicte tabule de Rosis
cum salario et emolumentis et aliis juribus ejus-
dem offitii renuntiandum in favorem illius //
96/2v // persone vobis et dicti ilustribus dominis
deputatis Generalis Catalonie et in eorum con-
cistorio comparendum et interessendum et quas-
cunque suplicationes tam verbo quam in scriptis
ad effectum admissionis dicte renuntiationis in
favorem persone vobis et eis bene vise ut predici-
tur, dandum et offerendum ac presentandum et
eas decretari et provideri petendum eosque humi-
liter suplicandum quattenus dictam renuntia-
tionem per vos dictum procuratorem meum fa-
ciendam admitant et omnia que in predictis
necessaria fuerint faciendum et cum posse substi-
tuendi et destituendi, et cetera et demun, et cete-
ra, promitendo habere ratum, et cetera et non re-
vocare, et cetera, obligando bona et cetera, actum
Castelloni Emporiarum die vigesima tertia sep-
tembris millessimo sexcentesimo sexagesimo nono.
Testes reverendus Anthonius Govelis y Pey, presbi-
ter beneficiatus ecclesie loci Sancti Petri Piscato-
ris et Jacobus Gavau, notarius apostolico dicte vi-
lle Castilionis. In quorum etiam fidem ego idem
Michael Pastell, notarius, prefatus hic me subscri-
bo et meum solitum appono sig+num.

96/3r A.

Substituciób feta per Antich Castelló de la vila
de Rosas, procurador de Miquel Bonvesí, a fa-
vor de Vicens Concas de Vilademat.

Universis et singulis fidem facio ego Michael Pas-
tell, auctoritate excellentisimi domini comitis
Emporiarum, notarius publicus ville castrilionis
et comitatus Emporiarum substitus in nottaria
publica eiusdem villec dicta de Matlleu, quod pe-
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nes me fiat receptum quoddam instrumentum in
eius aprisia thenoris sequentis Anthicus Castelló,
negociator ville de Rosis, comitatus Emporiarum,
procurator et eo nomine Michaelis Bonvasí,
etiam negotiatoris ville castris Emporiarum,
cum posse substituendi legitime constitutus et or-
dinatus prout de mea potestate constat instru-
mento recepto penes notarium infrascritum die
vigessima tertia septembris proxime lapsi dicto
nomine gratis, et cetera, dicta potestate substi-
tuendi fungens et illius vigore substituo et cetera
procuratorem dicti mei principalis certum, et ce-
tera, ita et cetera vos Vincentium Comas, agrico-
lam, proprietarium loci de Vilademat dicti comi-
tatus Emporiarum presentem, et cetera, dans et
conferens vobis totam, tantam et similem potesta-
tem que qualis et quanta mihi in // 96/3v // et
cum dicto meo mandato data, concessa et attri-
buta fuit et est. In quorum et cetera. Actum cas-
tilione Emporiarum die decima sexta octobris
millessimo sexcentesimo sexagesimo nono. Testes
Michael Benavent y Campolier, agricola loci de
Vilajuhiga, comitatus Emporiarum, et Philippus
Pavier, mulio dicte ville Castilionis. In quorum
etiam fidem ego idem Michael Pastell, notarius
prefatus, hic me subscribo et meum solitum appo-
no sign+num.

100 A.
/1r

Teniendoa presentes los reparos que se han ofrecido
a los señores birreys mis antesesores en sus jura-
mentos por causa de no haver remitido con tiempo
el previlexio de su magestad para que se rexistre y
reconosca en esse consistorio y deseando yo no en-
contrar con ninguno y escusar en mi viaxe qual-
quiera dilación para llegar quanto antes a servir
a vuestras señorías, adelanto el previlexio que su
magestad me ha concedido de su lugartheniente
general en essos Principado y Condado, el qual
con esta y con la carta de avisso de su magestad
para vuestras señorías pondrá en sus manos don
Gerónimo de Codina y estimaré que vuestras se-
ñorías favoreciéndome como lo espero se sirva de
mandarle rexistrar porque por falta desta dili-
gencia no se me siga ningún embaraço en mi ju-
ramento, asegurando a vuestra señoría que en mi
tendrá quien, con todas veras, le sirva y procure
quanto fuere de su conservación y combeniencia.
Guarde Dios a vuestra señoría muchos años como
desseo. Madrid y noviembre 2 de 1669.

El duque de Sessa y Baena, conde, marqués de Ta-
bara.

Señores diputados del General de Cataluña.

101 A.
/3r

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de Ca-
talunya als assessors de dit General y doctors ap-
plicats infraescrits aserca si las escriptura donada
y entregada per Antoni Reart, escrivà de mana-
ment, al molt il·lustre consistori dient que conte-
nia la resposta que sa excel·lència donava a la su-
plicasió per firmar lo dupte a sa excel·lència
presentada als 11 de octubre proppassat a instàn-
sia del sýndich del General sobre la contrafacsió
feta a la constitusió setena, títol «De offici de al-
cayts y capitans» per rahó de la aprehensió dels
reals de vuyt y plata obrada feta de orde de sa ex-
cel·lència com a capità general per los ministres
de la Capitania General, en la qual era patrona de
la república de Gènova, capità de aquella, Hypó-
lito Gallo, y altres prosehiments fets per los mi-
nistres de la Capitania General, de la qual presen-
tasió de escriptura al dit molt il·lustre consistori
dit Reart ab lo escrivà major de la casa de la De-
putasió llevaren acte, simul estipulants si ab la
dita escriptura y modo y forma de donar y pre-
sentar aquella resta sanada la dita constitusió se-
tena contra la disposició de la qual foran fets dits
prosehiments y si sas senyorias tenen obligasió
de proseguir dit dupte ab los medis disposats per
las generals constitusions.

Vist lo vot de 16 de octubre 1668 en què se de-
clarà dita aprehensió y prosehiments ésser con-
tra dita constitusió sèptima; vist altre vot de 25
de setembre del corrent any 1669 ab lo qual //
101/1v //se declarà que devien ses senyorias pro-
seguir lo reparo de dita contrafacsió ab medis
judicials; vista la suplicasió per firmar lo dupte a
sa excel·lència presentada dit dia de 11 de octu-
bre proppassat, en la qual se demanava fos servit
sa excel·lència revoccar y manar revocar dits
prosehiments y remètrer la causa, parts y cosas
apressas a son jutje competent; vista la dita es-
criptura donada per dit Reart als 14 de octubre
del corrent any en resposta de dita suplicasió;
vist lo acte pres per lo scrivà major de la present
casa de la presentasió de dita escriptura; vista
dita constitusió sèptima; vista la constitusió
«Poch valdria» 11, títol «De observar constitu-
cions»; vistos molts exemplars de revocasions
de contrafacsions fetas per los excel·lentíssims
senyors llochtinents generals de sa magestat en
lo present Principat y altres officials reals con-
tenguts en los dietaris recòndits en lo archiu de
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la present casa de la Deputasió; vistas las cosas
que se avian de vèurer.

Attès que en lo sobredit vot de 16 de octubre
1668 se declarà dita aprehensió y prosehiments
ésser contra la dita constitusió setena; attès així
mateix que ab dit vot de 25 de setembre del cor-
rent any 1669 se declarà que devian sas senyorias
proseguir lo reparo de dita contrafacsió ab medis
judicials; attès que en dita suplicasió per firmar lo
dupte a sa excel·lència presentada dit dia de 11
de octubre proppassat se demanava fos servit sa
excel·lència revocar y manar revoccar //101/2r //
dits prosehiments y remètrer la causa, parts y co-
sas apresas a jutje competent; attès així mateix
que la dita escriptura donada per dit Reart en res-
posta de dita suplicasió comté paraulas que im-
portan annul·lasió de dits prosehiments fets per
sa excel·lència com a capità general y demés offi-
cials de la capitania general, en particular aque-
llas paraulas ibi: Y que lo obrado sobre el caso reffe-
rido de la gualera de Génova y de los demás sian
como ningunos. Las quals paraulas sean como nin-
gunos inportan lo mateix que si agués dit sa ex-
cel·lència sean como a nullos, com la paraula nin-
guno en idioma castellà siya lo significat de la
paraula llatina nullum, majorment que dels so-
bremensionats exemplars de revocasions de con-
trafacsions consta ésser estades aquelles fetes ab
diformitat de paraulas, unas vegadas dient y de-
clarant tant solament que los prosehiments fets
eran nul·los y contra constitusions, altras vega-
das dient que revoca y dóna per nul·los los pro-
sehiments, altras vegadas dient que cassa, revoca
y anul·la aquells, altras vegadas dien tant sola-
ment declarava eran los prosehiments contra
constitusions, ab que se veu la diformitat de las
paraulas que los excel·lentíssims senyors llochti-
nents y capitans generals en aquest Principat an
usat en las revocasions de contrafacsions y que a
effecte que aquellas resten revoccadas no ya certa
formula de paraulas prescrita y disposada //
101/2v //sinó que solament se atèn si las paraulas
importan revoccasió o anul·lasió dels prosehi-
ments ab los quals se a contrafet y en nostron cas
se adapta millor lo parlar per paraulas annul·lati-
vas y declaratòrias de nul·litat per ser los dits pro-
sehiments fets per dit excel·lentíssim senyor ca-
pità general en cas que no té jurisdicció, en lo
qual cas en via de dret, prosehiments fets per jut-
je en cas que no té jurisdicsió són nul·los y per
consegüent ab dit paper resta sanada la dita cons-
titusió setena, encara que en ell sa excel·lència no
aja dit que avia remès o remittia dita causa, parts
y cosas apressas a jutje competent y que avia fet
posar y entregar las cosas apresas ab dita apre-
hensió en mà del officials o officials als quals to-
cava la custòdia de aquelles, fent-las tràurer de
mà dels officials de la capitania general que las te-
nian en son poder, per quant feta la annul·lasió
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de dits prosehiments totas las sobreditas cosas
vénen en conseqüènsia y tàcitament se segueixen
de aquella de que, revocats dits prosehiments
fets com a capità general per ser contra la dita
constitusió setena, prosehiria sa excel·lència se-
gons de justícia deuria com a llochtinent en lo
present Principat, remetent dita causa, parts y
cosas apresas a qui se deurían remètrer sempre
que per la part interesada se li demanaria y en
aqueixa conformitat ab los exemplars sobremen-
sionats se troba obscervat y practicat, que en al-
gunas contrafacsions en las quals hi avia aprehen-
sió o detensió de // cosa se revocaren unas ab
simple revocasió de prosehiments sens parlar de
la restitusió de las cosas apressas o detingudas, al-
tras que en quant a las cosas apresas se farian res-
tituhir quant las parts o demanasan; attès final-
ment tot lo que se avia de attèndrer, són de vot y
parer que dita escriptura conté en si paraulas que
importan annul·lasió de dits prosehiments y re-
paro de la constitusió contrafeta y ab ellas resta
sanada dita constitusió sèptima y servada la for-
ma de la dita constitusió «Poch valdria» 11, títol
«De obscervar constitusions».

Emperò, attès que dels exemplars sobremensio-
nats consta ésser fetas per los excel·lentíssims se-
nyors lloctinents y capitans generals del present
Principat uniformement totes les revocasions de
contrafacsions en presència de algun escrivà de
manament y testimonis, rebent-se acte públich y
authèntich lo dit escrivà de manament de ditas
revoccasions; attès que dita revoccasió o annul-
lació no és feta ab la forma sobredita, són de vot
y parer que per part de ses senyorias se represen-
te a sa excel·lència siya servit fer dita revoccasió o
annul·lasió en la forma sobredita que se són fetas
los demés, la qual // així feta per sa excel·lència
són de vot y parer que no deu lo molt il·lustre
consistori continuar las deligènsias judicials co-
mensadas. Monserrat assessor, vidit Comes consu-
lens, vidit Vilaplana assessor, Puig consulens.

101 B.
/3r

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als magnífichs assessors y advo-
cat fiscal y doctors aplicats insfrascrits acerca si
lo paper entregat per Anton Reart, secretari de
la província, de orde, segons ell diu, de sa ex-
cel·lència al concistori de vostra senyoria, de la
qual entregà y relació de dit orde y recado se
llevà acte per dit Reart y lo scrivà major de la
casa simul stipulants importa y és verdadera re-
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vocació y reparo de la contrafacció declarada a
16 de octubre 1668 acerca de la aprehensió y
procehiments fets per los ministres de la Capita-
nia General en la galera patrona de la sereníssi-
ma república de Gènova, capità d’ella Hypólito
Gallo ya si de aquella legitimament consta y així
mateix si per dit paper resta satisfet a la constitu-
ció 7, títol «Del offici de alcayts y reparada dita
contrafacció o bé si, no obstant la tradició de dit
paper, deuen ses senyories passar avant y fer al-
tras diligències per lo total reparo de dita con-
trafacció; vist en primer lloch la suplicació en
forma de requesta abilitada presentada per lo
síndich del General a sa excel·lència per la forma
de dupte en la forma acostumada, vist dit paper
entregat per dit Reart a ses senyories y lo acte
llevat de la relació per dit Reart feta per lo segre-
tari de vostra senyoria y dit Reart com a secreta-
ri de la província simul stipulants; vist la còpia
dels procehiments fets per los ministres de la
Capitania General sobre dita aprehensió de dits
reals de vuyt y plata obrada; vist lo vot yb resolu-
ció presa per los magnífichs assessors, advocat
fiscal y doctors consulents aplicats, ab lo qual se
declara ésser contrafacció dita aprehensió y pro-
cehiments fets per los ministres de la Capitania
General en jornada de 16 de octubre 1668; vist
lo vot últimament fet los magnífichs assessors,
advocat fiscal y doctors consulents applicats que
no obstant los billets enviats per sa excel·lència
al molt il·lustre concistori de mà a ses senyories
per lo total reparo de dita contrafacció, practi-
car y proseguir lo remey judicial de la firma del
dupte si y conforme està aquell disposat per
constitucions de Cathalunya; vist finalment tot
lo que se devia vèurer.

Attès que del dit vot últimament fet sobre dita
contrafacció consta que lo styl y observansa de
la present casa és que las revocacions de las con-
trafaccions se fan y deuen fer ab acte públich re-
but per lo secretari de la provincia, la qual uni-
forme observansa resta plenament provada per
molts exemplars y assenyaladament ab una suc-
cessiva forma y modo, és a saber des del any
1591 fins lo die de vuy, com apar del llibre de
deliberacions y dietari del any 1590 y dels actes
de revocació fets ac 6 de juliol 1591, fol 424ª,
12 de octubre 1591 y a 11 de novembre 1592
del dietari 1593 del acte de revocació fet a 17
de octubre 1594, fol 338 del dietari 1617; del
acte de revocació fet a 14 de octubre 1619 del
dietari 1635; // 101/3v // dels actes de revoca-
cions fetas a 18 de maig 1636 y a 17 de octubre
1637 del dietari 1638; del acte de revocació fet
a 17 de novembre del mateix any y del dietari

1662; del acte de revocació fet a 27 de juny
1665 fet per lo excel·lentíssim senyor don Vi-
cente Gonzaga, alashoras lloctinent y capità ge-
neral del present Principat, y conté lo paper en-
tregat a dit Reart per sa excel·lència a la ocasió
se entregà aquell no ser llevat ab intervenció de
testimonis si y conforme se és observat incon-
cussament, com se ha dit y resulta de dits alle-
gats exemplars, y per consegüent no consta lle-
gitimament y segons lo styl de la casa de dita
revocació mentres aquella inseguint-se dita ob-
servansa, de la qual no és just defraudar a la
casa, no vinga ab acte públich en la forma acos-
tumada si y conforme està continuada en los re-
ferits exemplars, de aquí és que no consta de la
revocació de dita contrafacció y, attès que dels
sobredits exemplars axí mateix consta que uni-
formament y axí ab unas matexas clàusulas y
formalitat de paraulas las revocacions de contra-
faccions que fan los excel·lentíssims lloctinents
y capitans generals són ab expressas y estas dis-
positivas paraulas ibi revoco, casso y annullo et ibi
doy por nullos, inseguint lo tenor de la constitu-
ció «Poch valdria» 11, títol «De observar cons-
titucions» y altres del mateix títol ibi revocar y
fer revocar et ibi sien ipso jure nullos y en lo dit
paper entregat per dit Reart al molt il·lustre
concistori per lo reparo de dita contrafacció
no·s llegescan ditas paraulas de revoco, casso y
anullo, sempre styllades en semblants actas de
revocacions de contrafaccions, segons la mente
de ditas constitució 11 y altres del mateix títol
de aquí és que, faltant ditas paraulas en dit pa-
per, en manera alguna pot induhir revocació de
la present contrafacció.

Attès, axí mateix consta de la suplicació en for-
ma de requesta de la firma del dupta se supplicà
y instà a sa excel·lència fos servit revocar y manar
revocar dita aprehensió y procehiments fets per
los ministres de la Capitania General de la mo-
neda y plata obrada apresa y remètrer las parts,
causa y cosas apresas a son jutje competent y sa
excel·lència, an tot cas, en dit paper entregat a
Anton Reart, segretari de la província, no se ex-
primeix ni disposa dit excel·lentíssim lloctinent
que ditas cosas apresas y causa y pretensions de
las parts las haja remesas al jutje competent de
aquellas; de aquí és que, en tot cas, no restaria
reparada dita contrafacció si y conforme se de-
manava y suplicava a sa excel·lència ab dita sup-
plicació de forma de dupte.

Y en cas se digués que no era necessària senblant
expressió per a satisfer-se a la constitució 7, títol
«De offici de alcayts» y a la present contrafacció
sobre aquella declarada per quant los actes juris-
diccionals sa excel·lència ja·ls dava com a nin-
guns y deya quedava advertit per lo sdevenidor y
que dita constitució 7 no parlava ni disposava so-
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bre la restitució de la cosas apresas y que dits
molt il·lustres senyors deputats y d’aver aquie-
tar-se sempre que s·és subseguit revocació dels
procehiments encara que // 101/4r // no·s fassa
restitució de las cosas apresass ans bé que dit arti-
cle de instar la restitució de cosas apresas, danys,
despesas y interessos toca sols a la part interessa-
da y no a dits molt il·lustres senyors deputats.

Emperò per quant a més ja resta dit que del dit
paper entregat per dit Reart no se indueix ni se
prova revocació de dita contrafacció y per con-
següent no és verdader dir que los procehi-
ments jurisdiccionals sien revocats, cassats y
anul·lats ab tot encara que fos verdader acte de
revocació de procehiments jurisdiccionals no
restaria per ço sanada, smenada y reparada la
dita constitució 7, títol «De offici de alcayts»,
attès que, com a capità general, dóna orde als
officials y ministres de la Capitania General se
invertinís y se fes aprehensió de dits reals de
vuyt y plata obrada, com en effecte la feren dits
officials y ministres y després, aprobant dita
aprehensió, se subseguiren differents procehi-
ments fets per dits ministres [...] aplicar-se als
cofres reals dea la Capitania General las coses
apresas, com resulta de dita còpia dels procehi-
ments fets en lo tribunal de dita Capitania y del
billet que envià sa excel·lència a vostra senyoria
a 22 de novembre 1668 y per consegüent és
cert y indubitat que ab la dita aprehensió feta de
orde del capità general en persona assí no sub-
jecta per dits ministres de la Capitania se exercí
acte no permès y lícit per las generals constitu-
cions de Cathalunya et signanter per la dita
constitució 7, títol «De offici de alcayts» y axí
bé ab ell se contrafeu al disposat per dita consti-
tució 7, de qui [...] és que lo reparo de dita
contrafacciób y demés procehiments no restaria
en manera alguna conseguit si dit capità general
no manava tambéc als ministres de la Capitania
General restituhissen cosas apresas a son jutje
competent, junt ab las pretensions de las parts
perquè per a dir-se satisfeta la contrafacció de
alguna de las constitucions no basta la mera y
sols revocació dels procehiments y actes juris-
diccionals sinó qu·és precís y necessari que axí
mateix se reposen y tornen totes las cosas subse-
guidas en virtut de dits actas y procehiments en
son degut lloch y primer estament, com literal-
ment se disposa en la constitució «Com la potís-
sima, 9 ibi «no tornaran a lloch las constitucions
contrafetas» y en la constitució «Poch valdria»
11, ibi «los dits actas e tot lo que de allí avant en
virtut de aquells serà seguit e fet revocar e tor-
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nar al primer estament», títol «De observar
constitucions» y en tèrmens de contrafaccions
de capità general y de ministres de la Capitania
General la constitució 20, títol «De vectigals»
ibi «no·ls haurà revocats ab effecte y restituïts al
primer estament» y arribar a fer-se la declaració
de la dita contrafacció pe la real audiència com a
jutjes destinats per constitucions no té dupte
que en aquella se condemnarian dits officials de
la Capitania General a restituhir las ditas cosas
apresas que estan en son poder, inseguint la
mente de las sobreponderadas constitucions,
com axí fonch decidit y declarat en respecte dels
officials que havian contrafet en los fets de las
demolitions y enderrochs del present Principat
ab 6 de setembre 1555 de aquí és que regone-
xent sa excel·lència ja ésser dita //101/4v // apre-
hensió y procehiments contrafacció y que desit-
ja reparar y smenar aquella antes de arribar-se a
la declaració fahedora per dita Real Audiència,
que deu conformar-se en manar fer tot lo que
dita Real Audiència indubitadament se decidiria
és a ser condemnant a dits ministres de la Capi-
tania General a la restitució de las cosas contra-
fetas, suposat que aquells nullo título poden de-
tenir-los o a lo menos que entreguen realment
aquells al degut lloch y official destinat del jutge
competent de la causa del present pretès com-
mís y com, segons la resolució presa y per los as-
sessors, advocat fiscal y doctors aplicats a 16 de
octubre 1668, la cognició de dita causa del pre-
sent commís toque y specta al excel·lentíssim
llochtinent que a lo menos deu sa excel·lència
servir-se de manar a dits officials de la Capitania
General restituhira ditas cosas apresas, entre-
gant-las en poder del regent la real thesoreria
del present Principat com a official públich des-
tinat per la tuïció, conservació y custòdia de les
pecúnias que se han de applicar als cofres reals
segons lo sentir de nostres [...] inseguint la dis-
posició de la real pragmàtica del sereníssim se-
nyor rey don Alfonso 4 “Cum ad officium”, tí-
tol 20 «Del offici del thesorer» en lo segon
volumen de las constitucions, sens que se puga
pretèndrer en nostre cas que, concurrent en la
persona del senyor virrey los dos officis de ca-
pità general y lloctinent, no és necessària lo ma-
nar se entreguen al thesorer las cosas apresas,
puix com a lloctinent se las pot retenir perquè
com se ha dit no estava en dit cas, puix las cosas
y diners apresos consta ab lo que dalt s’és pon-
derat que aquells estan en poder de dits minis-
tres y officials de la Capitania General y no del
lloctinent, quant més que dits officis encara que
concorren en una matexa persona en la admi-
nistració, tribunal y jurisdicció se differencian y
separan de per se et principaliter, considerant-se
respective als dits officis [...] diversos y separa-
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das personas, y axí bé per consegüent és neces-
sari que aquellas cosas que han de entrar als co-
fres reals de sa magestat se entreguen al dit the-
sorer official públich y destinat per la tuïció,
custòdia y exacció de dit patrimoni.

Y attès també que per generals constitucions
està disposat que deuen los molt il·lustres se-
nyors deputats ab instància de part o sens ella
cerciorats de la contrafacció, ordenar y manar al
síndich de la casa isca al reparo de las contrafac-
cions, com literalment se disposa en lo capítol
45 de las Corts del any 1599, la qual [...] se en-
tén fins a deguda conclusió, com se diposa en la
constitució “Lo fruyt” 8, títol «De observar
constitucions» ibi «e aquellas prosseguir e fer
prosseguir [...] a deguda conclusió» et ibi «la di-
ligència dels deputats mijensant» y en la consti-
tució 6, títol «De [...] ibi «que los diputats y oÿ-
dors de comptes del present Principat com a
protectors del predit pugan, hajan e sien tinguts
instar e fer part per inviolable observansa de di-
tas cosas y en si assumir lo plet o plets que per
ço // insurgiran», de aquí és que dits molt il·lus-
tres senyors diputats, com a protectors de dit
Principat, deuan continuar sas instànsias y re-
meys de justícia fins que no reste cosas que re-
parar per la effectiva y real reintegració de las
contrafaccions y reposició de las cosas contrafe-
tas a son degut lloch y no dexar la restitució de
la cosa apresa a la petició que de nou hauria de
fer en altre judici la part leza y interesada, y així
se és vist ab tres diferents exemplars que los ex-
cel·lentíssims llochtinents y capitans generals a
instància y petició de dits diputats se són servits
declarar en los actes de llurs revocacions a més
de la anul·lació dels procehiments manarian ab
tot effecte restituir, lo que constaria haver-se
après per raó dels procehiments que revocava y
si bé no se especifica las personas qui·s devia y a
qui se devia restituir fonch sols per ser matèria
del tot illíquida y no constar de la manera que
de dret se requiria y se explican sobre dit mateix
fet dit excel·lentíssim llochtinent en un dels dits
actes de revocacions ibi «y en esta comformidad
ha muchos días que mandé llamar con públicos
pregones a todos los que tendrían quexas contra
los soldados y gente de guerra para que, provando
haver-los hechas extorsiones los soldados y gente de
guerra, mandasse restituir lo que constasse haver-
los tomado», lo que en manera alguna se aplica al
present cas, attès sa excel·lència està certificat,
segons diu en dit son billet, que los ministres y
officials de la Capitania General tenen en son
poder las cosas apresas, en lo qual cas se mana al
mateix capità general que restituesca y fassa res-
tituhir las cosas apresasa, de las quals no·s pretén
commís a la part y de las que·s pretén commís

en mà y poder de la cort, remetent las parts al
jutje competent perquè conega de ditas cosas
per tèrmens de justícia, com consta de una real
carta en forma de cancellaria scrita per lo senyor
emperador Carlos quint al capità general Gui-
llem de Roca Andolf del present Principat als 8
de octubre 1525 que refferexen nostres pràtichs
catalans, explicant en dita conformitat las cons-
titucions de la observansa y encara que sea di-
gués que en virtut de la dita constitució «Poch
valdria», 11, dóna poder a la part interessada de
valer-se del remey de convenir al jutge contrafa-
hent en los danys, damnatges y despeses ibi
«puga convenir», emperò, ab més de que dita
constitució parla en dit lloch de las contrafac-
cions que·s fan per sentèncias contra constitu-
cions, et cètera, y altrament no sie cert que en
nom de dany, damnatjes y despesas, que són las
paraulas que usa dita constitució en dit lloch
que dóna lo poder de convenir, sie compresa la
cosa apresa, dit poder lo dóna facultatiu si ultra
la part [...], com se veu de la dita pa[...], la qual
indueix [...] y facultat y no necessitat y en la
ocasió que dita part // interessada elegeix, re-
querir y instar als molt il·lustres senyors depu-
tats isquen y proseguescan fins a total conclusió
la reintegració y reparo de dita contrafacció
com en nostron cas és indubitat que dits molt
il·lustres diputats no dehuen cessar la prosequu-
ció dels remeys de justícia fins a la real reparació
de aquella, com després dec concedida dita fa-
cultat a la part de convenir lo jutge quant se fa la
contrafacció per sentència, litteralment en dita
constitució se injugeix y mana a dits diputats ibi
«e requests sien instar», et cètera y de la consti-
tució «Com la potíssima, 9 del mateix títol ibi
«hajan instar e proseguir e instar tals contrafa-
hents ab remeys de justícia devant vostra ma-
gestat e vostres successors», et cètera et ibi «a
despeses de la part o de les partsd de les quals sia
interés ab que los ministres de la casa», et cètera
y així bé la part separadament no fa diferent
instància sinó que continua y prosegueix la
instància de la reparació de la contrafacció, con-
tribuint sols ab ses despesese. Per tant y altre-
ment, lo advocat fiscal y doctors consulents in-
frascrits són de vot y parer que per las rahons
sobredites no se ha satisfet a la dita constitució
7 y contrafacció declarada y al reparo de aquell,
ans bé que dehuan sas senyorias passar avant en
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[ 1669 ]

a. se...valdria, 11, interlineat al marge esquerre.
b. a més..necessitat, interlineat al marge esquerre.
c. de concedida....per sentència, interlineat al marge esquer-
re.
d. parts, interlineat al marge esquerre.
e. c continuació ratllat, majorment en nostre cas que la part
no obstant los [...] ordes de sa magestat, que Déu guarde,
no ha pogut ab conseguir la execució de aquells [...] de resti-
tusió de las cosas apresas y així molt menos se poria promè-
trer alcansar-ho sols ab un judici, faltant-li lo poderós medi
de vostra senyoria del amparo y protecció de vostra senyoria.a. apresas...observansa, interlineat al marge esquerre.



los medis judicials comensats pera lo total repa-
ro de dita contrafacciób. Costa, consulens; Mo-
lius, consulens; Llampillas, consulens; Figuero-
la, advocat fiscal del General de Catalunya.

101 Número 1.
/5r

Die 12 novembris 1669. Requesta presentada al
senyor Pere de Amigant.

Noverintc universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo sexagesimo nono, die
vero martis duodecima mensis novembris intitu-
lata presente et ad hec vocato atque rogato me Jo-
anne Argila, auctoritate regia notarium et civi
honorato Barcinone secretarioque et scriba majo-
re Generalis huius Cathalonie principatus in-
frascrito, et presentibus etiam Jacobo Homs, phi-
losophia studente Barcinone de gente et felice
solitis scriptore Barcinone, pro testibus ad infra-
vocatis specialiter et assumptis magnifico Petrus
Cardona, utriusque juris doctor civis Barcinone,
tanquam de serviens de licentia dominorum de-
putatorum dicti generalis Cathalonie officium
sindici dicti generalis Cathalonie pro domno Jo-
sepho de Masdovellas dicto nomine constitutus
personaliter coram nobili domno Petro de Ami-
gant, utriusque juris doctor et de regio consilio
Bailia Generalis dicti Cathalonie principatus
doctore, olim altero ex assessoribus capitanie ge-
neralis personaliter reperto in quadam aula do-
morum sue propie habitationis citarum in pre-
sente civitate Barcinone in vico vocato obtulit et
presentavit eidem et seu per me dictum et infras-
critum notarium, secretarium et scribam majo-
rem predictum presentari ac publice legi petiit,
requisivit et fecit quandam in scriptis papiri re-
quisitionis, et cetera sedulam thenoris hujus
modi: «Molt bé sap vostra mercè senyor doctor
Pere de Amigant, altre que era assessor de la
Capitania General, com per commisió que ly
féu sa excel·lència com ha capità general als dot-
se de agost mil sis-cents sexanta-vuyt per a què
conegués de una causa que intentà lo procura-
dor fiscal de dita Capitania General sobre la
aprensió de plata labrada y reals de vuyt que féu
la Capitania General als nou de agost mil sis-
cents sexanta-vuyt dins la galera patrona de la
república de Gènova», et cetera. Quia quidem
papiri requisitionis cedula sic ut predicitur obla-
ta et presentata et a dicto nobili domino Petro de
Amigant habita pro lecta et publicata copia que
illius cum originali comprobata eidem tradita et

1376

liberata illiquo dictus nobilis dominus Petrus de
Amigant, verbo respondendo, dixit quod retine-
bat sibi terminum juris ad respondendum de
quibus omnibus // 101/5v // et singulis sic ut pre-
dicitur actis dictis gestis et secutis dictus magnifi-
cus Petrus Cardona dicto nomine petiit et requi-
sivit publicum confisi instrumentum sibique
dicto nomine seu dictis dominis deputatis ac aliis
cuya intertit dari et tradi per me dictum et in-
frascritum notarium, secretariumque et scribam
predictum. Que fuerunt acta Barcinone sub
anno, die mense et loco predictis presente me dicto
et infrascrito notario, secretarioque et scriba su-
pra memorato et presentibus etiam testibus ad
premissa vocatis specialiter et assumptis ut supe-
rius continetur: // 101/6 // Molt bé sap vostra
mercè senyor doctor Pere de Amigant, altre que
era assessor de la Capitania General, com per
commissió que li féu sa excel·lència com a capità
general als 12 de agost 1668 per a què cone-
gués de una causa que intentà lo procurador fis-
cal de dita Capitania General sobre la aprehen-
ció de plata labrada y reals de vuyt que féu la
Capitania General als 9 de agost 1668 dins la
galera patrona de la república de Gènova, go-
vernada per Hipólito Gallo, y en lo discurs de la
dita causa a provehit vostra mercè diversas sèdu-
las y finalment als 21 de dit mes y any proferí
sentència deffinitiva declarant ésser dita plata y
reals de vuyt cayguts en commís, tot lo que en-
contra ab las generals constitucions de Catalu-
nya y en particular ab la constitució 7, títol «De
offici de alcayts y capitans» y altres aplicables,
per quant en ellas està disposat que los capitans
de guerra, axí generals com particulars, no usen
ni usar puguen de més jurisdicció sinó en quant
de dret y per generals constitucions los és per-
mès y avent vostra mercè provehidas algunas sè-
dulas en dita causa com assessor de dita capita-
nia y també proferida sentència definitiva a
contrafet a les matexas constitucions y en parti-
cular a la dita constitució 9 y a la constitució
«Poch valdria» 11, títol «De observar constitu-
cions», que prohibeix semblants cosas. Per ço lo
síndich del General de Catalunya a vostra mercè
requereix y interpel·la per observança de ditas
generals constitucions revoque las actas, provi-
sions y sentència definitiva en dita causa fetas y
lo demés fasa que té obligació segons las gene-
rals constitucions; altrament protesta contra de
vostra mercè de las penas imposadas, contra los
violadors de las generals constitucions, de tot lo
lícit y permès, requirens, et cetera.

101 Número 2.
/7r

Die 12 novembris 1669. Requesta a misser Mi-
quel Calderó.

[ 1669 ]

a. per...contrafacció, interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat, si y conforme ho disposan las cons-
titucions de Catalunya.
c. requesta intercalada entre els folis 101/4 i 101/7 del trien-
ni 1668-1671.



Noverinta uni versi quod anno a Nativitate Do-
mini 1669 die vero martis 12 mensis novembris
intitulata presente et hec vocato atque rogato me
Joanne Argila, civi honorato Barcinone auctori-
tate regia notario, secretario et scriba majore Ge-
neralis hujus Cathalonie principatus et pre testi-
bus etiam Jacobo Oms, philosophie studente, et
Felice Folchs, scriptore Barcinone, de gentibus ad
infravocatis specialiter et assumptis magnificus
Petrus Cardona, utriusque uris doctor civis Bar-
cinone, tanquam descerciens de licencia ilustrius
dominorum deputatorum dicti Generalis Cata-
lonie officium sindici dicti Generalis Cathalonie
pro domno Josepho de Masdovellas dicto nomine
constitutus personaliter coram magnifico Micaelle
Caldero etiam utriusque juris doctore cui Barci-
none personaliter reperto in trata domorum sieve
proprie habitationis sitarum in presenti civitate
Barcinone in platea studenti Jacobi ad latus cu-
rie bajuli Barcinone obtulit et presentavit eidem
seu per me dictus notarium secretarium e scri-
bam majorem predictam presentari ac publice
legi petiit et requisivit et fecit quandam in scrip-
tis requisitiones sedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sap vostra mercè», et cetera in [...] qua
quidem papiri requisitionis sedula sich ut predi-
citur oblata et presentata et a dicto magnifico
Micaelle Caldero habita pro lecta et publicata co-
pia que illius cum originali comprobata eidem
tradita et liberata illiquo dictus magnificus Mi-
cael Caldero verbo respondendo dixit quo retine-
bat sibi terminum juris ad respondendum de
quibus omnibus et singulis sic ut predicitur actis
dictis gestis et secutis dictus magnificus confisi
instrumenta sibi que dicto nomine petii et requi-
sivit publicum confisi instrumenta sibi que dicto
nomine sue dcutis dominis deputatis et aliis cuya
intersit dari et tradi per me dictus et infrascri-
tum notarium, secretarium que et scribam pre-
dictam que fuerunt acta Barcinone sub anno die,
mense et loco predictis presente me dicto et infras-
crito notario, secretario que et scriba supra me-
morato et presentibus etiam testibus ad premessa
vocatis specialiter et assumptis ut superius conti-
netur. // 101/8r // Molt bé sap vostra mercè se-
nyor Miquel Calderó, en lleys doctor, assessor
de la capitania general y advocat fiscal de dit tri-
bunal que era, com de part de sa excel·lència als
9 de agost 1668 féu aprehenció ab altres offi-
cials de dita capitania general en nom de dit tri-
bunal de una quantitat de reals de vuyt y plata
obrada que trobà dins una galera patrona de la
república de Gènova, capità d’ella Hipólito Ga-
llo, que·s trobava en lo moll o platja de la pre-
sent ciutat y dita plata y reals de vuyt ha invente-
riat, lo que encontra ab la constitució 7, títol
«De offici de alcayts» y altres aplicables, usos y

stils del present Principat per estar disposat en
ellas que los capitans de guerra, així generals
com particulars, no usen, ni usar puguen, de ju-
risdicció alguna si no en quant de dret y per ge-
nerals constitucions los és permès, així que lo
excel·lentíssim senyor capità general y son tri-
bunal no pot usar de jurisdicció alguna si no en
quant de dret y per constitucions li és permès y
com no·s permeta usar de jurisdicció alguna ab
los que no són estipendiats a contemplació de la
guerra per sa magestat, havent vostra mercè en-
trevingut com a assessor y advocat fiscal de dita
capitania en dita aprehenció y inventari ha con-
trafet a la dita constitució 7 y així mateix a la
constitució «Poch valdria», 11, títol «De obser-
var constitucions», que prohibeix semblants co-
sas. Per ço, lo síndich del General de Catalunya
a vosta mercè requereix y interpel·la per obser-
vança de ditas generals constitucions revoque la
dita aprehencó y inventari y fasse lo demés que
té obligació conforme las generals constitu-
cions, altrament protesta contra de vostra mer-
cè de las penas imposades contra violadors de
las generals constitucions y de tot lo lícit y
permès, requirens, et cetera.

101 Número 3.
/9r

Die 12 novembris 1669. Requesta de Lleonart.

Noverinta universi quod anno a nativitate domi-
ni millesimo sexcentesimo sexagesimo nono die
vero martis duodecima mensis novembris intitu-
lata presente et hec vocato atque rogato me Joan-
ne Argila, civi honorato Barcinone, auctoritate
regia, notario, secretario que et scriba majore Ge-
neralis hujus Cathalonie principatus infrascrito
et presentibus etiam Jacobo Oms, philosophie stu-
dente Barcinone degente et Felice Folchs, scriptore
Barcinone, pro testibus ad infrascrita vocatis spe-
cialiter et assumptis magnificus Petrus Cardona,
utriusque juris doctor civis Barcinone tamquam
deserviens de licentia illustrium dominorum de-
putatorum dicti Generalis Cathalonie offitium
sindici dicti Generalis Cathalonie pro dommo Jo-
sepho de Masdovellas, dicto nomine constitutus
personaliter coram Francisco Lleonart, notario
causidico civis Barcinone, secretarioque et scriba
capitanie generalis personaliter reperto in qua-
dam aula domorum sue proprie habitationis sita-
rum in presenti civitate Barcinone in vico vocato
lo carrer del Carme obtulit et presentavit eidem
seu per me dictum et infrascritum notarium, se-
cretarium et scribam majorem presentem presen-
tari ac publice legi petiit requisivit et fecit quan-
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a. requesta intercalada entre els folis 101/6 i 101/9  del trien-
ni 1668-1671.

a. requesta intercalada entre els folis 101/8 i 101/11 del
trienni 1668-1671



dam in scriptis papiri requisitionis scedulam the-
noris hhujus modi «Ignorar no pot vostra mercè
Francisco Lleonart», qua quidem papiri requisi-
tionis scedula sic ut predicitur oblata et presenta-
ta hac de verbo ad verbum lecta, fuit per me dic-
tum et infrascritum notarium, secretarium et
scribam majorem supra memoratum tradita dic-
to Francisco Lleonart recipienti copia de eadem
cum originali comprobata qua per ipsum recep-
ta, verbo respondendo, dixit que ell, responent, és
veritat entrevingué en tot lo contengut en la so-
bredita scriptura se li presentà y fou en virtut de
un orde del excel·lentíssim senyor duch de Osu-
na, llochtinent y capità general y haver-la-y ma-
nat assistir dit excel·lentíssim senyor y lo tribu-
nal de la Capitania General y que per constitució
de Cathalunya està ordenat y disposat que un
notari instat y requirit à de assistir en pèndrer y
llevar actes de allò que se li requerex y que axí
ell assistí y llevà actes de que se li requerí y que
en açò ell dit responent no entengué ni ha entès
contravenir a ninguna constitució //101/9v //de
Cathalunya antes bé en observança de aquellas
lleva dits actes y que en cas hagués contrafet lo
que no creu està prompte y aparellat de fer lo
que sia de justícia y en tot obçervar las constitu-
cions de Cathalunya y que a ulterior cautela se
reserva lo temps de dret per a respòndrer» Quas
quidem respontiones in [...] dicte requisitionis in-
seri et continuari et sine eis hujusmodi instru-
mentum presentationis dicte requisitionis non
claudi petiit et requisivit de quibus omnibus et
singulis sic actis dictis gestis et sequtis dictus mag-
nificus Petrus Cardona dicto nomine petiit et re-
quisivit publicum confici instrumentum sibi que
dicto nomine seu dictis dominis deputatis hac
aliis cuya intersit dari et tradi per dictum et in-
frascriptum notarium, secretarium et scribam
memoratum. Que fuerunt acta Barcinone sub
anno die, mense et loco predictis presente me dicto
et infrascripto notario, secretario que et scriba
majore supra memorato, et presentibus etiam tes-
tibus ad premissa vocatis specialiter et assumptis
por ut superius continetur // 101/10r // Ignorar
no pot vostra mercè senyor Francisco Llaonart,
secretari y scrivà de la Capitania General com als
9 de agost 1668 asistí, dins la galera patrona de
la república de Gènova, capità de ella Hipólito
Gallo, que·s trobava en lo moll de la present
ciutat, en lo inventari se féu de la plata obrada y
reals de vuyt se trobaren dins dita galera, acis-
tint en ell lo tribunal de la Capitania General y
vostra mercè com a escrivà y secretari de aquell,
juntament, entrevingué en dit nom en la apre-
henció se féu en dita plata y moneda y axí ma-
teix en dit nom a entrevingut en la commissió y
prosecució de la causa y en la sentència deffiniti-
va que proferí lo doctor Pere de Amigant, altre
dels assessors de dita Capitania, als 21 de agost
1668, contravenint a las generals constitucions

1378

de aquest Principat y en particular a la constitu-
ció 7, títol «De offici de alcayts» y altres aplica-
bles per estar disposat en ella que los capitans de
guerra, axí generals com particulars, no usen, ni
usar puguen, de jurisdicció alguna sinó en
quant de dret y generals constitucions los és
permès, y havent vostra mercè entrevingut en
dits noms als sobredits actes ha contrafet a ditas
generals constitucions y singularment a la dita
constitució 7 y a la constitució «Poch valdria»
11, títol de «De observar constitucions». Per
ço, lo síndich del General de Catalunya a vostra
mercè requereix e interpel·la per observança de
ditas generals constitucions revoque lo dit in-
ventari y acte de aprehenció de dita moneda y
plata obrada y juntament lo acte de la publica-
ció de la dita sentència y demés procehiments
fets per vostra mercè tocants a la dita aprehen-
ció y aquells lleve dels llibres o registres ha ont
estan continuats y lo demés fassa que té obliga-
ció conforme las generals constitucions, altra-
ment protesta contra de vostra mercè de las pe-
nas imposades contra los violadors de las
generals constitucions y de tot lo lícit y permès,
requirens, et cetera.

101 Número 4.
/11r

Die 12 novembris 1669. Requesta presentada a
Miquel Salvador y en sa absència sa mare.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo sexagesimo nono die
vero martis duodecimo mensis novembris intitu-
lata presente et adhec vocato atque rogato me Jo-
anne Argila, civi honorato Barcinone, auctoritate
regia notario, secretarioque et scriba majore Ge-
neralis huius principatus Cathalonie infrascrito
et presentibus etiam magnifico Matheo Dome-
nech, civi honorato Barcinone, Felice Folitis, scrip-
tore, et Francisco Déu lo Féu, juvene pharmaco-
pola Barcinone, degentibus pro testibus ad infra-
vocatis specialiter et assumptis magnificus Petrus
Cardona, utriusque juris doctor civis Barcinone,
tamquam deserviens de licentia dominorum de-
putatorum dictis Generalis Cathalonie offitium
sindici dicti Generalis Cathalonie pro domno Jo-
sepho de Masdovellas dicto nomine constitutus
personalier in domibus Micaellis Salvador, phar-
macopole civis Barcinone, sitis in vico lato presen-
tis civitatis Barcinone et coram Maria Salvadorb

ejus matre vidua relicta Hieronimi Salvador,
quondam etiam pharmacopole civis dicte civita-
tis, in intrata seu botiga dictarum domorum exis-

[ 1669 ]

a. requesta intercalada entre els folis 101/10 i 101 del trienni
1668-1671.
b. a continuació ratllat, pharmacopola.



tente ab eadem petiit an dictus Micael Salvador,
filius suus, esset domi nec ne et si non erat ubi
nam esset que quidem Maria Salvador, verbo res-
pondendo, dixit quod dictus Micael Salvador, fi-
lius seus, non erat domi, imo absens a presenti ci-
vitate Barcinone. Et illico dictus magnificus
Petrus Cardona dicto nomine eidem dixit et ex-
posuit in presentia mei dicti et infrascriti nota-
rii, secretariique et scribe majoris presenti et tes-
tium predictorum quod ibi accesserat causa et
animo presentandi eidem Micaelli Salvador, filio
suo, requisitionis sedulam inferius insertam et
cum ipse domi non esset imo a presente civitate
Barcinone absens quod propteria obtulebat et pre-
sentabat prout de facto obtulit et presentavit ei-
dem Marie Salvador, vidue, eius matri seu, per me
dictum et infrascritum notarium, secretarium et
scribam majorem predictum presentari ac publi-
ce legi petiit requisivit et fecit quandam in scrip-
tis papiri requisitionis sedulam thenoris sequentis
«Molt bé sap vostra mercè», inseratur, et cetera;
// 101/11v // qua quidem papiri requisitionis se-
dula sicut prefertur oblata et presentata ac de
verbo ad verbum lecta cum dicta Maria Salvador
nihil respondere neque copiam predicte requisi-
tionis sedula recipere vellet fuit in dicta intrata
seu botiga predictarum domorum projecta dic-
tam copia ad eo ut dicta Maria Salvador eam si
vellet posset colligere, recipere et habere ac osten-
dere dicto filio suo quando redierit seu reversus
fuerit. De quibus omnibus et singulis sic ut predi-
citur actis, dictis, gestis et secutis dictus magnifi-
cus Petrus Cardona dicto nomine petiit et requi-
sivit publicum confici instrumentum sibique
dicto nomine seu dictis dominis deputatis ac aliis
cuya intersit dari et tradi per me dictum et in-
frascritum notarium secretariumque et scribam
predictum. Que fuerunt acta Barcinone sub
anno, die, mense et loco predictis, presente me dic-
to et infrascripto notario, secretarioque et scriba
supra memorato et presentibus etiam testibus ad
premissa vocatis specialiter et assumptis ut supe-
rius continetur // 101/13r // Molt bé sap vostra
mercè Miquel Salvador, apotecari, receptor
que·s diu ésser de la capitania general, com per
part de sa excel·lència als 9 de agost 1668 se féu
aprehenció per los officials de la Capitania Gene-
ral en nom de son tribunal de una quantitat de
reals de vuyt y plata obrada que·s troba dins la
galera patrona de la república de Gènova, capità
d’ella Hipólito Gallo, que·s trobave en lo moll o
plaja de la present ciutat, que fonch tot invente-
riat y entrà en son poder de vostra mercè com
ha receptor de dita Capitania General, lo que
encontra ab la constitució 7, del títol «Del offici
de alcayts y capitans» y altres aplicables, usos y
stils del present Principat per estar disposat en
ellas que los capitans de guerra, axí generals
com particulars, no usen ni usar puguen de ju-
risdicció alguna sinó en quant de dret y per las

generals constitucions los és permès, axí que lo
excel·lentíssim capità general y son tribunal no
pot usar de jurisdicció alguna sinó en quant de
dret y per constitució los és permès y com no·s
permete usar de jurisdicció alguna ab los que no
són istpendiats a contemplació de la guerra, ha-
vent vostra mercè entrevingut en los actes de
dita aprehenció com a receptor de dita Capita-
nia, rebent en son poder lo diner, à contrafet a
dita constitució 7 y axí mateix a la constitució
11, comensant «Poch valdria», títol «De obser-
var constitucions» que proibeix semblants co-
sas. Per ço lo síndich del General a vostra mercè
requereix y interpel·la per observança de ditas
generals constitucions revoque la dita aprehen-
ció y restituesca los dits reals de vuyt y plata
obrada a qui de dret se expecte y si lo procura-
dor fiscal patrimonial o altre persona pretengue
interés deposite ab tot effecte, posant dits reals
de vuyt y plata obrada en poder del noble re-
gent la real thesoreria y fassa lo demés té obliga-
ció segons las generals constitucions; altrament
protesta contra la persona ya béns de vostra
mercè de las penas imposadas, contra //101/13v
// los violadors de las generals constitucions, y
de tot lo lícit y permès, requirens, notario.

102 Número 5.
/1r

Die 15 novembris 1669. Requesta al doctor don
Pere de Amigant.

Noverintb universi quod a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo sexagesimo nono die vero
veneris decima quinta novembris intitulata pre-
sente et ad hec vocato atque rogato me Joanne
Argila, auctoritate regia, notarium et civi hono-
rato Barcinone, secretario que et scriba majore
Generalis hujus Cathalonie prinsipatus infras-
crito, et presentibus etiam Christoforus Vinyals,
cotonerius minore, dierum civis Barcinone et Fe-
lix Folchs, scriptore Barcinone, pro testibus ad in-
fravocatis specialiter et assumptis magnificus Pe-
trus Cardona, utriusque juris doctor civis
Barcinone tanquam deserviens de licentia domi-
norum deputatorum dicti Generalis Cathalonie
offitium sindici dicti Generalis Cathalonie pro
dommo Josefo de Masdovellas, dicto nomine cons-
titutus personaliter coram nobili domno Petro de
Amigant, utriusque juris doctor et de regio con-
silio Bajulie Generalis dicti Cathalonie prinsipa-
tus doctore, olim altero ex assessoribus Capitanie
Generalis personaliter reperto in quadam aula
domorum sue proprie habitationis citarum in
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a. y béns, interlineat al marge esquerre.
b. requesta intercalada entre els folis 101 i 102/3 del trienni
1668-1671.



presente civitate Barcinone in vico vocato obtu-
lit et presentavit eidem et seu per me dictum in
infrascritum notarium, secretarium et scribam
majorem predictum presentari ac publice legi pe-
tiit requisivit et fecit quandam in scriptis papiri
requisitionis sedulam thenoris hujus modi «Molt
bé sap vostra mercè senyor don Pedro de Ami-
gant», et cetera, qua quidem papiri requisitionis
sedulam sic ut predicitur oblata et presentata et
a dicto nobile domno Petro de Amigant habita
pro lecta et publicata copia que illius cum origi-
nali comprobata eidem tradita et liberata illico
dictus nobilis domnus Petrus de Amigant, verbo
respondendo, dixit «que no obstant no entengué
ni pretén haver contrafet ab lo que ab dita pre-
tesa requesta se conté, no està en mà sua vuy
revocar los prosehiments fets en dita causa de la
aprehenció dels reals de vuyt y plata obrada de
la galera de Gènova, per quant vuy // 102/1v //
no és assessor de la Capitania General y axí no
pot revocar lo que com a tal féu». De quibus
omnibus et singulis sic ut predicitur actis, dictis,
gestis et secutis dictus magnificus Petrus Cardo-
na dicto nomine petiit et requisivit publicum
confiri instrumentum sibique dicto nomine seu
dictis dominis deputatis ac aliis cuia intersit
dari et tradi per me dictum et infrascritum no-
tarium, secretariumque et scribam predictum,
que fuerunt acta Barcinona sub anno die, mense
et loco predictis presente me dicto in infrascrito
notario, secretarioque et scriba supra memorato
et presentibus etiam testibus ad premissa vocatis
specialiter et assumptis ut superius continetur //
102/2r // Molt bé sap vostra mercè senyor don
Pedro de Amigant, assessor qu·és estat de la
Capitania General, com ab altres requestas se li
és estat notificat que vostra mercè com a official
de dita Capitania ha entrevingut, fetas y firma-
das diversas provisions en los proceïments de la
aprehensió dels reals de 8 y plata obrada se
trobà en la galera patrona de Gènova, capità
d’ella Hipólito Gallo, los quals proceïments y
provisions encontran ab la constitució 7, del tí-
tol «De alcayts y gent de guerra» y ab la consti-
tució «Poch valdria» 11, títol «De observar
constitucions» y altres aplicables, entre las quals
és la constitució 4, títol «De violèncias y resti-
tució de despullats» per no ésser dit Gallo esti-
pendiat ni soldat listat en las companyias de sa
magestat, que Déu guarde, requerint a vostra
mercè revocàs y anul·làs dits proceïments y res-
tituir lo diner rebut y los danys que ha causat,
lo que vostra mercè fins ací no ha fet, estant y
perseverant en la violació y rompiment de ditas
constitucions y altres aplicables y axí per consti-
tuir a vostra mercè en major mora y negligència
segona vegada en lo present lo requereix y in-
terpel·la, casse, revoque y anul·le dits proceï-
ments y restituesca lo rebut per si y per altres
fins las cosas sian reintegrades en son primer es-
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tat, altrament li protesta de las penas imposades
en la constitució «Poch valdria» y altres aplica-
bles de proceir contra sa persona y béns ab tots
aquells remeys y penas que ditas constitucions
daran lloch, requirens notario, et cetera.

102 Número 6.
/3r

Die 15 novembris 1669. Requesta de misser Cal-
deró.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo sexagesimo nono die
vero veneris decima quinta mensis novembris in-
titulata presente et hec vocato atque rogato me
Joanne Argila, civi honorato Barcinone, auctori-
tate regia notario, secretarioque et scriba majore
Generalis hujus Cathalonie principatus infras-
cripto, et presentibus etiam Christoforo Vinyals,
cotonerio minore, dierum civi Barcinone et Felice
Folchs, scriptore Barcinone, pro testibus ad infra
vocatis specialiter exassumptis magnificus Petrus
Cardona, utriusque juris doctor, civis Barcinone
tamquam deserviens de licentia illustrium domi-
norum deputatorum et auditorum computorum
dicti Generalis Cathalonie offitium sindici dicti
Generalis Cathalonie pro domno Josepho de Mas-
dovellas, dicto nomine constitutus personaliter in
domibus magnifici Michaelis Calderó etiam et
utriusque juris doctor civis Barcinone sitis in
presenti civitate Barcinone in platea Sancti Ja-
cobi ad latus curie bajuli Barcinone et coram do-
mina Magdalena Calderó et Resplans illius uxo-
ris in quadam aula vulgo dicto sala dictarum
domorum existente eidem dixit et exposuit in
presentia mei dicti et infrascriti notarii, secre-
tariique et scribe majoris predicti et testium 
predictorum quod ibi accesserat causa et animo 
presentandi eidem Micheli Calderó, viro suo, re-
quisitionis scedulam inferius insertam cum ipse
domi non esset imo ut dicebatur a presenti civi-
tate absens quod propterea presentabat eidem
Magdalena Calderó et Resplans seu per me dic-
tum et infrascritum notarium, secretarium et
scribam majorem predictum presentari ac publi-
ce legi petebat et instabat quandam in scriptis
requisitionis scedulam thenoris sequentis Molt bé
sap vostra mercè senyor doctor Miquel Calde-
ró, altre dels assessors o advocat fiscal de la ca-
pitania general, com ab altres requestas se li és
estat notificat que vostra mercè com a official
de dita Capitania // 102/3v // ha entrevingut fe-
tas y firmadas o instadas diversas provisions en
los procehiments de la aprehenció dels reals de
vuit y plata obrada, et cetera et cum ego dictus et
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a. requesta intercalada entre els folis 102/2 i 102/5 del trien-
ni 1668-1671.



infrascritus notarius, secretarius et scriba major
predictus presentare et publice legere vellem pre-
dictam requisitionis scedulam et dicta domina
Magdalena Calderó et Resplans eam audire ne-
que copiam ipsius recipere vellet propterea dic-
tam requisitionis scedulam minime legi sed co-
piam illius projeci et relinqui in et super quodam
scamno dicte aule sive sala adeo ut dicta Magda-
lena Calderó et Resplans eam si vellet posset colli-
gere, recipere et habere ac ostendere dicto viro suo
quando redierit seu reversus fuerit de quibus om-
nibus et singulis sic ut predicitur actis dictis ges-
tis et secutis dictus magnificus Petrus Cardona
dicto nomine petiit et requisivit publicum confici
instrumentum sibique dicto nomine seu dictis
dominis deputatis et auditoris computorum hac
aliis cuia intersit dari et tradi per me dictum et
infrascriptum notarium secretariumque et scri-
bam predictum. Que fuerunt acta Barcinone sub
anno, die, mense et loco predictis presente me dic-
to infrascripto notario, secretarioque et scriba su-
pra memorato et presentibus etiam testibus ad
premissa vocatis specialiter et assumptis ut supe-
rius continetur, et cetera //102/4r // Molt bé sap
vostra mercè senyor doctor Miquel Calderó, al-
tre dels assessors o advocat fiscal de la Capitania
General, com ab altres requestas se li és estat
notificat que vostra mercè com a official de dita
Capitania ha entrevingut fetas y firmadas o ins-
tadas diversas provisions en los proceiments de
la aprehensió dels reals de 8 y plata obrada se
trobà en la galera patrona de Gènova, capità
d’ella Hipólito Gallo, los quals proceiments y
provisions y instàncias encontran ab la constitu-
ció 7, títol «De alcayts y gent de guerra» y ab la
constitució «Poch valdria», 11, títol «De obser-
var constitucions» y altres aplicables, entre las
quals és la constitució 4, títol «De violèncias y
restitució de despullats» per no ésser dit Gallo
estipendiat, no soldat listat en las companyias
de sa magestat, que Déu guarde, requerint a
vostra mercè revocàs y anul·làs dits proceïments
y restituís lo diner rebut y los danys que ha cau-
sat, lo que vostra mercè fins ací no ha fet estant
y perseverant en la violació y rompiment de di-
tas constitucions y altres aplicables y axí per
constituir a vostra mercè en major mora y ne-
gligència segona vegada en lo present lo reque-
reix y interpel·la, casse, revoque y anul·le dits
proceïments y restituesca lo rebut per si y per
altres fins las cosas sian restituidas y reintegra-
des en son primer estat, altrament li protesta de
las penas imposades en la constitució «Poch
valdria» y altres aplicables de proceir contra sa
persona y béns ab tots aquells remeys y penas
que ditas constitucions donaran lloch, requi-
rens, notario, et cetera.

102 Número 7.
/5r

Die 15 novembris 1669. Requesta de Lleonart.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo sexagesimo nono die
vero veneris decima quinta mensis novembris in-
titulata presente et ad hec vocato atque rogato me
Joanne Argila, civi honorato Barcinone auctori-
tate regia notarius secretarioque et scriba majore
Generalis hujus Cathalonie principatus infras-
crito, et presentibus etiam Christoforo Vinyals,
cotonerio menore dierum Barcinone civi et Felice
Folchs, scriptore Barcinone, pro testibus ad infra-
vocatis specialiter et assumptis magnificus Petrus
Cardona, utriusque juris doctor civis Barcinone,
tanquam descrivens de licensia illustrium domi-
norum deputatorum dicti Generalis Cathalonie
officium sindici dicti Generalis Catalonie pro
domno Josepho de Masdovellas dicto nomine cons-
titutus personaliter quoram Francisco Lleonart,
notario causidico civi Barcinone, secretarioque et
scriba Capitania Generalis personaliter reperto
in quadam aula domorum sue proprie habitatio-
nis sitarum in presenti civitate Barcinone in vico 
vocato lo carrer del Carme obtulit et presentavit
eidem sue per me dictum et infrascritum nota-
rium, secretarium et scribam majorem predic-
tum presentari ac publice legi petiit requisivit et
fecit quandam in scriptis papiri requisitionis se-
dulam thenoris hujusmodi Molt bé sap vostra
mercè senyor Francisco Lleonart, notari, et cete-
ra qua quidem papiri requisitionis sedulam sic
ut predicitur oblata et presentata fuit tradita
dicto Francisco Lleonart recipienti copia de ea-
dem cum originali comprobata que per ipsum re-
cepta, verbo respondendo, dixit que ell, responent
ab altre resposta que té feta a altre requesta ja té
dit que ell anà y asistí a la apprehensió de dita
moneda per orde y mandato del excel·lentíssim
senyor duc de Ossuna, lloctinent y capità gene-
ral y del tribunal de la Capitania General y que
ell com ha notari té obligació, instat y requerit
de llevar qualsevols actes sots pena de contraferb

a constitucions de Cathalunya imposades y que
ell ab assò no entengue contrafer a constitució
alguna // 102/5v // sinó obtemperar al que se ly
manave y que en cas aje contrafet estac prompte
per a revocar allò que puga quas quidem respon-
siones in calse dicte requisitionis inseri et conti-
nuari et sive eis huiusmodi instrumentum pre-
sentationis dicte requisitionis non claudi petiit et
requisivit. De quibus omnibus et singulis sic actis
dictis, gestis et secutis dictus magnificus Petrus
Cardona dicto nomine petiit et requisivit publi-
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a. requesta intercalada entre els folis 102/4 i 102/7 del trien-
ni 1668-1671.
b. a continuació ratllat, contrafer.
c. esta prompte, interlineat al marge esquerre.



cum confici instrumentum sibique dicto nomine
seu dictis dominis deputatis ac aliis cuiia intensit
dari et tradi per dictum et infrascritum nota-
rium, secretarium et scribam majorem memora-
tum. Que fuerunt acta Barcinone sub anno die,
mensis et loco predictis presente me dicto et infras-
crito notario secretarioque et scriba majore supra
memorato et presentibus etiam testibus ad pre-
missa vocatis specialiter et assumptis pro ut supe-
rius continetur // 102/6r // Molt bé sap vostra
mercè senyor Fransesch Lleonart, notari y scrivà
ordinari del tribunal de la Capitania General,
com ab altre requesta li és estat notificat que re-
vocàs y anul·làs lo procés y altres proceiments
per vostra mercè com a notari de dit tribunal
fets en la aprehensió de aquells reals de 8 y plata
obrada que fou trobat en la galera patrona de
Gènova, governada per Hipólito Gallo, per no
ésser dit Galloa estipendiat ni soldat listat per
encontrar dits proceiments en la constitució 7
del títol «De alcayts, capitans y gent de guerra»
y la constitució 11 que comença «Poch val-
dria», títol «De observar constitucions» y altres
aplicables, entre las quals és la constitució 4, tí-
tol «De violèncias y restitució de despullats» per
a què delineàs y borràs de sas scripturas dits pro-
ceiments y restituís lo diner per si y per altres, lo
que vostra mercè fins ací ha rehusat fer sens es-
cusar-lo, lo dir qu·és notari públich perquè los
notaris públichs no poden fer actes ni altres pro-
ceiments contra las generals constitucions de
Catalunyab y axí per constituir-lo en major mora
y negligència y per a què no·s puga escusar del
rompiment y violació de ditas constitucions y
de la penas posades en la constitució «De la ob-
servància» de present segona vegada lo síndich
del general lo requereix, casse, revoque, anul·le,
delinee y borre dits proceiments de sas scriptu-
ras y restituesca lo rebut per si y per altres, rein-
tegrant las cosas en son primer, altrament pro-
testa de proceir contra sa persona y béns com a
violador de ditas constitucions y de las penas
que donaran lloch ditas constitucions, requirens
notario, et cetera.

102 Número 8.
/7r

Die 15 novembris 1669. Requesta de Miquel
Salvador.

Noverintc universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo sexagesimo nono, die
vero veneris decima quinta novembris intitulata
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presente et ad hec vocato adque rogato me Joanne
Argila, auctoritate regia notario et civi honorato
Barcinone, secretarioque et scriba majore Genera-
lis hujus Catalonie principatus infrascrito, et pre-
sentibus etiam Christophurus Vinyals, cotonerius
minore, dierum civi Barcinone et Felise Folchs,
scriptore Barcinone, pro testibus ad infravocatis
specialiter et assumptis magnificus Petrus Cardo-
na, utriusque juris doctor civis Barcinone, tam-
quam deserviens de licencia dominorum deputa-
torum dicti Generalis Catalonie officium sindici
dicti Generalis Catalonie pro domno Josepho de
Masdovellas dicto nomine constitutus personali-
ter in domibus Micaellis Salvador, pharmacopole
civis Barcinone, sitis in vico [...] presentis civita-
tis Barcinone et coram Maria Salvador [...] ma-
tre vidua relicta Hieronimi Salvador quod etiam
pharmacopole civis dicte civitatis in intrata seu
botiga dictarum domorum existente ab eadem
petiit an dictus Micael Salvador, filius sivis esset
domi nec ebsi non erat ubi nam esset que quidem
Maria Salvador, verbo respondendo, dixit quod
dictus Micael Salvador filius seus non erat domi
imo absens a presenti civitate Barcinone et illico
dictus magnificus Petrus Cardona dicto nomine
eidem dixit et exposuit in presentia mei dicti et
infrascriti notarii secretariique et scribe majoris
presenti et testium predictorum quod ibi avesse-
rat causa et animo presentandi eidem Micaelli
Salvador filio suo requisitionis sedulam inferius
insertam et cum ipse domi non esset imo a presen-
ti civitate Barcinone absens quod proptera obtu-
lebat et presentabat pro ut de facto obtulit et pre-
sentavit eidem Marie Salvador vidue ejus matri
seu per me dictum et infrascritum notarium, se-
cretarium et scribam majorem predictum presen-
tari ac publice requisitionis sedulam thenoris se-
quentis Molt bé sap vostra mercè inseratur, et
cetera. Qua quidem papiri requisitionis sedula
sicut prefertur oblata et presentata ac de verbo ad
verbum //102/7v // lecta cum dicta Maria Salva-
dor nihil respondere neque copiam predicte requi-
sitionis sedula recipere vellet fuit in dicta intrata
seu botiga predictorum domorum propecta dicta
copia ad eo ut dicta Maria Salvador eam si vellet
posset colligere, recipere et habere ac ostendere dic-
to filio suo quando redierit seu reversus fuerit. De
quibus omnibus et singulis sic ut predicitur actis
dictis gestis et secutis dictus magnificus Petris
Cardona, dicto nomine petiit et requisivit, publi-
cum confisi instrumentum sibique dicto nomine
seu dictis dominis deputatis ac alii cuya intersit
dari et tradi per me dictum et infrascritum no-
tarium, secretariumque et scribam predictum,
que fuerunt acta Barcinone sub anno, die, mense
et loco predictis, presente me dicto infrascritum
notarium secretarioque et scriba supra memorato
et presentibus etiam testibus ad premissa vocatis
specialiter et assumptis ut superius continetur //
102/8r // Molt bé sap vostra mercè senyor Mi-
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a. a continuació ratllat, soldat.
b. a continuació ratllat, particularment.
c. requesta intercalada entre els folis 102/6 i 102/9 del trien-
ni 1668-1671.



quel Salvador, apothecari y receptor que·s diu
éser de la Capitania General, com ab altre re-
questa se li és estat requerit y interpellat que re-
vocàs y anul·làs y borràs dels llibres de sa recep-
ció y juntament restituís per si y per altres
aquells reals de 8 y plata obrada que fou trobada
y apresa per los ministres de dita Capitania Ge-
neral, trobada en la galera patrona de Gènova
en lo moll de la present ciutat, governada per
Hipólito Gallo, per encontrar dis proceiments
contra la constitució 7, títol «De offici de al-
cayts, capitans y gent de guerra», la constitució
11, començant «Poch valdria», títol «De obser-
var constitucions» y altres aplicables, entre las
quals és la constitució 4 del títol «De violèncias
y restitució de despullats» per no ésser dit Gallo
estipendiat ni soldat listat en las companyias de
sa magestat, que Déu guarde, lo que vostra
mercè fins ací no ha fet com tenia obligació, axí
que per constituir-lo en major tardança y mora
segona vegada lo interpel·la y requereix lo ma-
teix, tornant las cosas en son primer estat, altra-
ment protesta proceir contra de sa persona y
béns ab las penas imposades contra los violadors
de las generals constitucions ab totas aquellas
penas que ditas constitucions donaran lloch.
Requirens notario, et cetera.

103 Número 9.
/1r

Die 19 novembris 1669. Requesta a don Pere de
Amigant.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo sexagesimo nono die
vero martis decima nona mensis novembris inti-
tulata presente et hec vocato adque rogato me Jo-
anne Argila, auctoritate regia, notario et civi
honorato Barcinone, secretarioque et scriba majo-
re Generalis hujus Catalonie principatus infras-
crito, et presentibus etiam Franciscus Vilar, teolo-
gia studens, et Felix Folchs, scriptor Barcinone ad
infravocatis spcialiter et assumptis magnificus
Petrus Cardona, utriusque juris doctor, cuis Bar-
cinone tanquam deserviens de llicencia domi-
norum deputatorum dicti Generalis Catalonie
officium sindici dicti Generalis Catalonie pro
domno Josepho de Masdovellas dicto nomine cons-
titutus personaliter coram nobili domino Petro de
Amigant, utriusque juris doctor et de regio conci-
lio Bajulie Generalis dicti Catalonie principatus
doctore, olim altero exassessoribus Capitanie Ge-
neralis personaliter reperto in quadam aula do-
morum sue proprie abitationes sitarum in pre-
sente civitate Barcinone in vico vocato lo carrer

del Tremolet obtulit et presentavit eidem et seu
per me dictum et infrascritum notarium, secre-
tarium et scribam majorem predictum presenta-
ri ac publici legi petiit requisivit et fecit quan-
dam in scriptis papiri requisitionis sedulam
thenoris hujusmodi Molt bé sap vostra mercè e
ignorar no pot senyor don Pedro de Amigant et
cetera, qua quidem papiri requisitionis sedula sic
ut predicitur oblata et presentata et a dicto nobi-
li domno Petro de Amigant habita pro lecta et
publicata copia que illius dum originali compro-
bata eidem tradita et liberata illico dictus nobilis
domnus Petrus de Amigant, verbo respondendo,
dixit que responia lo mateix que avia respost en
lo acte de la presentació de altre requesta se li
presentà per lo mateix effecte als 15 del present
mes de noembre de quibus omnibus et singulis
sic ut predicitur actis dictis gestis et secutis dictus
magnificus Petrus Cardona dicto nomine petiit
et requisivit publicum confisi instrumentum sibi-
que dicto nomine seu ductis dominis deputatis ac
aliis cuya intersit dari et tradi per me dictum et
infrascritum notarium secretariumque et //
103/1v // scribam predictam que fuerunt acta
Barcinone sub anno, die, mense et loco predictis,
presente me dicto et infrascrito notario, secreta-
rioque et scriba supra memorato et presentibus
etiam testibus ad premissa vocatis spesialiter et
assumptis ut superius continetur //103/2r //Molt
bé sap vostra mercè e ignorar no pot senyor don
Pedro de Amigant que com ha assessor de la
Capitania General de Cathalunya primera y se-
gona vegada no sie estat requerit per lo síndich
del General de Cathalunya que revocàs y anul-
las los prosehiments, sentènsia o provisions per
vostra mercè fets acerca de la apprehensió de
certs reals de vuyt y plata obrada appresos en la
galera de la sereníssima república de Gènova at-
trobada en lo moll o platja de la present ciutat,
governada per lo capità Hipólito Gallo, com
també que restituís y reintegràs al dit Gallo o
son llegíttim procurador en los dits reals de vuyt
y plata obrada ab los danys, interessos y gastos.
Per ço que dits prosehiments encontran ab la
constitució 7, títol «De offisis de alcayts y capi-
tans y altre gent de guera», com també ab la
constitució 4, títol «De violènsia y restitució de
despullats» en las Constitucions de Cathalunya,
havent-lo requerit a vostra mercè segons thenor
y pràtiga de la constitució 11, comensant «Poch
valdria», títol «De observar constitucions», et
cètera, lo que vostra mercè fins vuy no ha fet y
axí per constituir-lo en major mora y tardansa
ab la present tercera vegada ly requereix lo ma-
teix, altrament ly protesta de prosehir contra sa
persona y béns com ha violador y rompedor de
las generals constitucions de Cathalunya per
tots aquells remeys ordenats per dita constitu-
ció «Poc valdria». Requirens notario, et cetera.
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103 Número 10.
/3r

Die 19 novembris 1669. Requesta a Mir Calde-
ró.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo sexagesimo nono die
vero martis decima nona novembris intitulata
presente et ad hec vocato atque rogato me Joanne
Argila, auctoritate regia notario et civi honorato
Barcinone secretarioque et scriba majore Genera-
lis hujus Cathalonie principatus infrascrito, et
presentibus etiam pro testibus Isidoro, utriusque
juris doctor Barcinone civi, et Felice Folchs, scrip-
tore Barcinone, ad infravocatis specialiter et as-
sumptis magnificus Petrus Cardona, utriusque
juris doctor, civis Barcinone tamquam deserviens
de licentia ilustrium dominorum deputatorum
et auditorum computorum dicti Generalis Ca-
thalonie officium sindici dicti Generalis Catha-
lonie pro domno Josepho de Masdovellas dicto no-
mine constitutus personaliter in domibus magni-
fici Micaellis Calderó etiam et utriusque juris
doctor civi Barcinone sitis in presenti civitate Bar-
cinone in platea Santi Jacobi ad latus curie baju-
li Barcinone et coram domina Magdalena Cal-
deró et Resplans, illius uxoris, in quadam aula
vulgo dicta sala dictarum domorum existente ei-
dem dixit et exposuit in presentia mei dicti en in-
frascriti notario secretarique et scriba majoris
predicti et testitum predictorum quod ibi accesse-
rat causa et animo presentandi eidem Micaelli
Calderó, viro suo, requisitionis sedulam inferius
insertam cum ipse domi non esset imo ut diceba-
tur a presenti civitate absens quod propterea pre-
sentabat eidem Magdalena Calderó et Resplans
seu per me dictum infrascritum notarium, secre-
tarium et scribam majorem predictum presenta-
ri ac publice legi petebat et instabat quamdam in
scriptis requisitionis sedulam thenoris sequentis
Molt bé sap e ignorar no pot senyor doctor Mi-
quel Calderó, et cetera et cum ego dictus et in-
frascritus notarius, secretarius et scriba major
predictus presentare et publice legere vellum pre-
dictam acquisitionis sedulam et dicta domina
Magdalena Calderó er Resplans eam audire ne-
que copiam ipsius recipere vellet propterea dictum
requisitionis sedulam minima legi sed copiam
illius projeci et relinqui // 103/3v // in et super
quodam scamno dicte aule sive Sala adeo ut dicta
Magdalena Caldero et Resplans eam si vellit pos-
set colligere recipere et habere ac ostendere dicto
viro suo quando redierit seu revertus fuerit de
quibus omnibus et singulis sic ut predicitur actis,
dictis, gestis et secutis dictus magnificus Petrus
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Cardona dicto nomine petiit et requisivit publi-
cum confici instrumentum sibique dicto nomine
seu dictis dominis deputatis et auditoribus com-
putorum ac aliis cui intersit dari et tradi per me
dictum et infrascritum notarium secretarium-
que et scribam predictum. Que fuerunt acta Bar-
cinone sub anno, die, mense et loco predictis pre-
sente me dicto infrascrito notario secretarioque et
scriba supra memorato et presentibus etiam testi-
bus ad premisa vocatis specialiter et assumptis ut
superius continetur: //103/4r //Molt bé sap y ig-
norar no pot senyor doctor Miquel Calderó que
com assessor o fiscal de la Capitania General de
Catalunya primera y segona vegada no sia estat
requerit per lo síndich del General de Catalunya
(que) revocàs y anullàs los proceiments, sentèn-
cias y provisions per vostra mercè fetas o insta-
das acerca de la aprehenció de certs reals de 8 y
plata obrada appresos en una galera de la sere-
níssima república de Gènova que·s trobava en lo
moll de la present ciutat, governada per lo ca-
pità Gallo, com també que restituís y reintegràs
a dit Gallo o son legítim procurador los dits re-
als de 8 y plata obrada juntament ab los danys,
interessos y gastos, per ço que dits proceiments
encontran ab la constitució 7, títol «De offici de
alcayts, capitans y gent de guerra», com també
ab la constitució 4, títol «De violència y restitu-
ció de despullats» en lo volumen de las consti-
tucions de Catalunya havent-lo requirit a vostra
mercè segons thenor y pràtica de la constitució
11, començant «Poch valdria», títol «De obser-
var constitucions», lo que vostra mercè fins vuy
no ha fet y axí per constituir-lo en major mora y
tardança ab la present tercera vegada li reque-
reix lo mateix altrament li protesta de proceir
contra sa persona y béns com a violador y rom-
pedor de las generals constitucions de Cathalu-
nya ab tots aquells remeys ordenats per dita
constitució «Poch valdria» y altres aplicables.
Requirens notario, et cetera.

103 Número 11.
/5r

Die 19 novembris 1669. Requesta a Miquel Sal-
vador, apotecari.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo sexagesimo nono die
vero martis decima nona mensis novembris inti-
tulata presente et ad hec vocato atque rogato me
Joanne Argila, civi honorato Barcinone, auctori-
tate regia notario secretarioque et scriba majore
Generalis hujus Cathalonie principatus infras-
crito et presentibus etiam Petro Terrades, juvene

[ 1669 ]

a. requesta intercalada entre els folis 103/2 i 103/5 del trien-
ni 1668-1671.

a. requesta intercalada entre els folis 103/4 i 103/7 del trien-
ni 1668-1671.



pharmacopola, et Felice Folchs, scriptore Barcino-
ne, degentibus pro testibus ad infravocatis specia-
liter et assumptis magnificus Petrus Cardona,
utriusque juris doctor, civis Barcinone tamquam
deserviens de licencia dominorum deputatorum
dicti generalis Cathalonie offitium sindici dicti
Generalis Cathalonie pro domno Josepho de Mas-
dovellas dicto nomine constitutus personaliter in
domibus Micaellis Salvador, pharmacopole civis
Barcinone, sitis in vico lato presentis civitatis
Barcinone et coram Francisco Déu lo Féu, juvene
pharmacopola Barcinone, degente in intrata seu
botiga dictarum domorum existente ab eodem pe-
tiit au Maria Salvador, vidua matris dicti Mica-
ellis Salvador, esset domi qui quidem Franciscus
Déu lo Féu, verbo respondendo, dixit quod domi
erat et illico dictus magnificus Petrus Cardona
dicto nomine eidem dixit et honore quo de ut cum
suplicavit quod iret ad dictam dominam Ma-
riam Salvador, matrem dicti Micaellis, eique di-
ceret et referret quod ipse dictus Cardona ibi aves-
serat causa et animo presentandi dicto Micaelli
Salvador requisitionis sedulam inferius insertam
et quia intellexerat quod dictus Micael Salvador
absens erat a presenti civitate ideo ipsam requisi-
tionis sedulam eidem Marie Salvador presentare
volebat quod propterea veniret ad dictam intra-
tam seu botigam et dictus Déu lo Féu sivit eta in-
travit se in quodam portali intus dictam boti-
giam existenti et paulo post revertit in dicta
botigia et dixit quod dicta domina Maria Salva-
dor sibi dixerat quod ipsa aliis erat prepedita ne-
gotiis et incontinenti fuit per dictum Petrum
Cardona dicto nomine replicatum dicendo dicto
Francisco Déu lo Féu et honore quo de ut cum su-
plicando quatenus ad dictam Mariam Salvador
reverteret eique diceret quod veniret [...] si non
veniret ipse presentaret dictam et infrascritam
requisitionis sedulam ipsi meo Francisco //103/5v
// Déu lo Féu qui incontinenti intus dictum por-
tale iterum se intravit et Paulo post exivit dicendo
quod dicta domina Maria Salvador sibi dixerat
quod ipsa venire etb ad ipsam botigiam accedere no-
tebat et quod dicta et infrascrita requisitio pre-
sentaretur cui vellet dictus Cardona qui dicta
responsione audita incontinenti presentavit ei-
dem Francisco Déu lo Féu seu per me dictum et
infrascritum notarium, secretarium et scribam
majorem predictum presentari ac publice legi pe-
tiit, requisivit et fecit quandam in scriptis papiri
requisitionis sedulam thenoris sequentis Molt bé
sap vostra mercè senyor Miquel Salvador etcete-
ra. Qua quidem papiri requisitionis sedula sic ut
prefatur oblata et presentata ac de verbo ad ver-
bum lecta cum dictus Franciscus Déu lo Féu res-
pondere neque copiam presente requisitionis sedu-
le recipere vellet fuit in dicta intrata seu botigia

predictarum domorum projecta copia adeo ut
dictus Franciscus Déu lo Féu eam si vellet posset
colligere, recipere et habere ac ostendere dicto Mi-
caelli Salvador quando redierit seu revertus fue-
rit de quibus omnibus et singulis sic ut predicitur
actis, dictis, gestis et secutis dictus magnificus Pe-
trus Cardona dicto nomine petiit et requisivit pu-
blicum confisi instrumentum sibique dicto nomi-
ne seu dictis dominis deputatis ac aliis cuia
intersit dari et tradi per me dictum et infrascri-
tum notarium, secretariumque et scribam presen-
tem que fuerunt acta Barcinone sub anno, die,
mense et loco predictis presente me dicto et infras-
crito notario, secretarioque et scriba supra memo-
rato et presentibus etiam testibus ad premissa 
vocatis specialiter et assumptis ut superius conti-
netur // 103/6r // Molt bé sap vostra mercè se-
nyor Miquel Salvador, apothecari y receptor de
la Capitania General de Catalunya que primera y
segona vegada no sia estat requerit per lo síndich
del General de Catalunya que revocàs y anul·làs,
escancellàs y borràs dels llibres de la recepció los
proceiments fets acerca de la aprehenció de certs
reals de 8 y plata obrada appresos en una galera
de la sereníssima república de Gènova que·s tro-
bava en lo moll o playa de mar de la present ciu-
tat, governada per lo capità Hipólito Gallo, com
també que restituís y reintegràs a dit Gallo o son
legítim procurador los dits reals de 8 y plata
obrada ab los danys, interessos y gastos o posàs
aquella en poder del regent la real thesoreria,
per ço que dits proceiments encontran ab la
constitució 7, títol «De offici de alcayts, capitans
y gent de guerra», com també ab la constitució
4, títol «De violència y restitució de despullats»
en lo volumen de las Constitucions de Catalu-
nya, havent-lo requirit a vostra mercè segons
thenor y pràtiga de la constitució 11, començant
«Poch valdria», títol «De observar constitu-
cions», lo que vostra mercè fins vuy no ha fet y
axí per constituir-lo en major mora y tardança ab
la present tercera vegada li requereix lo mateix,
altrament li protesta de proceir contra sa perso-
na y béns com a violador de las generals Consti-
tucions de Cathalunya ab tots aquells remeys or-
denats per dita constitució «Poch valdria» y
altres aplicables. Requirens notario, et cetera.

103 Número 12.
/7

Die 20 novembris 1669. Requesta a Francesch
Leonart, notari.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo sexagesimo nono die
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vero mercurii vigesima mensis novembris intitu-
lata presente et ad hec vocato adque rogato me Jo-
anne Argila auctoritate regia notario et civi ho-
norato Barcinone secretarioque et scriva majore
Generalis hujus Catalonie principatus infrascri-
to et presentibus etiam pro testibus Jacobo Balart
et Josepho Borgenyo, philosophiam studentes, ad
infravocatis sposialiter et attamptis magnificus
Petrus Cardona, utriusque juris doctor cive Bar-
cinone, tanquam de servitus de llicentia illus-
trium dominorum deputationum [...] Generalis
Catalonie officium sindici dicti Generalis Cata-
lonie pro domno Josepho De Masdovellas dicto no-
mine constitutus personaliter coram Francisco
Lleonart, notario causidico civi Barcinone, secre-
tarioque et scriba Capitanie Generalis personali-
ter reperto in quadam aula domorum sue pro mie
abitationis citarum in presenti civitate Barcino-
ne in vico vocato lo carrer del Carme obtulit et
presentavit eidem seu per me dictam et infrascri-
tum notarium, secretarium et scribam majorem
predictum presentari ac publici legi petiit requi-
sivit et fuit quandam in scriptis papiri requisitio-
nis sedula thenoris hujusmodi Molt bé sap vostra
mercè e ignorar no pot senyor Francesch Lleo-
nart notario qua quidem papiri requisitionis se-
dula sicut predicitur oblata et presentata et a
dicto Llaonart habito pro lecta et publicata tra-
dita fuit dicto Francisco Llaonart recipienti co-
pia de eadem cum originali comprobata qua per
ipsum recepta, verbo repondendo, dixit que ell res-
ponent diu lo que digué en la primera y segona
requesta se li presentà en dias passats comforme
en aquella se conté y anterior cautela se atura lo
temps de la constitució quas quidem responsionis
in calse dicte requisitionis inseri et continuari et
sine eis cujusmodi instrumentam presentationis
dicta requisitionis non claudi petiit et requisivit.
De quibus omnibus et singulis sic actis dictis gestis
et secutis dictus magnificus Petrus Cardona dicto
nomine petiit et requisivit publicum confici ins-
trumentum sibique dicto nomine seu // 103/7v //
dictis nominis deputatis et aliis cuya intersit dari
et tradi per dictum et infrascriptum notarium,
secretarium et scribam majorem memoratum
que fuerunt acta Barcinone sub anno, die, mense
et loco predictis, presente me dicto et infrascrito
notario, secretarioque et scriba majore suprame-
morato et presentibus etiam testibus ad premissa
vocatis spesialiter et asumptis pro ut superius con-
tinetur. // 103/8v // Molt bé sap vostra mercè e
ignorar no pot senyor Fransesch Lleonart, nota-
ri y scrivà y segretari de la Capitania General de
Catalunya, no sia estat requerit per lo síndich
del General de Catalunya que revocàs y anullàs
los proceiments y procés per vostra mercè re-
buts y stipulats acerca de la aprehensió de certs
reals de 8 y plata obrada appresos en una galera
de la sereníssima república de Gènova, que·s
trobava en lo moll de la present ciutat, governa-
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da per lo capità Hipólito Gallo, a effecte que
vostra mercè escancellàs y anul·làs dits procei-
ments, delineant y borrant aquells de sos regis-
tres y scripturas com també per a què restituís y
reintegràs al dit Gallo o son legítim procurador
en los dits reals de 8 y plata dorada, juntament
ab los danys, interessos y gastos, per ço que dits
proceiments encontran ab la constitució 7, títol
«De offici de alcayts, capitans y altre gent de
guerra», com també ab la constitució 4, títol
«De violència y restitució de despullats» en lo
volumen de las constitucions de Catalunya, ha-
vent-lo requirit a vostra mercè segons thenor y
pràtica de la constitució 11, comensant «Poch
valdria», títol «De observar constitucions», lo
que vostra mercè fins vuy no ha fet y axí per
constituir-lo en major mora y tardança ab la
present tercera vegada li requereix lo mateix, al-
trament protesta de proceir contra sa persona y
béns com a violador de las generals constitu-
cions de Catalunya ab tots aquells remeys orde-
nat per dita constitució «Poch valdria» y altres
aplicables. Requirens notario, et cetera.

103 A. Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se
/9r nyors deputats y oïdors de comptes del General

de Cathalunya als assessors y advocat fiscal de
dit General en orde si dehuen consentir al jura-
ment que vol prestar lo excel·lentíssim senyor
duch de Cessa y Soma com a llochtinent y ca-
pità general qu·és de sa magestat, que Déu
guarde, en virtut del real privilegi concedit al dit
excel·lentíssim senyor duch per sa magestat de
la real nostra senyora governadora general de
sos sos regnes y monarquia, dat en Madrid als
30 de octubre de 1669, y axí mateix si dehuen
ordenar al síndich del General que assistesca al
dit jurament encara que sa magestat del rey, nos-
tre senyor, no hage prestat lo jurament acostu-
mat de guardar la carta del Bovatge, los usatges,
constitucions, capítols y actes de Cort, usos,
costums, privilegis generals y particulars de Ca-
thalunya de la manera han acostumat los sere-
níssims senyors reys sos predecessors; vist lo ca-
pítol 27, comensant «nostres sucsehidors» de la
segona Cort selebrada per lo senyor rey don Jai-
me 2 en Barcelona, any 1299; vist lo privilegi
del senyor rey don Pere tercer consedit a la ciu-
tat de Barcelona y dat en aquella als 14 de las
calendas de novembre 1339; vist lo capítol 22
que comensa «Poch valdria» de la primera Cort
selebrada per lo senyor rey don Fernando 2, any
1461; vistos molts juraments prestats per diver-
sos senyors reys de Aragó, segons la disposició
de dit capítol 27 y thenor de dit privilegi; vistos
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differents vots fets per los assessors del General
y doctors aplicats sobre dit fet en differents
temps en los quals se diu que alguns dels dits se-
reníssims senyors reys de Aragó, predecessors
de sa magestat, han de usar de la potestat y pre-
minència real en aquest Principat de Catalunya
y comptats han acostumat venir personalment
ha prestar dit jurament en aquell, però que,
attès y considerat que en los temps passats ha-
vent vingut lo cas de successió de nous senyors
reys moltas vegades, trobant-se absents de
aquest // 103/9v // Principat y ocupats en cosas
graves de sos regnes o altrament impedits de
manera que ab brevedat no podian venir a
aquest Principat ha prestar dit jurament, lo qual
no obstant dits senyors reys nomenaven y han
anomenat ministres y officials seus per adminis-
trar justícia y aquells són estats admesos y la han
administrada ab voluntat del Principat, com se
veu en las successions del senyor rey don Martí,
del senyor rey don Fernando, lo 1 del senyor
emperador Carlos 5, del senyor rey don Felip 1,
del senyor rey don Felip 2 y altres y de altres
reys y senyors nostres; considerant també que la
reyna nostra senyora governadora universal dels
regnes y monarquia del senyor rey don Carlos,
llur fill y senyor nostre, com a tudora y curadora
de dit senyor rey ab sa real carta dada en Madrid
dit die de 30 de octubre del corrent any donà
causas legítimas y molt justas, las quals per lo
present estat no poden donar lloch a la vinguda
del senyor rey per prestar lo dit jurament, dient
sa magestat que en donar lloch la tènua edat del
senyor rey y la disposició y estat dels negocis de
sos regnes vindrà lo rey nostre senyor ha hon-
rrar aquest Principat a sa real presència per pres-
tar dit jurament, considerant no menos que no
consentint los senyors deputats a dit jurament
entre tant que lo rey nostre senyor tarda ha ve-
nir a jurar patiria gran detriment la administra-
ció de la justícia, la qual convé sia administrada
per ministres de tanta preeminència y auctoritat
com acostuman ésser los excel·lentíssims se-
nyors llochtinents generals y del contrari se’n
podrian seguir molts danys al bé y quietut uni-
versal del present Principat y Comptats y parti-
culars de aquells; considerant los deputats dits
inconvenients, seguida la mort del senyor rey
don Felip 2 y estant en Madrid la magestat del
senyor don Felip 3 a qui tocava la legítima suc-
cessió de la monarquia y present Principat y
comptats, consentiren al jurament de son lloch-
tinent general, qui fonch lo excel·lentíssim se-
nyor duch de Alcalá y admeteren son privilegi,
encara que no hagués jurat y per las mateixas ra-
hons los senyors deputats // lo any 1598, segui-
da la mort del senyor rey don Felip 1, fou admès
lo jurament del excel·lentíssim senyor duch de
Feria, llochtinent del senyor rey don Felip 2, fill
y successor de dit senyor rey don Felip 1 y atte-

nent y considerant axí mateix que ja los depu-
tats que foren en lo any 1518, seguida la mort
del senyor rey don Fernando, y estant en Flan-
des lo sereníssim príncep don Carlos, successor
en aquest Principat y Comptats, scrigueren una
carta al governador general dels regnes de la Co-
rona de Aragó lo archebisbe de Çaragoça, sup-
plicant-li intercedís ab dit senyor príncep don
Carlos enviàs a aquest Principat un llochtinent
general seu per a què regís y governàs aquell, no
obstant que dit sereníssim príncep no hagués
prestat dit sòlit jurament; attenent també y con-
siderant que, havent-hi hagut llarch debat y
qüestió en lo any 1623 sobre la admissió del ex-
cel·lentíssim senyor don Joan Sentís, bisbe de
Barcelona, per no haver encara jurat lo senyor
rey don Felip 3, finalment als 6 de janer 1623,
preceint vot y parer dels magnífichs assessors y
advocat fiscal del General y doctors consulents y
preceints també consell dels brassos per aquest
effecte convocats, fonch deliberat per los se-
nyors diputats que lo síndich del General assistís
al dit jurament ab las sòlitas protestas y altres ab
major cauthela que, apart se ordenaren, per a
què no·s fes perjudici als usatges, constitucions,
privilegis y altres drets; per tant y altrament los
assessors y advocat fiscal infrascrits són de vot y
parer y aconsellen als molt il·lustres senyors di-
putats y oïdors de comptes que per esta vegada
tant solament y ab sas protestas ordinàrias que
se acostuman fer y juntament ab las protesta-
cions particulars subsegüents y no sens aquellas
consentan al dit jurament fahedor per lo ex-
cel·lentíssim senyor duch de Cessa y Soma com
a llochtinent y capità general de sa magestat y a
que ordenan al síndich assistesca al jurament fa-
hedor per sa excel·lència y manen al scrivà major
del General continue y buyde dit privilegi en
son lloch acostumat, las quals protestas particu-
lars són así insertades y comensan los deputats,
et cètera. Monserrat, assessor; Figuerola, advo-
cat fiscal del General; Vilaplana, assessor.

103 B.
/10r

Losa deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya als 10 dias del corrent mes de no-
embre han rebuda una real carta de la reyna
nostre senyora, tudora y curadora del senyor rey
don Carlos, son fill, senyor nostre, que Déu
guarde, y governadora universal de tots sos reg-
nes y monarquia, dada en Madrit als 30 de oc-
tubre del corrent any 1669 ab la qual los avisa
que en dit nom és estada servida nomenar a vos-
tra excel·lència per son llochtinent y capità ge-
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neral en lo present Principat y comptats de Ros-
selló y Cerdanya, enviant per dit effecte lo real
privilegi, referint també en dita real carta que
per ocasió de la tènua edat de sa magestat, que
Déu guarde, y per las ocupacions del govern de
la monarquia no li és posible venir per ara per-
sonalment a jurar los usatges, constitucions, ca-
pítols y actes de Cort, privilegis y altres gràcias
en la forma acostumada, dient que en donar
lloch la edat del rey nostre senyor y dits negocis
de la monarquia honrarà ab sa real presència
aquest Principat y prestarà lo sòlit jurament ab
la forma han acostumat los sereníssims reys sos
predecessors y encara que los deputats han sem-
pre pretès que sa magestat devia abstenir-se de
la creació y nominació de llochtinent y capità
general en lo present Principat y comptats sens
haver primer sa magestat jurat personalment los
usatges, constitucions, capítols y actes de Cort
de Catalunya, privilegis, gràcias, concessions y
prerrogativas concedidas y atorgades a dit Prin-
cipat, y comptats y a les personas ecclesiàsticas,
militars y reals, ciutats, vilas, llochs y col·legis de
aquells, axí en general com en particular, em-
però, considerant que la reyna nostra senyora ab
dita sa real carta dóna justas y urgents causas y
rahons de no poder venir lo rey nostre senyor a
jurar personalment en lo present Principat y
comptats las ditas constitucions y altres drets,
confiats de la promesa y seguretat de que en do-
nar lloch la edat del rey nostre senyor, que Déu
guarde, y // 103/10v // negocis de sos regnes ab
tota brevedat vindrà aquest Principat per a pres-
tar lo sobredit jurament, desitjant los dits depu-
tats y oÿdors regonèxer las moltas mercès han
rebudes de sa magestat de la reyna nostra se-
nyora y demostrar-se promptes, obedients y lle-
als vassalls de sa magestat de qui esperan rèbrer
majors mercès y volent per sa part asistir en tot
lo que és servey de sa magestat, benefici públich
y de aquestos Principat y Comptats; per tant per
esta vegada tant solament y ab que no puga és-
ser tret en conseqüència y sens perjudici o dero-
gació del capítol 27, comensant «Nostres suc-
ceïdors» del senyor rey don Jayme 2 en la
segona Cort de Barcelona, any 1299 y del privi-
legi del senyor rey don Pere 3 concedit a la ciu-
tat de Barcelona, dat a 14 de las chalendas de
noembre 1339 y del capítol 22 començant
«Poch valdria» del senyor rey don Fernando se-
gon en la primera Cort de Barcelona, any 1481
si y en quant sien contràrias o altrament perju-
dicials al present acte y sens perjudici dels demés
usatges, constitucions, capítols y actes de Cort,
usos y costums, privilegis generals y particulars
y de qualsevol altre dret als quals no entenen ni
volen perjudicar en manera alguna, ans bé volen
y entenen que en tot cas resten salvos, il·lesos y
en llur força, validitat y ab tota plenitut y ente-
gritat sens perjudici o derogació de aquell los
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dits deputats y oÿdors consenten al jurament
que vostra excel·lència vol prestar y suplican y
instan que vostra excel·lència sie servit aceptar
ditas protestas y salvetats en quant són confor-
me als usatges, constitucions, capítols y actes de
cort y altres drets de la terra, usos y costums de
aquella y als privilegis generals y particulars y a
totas las demés cosas dalt referidas y requerexen
al notari que aquesta scriptura sie continuada al
peu del jurament fahedor per vostra excel·lèn-
cia. Monserrat, assessor; Figuerola, advocat fis-
cal del General; Vilaplana, assessor.

103 C.
/11r

Losa deputats del General de Catalunya resi-
dints en Barcelona e o lo síndich de aquells
diuen que, com la universal justícia en lo princi-
pat de Catalunya y sos comptats sempre sie esta-
da regida y administrada per los sereníssims reys
de Aragó de immortal recordació en pròpria
persona o per llur primogènit governador y en
llur absènsia per lo portantveus de general go-
vernador y en assò los senyors reys, ultra lo deu-
te de superioritat se són obligats en forma dis-
positiva de constitucions e capítols de Cort. E
com la sacra, cathòlica y real magestat de la rey-
na nostra senyora, tudora y curadora del senyor
rey don Carlos, senyor nostre, y governadora
general de tots sos regnes y monarquia aja de
present provehit la persona de vostra excel·lèn-
cia senyor duch de Cessa y Soma per llochtinent
y capità general en los dits Principat y Comptats
e fer processos de regalia en virtut dels usatjes
ab poder de convocar, selebrar, tenir y finir
corts y parlaments generals en dit Principat y
Comptats e fer processos de regalia en virtut
dels usatjes de Barcelona, aucthoritate et roga-
tu, camini et strate, monete et simili modo e ab
poder de convocar en virtut del usatje Princeps
namque e composar aquell e fer altres processos
de regalia e altres cosas a la real persona affixos
si y segons en lo privilegi a vostra excel·lència
concedit, al qual se a relació està expressat, los
quals actes són de tanta preheminència y affixos
a la magestat real que són de suprema regalia e
són tant solament atorgats a la persona real e no
a altra persona communicables, segons està dis-
posat per generals constitucions, capítols e actes
de cort, privilegis, usatjes, usos, pràtiguas, ob-
servança de aquellas, los quals obstant, humil e
subjecta reverència permesa, tal poder no pot
ser a altre persona atribuit e més senyor que en
vostra provisió és estada feta expressa menció
que en la administració de la justícia, axí en lo
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civil com criminal, dega observar les constitu-
cions de Catalunya fetas en lo monestir de San-
ta Anna en la ciutat de Barcelona a hont foren
ordenats los doctors del real concell // 103/11v
// com sie observació de les ditas y altras consti-
tucions obligat, jatsie los dits deputats tingan y
reputen a vostra excel·lència en singular reputa-
ció, emperò per salvetat de dits usatges de Bar-
celona, constitucions de Catalunya, privilegis,
llibertats, usos y observanças de aquells per los
predecessors de la real magestat lloades, confir-
mades y jurades los deputats o síndich del Ge-
neral ab lo haver que·s pertany parlant protesta
que per la dita llochtinència general y poders a
vostra excel·lència atorgats no·s puxa ésser fet o
engendrat ara o en lo esdevenidor perjudici
algú, lesió o derogació tàcitament o expressa-
ment en altra qualsevol forma y manera al de-
més dits usatjes, constitucions, capítols y actes
de Cort, privilegis, llibertats observanças de
aquells e altres qualsevols drets, ans aquells o
aquellas en tot cas romangen salvos e il·lesos en
llur força y validitat ab tota plenitut, integritat e
sens perjudici, lesió o derogació de aquells los
dits deputats acceptan lo jurament per vostra
excel·lència prestat tant emperò no sia vist dero-
gar ni prejudiciar dits usatges, constitucions,
privilegis capítols y actes de Cort y observansas
de aquells y altres cosas susditar et alias y en tot
quant sia vist derogar y prejudicar en aquells no
y consentan ans expressament y discenten e que
per lo esdevenidor no puga ésser tret en conse-
quènsia. E suplican e instan que la sentència de
excomunicació que per disposició de les dites
constitucions ha oïda de present o té de ohir
vostra excel·lència sia continuada al peu de dit
jurament e sia feta ensemps carta pública per
vos notari. Monserrat, assessor; Figuerola, ad-
vocat fiscal del General; Vilaplana, assessor.

104 Número 13.
/1r

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini 1669 die vero jovis vigesima octava mensisb

novembris intitulata presente et ad hec vocato at-
que rogato me Joanne Argila auctoritate regia
notario publico, secretario et scriba majore Gene-
ralis cujus Cathalonie pricipatus infrascrito et
presentibus etiam Joanne Parets, tutore cive Bar-
cinone, et Felice Folchs, scriptore Barcinone, presen-
tibus ad infrascrita vocatis specialiter et assumptis
magnificus Franciscus Vidal et Ros, utriusque ju-
ris doctor, civis Barcinone subrrogatus perc depu-

tatos et auditores computorum dicti Generalis
[...] in officio sindici ejusdem Generalis in locum
et per absentiam magnifici Petri Cardona,
utriusque juris doctor civis Barcinone, generis fui
officium sindici pro domno Josepho De Masdove-
llas de servientes de licentia dictorum dominorum
deputatorum et auditorum computorum et dom-
mus David Pexo, consul genvensis Barcinone po-
pulatus, procurator domui Hippoliti Gallo, gen-
vensis capitanei virremis patrone serenissime
reipublice civitatis genvensis, pro ut de sua procu-
ratione constat instrumento recepto apud discre-
tum Jacobum Sayos, quondam, auctoritate regia
notarium publicum Barcinone die decima quar-
ta mensis augusti anno a Nativitate Domini mi-
llessimo sexagesimo octavo pro ut dictus notarius
suis certificatoris, litteris in papiro scriptis manu
sua subscriptis fidem fecit dictis respective nomini-
bus constituti personaliter coram Francisco Lleo-
nart, notario causidico civi Barcinone, secretario-
que et scriba Capitanie Generalis personaliter
reperto in quadam aula domorum mee dicti et in-
frascriti notari proprie habitationis citarum in
presenti civitate Barcinone in vico vocatoa obtule-
runt et presentarunt eidem seu per me dictum et
infrascritum notarium, secretarium et scribam
majorem predictum presentari ac publice legi pe-
tieruntt requisiverunt et fuerunt quandam in
scriptis papiri requisitionis sedula thenoris hujus-
modi: Molt bé sap vostra mercè inseratur pro hic
est [...] qua quidem pari requisitionis scedula sic
ut predicitur oblata et presentata ac de verbo ad
verbum lecta fuit per me, dictum et infrascritum
notarium, secretarium et scribam majorem [...]
tradita domino Francisco Lleonart recipienti co-
pia de eadem cum originali comprobata qua per
ipsum recepta verbo respondendo dixit que ell res-
ponent no té en son poder lo procés, còpia del
qual se li demana, sinó que aquell té lo advocat
fiscal de la capitania general, qui és lo doctor Jo-
seph Monrràs, com apar de l’albarà continuat en
lo llibre de albarans de ell responent, y que sem-
pre y quant dit doctor Monrràs li restituesca dit
procés, està prompte y aparellat de donar dita cò-
pia, obtinguda emperò primer llicència de dit 
excel·lentíssim senyor capità general o de dit tri-
bunal de la capitania general y que a ulterior
cauthela se atura lo temps de la constitució per 
a respòndrer quas quidem respontiones in calce
dicte requisitionis inseri et continuari et sine eis
hujusmodi instrumentum presentationis dicte re-
quisitionis non claudi petiit et requisivit. De qui-
bus omnibus et singulis sic actis dictis gestis et se-
quutis dicti magnificus Franciscus Vidal et Ros et
domnus David Pexo dictis respective nominibus
petierunt et requisiverunt publicum confici ins-
trumentum sibique dictis respective nominibus //
104/3r // et aliis cuya intersit dari et tradi per me,
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dictum et infrascritum secretarium et scribam
majorem, presentem que fuerunt acta Barcinone
sub anno, die, mense et loco [...] presente me dicto
et infrascrito notario, secretario et scriba supra
memorato et presentibus etiam testibus ad premis-
sa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius
continetur Molt bé sap vostra mercè senyor
Francesch Lleonart, notari y scrivà que·s diu ser
de la Capitania General, com a persona pública
que té obligació per raó de son offici donar còpia
auctèntica y fefahent, satisfet de sos salaris de tots
los actes, procehiments y processos en son poder
actitats y rebuts y que en nom de scrivà y notari
de dita Capitania y en son poder o de sos ser-
vients se han actitats y fets lo procés y procehi-
ments aserca de la aprehensió que los ministres
de la Capitania General de Catalunya feren de
una quantitat de reals de vuyt y plata obrada
atrobat en una galera de la sereníssima república
de Gènova, governada per lo capità Ypólito Ga-
llo, part dels quals procehiments ha donat trans-
llat o còpia privada al procurador de dit Gallo. Y
també molt bé sab e ignorar no pot que lo procu-
rador de dit Gallo lo ha requerit extrajudicial-
ment moltas vegades que li donàs còpia auctèn-
tica y fefahent de tots los dits procehiments y
proçés, àpocas de rebudas de la distribució de
dits reals de vuyt y plata obrada offerint-li la paga
y satisfacció de sos salaris, lo que vuy ab la present
li offereix, lo que fins vuy ha recusat fer y per lo
gran interés de dit Gallo y del síndich del Gene-
ral de Catalunya per pretèndrer contrafacció de
constitucions, los convinga dita còpia auctènti-
ca. Per lo tant, ab lo present de nou lo interpel·la
y requerexan los done y lliure còpia auctèntica y
fefahent de dits procehiments ab la brevedat po-
sible, satisfet de son iust salari, altrament li pro-
testan dels danys, interessos y gastos y de valer-se
en cas de recusació dels remeys lícits contra de
vostra mercè, requirint al notari ne lleve y conti-
nue acte de la presentació de la present.

107r Excel·lentíssima senyor.

En lo any pròxim passat de 1668 per los officials
y ministres del tribunal de la Capitania General
fou feta aprehenció de una quantitat de reals de
buit y plata obrada en una galera de la sereníssi-
ma república de Gènova que·s trobava en lo
moll o plaja de la present ciutat, governada per
lo capità Hipólito Gallo, de la qual aprehenció
pretenan, axí lo procurador de dit Gallo com los
diputats y oÿdors de comtas del present Princi-
pat de Cathalunya, haver-se contrafet a las ge-
nerals constitucions del present Principat per no
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ser dit Gallo soldat estipendiat ni allistat en las
companyias de sa magestat, que Déu guarde, ni
cosa dependent ni emergent de guerra. Dits de-
putats per medi de son síndich ab diversos reca-
dos y súplicas extrajudicials an representat al
predecessor de vostra excel·lència dita contra-
facció per a què fos servit revocar y reparar
aquella, tornant y reintegrant las cosas en lo es-
tat estava antes, y com las ditas diligèncias extra-
judicials no sian estadas suficiens per lo total y
real reparo de dita contrafacció, los dits depu-
tats y oÿdors per cumplir a las obligacions de sos
officis y jurament que tenan prestat, apar de
continuar y proseguir lo reparo de dita contra-
facció per medis judicials per los quals són ne-
cessaris lo procés y demés prosehiments fets per
dits officials de la Capitania General actitats en
poder de Francesch Llaonart, notari y scrivà
que·s diu ser de dita Capitania, y requirit una y
moltas vegadas, ha recusat y refusa donar còpia
autèntica de dits prosehiments, scusant-se ser
en poder del doctor Joseph Monrràs, asessor
que·s diu ser de dita Capitania, per tenir-los-hi
comunicats de poder del qual, havent fetas al-
gunas diligèncias fins buy no·ls ha puguts co-
brar. Per lo que los dits deputats y oÿdors del
present Principata a vostra excel·lència suplican
sia de son real servei ordenar a algun official de
vostra excel·lència que·s conferesca a la casa y
estudi de dit doctor Monrràs a effecta de cobrar
dit prosés y prosehiments y aquells pose en po-
der de dit Lleonar, al qual sia manat que, satisfet
en son congruo y condesent salari, done còpia
autèntica al dit síndich del General y procura-
dor de dit Gallob, que u rebran a singular gràcia
y mercè de vostra excel·lència.

108 A.
/1r

Moltc il·lustre senyor.

Són tants y tant excessius los treballs que han
sustengut y sustenen los jurats y singulars del
lloch de Aldover per rahó del pesat y exessiu
alojament que han tengut y tenen de present; és
a saber, sinch soldats ordinaris, un capità refor-
mat y un alferes també reformat de la compan-
yia de don Luís de Córdova, que han occasionat
a representar a vostra senyoria fos servit de me-
diar ab sa excel·lència son alívio, suposat [...] a
consideració dels grans danys y inconvenients
que podian resultar fent lo contrari, tots los dies
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ha pagat y paga dita universitat y singular 1 lliu-
ra, 3 sous en plata y té de contínuo tres soldats
effectius als quals sustenta, la qual càrrega és tan
gran y exessiva que no és possible continuar-la,
per ço que consisteix dita universitat en 30 cases
y de aquelles les 10 o més són tan pobres que en
res no ajuden ni poden ajudar a les demés y axí,
avent de continuar les demés en la dita càrrega
tan sobrada los serà forçós dexar ses cases, lo
que vindria a redundar a gran deservey de sa
magestad y no és crehible y imaginable que,
aguda consideració a la poquedad y impossibli-
tat de la dita universitat que puga caber-li tan
pesat alojament. Per tot lo que y altrament lo
síndich de la dita universitat humilment suppli-
ca a vostra senyoria sia de son servey procurar ab
los medis més proporsionats lo alívio de la dita
universitat, que a més de ser cosa de justícia ho
tindrà la dita universitat a singular mercè y grà-
cia de la mà de vostra senyoria, officio, et cetera.
Altissimus, et cetera. Bruet de Olzina.

108 D.
/2r

Diea veneris decima tertia desembris anno a Na-
tivitate Domini millesimo sexcentesimo sexagesi-
mo nono Barcinone.

Ego Josephus Rol, obtinens officium receptoris ta-
bularum foranarum collecte Bulle Barcinone
frauduum et fogagiorum Generalis Cathalonie
intus presentem civitatem Barcinone, gratis, et
cetera, constituo et ordino procuratores meos, cer-
tos, et cetera, ita quod, et cetera, vos dominam An-
nam Mariam Rol, uxorem meam, Paulum Feu,
mercatorem, et Joannem Naves, botigerium tela-
rum, omnes cives Barcinone, licet absentes, et cete-
ra et quem libet vestrum in solidum, et cetera, ad
videlicet pro me et nomine meo dictum meum of-
ficium receptoris tabularum foranarum collecte
Bulle Barcinone frauduum et fogagiorum Gene-
ralis Cathalonie, quod ego habeo et possideo cum
omnibus juribus et pertinentiis illius universis in
manibus et posse ad modum illustrium domino-
rum deputatorum et auditorum computorum
Generalis principatus Cathalonie et committa-
tum Rossilionis et Ceritanie, vel alterius cujusuis
persone seu personaliter, cui seu quibus provisio-
nem dicti mei offici pertineat et seu de his potesta-
tem habeant renunciandum et cedendum in fa-
vorem persone vobis dictis procuratoribus meis et
ciulibet vestrum in solidum benevisa dictamque
[...] admitti petendum et requirendum et [...]
supplicationes dictis ad modum illustribus  domi-
nis deputatis et auditoribus computorum ac aliis-

quibusuis personis dandam, offerendum et pre-
sentandum et pro predictis et [...] occasione et
alias quecumque instrumenta tam de dicta re-
nuntiatione quam presentatione seu presentatio-
nibus dictarum supplicationum utilia et necessa-
ria, vobisque dictis procuratoribus meis constitutis
et cuilibet vestrum benevisa fieri faciendum, pe-
tendum // 108/2v // instandum et requirendum
protestandum quoque requirendum et moven-
dum et protestatis, requisitis et monitis exadversso
respondendum, replicandum et ultra et inde que-
cumque instrumenta fieri, faciendum, instan-
dum ac requirendum et demum generaliter, et
cetera, ego erim, et cetera, promitto habere ra-
tum, et cetera, et non revocare, et cetera, sub bo-
norum et cetera, meorum et cetera, omnium obli-
gatione, et cetera, actum, et cetera. Testes sunt
Bernardus Brandia, legum professor ville Campi
Rotundi, diocesis Gerundensis, Barcinone com-
morans, et Franciscus Mora, sartor, civis dicte ci-
vitatis. In quorum alieno calamo scriptor fidem
et testimonium [...] ego Emanuel Texidor bur-
gensis Perpiniani auctoritatibus apostolica et re-
gia, notarius publicus et de [...] Barcinone, hic
me subscribo et meum appono sig+num.

110 G.
/1r

Molta il·lustre senyor.

Les universitats de les viles y llochs de Sant Bal-
diri de Llobregat, Sant Vicent dels Horts, Sant
Steve de Cervelló, Santa Coloma de Cervelló,
Sant Pere y Sant Pau del Prat, San Feliu de Llo-
bregat, Sant Joan Despí, Santa Maria de Cor-
nellà, Santa Eulària del Hospitalet, Santa Mada-
lena de Splugues y Sant Just Desvern diuen y
representen a vostra senyoria que don Joan de
Marimon, thesorer de aquest prinsipat de Ca-
thalunya, los ha ordenat y manat que en tota
puntualitat portassen en la present ciutat per
sustento dels cavalls de la guarnició de la plaça
vuyt mil tres-centsb setanta-y-sinc quintars de
palla que a rahó 4 sous quintar en que està fora-
da valen 1675, lliures dient-los que si no la
aportaven los posaria alogaments en dites viles y
llochs. Y com les dites viles y llochs de ninguna
manera puguen cumplir lo dit orde perquè
aportant tan gran número de palla quedarien
sens ella y sens poder acudir a sustentar son bes-
tiar que tenen per treballar les terres. A més que
tots los dies estan gastant la poca palla tenen en
los allogaments contínuos que tenen y trànsits
de soldats, particularment en dies passats los
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han tenguts molt grans per rahó de la mostra
general se passà en esta ciutat y vuy actualment
se troben en alguns alogaments ocasionats de
no haver cumplit lo orde de dit tesorer y lo nú-
mero dels quintars de palla de dos anys a esta
part importan dos terços més de la que antes se
acostumava aportar, lo que és ocasió que los of-
ficials que reben dita palla convertexen parta de
ella en diners, lo que és contra lo bé públich y
servey de sa magestat, que Déu guarde, pux no
servex molta part de dita palla per sustento dels
cavalls, sent axí que, segons les notícies se te-
nen, la voluntat de sa magestad és de que la pa-
lla se gasta en //110/1v // los presidis, particular-
ment en lo de Barcelona se paga del diner ve
remès assí. Y en los alogaments que vuy tenen y
han tingut los paysans han sustentat de tot lo
necessari de menjar y bèurer de sos béns propris
als soldats, sens que estos paguen ni contribues-
quen en res als patrons. Y a més de assò los offi-
cials se fan contribuir en dinés y altres coses per
les universitats, de manera que si lo sobredit se
continua es llansarà pèrdrer les dites viles y uni-
versitats, perquè és imposible puguen acudir a
tants gastos y sustentar sas casas, muller y famí-
lia. Per lo que y altrament los jurats de dites
paròquies suplican a vostra senyoria humilment
sie servit en representar a sa excel·lència sie de
son servey manar aliviar a dites paròquies de
tant gran càrrega y posar remey en dites molès-
ties, que u tindran a particular gràcia y favor de
la mà de vostra senyoria, officio, et cetera. Altis-
simus, et cetera. Stephanus Costa.

110 D.
/2r

Moltb il·lustres senyors.

A notícia dels assessors de la present casa ha pre-
vingut com vostra senyoria fou servit deliberar
als 12 de noembre propassat que per quant se
troba ab debats y gran treball de sercar los
exemplars de la casa, quant se ofereix en una
ocasió prompta y per no trobar-se ab facilitat
causa un gran perjudici a les perrogativas del
General necessitan de un epílogo y resumen de
tots los exemplars de la casa y tot lo que ha suc-
cehit des del any 1599 fins lo die de vuy y per
quant los assessors y advocat fiscal de la present
casa a les hores per aquest treball se pot pèn-
drerc han de estar ocupats en una multitut de
causas y altres negocis que a la Generalitat se
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occorren, per ço vostra senyoria delibera que sie
comès com cometian lo epilogar y resumir los
casos que an occurregut fins vuy al General po-
sant aquells deval la rúbrica que correspondran
en un llibre al doctor Lluýs València y axí ma-
teix sie fet un ceremonial per vostra senyoria
prenent primer lo jurament de bene et legaliter
se habendo et de non revelando cosa que en lo ar-
xiu trobe. Y com lo fer dit epílogo y resumen
toque privative als dits assessors de la present
casa en virtut de capítols de Cort et signanter
del capítol 8 de las Corts del any 1413 del Qua-
tre Senyals, fol 17, que disposa que los deputats
hajen de present e per avant tant solament dos
doctors o juristas, seients e de bona fama et
conciència per advocats e assidents, los quals
elegirà de present la dita cort et hajen càrrech de
vèurer, regonèixer e apuntar tots processos e al-
tres escripturas tocants lo dit General en qualse-
vol manera, y en virtut del capítol 6 del any
1599 al escrivà major de dita casa, axí que, par-
lant ab lo // 110/2v // degut decoro, no és
permès a vostra senyoria comètrer dit epílogo y
resumen al dit doctor València per las rahons
dalt ditas, com tanbé per quant està prohibit per
las Corts del any 1599, capítol 97 que los depu-
tats y oÿdors no poden fer ni crear official nou,
com ho és vuy dit doctor València anomenat
per vostra senyoria y per exercici de aquell ha
prestat jurament de bene et legaliter se habendo
et de non revelando, conforme acostuman los
demés officials de la present casa en lo ingrés de
sos officis y en las ocasions que se són offertas,
affersa extraordinaris en la present casa és estada
la observància que los senyors deputats que són
estats en estas ocasions no han anomenat perso-
nas de fora casa per los affers que se occorrian
sinó que u han comès al official a qui propia-
ment tocava la exacció del General y ministeri
d’ella, y axí mateix en lo del dret de guerra tam-
bé fou comès als officials del General a qui pro-
piament tocava y en lo any 1654, quant la taula
de Barcelona no pagave que los diners y rendas
del General, no·s depositavan en ella, los se-
nyors deputats que a les hores eran no anome-
naren depositari de ditas rendas del General a
persona forastera de fora casa que no fos official
sinó que u cometeren al regent los comptes
com a official a qui propiament tocava, confor-
meb consta en un vot fet per los assessors y ad-
vocat fiscal, lo qual està continuat en delibera-
cions del trienni 1653, en die de 11 de desembre
1654, perquè consideraren ésser gran inconve-
nient entrar personas forasteras en lo exercici de
las cosas del General qui no estaven subjectes a
visita y lo treball que vostra senyoria ha comès
fer al doctor València de regonèixer los dietaris
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a. part de ella, interlineat.
b. súplica intercalada entre els folis 110/1 i 110 del trienni
1668-1671.
c. a continuació ratllat, a les hores per aquest treball se pot
pèndrer.

a. affers, interlineat.
b. conforme...desembre 1654, interlineat al marge esquerre.



y apuntar los vots y exemplars dels negocis se
són offerts en la casa és propi dels assessors per
ser matèria concernent a justícia y intel·ligència
dels capí //tols de Cort y constitucions de Cata-
lunya y molt més proceheix en aquesta commis-
sió hont han de venir a vèurer y saber los secrets
del arxiu y de las cosas passadas, lo que coneix
vostra senyoria, pues li fa prestar jurament de
non revelando. Per ço los assessors y advocat fis-
cal moguts de la obligació los cap de mirar per
la defensa y perrogativas de sos officis represen-
tan a vostra senyoria lo perjudici que se’ls fa en
la dita nominació del doctor València per al dit
effecte y humilment suplican sie vostra senyoria
servit manar conciderar-ho y no permètrer de
que se pose dita deliberació en execussió offe-
rint-se dits assessors y advocat fiscal de fer y
pèndrer lo treball que a dit doctor València vos-
tra senyoria encomena y per a què conste de sas
diligèncias suplican dits assessors y advocat fis-
cal a vostra senyoria sie servit donar lliscència 
al escrivà majora incerteb en dietari, et cetera, of-
ficio, et cetera. Altissimus, et cetera. Monserrat,
assessor; Vilaplana, assessor, Figuerola, advocat
fiscal del General.

112r A.

Il·lustresc senyors.

Nosaltres crehem tindran vostres senyories en
memòria com als últims de octubre anaren a
eixa ciutat los síndichs del comptat de Prades,
baronia de Cabassés, comuna del Camp de Tar-
ragona y baronia d’Entença, a suplicar a vostres
senyories tinguessen a bé suplicard al excel·len-
tíssim senyor duch de Osuna, aleshores visrrey,
fos servit de donar-nos alívio en los alotjaments
per estar les viles tant canssades que no era pos-
sible continuar en tants grans gastos. Y per los
mateixos síndichs saberem com vostres senyo-
ries, usant de son ofici, donassen ambaixada a sa
excel·lència, de la qual crehem ne resultà que
los soldats se’n anaren y quedarem aliviats. Però
los dies que nos durà lo alívio foren en major
càrrech, puix en ells tinguerem de trànsits sinch
companyies en la anada y vinguda de la mostra
de Vilafranca, que és major lo gasto de una nit
de trànsit que molts dies de quartel. Y per últim
nos a vingut altre quartel de divuit soldats y un
tinent, capità que u és de un comissari general,
al qual per no poder-lo sustentar ningun patró

en sa casa per portar tant gran gasto és estat
forçós aver-nos de ajustar ab ell en donar-li casa
parada y divuit reals cada dia y als soldats si no
volem sustentar-los en la vila li avem de donar
tres sous per cada u y los portarà en altra vila,
que eixa és la desdicha que tinguen més places
mortes que vives que junt tot lo gasto se li dóna
a dit tinent tots los dies quatre lliures, deu sous
sens la assistència de la casa que és gasto consi-
derable y essent veritat que nos apar inpossible
de pagar tant cada dia pagarem mentres porem
y nos obliga en açò lo aferrar-nos de aver de
anar a sercar blat y sivada que lo donen tant
lluny que vénen a costar tant los ports com lo
que val y en les polices que donen per al blat po-
sen estes paraules «donareu blat de Oran», que
és tal que nos estimam més pèndrer divuit reals
per quartera y ells ne tindran per a tota la vida y
nosaltres patirem sempre eixes pèrdues que són
considerables. Lo continuar en tants gastos o
tenim per impossible y la impossibilitat pot cau-
sar alguna desdicha. No tenim altre refugi sinó
lo amparo de vostres senyories que com a pares
de este Principat procuraran lo remey a tant
gran dany que este y majors favors esperam de
les mans de vostres senyories a qui lo Senyor
guarde y prospere. Tivissa y desembre a 29 de
1669. Servidor(s) de vostres senyories que sa
mà besa. Los jurat(s) de la vila de Tivissa.

113 B.
/1r

Memoriala dels subiectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General de Catalunya pro-
posan a sa magestat, que Déu guarde, per lo offi-
ci de deputat local del General de la vila y col·lecta
de Puigcerdà per resíduo del corrent trienni
1668, vaccant per obtenir Joan Batista Quintà,
qui exercia aquell, lo offici de veguer de la vegue-
ria de Puigcerdà y com a official real incompati-
ble al offici de deputat local; y són las següents:
mossèn Hyacintho de Pastor, donsell;, mossèn
Francisco de Pastor, donsell; Pere Preixana,
burjès. Dat en Barcelona a IIII de janer MDCLXX.

113 Número 14.
/2r

Requesta a Ramon Mas, notari, procurador fis-
cal de la Capitania General.

Noverintb universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentesimo septuagesimo die
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a. a continuació ratllat, lleve acte de la presentació de la
present súplica y continue aquella.
b. incerte, interlineat.
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1671.
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a. memorial intercalat entre els folis 112 i 113/2 Trienni
1668-1671.
b. requesta intercalada entre els folis 113/1 i 113/4 del trien-
ni 1668-1671.



vero sabbati quarta mensis januarii intitulata
presente et ad hec vocato atque rogato me Joanne
Argila, auctoritate regia, notario publico, secre-
tarioque et scriba majori Generalis principatus
huius Catalonie principatus infrascrito et pre-
sentibus etiam Josepho Vives, manyano, et Fran-
cisco Cortada, magistro domorum civibus Barci-
none, pro testibus ad infrascrita vocatis specialiter
et assumptis magnificus Francischus Vidal et
Ros, utriusque juris doctor, civis Barcinone, sub-
rrogatus per illustres dominos deputatos, audito-
res computorum dicti Generalis, in officio sindici
eiusdem Generalis in locum et per infirmitatem
magnifici Petri Cardona etiam utriusque juris
doctoris civis Barcinone, generis sui, dictum offi-
tium sindici pro dompno Josepho de Masdovellas
deservientis delicentia dictorum dominorum do-
minorum deputatorum et auditorum computo-
rum dicto nomine constitutus personaliter coram
Raymundo Mas, nottario causidico civi Barcino-
ne, procuratori fiscali Capitanie Generalis Cata-
lonie per mortem Francisci Viader obtinentis dic-
tum officium in mense augusti 1668, personaliter
reperto in quadam aula domorum sue proprie
habitationis scitas in presenti civitate Barcinone
in vico vocato lo Regomi obtulit et presentavit ei-
dem et seu per me dictum et infrascriptum notta-
rium, secretarium et scribam majorem presen-
tum presentari ac publice legi petiit requisivit et
fecit quandam in scriptis papirii requisitionis
scedulam thenoris huiusmodi perquè vostra mer-
cè senyor Ramon Mas, inseratur, et cetera, qua
quidem papirii requisitionis scedula sich ut pre-
dicitur oblata et presentata et a dicto Raymundo
Mas, notario audita et habita pro lecta et publi-
cata copia que illius cum originali comprobata
eidem tradita et liberata illico dictus Raymun-
dus Mas, verbo respondendo, dixit quod retinebat
sibi terminum juris ad responendum de quibus
omnibus et singulis sich ut predicitur actis, dictis,
gestis et secutis dictus magnificus Franciscus Vi-
dal et Ros dicto nomine petiit et requisivit publi-
cum confici instrumentum sibi que dicto nomine
seu dictis dominis deputatis ac aliis cuiia intersit
dari et tradi per dictum et infrascritum nota-
rium. Postea autem dicto et eodem met die dictus
Raimundus Mas, dicto nomine // 113/2 // com-
parvit in domo habitationis proprie mei dicti et
infrascriti nottarii et presentibus pro testibus Jo-
sepho Sauleda et Carolo Torrent et Ribot, scripto-
re Barcinone. Miehi obtulit et presentavit quan-
dam in scriptis responsionis scedulam cujus sich
sequitur tenor responent Ramon Mas, notari y
procurador fiscal de la Capitania General, diu
que la present requesta no li pot danyar ni
compèndrer en cosa prejudicial perquè al temps
se féu la pretesa aprensió de dits reals de vuyt no
era procurador fiscal, y que axí no està obligat
en procurar se restituesca cosa alguna del que
ell no sap ni menos prosseheix dita requesta
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contra dit Mas, en lo que diu de haver contrafet
a les generals constitucions ni revocar actes al-
guns perquè, com té dit, no·s trobava procura-
dor fiscal de dita Capitania General, requerint al
notari no entrega còpia de la requesta sens esta
resposta de quibus, et cetera, que fuerunt acta
Barcinone sub anno, die, mense et loco predictis,
presente me dicto et infrascrito nottario, secreta-
rioque et scribe majore supra memorato et presen-
tibus etiam testibus supre nominatis respective ad
premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut su-
perius continetur: Perquè vostra mercè senyor
Ramon Mas, com ha procurador fiscal de la Ca-
pitania General, ignorància al·legar no puga, se
notifica com en lo mes de agost o altres mes cert
temps del any 1668 Fransesch Viader que usave
lo offici de procurador fiscal que vostra mercè té
de dita Capitania, instà als officials de aquella
fessen aprensió de una quantitat de reals de vuyt
y plata obrada, que·s trobaren en la galera de la
sereníssima república de Gènova en lo moll ho
playa del mar de la present ciutat, governada per
lo capità Hypólito Gallo, y com lo tribunal de
dita Capitania no tinga jurisdicció en dit cas per
no ser dit Gallo soldat allistat ni stipendiat en las
companyias de guerra de sa magestat, que Déu
guarde, ni altrament cosa dependent de guerra
que pogués donar jurisdicció a dita Capitania,
encontra las generals constitucions de Catha-
lunya en particular ab la constitució 7, títol «De
offici de alcaits, capità de gent de guerra». Per
tant, lo síndich del General a vostra mercè una,
dos y tres vegadas requereix, revoque y anul·le
dita ap(r)ensió y demés prossehiments com ha
fets contra las generals constitucions de Catha-
lunya y que procure que dit diner de reals de
vuyt y plata obrada se entregue al dit Gallo o a
qui specte, altrament protesta prossehir contra
de vostra mercè com ha violador de las generals
constitucions de Cathalunya, requerint a vos
notari ne lleveu acta.

113 Número 15.
/4r

Requesta a Joan Ossió, alguazil extraordinari de
la Capitania General.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentesimo septuagesimo, die
vero sabbati quarta mensis januarii, intitulata
presente et ad hec vocato atque rogato me Joanne
Argila, auctoritate regia notario publico, secre-
tario que et scriba majori Generalis huius Cata-
lonie principatus infrascrito, et presentibus etiam
Michaelli Puig, cauponi cive Barcinone, et Carolo
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Torrent et Ribot, scriptore Barcinone, pro testibus
ad infrascrita vocatis specialiter et assumptis mag-
nificus Franciscus Vidal et Ros, utriusque juris
doctor civis Barcinone subrogatus, per illustres
dominos deputatos et auditores computorum dicti
Generalis in officio sindici eiusdem Generalis 
in locum et per infirmitatem magnifici Petri
Cardona etiam [...] civis Barcinone generis sui
dictum offitium sindici pro dompno Josepho de
Masdeovellas deservientis de licentia dictorum
dominorum deputatorum et auditorum compu-
torum dicto nomine constitutus personaliter co-
ram Joanni Ossió, alguatzirio Capitanie Genera-
lis Catalonie, civi Barcinone, personaliter reperto
in quadam aula domorum sue proprie habitatio-
nis scitis extra menia circa littora maris et extra
portal e vocatum del Mar, presentis civitatis ob-
tulit et presentavit eidem, et seu per me dictum et
infrascritum notarium, secretarium et scribam
majorem predictus presentari ac publice legi pe-
tiit requisivit et fecit quandam in scriptis papirii
requisitionis sedulam thenoris huismodi molt bé
sab vostra mercè senyor Joan Ossió, aguazil in-
seratur, et cetera qua quidem papirii requisitio-
nis scedula sich ut predicitur oblata et presentata
et a dicto Joanni Ossio, alguatzirio predicto, au-
dita et habita pro lecta et publica copia que illius
cum originali comprobata eidem tradita et libe-
rata illico dictus Joannes Ossio, verbo respondendo,
dixit quod retinebat sibi tempus constitutionis ad
respondendum et non [...] papirii requisitionis
sedulam aceptare quin prius a suo advocato fisca-
li obtenta sit licentia, de quibus omnibus et singu-
lis sich ut predicitur actis, dictis, gestis et secutis
dictus magnificus Franciscus Vidal et Ros dicto
nomine petiit et requisivit publicum confici ins-
trumentum sibique dicto nomine seu dictis domi-
nis deputatis ad aliis cuiia intersit dari et tradi
per me dictum et infrascritum notarium. Postea
autem dicto et eodem met die dictus Joannes Ossio
dicto // 113/4v // nomine comparvit in domo ha-
bitationis proprie mei dicti et infrascriti notarii
et presentibus pro testibus Josepho Sauleda et Ca-
rolo Torrent et Ribot, scriptore Barcinone, miehi
obtuli et presentavit quandam in scriptis respon-
sionis sedulam cuius sich sequitur thenor Respo-
nent Joan Ossió, aguazil extraordinari de la Ca-
pitania General, ab una requesta ho protesta se
li és presentada, instant lo síndich del General
de Catalunya, diu y respon que en lo fet que
conté y reffereix dita requesta no obra cosa al-
guna ni féu més que sola assistència per orde del
excel·lentíssim senyor capità general que aleso-
res era. Y axí no féu la pretesa aprensió ni en son
poder té ni ha tingut la pretesa moneda ni plata
obrada, y que no entén que ab dita assistència
contravingués ni contrafés a constitució alguna,
puix aquella sols féu per obehir al orde del se-
nyor capità general, son superior, y que axí no
té ningun acte que revocar, y que en quant en

alguna cosa agués contrafet, lo que no creu, y
estigués en sa mà, y degués revocar acte algú,
està prompte a fer-o, conforme sia de justícia,
requerint a vosta mercè continue al peu de dita
requesta la present resposta y que no done cò-
pia de la una sens l’altre, de quibus, et cetera, que
fuerunt acta Barcinone, sub anno, die, mense et
loco predictis, presente me dicto et infrascrito no-
tario, secretarioque et scriba majore supra memo-
rato et presentibus etiam testibus supranominatis
respective ad premissa vocatis specialiter et as-
sumptis pro ut superius continetur: // 113/5r //
Molt bé sap (e ignorar no pot) senyor Joan Os-
sió, aguazil extraordinari de la Capitania Gene-
ral, com en lo mes de agost, o altre mes verda-
der temps del any 1668, féu aprensió en dit nom
de una quantitat de reals de vuit y plata obrada
que·s trobaren en la galera de la sereníssima re-
pública de Gènova, en lo moll ho playa del mar
de la present ciutat, governada per lo capità Hi-
pólito Gallo, y com dit capità Gallo no fos ni sia
soldat allistat en les companyas de guerra de sa
magestat, que Déu guarde, ni altrament cosa
dependent de guerra que pogués donar juris-
dicció a dita capitania, dita aprensió encontra ab
las generals constitucions de Cathalunya, en
particular ab la constitució 7, títol «De offici de
alcaits y gent de guerra». Per lo tant, requereix a
vostra mercè lo síndich del General, revoque y
anulle dita aprensió y demés prossehiments com
ha fets contra las generals constitucions de Ca-
talunya y restituesca los dits reals de vuyt y plata
obrada al dit Gallo o a qui se especte, altrament
protesta contra sa persona y béns de prossehir
per los remeys ordenats per constitucions de
Catalunya, lo qual li requereix per una, dos y
tres vegadas de prossehir contra vostra mercè
com a contrafacient a ditas constitucions, re-
querint al notari ne lleve acte.

113 Número 16.
/6r

Requesta a Ramon Mas, notari, procurador fis-
cal de la capitania general.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentesimo septuagesimo die
vero jovis nona mensis januarii intitulata pre-
sente et ad hec vocato atque rogato me Carolo Tor-
rent et Ribot, scriptore Barcinone, vice et loco Jo-
annis Argila, auctoritate regia nottarii publici
secretariique et scriba majoris Generalis princi-
patus Catalonie infrascrito et presentibus etiam
Josepho Vives, manyano civi Barcinone, et Micha-
elle Sitjar, juvene manyano Barcinone habitato-
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ris pro testibus ad infascrita vocatis specialiter et
assumptis magnificus Petrus Cardona, utriusque
juris doctor civis Barcinone, sindicus Generalis
Catalonie dictum offitium sindici exercens vice
et loco dompni Josephi de Masdovellas dicti Gene-
ralis Catalonie sindici de licentia illustrium do-
minorum deputatorum auditorum que computo-
rum dicti Generalis, dicto nomine constitutus
personaliter coram Raymundo Mas, notario cau-
sidico civi Barcinone, procuratori fiscali capita-
nie generalis Catalonie per mortem Francisci
Viader abtinentis dictum officium fine mense
augusti 1668, personaliter reperto in quadam
aula domorum sue proprie habitationis scitas in
presenti civitate Barcinone in vico vocato del Re-
gomi obtulit et presentavit et seu per me dictum
Carolum Torrent et Ribot, scriptorem, loco dicti
Joannis Argila notarii, secretarii et scribe majo-
ris presenti presentari ac publice legi petiit requi-
sivit et fecit quandam in scriptis papirii requisi-
tionis scedulam thenoris huiusmodi molt bé sab
vostra mercè senyor Ramon Mas, inseratur, et
cetera, qua quidem papirii requisitionis scedula
sich ut predicitur oblata et presentata et a dicto
Raymundo Mas, notario audita et habita pro
lecta et publicata copia que illius cum originali
comprobata eidem tradita et liberata illico dictus
Raymundus Mas, verbo respondendo, dixit quod
retinebat sibi terminum juris ad responendum de
quibus omnibus et singulis sich ut predicitur ac-
tis, dictis, gestis et secutis dictus magnificus Pe-
trus Cardona dicto nomine petiit et requisivit
publicum confici instrumentum sibi que dicto
nomine seu dictis dominis deputatis ac aliis cuiia
intersit dari et tradi per dictum et infrascritum
notario. Postea autem die decima nona predicto-
rum mensis et anni dictus Raymundus Mas dicto
nomine constitutus personaliter in aula regia
presentis Catalonie principatus presentibus pro
testibus Mariano Ros et Raphaelle Pelegri, scrip-
toribus Barcinone, miehi dicto Carolo Torrent et
Ribot nomine prefato, obtulit et presentavit
quandam in scriptis responsionis scedulam cuius
sich sequitur thenor responent Ramon Mas, no-
tari y procurador fiscal de la capitania general, a
la present requesta, diu que lo antecessor en dit
offici no·l pot haver obligat al que aquell ha fet
en son temps y que axí no entén haver contrafet
cosa alguna contra las generals constitucions de
Catalunya, ni tal ànimo té de contrafer tals
constitucions de Catalunya, per lo que protesta
dit Mas contra de vostra mercè y del molt il·lus-
tre consistori, y en cada hu en particular de tots
danys li podan causar y del agravi ab 200 lliures
de plata per rahó de la dita requesta, requerint
al notari no done còpia de aquella sens incerta al
peu de la present requesta de quibus, et cetera,
que fuerunt acta Barcinone sub anno, diebus,
mense et loco predictis respective presente me dicto
Carolo Torrent et Ribot, vice et loco notario et
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scribe majoris subscripti et presentibus etiam tes-
tibus supra nominatis respective ad premissa va-
catis specialiter et assumptis pro ut superius conti-
netur: // 113/7r // Molt bé sab vostra mercè
senyor Ramon Mas, procurador fiscal que·s diu
de la capitania general, com ab altre requesta se
li ha notificat com lo quòndam Francesch Via-
der, procurador fiscal de dita capitania, prede-
cessor immediat de vostra mercè en dit offici en
lo mes de agost de 1668 avia instat una apre-
hensió de serta quantitat de reals de vuyt y plata
obrada que·s trobava en lo moll o platja del mar
en una galera de la sereníssima república de Gè-
nova, governada per lo capità Hipólito Gallo,
que per no ser lo dit Gallo soldat allistat de guer-
ra en las companyias de sa magestat, que Déu
guarde, ni cosa dependent de guerra, la dita ca-
pitania no tenia ninguna jurisdicció per a fer
dita aprehenció, y axí que era contra la constitu-
ció 7 del títol «De offici de alcayts, capitans y al-
tre gent de guerra» en lo volumen de les Cons-
titucions de Catalunya y axí que dita aprehenció
era manifesta contrafacció, requerint-lo per
rahó de dit son offici, revocàs aquella conforme
en dita primera requesta està espesificat y ara
per constituir-lo en major mora lo síndich del
General segona vegada li requereix lo mateix
perquè revoque y anul·le dita instància y fassa
restituir lo que dit Viader, son predecessor, aurà
rebut, altrament li protesta de procehir contra
vostra mercè com a violador y rompedor de les
generals constitucions de Catalunya, valent-se
dels remeys de aquelles, requerint al notari ne
lleve acte.

113 Número 17.
/8r

Requesta a Joan Ossió, alguazil de la capitania
general.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentesimo septuagessimo die
vero jovis nona mensis januarii intitulata pre-
sente et ad hec vocato atque rogato me Carolo Tor-
rent et Ribot, scriptore Barcinone, vice et loco Jo-
annis Argila, auctoritate regia nottarii publici
secretariique et scribe majoris Generalis princi-
patus Catalonie infrascrito et presentibus etiam
Antonio Vilar et Antonio Portell, brassevii civi-
bus Barcinone pro testibus ad infrascripta vocatis
specialiter et assumptis magnificus Petrus Cardo-
na, utriusque juris doctor civis Barcinone sindi-
cus Generalis Catalonie dictum offitium sindici
exercens vice et loco dompni Josephi de Masdove-
llas dicti Generalis Catalonie sindici de licentia
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illustrium dominorum deputatorum auditorum
que computorum dicti Generalis dicto nomine
constitutus personaliter coram Marianna Ossio,
uxore Joannis Ossio, alguatzirii Capitanie Gene-
ralis Catalonie personaliter reperta in domo ha-
bitationis dicti viri sui scita extra portale voca-
tum del Mar, circa maris presentis civitatis
eidem propter absentiam dicti Joannis Ossio viri
sui obtulit et presentavit et seu per me dictum
Carolum Torrent et Ribot, scriptorem, loco dicti
Joannis Argila, notarii, secretarii et scribe majo-
ris predicti presentari ac publice legi petiit, requi-
sivit et fecit quandam in scriptis papirii requisi-
tionis scedulam thenoris huiusmodi: Molt bé sap
vostra mercè y ignorar no pot senyor Joan Os-
sió inseratur et cetera, qua quidem papirii requi-
sitionis scedula sich ut predicitur oblata, lecta et
presentata et a dicta Marianna Ossio per absen-
tiam dicti Joannis Ossio, viri, sui audita copia
que illius cum originali comprobata eidem tradi-
ta et liberata illico dicta Marianna Ossio, verbo
respondendo, dixit quod retinebat sibi termi-
nuum jurit ad respondendum de quibus omnibus
et singulis sich ut predicitur actis, dictis, gestis et
secutis dictus magnificus Petrus //113/8v // Car-
dona dicto nomine petiit et requisivit publicum
confici instrumentum sibique dicto nomine seu
dictis dominis deputatis ac aliis cuia intersit dari
et tradi per dictum et infrascritum nottarium
que fuerunt acta Barcinone sub anno, die, mense
et loco predictis presentibus testibus supradicti ad
premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut su-
perius continetur // 113/9r // Molt bé sap vostra
mercè y ignorar no pot senyor Joan Osió, al-
guasil extraordinari, que·s diu ésser de la Capi-
tania General de Catalunya, com ab altre re-
questa se li ha notificat com aquella aprehenció
de certa quantitat de reals de vuyt y plata obrada
que·s trobava en lo moll o platja del mar de la
present ciutat en una galera de la sereníssima re-
pública de Gènova, governada per lo capità Hi-
pólito Gallo, que per no ser lo dit Gallo soldat
stipendiat en las companyias de guerra de sa
magestat, que Déu guarde, ni cosa de guerra no
tenia vostra mercè en dit nom ninguna jurisdic-
ció per a fer-o y axí que encontrave ab la consti-
tució 7 del títol «De offici de alcayts, capitans y
altre gent de guerra» en lo volumen de les gene-
rals constitucions per a què revocàs dita contra-
facsió y restituir lo rebut a qui de dret se divia de
restituir conforme en dita primera requesta més
llargament està espesificat, y ara ab la present
per constituir-lo en major mora y negligència
requereix y interpel·la lo matex altrament lo sín-
dich del General li reprotesta de proceir contra
de vostra mercè com a violador de les generals
constitucions de Catalunya per los remeys orde-
nats per dites constitucions, requerint al notari
ne lleve acte.

114 Número 18.
/1r

Requesta a Ramon Mas.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentesimo septuagessimo die
vero lune decima tertia mensis januarii intitula-
ta presente et ad hec vocato atque rogato me Ca-
rolo Torrent et Ribot, scriptore Barcinone, vice et
loco Joannis Argila, auctoritate regia nottarii
publici secretariique et scribe majoris Generalis
principatus Catalonie infrascrito et presentibus
etiam dompno Bernardo Rexach, alguatzirio re-
gio et Barcinone populato, et Augustino Clausa-
das regio portario cive Barcinone, pro testibus ad
infravocatis specialiter et assumptis magnificus
Petrus Cardona, utriusque juris doctor civis Bar-
cinone, sindicus Generalis Catalonie dictum offi-
tium sindici exercens vice et loco domni Josephi de
Masdeovellas dicti Generalis Catalonie sindici de
licentia illustrium dominorum deputatorum au-
ditorumque computorum dicti Generalis dicto
nomine constitutus personaliter coram Raimun-
do Mas, notario causidico civi Barcinone procu-
ratori fiscali Capitanie Generalis Catalonie, per
mortem Francisci Viader obtinentis dictum offi-
tium in mense augusti 1668, personaliter reperto
in aula regia principatus Catalonie eidem obtu-
lit et presentavit et seu per me dictum Carolum
Torrent et Ribot scriptorem loco dicti Joannis Ar-
gila, notarii, secretarii et scribe majoris presenti
presentari ac publice legi petiit requisivit et fecit
quandam in scriptis papirii requisionis scedulam
thenoris huiusmoi Molt bé sap vostra mercè se-
nyor Ramon Mas, inseratur et cetera, qua qui-
dem papirii requisitionis scedula sich ut predici-
tur oblata et presentata et a dicto Raimundo
Mas, nottario audita et habita pro lecta et publi-
cata copia que illius cum originali comprobata
eidem tradita et liberata illico dictus Raimun-
dus Mas, verbo respondendo, dixit que a la sobre-
dita requesta respon lo que ha respost en la se-
gona requesta a ell presentada, requerintb que
aquella sia continuada al peu de la present, la
qual és del thenor següent: Responent Ramon
Mas, notari y procurador fiscal de la Capitania
General, a la present requesta diu que lo ante-
cessor en dit offici no·l pot haver obligat al que
aquell ha fet en son temps y que axí no entén
haver contrafet cosa alguna contra las generals
constitucions de Catalunya, ni tal ànimo té de
contrafer tals constitucions, per lo que protesta
dit Mas contra vostra mercè y del molt il·lustre
consistori y en cada hu en particular de tots
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danys li podan causar y del agravi ab dos-centas
lliuras de plata per rahó de la dita requesta, re-
querint al notari no done còpia de aquella sens
incerta al peu de la present requesta de quibus
omnibus et singulis sich ut predicitur actis dictis
gestis et secutis dictus magnificus Petrus Cardo-
na dicto nomine verbo petiit et requisivit publi-
cum confici instrumentum sibique dicto nomine
seu dictis dominis deputatis ac aliis cuia intersit
dari et tradi per dictum et infrascritum nota-
rium que fuerunt acta Barcinone sub anno, die,
mense et loco predictis, presente me dicto Carolo
Torrent et Ribot dicto nomine et presentibus
etiam estibus supradictis ad predicta vocatis spe-
cialiter et assumptis pro ut superius continetur //
114/2r // Molt bé sap vostra mercè senyor Ra-
mon Mas, procurador fiscal que·s diu ésser de la
Capitania General, com ab primera y segona re-
questa se ha notificat y fet a saber com en lo mes
de agost 1668 Fransesch Viader, quòndam,
procurador fiscal que fou de dita Capitania, im-
mediat per lo assessor de vostra mercè en dit of-
fici instà una aprehenció de certs reals de vuyt y
plata obrada que·fou atrobada en la galera de la
sereníssima república de Gènova, governada per
Hipólito Gallo, que·s trobava en lo moll o plat-
ja de mar de la present ciutat, requerint a vostra
mercè que revocàs y fes revocar dita instància y
procehiments y restituís lo diner havia rebut a
qui de dret specta, per ço que dita Capitania Ge-
neral no era jutge competent ni tenia jurisdicció
en dit fet per no ésser dit Gallo soldat estipen-
diat en las companyias de guerra dels tercios de
sa magestat, que Déu guarde, ni fet dependent
de guerra, axí que era contra la constitució 7, tí-
tol «De offici de alcayts, capitans y altre gent de
guerra» en las constitucions de Catalunya; y
com no hage complit al sobredit com tenia obli-
gació, per lo tant, per constituir-lo en major
mora terçera vegada ab la present lo interpel·la y
requereix, lo mateix perquè revoque dita ins-
tància y restituesca lo diner a qui de dret se es-
pecta, altrament protesta de proceir contra de
vostra mercè y sos béns com a violador y rom-
pedor de las generals constitucions de Catalu-
nya per los remeys ordenats en ditas constitu-
cions expresats. Requirens notario, et cetera.

114 Número 19.
/3r

Requesta a Joan Ossió

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentesimo septuagessimo die
vero lune decima tertia mensis januarii intitula-
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ta presente et ad hec vocato atque rogato me Ca-
rolo Torrent et Ribot, scriptore Barcinone, vice et
loco Joannis Argila, auctoritate regia nottarii
publici secretariique et scribe majoris Generalis
principatus Catalonie infrascrito et presentibus
etiam Stephano Banus et Gaspare Gener, presbi-
teris, sedis Barcinone benefitiatis, pro testibus ad
infrascrita vocatis specialiter et assumptis mag-
nificus Petrus Cardona, utriusque juris doctor
civis Barcinone sindicus Generalis Catalonie dic-
tum offitium sindici exercens vice et loco dompni
Josephi de Masdovellas dicti Generalis Catalonie
sindici de licentia illustrium dominorum depu-
tatorum auditorum que computorum dicti Ge-
neralis dicto nomine constitutus personaliter co-
ram Marianna Ossio, uxore Joannis Ossio,
alguatzirii capitanie generalis Catalonie, perso-
naliter reperta in domo habitationis dicti viri sui
scita extra portale vocatum del Mar, circa littus
maris presentis civitatis eidem propter absentiam
dicti Joannis Ossio viri sui obtulit et presentavit
et seu per me dictum Carolum Torrent et Ribot,
scriptorem, loco dicti Joannis Argila, notarii, se-
cretarii et scribe majoris predicti presentari ac
publice legi petiit requisivit et fecit quandam in
scriptis papirii requisitionis scedulam thenoris
huiusmodi Molt bé sap vostra mercè e ignorar
no pot senyor Joan Ossió inseratur et cetera,
qua quidem papirii requisitionis scedula sich ut
predicitur oblata, lecta et presentata et a dicta
Marianna Ossio per absentiam dicti Joannis Os-
sio, viri mei, sui audita copia que illius cum ori-
ginali comprobata eidem tradita et liberata illi-
co dicta Marianna Ossio, verbo respondendo, dixit
que ella no y sab cosa, que envenint son marit ja
la y donarà la còpia, de quibus omnibus et singu-
lis sich ut predicitur actis dictis gestis et secutis
dictus magnificus Petrus Cardona dicto nomine
petiit et requisivit publicum confici instrumen-
tum sibique dicto nomine seu dictis dominis de-
putatis ac aliis cuia intersit dari et tradi per dic-
tum et infrascritum nottarium que fuerunt //
114/3v // acta Barcinone sub anno, die, mense et
loco predictis presente me dicto Carolo Torrent et
Ribot dicto nomine et presentibus etiam testibus
supradictis ad predicta vocatis specialiter et as-
sumptis pro ut superius continetur // 114/4r //
Molt bé sap vostra mercè e ignorar no pot se-
nyor Joan Osió, alguasil extraordinari que·s diu
ésser de la Capitania General de Catalunya, com
en lo mes de agost de 1668 vostra mercè féu
aprehenció de una quantitat de reals de vuyt y
plata obrada que·s trobava en una galera de la
sereníssima república de Gènova en lo moll o
platja de mar de la present ciutat, governada per
lo capità Hipólito Gallo, lo qual per no ésser
soldat llistat estipendiat dels tercios de sa mages-
tat, que Déu guarde, ni ésser cosa dependent de
guerra, vostra mercè en dit nom no podia fer
dita aprehenció per no competir jurisdicció al-
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guna a dita Capitania y axí encontrar ab la cons-
titució 7, títol «De offici de alcayts y gent de
guerra» y com vostra mercè no hage revocat ni
restituit lo sobradit per constituir-lo en major
mora ab la present tercera vegada lo síndich del
General lo requereix y interpel·la, casse, revoque
y anul·le dits procehiments y restituesca lo rebut
a qui de dret especta, altrament protesta de pro-
ceir contra de vostra mercè y sos béns com a
violador de las generals constitucions de Cata-
lunya per los remeys ordenats ab ditas constitu-
cions. Requirens notarium, et cetera.

114 A.
/5r

Concòrdiaa feta entre los molt il·lustres consis-
toris dels senyors deputats de Cathalunya y los
senyors concellers de la present ciutat de Barce-
lona a 7 de juliol 1607.

Primo, los senyors deputats a costas y despesas
del General se obligan a posar totas las aiguas de
las fonts suas fins a posar-las en la canonada de
las fonts de la ciutat.

2. Se obligan a fer fabricar una caseta un poch
abans de la canonada de la ciutat a gastos del
General ab sa porta, pany y dos claus.

3. Se obligan a fer altre caseta allí a hont la ciu-
tat donarà la aygua a la Deputació, la qual tam-
bé se ha de tancar ab sa porta y dos claus, ab
pacte y condició que la aygua que entrarà dins
dita caseta pugan pèndrer la meitat d’ella allà a
hont los aparexerà com actualment servex per la
casa de la Deputació a sos gastos.

Y los molt il·lustres senyors concellers se obliga-
ren en donar, com a les hores en effecte dona-
ren, la meitat de la aygua que de la font o fonts
de dits senyors deputats serà entrada en la cano-
nada de la ciutat, ço és, sy serà una teula los ne
ajen de donar dits senyors concellers mitja teula
y sy serà més o menys al respecte la meitat ab los
pactes, modo y forma sobredits. Totas las quals
cosas se obligaren las dos parts reciprocament a
tenir y cumplir conforme més llargament en
dita concòrdia se conté.

Per part del molt il·lustre concistori dels senyors
deputats se ha cumplit en tot lo que en dita
concòrdia prometeren, ara falta que los molt
il·lustres senyors concellers manen fer venir dita
aygua tocant a la Deputació en la dita casa de la
Deputació, conforme antes en temps passat venia.

114 D.
/6r

Molta il·lustres senyors.

Ab particular gust dispensam al doctor Olaguer
Montserrat, ardiaca major y canonge d’esta iglé-
sia y assessor de vostra senyoria, sa vinguda al
Capítol General de Sant Fructuós y li concedim
la presència per a fer aquest any los fruyts de son
canonicat, attenent los motius que vostra se-
nyoria nos proposa. Asegurant a vostra senyoria
que en totas ocasions nos trobarà disposats a
dar-li gust. Nostre senyor a vostra senyoria
guarde llarchs anys. Tarragona y jener 13 de
1670.

Lo canonge Joseph Blanch, lo doctor Joan Mar-
tí Perelló. De vostra senyoria affactuossíssims
servidors y capellans que ses mans besen. Los ca-
nonges y Capítol de la Santa Metropolitana Iglé-
sia de Tarragona. Gaspar de Casals, secretari.

Als il·lustres senyors diputats de Catalunya.

115 E.
/1r

Excel·lentíssimb senyor.

En lo any 1668, essent lloctinent y capità gene-
ral de sa magestat, que Déu guarde, en lo pre-
sent principat de Catalunya lo excel·lentíssim
senyor duch de Osuna, predecessor inmediat de
vostra excel·lència, per los officials de dita Capi-
tania fou feta aprehenció de una quantitat de re-
als de vuyt y plata obrada atrobada en la galera
de la sereníssima república de Gènova, qu·es
trobava en lo moll o plaja de mar de la present
ciutat, governada per lo capità Hipólito Gallo, y
per part dels deputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya per medi del síndich de la
Generalitat foren presentades diversas súplicas y
recados extrajudicials, significant-li dita apre-
henció encontrava ab la constitució 7 del títol
«De alcayts, capitans y altre gent de guerra», ab
la qual la magestat cesàrea del emperador don
Carlos en la Cort segona de Monsó en lo any
1534, capítol 2, fou servit statuir y ordenar ab
loació y aprobació de la Cort que los capitans de
guerra, axí generals com particulars, no usassen
ni usar puguessen de jurisdicció alguna sinó en
quant de dret y per constitucions del present
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Principat los era permès y que per no ésser dit
Gallo soldat estipendiat en las companyias de sa
magestat ni lo fet tocant a guerra, fora dels
quals casos dit capità general és jutja incompe-
tent y sens jurisdicció y per consegüent dita
aprehençió encontra ab dita constitució y altres
aplicables, de la qual aprehenció també se infe-
reix éser estat dit Gallo espoliat de la posessió de
dits reals de vuyt y plata obrada sens cognisició
de causa legítima, suposada dita enconpetència
y tant quant se tardaria en reintegrar al dit Gallo
en la pocessió tenia de dits reals de vuyt y plata
obrada encontraria ab la constitució quarta, tí-
tol «De violència y restitució de despullats», en
la qual lo sereníssim // 115/1v // rey Pere segon
en la Cort de Barcelona, any 1283, capítol 24,
fou servit ordenar ab las paraulas següents «Nos
o officials nostres no despullen a algú o alguns
de qualque condició o estament sian sens cone-
xensa de causa de posessió o guaix de aquellas
cosas que tinga o poseesca o guaix. E si algú o
alguns contra dita forma auran despullats sigan
integrament restituits, salvat lo dret de la pro-
prietat»; y encara que dit excel·lentíssim senyor
duch de Osuna fos estat servit ab dos papers en-
viats a dits deputats y oÿdors offerir no tràurer
en exemplar lo dit cas en esdevenidor y en lo dit
fet obrar lo que sa magestat li ordenaria com li
tenia consultat, y en altra paper dar com a
nul·los los procehiments fets per dita Capitania
General entregant dit paper a dits deputats per
medi de Anton Reart, secretari de la província, y
com per dits recados, súplicas y papers no·s fos
seguit la actual y real restitució y revocació con-
forme los predecessors de sa excel·lència avian
acostumat fer en semblants casos, fent aquellas
ab actes públichs ni haver asignat jutja compe-
tent ni haver-se depositat los dits reals de vuyt y
plata obrada en poder del noble regent la real
tesoreria, conforma lo orde expresat en lo privi-
legi real de sa lloctinència, y axí las ditas cosas
no ser estades realment reintegrades y restituï-
des en lo estat se trobaven ans de dita aprehen-
ció y per medi del síndich de la Generalitat ab
differents requestas se ha requerit als officials de
dita Capitania, notificant-los dita contrafacció y
per part dels officials no se aja seguida revocació
ni dit excel·lentíssim senyor duch de Osuna en
dit nom aja revocat dits procehiments ab acte
públich ni manar reintegrar las cosas en lo pri-
mer estat estavan segons per generals constitu-
cions de Catalunya està ordenat, particularment
per la constitució 11, comensant «Poch valdria»
// y altres aplicables, títol «De observar consti-
tucions» en lo volumen de las Generals Consti-
tucions. Y los dits deputats y oÿdors de dits pro-
cehiments y scripturas no ajan conseguit lo total
reparo de dita contrafacció, volent cumplir a la
obligació de sos officis, jurament tenen prestat 
y sentència de excomunicació tenen oÿda y 
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ajan discorreguts los terminis prefigits en dita
constitució «Poch valdria» y altres aplicables, 
a las quals no podan ser prejudicats per actes
contraris per a revocar dita contrafacció o firmar
lo dupte que permet dita constitució «Poch 
valdria», la qual en aquest cas y en aquestos tèr-
mens dóna legítima istància a dits deputats y 
oÿdors en nom dels quals lo síndich de la Gene-
ralitat a vostra excel·lència y real audiència pro-
posa y firma dit dupte, segons lo tenor de dita
constitució «Poch valdria», suplicant a vostra
excel·lència com a lloctinent general de sa ma-
gestat sia de son real servey, segons serie de dita
constitució «Poch valdria» y altres aplicables,
manar declarar dita aprehenció de reals de vuyt
y plata obrada feta per los ministres de dita Ca-
pitania General encontrar ab los usatges, consti-
tucions y stils del present Principat y per conse-
güent ésser revocats dits procehiments y tot lo
seguit ésser tornat al primer estat y dit excel·len-
tíssim duch de Osuna en nom dit de capità ge-
neral y demés officials de dita Capitania haver
contrafet a dites constitucions y haver de resti-
tuir dits reals de vuyt y plata obrada a dit Gallo o
a qui de dret se expecta, junt ab los danys y gas-
tos, y lo noble don Pedro de Amigant y Miquel
Calderó, doctors en drets y officials de dita Ca-
pitania, Fransesch Lleonart, notari y scrivà de
aquella, y Miquel Salvador, receptor de dita Ca-
pitania y altres officials que entrevingueren en
dita apprensió haver incorregut ipso facto en //
las penas en dita constitució «Poch valdria» y
haver de ser aquells executats, conforme expres-
sament se troba disposat en dita constitució, y
per dit effecte presenta lo procés y demés pro-
cehiments en quant per dita Generalitat fan y
no altrament, en los quals més llargament estan
ditas cosas spesificades y la present causa ésser
comesa al molt reverent canceller, lo qual, se-
gons la forma de dita constitució y altres aplica-
bles sobra ditas cosas, declare y justícia adminis-
tre non solum dicto sed alio omni et loqunque
meliore modo, officio, et cetera. Figuerola, advo-
cat fiscal del General de Catalunya.

116 A.
/1r

La reynaa governadora.

Ilustre duque de Sesa, Soma y Baena, primo, mi
lugarteniente y capitán general en 21 de agosto
del año pasado mandé escribir al duque de Osu-
na y de Uçeda, vuestro anteçesor en esos cargos, a
instancia de los dipputados de ese Principado la
carta de tenor siguiente: «La reyna governadora.
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Ilustre duque de Osuna y de Uçeda, primo, mi
lugarteniente y capitán general, en nombre de los
dipputados de ese Principado y condados se me
han presentado la carta y memoriales de que se os
remiten copias con esta en que refieren que, según
constituziones, se deve cometer en segunda ins-
tancia a uno o más ministros de la Real Audien-
cia la causa entre los tutores y curadores de los hi-
jos de don Miguel Ramon de una parte y de doña
Juana Verardo y Santa Ágata de otra y no a ases-
sor de la capitanía general, asimismo refieren las
instançias que han hecho para que se reboque el
pregón que hizisteis publicar en 31 de enero deste
año sobre la prohibiçión, delaçión, de pistolas en
quanto a que los militares no pueden ser condena-
dos en penas pecuniarias, conforme un previlegio
del señor rey don Fernando, supplicándome man-
de se reboquen estos pregones y comisión de dicha
causa assí por lo referido como por lo demás, que
veréis representan en dichos memoriales y carta y
antes de tomar resoluzión ha parecido encargar y
mandaros que, comunicándolo con esa Real Au-
diencia, me avisséis de lo que ay y ha pasado en
ambas cosas y de lo que a bos y a los ministros de
ella se offreçiere y pareçiere para que con vista de
todo tome la resoluzión que convenga. Dado en
Madrid a XXI de agosto MDCLXIX. Yo la reyna.
Don Didacus de Sada, secretarius. Con las señales
del consejo». Y porque hasta aora no a havido res-
puesta sobre ésta del duque y haçen instanzias los
dipputados por la resoluzión ha parecido encargar
y mandaros que en la conformidad que en dicha
orden se dispone lo executéis. Dado en Madrid a
XVII de enero MDCLXX.

Yo la reyna.

Don Didacus de Sada, secretarius.

Al virrey de Cataluña.

117 B.
/2r

Laa interposiçión que haçe vuestra señoría a ins-
tançia de los administradores del Hospital Gene-
ral de essa ciudad sobre lo que le estan debiendo
los de Teruel admite mi affecto con desseo de que
se logre mui a satisfaçión del Hospital, para lo
cual se haçen las diligençias que pueden facilitar-
lo y yo holgaré dar repetidas muestras a vuestra
señoría de mi buena voluntad, y que en toda fe-
liçidad le conserve nuestro señor. Zaragoza a 7 de
henero de 1670.

Don Juan de Áustria.

118
/1r A.

Haviendoa sido Dios servido de llevarse para ssí al
duque mi señor, que santa gloria aya, por castigo
de mis grandes pecados, y siendo vuestra señoría
tan interesado en esta pérdida por el favor que
siempre a echo a la cassa de Cardona y lo que se
an preçiado todos los de ella de servidores de vues-
tra señoría, no puedo dexar de participar a vues-
tra señoría tan gran trabajo para que me ayude
a sentirle y se asegure que en Joachín Yemni se
continuará con la obligaçión que hereda el deseo
de atender a quanto tocare a vuestra señoría, que
prospere Dios muchos años. Madrid, 1 febrero de
1690.

Besa las manos de vuestras señorías doña María
de Benavides.

Diputados del principado de Cataluña.

118 A.
/3r

Moltb il·lustre senyor.

Lo síndich de les universitats de les viles de
Gandesa, Corbera, Ascó, Vilalba, Bathea, Be-
nissanet, Torra de Espanyol, Vinebre y Botc de
la castellania de Amposta, Mora, Falset, Garcia
y Tivisa de la baronia de Entensa, Aldover, Ti-
venys, terme de Tortosa, representa a vostra se-
nyoria los grans y excesius treballs que de contí-
nuo han patit y pateixen per occasió dels
excessius alotjaments que tenen des de que la
cavallaria entrà en lo present Principat perquè,
no sols contribueixen en donar a menjar y béu-
rer als soldats particulars sinó també als cabos y
officials, donant a aquells excessives quantitats
per occasió de no tenir contínuas molèsties ab
aquells estimant-se més dites universitats des-
truir tot lo comú com los particulars ans de do-
nar occasió a que los soldats se queixen y es im-
possible que puguen continuar per deffecte de
medis y serà forçós als singulars de ditas univer-
sitats desabitar ses cases; del que no sols vindran
a patir-o los mateixos soldats sinó també tots los
acrehedors de dites universitats que són en nú-
mero infinits. Tot lo que se podria obviar fent-
se lo repartiment ab aguda consideració al nú-
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mero de officials y soldats vius se troben en lo
present Principat. Per tot lo que y altrament,
com vosta senyoria sia lo amparo de tots los po-
bles, supplica lo dit síndich de representar los
dits treballs a sa excel·lència per a què, tenint-ne
notícia, //118/3v //puga remediar y donar lo ali-
vio que del bon zel, rectitut, christiandad de sa
excel·lència se espera y en son cas per major de-
mostració del affecte ab que vostra senyoria
obra lo alívio de cosa tan deguda, supplica de
que se’n done part a sa magestat, acompanyant-
ho ab carta de sa excel·lència y axí ho espera de
la rectitud, bon zel y legal administració de vos-
tra senyoria, officio, et cetera. Altissimus, et cete-
ra. Procuratore. Bru y Olzina Riusech.

118 B.
/5

Molta il·lustre senyor.

Los llochs de Godall y la Galera, situats serca la
frontera del regne de Valènsia, de vint-y-sinch
vehins, cada qual de ells han servit ab molta
puntualitat sempre a sa magestat, que Déu
guarde, obrant en dit servey a tot lo que han
pogut llurs forses arribar y no obstant que tant
per las obligacions pròprias particulars com per
las de comú ab la guerra, alotjamens, trànsits y
contribucions han restat destruits y obligats na-
turals a dexar sas casas, estant vuy per encara ab
lo contínuo alotjament y no obstant que estant
donant als soldats donas y criats lo necessari sus-
tento per las personas y cavalls, estant pagant
cada mes a dits soldats dotse lliures de plata, dit
lloch de Godall. Y lo mateix està patint dit lloch
de la Galera, per la qual causa estan imposibili-
tats de continuar la habitació de llurs casas, ha-
vent de continuar en dits treballs. E com senyor
dits llochs per únic remei esperan de la protec-
ció de vostra senyoria, lo que sens aquella no
podrian. Per ço a vostra senyoria suplica los sín-
dich de dits llochs sia de son servey representar
a sa excel·lència dits treballs, imposibilitat de
continuar en ells y serveys de dites universitats
perquè sia servit dit excel·lentíssim senyor, a vis-
ta del sobredit, condolrrer-se de dits pobles,
donant a aquells lo alívio merexen per sos ser-
veys y pocas forsas, procurant lo remei que per
lo medi de la protecció de vostra senyoria se es-
pera, que, a més és cosa justa, ho rebran dits po-
bles a singular favor de la protecció de vostra se-
nyoria, officium, et cetera. Altisimus, et cetera.
Ribera. Bru et de Olzina.
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118 C.
/7r

Loa síndich de la vila de Amposta.

Molt ilustre senyor.

La universitat de la vila de Amposta, situada a la
vora del riu de Ebro, serca la frontera del regne
de Valènsia y del port dels Alfachs o platja de la
Ràpita, ha servit sempre ab tota puntualitat a sa
magestat, que Déu guarde, molt destruida per
lo que ha patit de alotjamens y trànsits de las de-
sanbarcasions, no essent més que de quoranta
vehins, no obstant las pocas forsas que per causa
de dits treballs restaven a dita vila en lo any
1668 en què retirà la cavalleria ab tot des de dit
temps a esta part se ha experimentat en aquella
tant exorbitant y rigurós allotjament de diversos
capitans Boantes y compte de Eril que total-
ment restan acabats los singulars de dita vila y
imposibilitats de continuar ja en dita càrrega,
majorment havent precehit en lo any 1669 la
desditxa ab que fou castigada dita vila per divina
permissió de perdre-se’ls tots los blats, restant
sens segar los camps a vista de que lo sagar
aquells havia de costar més que del valor podian
importar los fruits. E com senyor sia imposible a
la major part de dits habitants dexar-se de des-
poblar no ajudant-los ni remediant-los la pro-
tecció de vostra senyoria per conseguir de sa ex-
cel·lència lo remey, supplica per ço lo síndich de
dita vila sia vostra senyoria servit representar a sa
excel·lència los notoris serveys y treballs de dita
universitat per a què, a vista de ells y medi de la
protecció de vostra senyoria, sia servit dit ex-
cel·lentíssim senyor condolrrer-se de dits tre-
balls, manant llevar lo alotjament de la dita vila
de Amposta, que a més senyor que és just lo
supplicat y mereix la protecció de vostra senyo-
ria, ho rebrà dita vila a singular favor de vostra
senyoria, lo offici, etcètera. Altissimus, et cetera.
Ribera. Brut et de Olzina.

118 D.
/8r

Moltb il·lustre senyor.

Lo lloch del mas del Barberans, situat serca la
frontera del regne de Valènsia, de divuit vehins,
ha servit sempre a sa magestat, que Déu guarde,
ab tota puntualitat y, no obstant que fins al
temps se retirà la cavallaria de Portugal, per los
allotjaments, trànsits y contribucions que ha pa-
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gat, restaren ja destrosats los singulars de dita
universitat, ab tot per lo contínuo alotjament ha
tingut des de dita retirada restan dits singulars de
tal modo acabats qu·és imposible no donant-se
lo alívio se solicita que pugan continuar la habi-
tació de llurs casas y axí imposible lo dexar-se de
despoblar dit lloch. E com senyor, dita universi-
tat, regonexent per únich remey recórrer a la
protecció de vostra senyoria perquè ab ella puga
merèxer de sa excel·lència lo apiadar-se de tants
treballs, manifestant-li vostra senyoria los serveys
y imposibilitat de dit poble, per ço, lo síndich de
aquell a vostra senyoria suplica sia de son servey
representar a sa excel·lència dits treballs per a què
a vista dels serveys de dit poble y imposibilitat de
aquell se conseguesca de sa excel·lència lo evitar-
se dita despoblació y conseguir de la rectitut pi-
clet i generós pit de dit excel·lentíssim senyor lo
únich remei, que és llevar-li la càrrega del allotja-
ment, que a més senyor és cosa justa, ho rebrà
dita universitat a singular favor de vostra senyo-
ria lo officium, et cetera. Altissimus, et cetera. Ri-
bera. Bru et de Olzina.

118 E.
/9r

Molta il·lustre senyor.

La vila de Ulldecona, constituhida a la frontera
del regne de Valènsia, ha procurat tot temps ab
las atencions de sa natural obligació servir ab tot
effecte a sa magestat, que Déu guarde, en tot lo
que ses forses han pogut en dit real servey
obrar, restant ja de alguns anys molt destruida y
sos singulars per causa dels alotjamens, trànsits
y contribucions sens los treballs del contagi que
per divina permisió són estats castigats ab la pèr-
duda de llurs isiendas y moltas vidas, desditxas
que pogueren obrar despoblació y ruina de
molts vehins y casas reduidas de sinch-centes a
la mitat com se experimenta vuy, puix de sinch-
centes no n’i ha més que dos-centes vint-y-
sinch, restant dita vila imposibilitada per supor-
tar los càrrechs que al pas que hauran de
diminuir medint-los ab las forsas se’ls ha vingut
a doblar de tal modo que, apurada del tot, ja no
sap de que valer-se y essent axí veritat que al re-
tirar-se la cavallaria de Portugal entraren de
aquella vint-y-set companyias en dita vila, fent-
se donar lo sustento necessari del que restaren
destrossats los paysans y en lloch de alívio se’ls
ha repetit los treballs ab lo contínuo alotjament
en primer lloch de un tinent viu ab set soldats y
després ab la persona del compte de Eril ab ca-
torse soldats y ara de present la persona del ca-

pità don Luís de Córdova ab denou soldats,
gastant per lo alotjament des de dita retirada
per lo dia sinch lliures de plata sent molts altres
de sis. E com senyors no obstant que los serveys
de dita vila y manifestació de sa imposibilitat
mereix de si lo alívio sens molestar a vostra se-
nyoria ab tot, conciderant per únic remey recó-
rrer a la protecció de vostra senyoria per poder
aconseguir per son medi lo que sens ell no ha
pogut, suplica per ço lo síndich de dita vila sia
vostra senyoria servit representar a sa excel·lèn-
cia sia servit condolrrer-se de dita universitat y
singulars totalment destrossats y sens forsas per
suportar tant gran càrrega y si menester serà, lo
que no creu dit síndich, per esperar-se per lo
medi de vostra senyoria de dit excel·lentíssim
senyor lo remey y favor, y en cas aquell no·s po-
gués conseguir representar-o a sa magestat,
que, a més que és lo supplicat just, ho rebrà a
singular favor de la protecció de vostra senyoria,
lo officium, et cetera. Altissimus, et cetera. Bru et
de Olzina. Ribera.

119r D.

Ilustrísimoa señor.

De las diferencias que la ciudad de Lérida y villa
de Tamarite tienen sobre el particular de transi-
tar los ganados por territorio que pretende ser de
dicha villa, escrivió a vuestra señoría ilustre este
consistorio por carta de 15 de nobiembre de 1667
fuera servido interponer su authori(da)d procu-
rando con dicha ciudad de Lérida y bayle general
se suspendieran estas diferencias, en el interin 
no se reconocía el lijítimo drecho de entrambas
universidades y territorio de ese Principado y este
reyno, lo cual hizo vuestra señoría ilustre con
aquella fineza que siempre acostumbra, de que es-
tamos con toda estimación y porque no huviera di-
lación en cossa que tanto importava nonbró este
consistorio al barón Deletossa, diputado noble
para que en compañía de la persona que vuestra
señoría ilustre nombrase se hiziesse la mojonaçión,
de cuya resulta y declaración se siga la amigable
correspondencia y sosiego perpetuo de entrambas
universidades y siendo vuestra señoría ilustre ser-
vido de avisarnos por carta de 21 de henero de
1668 que en dar lugar el tiempo en los precissos ne-
gocios que se le offrecían se procuraría hazer dicha
visura para establecer la unión que tanto deseava.
Por esta razón suplicamos a vuestra señoría ilus-
tre con todo encarecimiento sea // 119/1 // servido
nombrar persona para que en compañía de la que
este consistorio nombrare hagan su declaración,

1403

[ 1670 ]

a. súplica intercalada entre els folis 118/8 i 118 del trienni
1668-1671.

a. document intercalat entre els folis 118 i 119 del trienni
1668-1671.



que avisándonos vuestra senyoría ilustre de la per-
sona y día que señalare, pasaren a nombrar otra,
pues ha de redundar tan en beneficio de todos.
Dios guarde a vuestra señoría ilustre muchos años
en toda felicidad. Zaragoza y febrero a 11 de
1670. El prior del Santo Sepulcro de Calatayud,
doctor Lorenço Lisse, deán de Alcañiz; el doctor
Antonio Guerdeo, el doctor Felippe Ferriol, Bar-
tholomé Leonardo de Albión, don Juan Francisco
de Aguilar, don Gaspar de Fancillas, diputados
del reyno de Aragón. Juan Miguel Pérez de Escri-
bano, secretario. Ilustrísimos señores diputados
del principado de Cataluña.

120 E.
/1r

Die vigesima mensis septembris anno a Nativita-
te Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo
nono in villa de Flix Dertusensis diocesis Gerona
diocesis.

Ego Josephus Letxa, presbiter ville de Flix Dertusen-
sis diocesis, custor ordinarius sive taulerius Gene-
ralis Catalonie in presenti villa et termino, gratis
et cetera, constituo et ordino procuratorem meum
certum et cetera, ita quod et cetera vos magnifi-
cum Dionisium Maguerola, civem honoratum
Barcinone, absentem, et cetera, ad videlicet pro
me et nomine meo renuntiandum sedendum et
resignandum in manibus et posse ad modum
ilustrium dominorum deputatorium Generalis
presentis Catalonie principatus aut alterius
cuiusvis persone de his protestatem habentis vel
habiture dictum meum custodis generalis Cata-
lonie ordinarii officium cum omnibus pertinen-
tis salariis et accesoriis eiusdem tam pure, libere
vel simpliciter quam in favorem // 120/1v // per-
sone vobis bene vise. Testes sunt Joannes Tarrago,
dictus Borbo, et Josephus Cotxi dicte ville de Flix.
In quorum aliena manu scriptorum fidem ego
Petrus Paulus Oriol, civis honoratus Barcinone
auctoritatibusque apostolica et regia notarius
publicus in villa de Flix Dertusensis diocesis do-
miciliatus, hic me subscribo et meum appono
sig+num.

120 Çertificha y fas fe jo baix firmat com lo reverent 
/2r Joseph Latxa, prevera, tauler del General de la

vila de Flix, segons lo llibre de vàlues, trienni
corrent de mil sis-cents sexanta-vuyt, no·s troba
dega quantitat alguna per rahó de dit son offici
de tauler de dita vila ni altrament per ningun al-
tre respecta. En fe del qual fas la present de mà
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agena, firmada de la pròpria, vuy a vint-y-sinch
de febrer mil sis-cents setanta. Erasma de Lana y
Fontanet, racional.

121 F. 
/1r

Molta il·lustre senyor.

Per orde de don Plácido de Montoliu, veguer
d’esta ciutat, se ha fet apprehenció en los grans
y cavalcadures de Antoni Bort, Geroni Vaquer,
Andreu Llaurador, Pere Joan Fons, Alonso Ló-
pez de la vila de Fraga, regne de Aragó y altres,
ab pretest que està prohibida la eixida de dits
grans per a ssertes crides fetes per lo duch de
Ossuna, virrey que fonch en lo present Princi-
pat. Han recorregut en aquest concistori ha ont
han fet y pagat lo dret com en lo de lleuda y
guerra, representant fins vuy haver estat líberos
y haver-se despachat a molts de altres. Per lo
que, donam rahó a vostra senyoria per a què
ademés que és contra tota justícia per ser extinc-
tes dites crides per la extincció de dita locumen-
tendència ademés que, subsistint dita prohibi-
ció, és forçós tancar-se les taules de aquestos
partits que sols tenen lo útil del oli entre de Ara-
gó y gran se n’aporten ells, y encara que en al-
tres occasions se han fet les dites crides no han
servit sinó de capa per als officials reals robar,
pues, pagant alguna cosa han eixit los grans
com si prohibició alguna no y hagués agut. Y lo
que més agrave són los excessos de dit veguer,
avent-se’n aportat los grans en sa casa y deten-
guts les cavalcadures en lo hostal en gran perju-
dici y danys dels pobres contrahents y haver vuy
posat en les càrcers //121/1v //reals d’esta ciutat
a tres contrahents, que·s veu manifestament
que dites vexacions solament són per occasió de
composar-los, y may se ha estillat ab dits arago-
nesos en cas hagen fet frau càurer en pena algu-
na, com així està disposat per capítols de Cort y
concòrdies. Y així suplícam a vostra senyoria
mane posar lo remey convenient y que dit offi-
cial no quede sens càstich y dits pobres sens la
remuneració dels danys y gastos los ha occasio-
nat, que ademés que serà fer lo de justícia serà
de gran útil per a la Generalitat y de convenièn-
cia per a tots los poblats de aquesta circunferèn-
cia. Guarde Déu a vostra senyoria. Leyda y fe-
brer 13 de 1670. Besa la mà de vostra senyoria.
Lo doctor Miquel Torres, assessor en ausènsia
del diputat.
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121 G. 
/2r

Excel·lentíssimoa senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència que lo excel·lentíssim senyor duch de
Usuna, essent llochtinent y capità general de
aquest Prinsipat, manà publicar unas cridas
contenint en ellas que ninguna persona pugués
tràurer del present Principat ningun gènero de
grans sens llicènsia expressa de sa excel·lència
per quant molts acostumavan de fer provisió de
moltas cantitats de grans y aguavellar aquells y
tràurer-los del present Principat en gran perju-
dici del bé públich, en virtut de las quals cridas,
després que vostra excel·lència exerceix dit
puesto de llochtinent y capità general, don Plá-
cido de Montoliu y Castells, veguer de la ciutat
de Lleyda, a fetas diversas aprehensions de
grans que los habitants de la vila de Fragua y al-
tras habitants del reyne de Aragó compravan en
dita ciutat de Lleyda per a son propri sustento y
ab motiu de ditas cridas à composat als com-
pradors y en particular pochs dies fa que féu
aprehensió de grans y cavalcaduras de Antoni
Bort, Hyerònim Vaquer, Andreu Llaurador,
Pere Joan Fons, Alonso Lopes de dita vila de
Fragua, reyne de Aragó y altres, comforma nos
donà notísia lo doctor Miquel Torres, assessor
de nostre deputat local de aquella col·lecta ab
sa carta de 13 del corrent, còpia de la qual po-
sam en mà // 121/2v // de vostra excel·lència, y
com las ditas cridas de dit excel·lentíssim se-
nyor duch de Usuna ajan espirat per lo ingrés
de vostra excel·lència y així no tinguan aquellas
lloch ni val·lor algun y cas que subscistisen
aquellas no vindrian a ser compresos los dits
habitants en la vila de Fraga y altres de altras vi-
las de Aragó, per quant són ditas vilas vehinas y
confinan ab Catalunya y en particular en la dita
ciutat de Lleyda y sempre fins vuy an acostumat
los aragonesos de ditas parts tenir líbero co-
mers de tot gènero de mercaderias ab los cata-
lans que confinan, així com lo tenen los valen-
sians ab los catalans de la part de Tortosa, de tal
manera que los dits aragonesos acostuman por-
tar oli a Catalunya, que de ordinari no és molt
abundant en aquest Principat, y del prosehit de
dita mercaderia ne compran blat per son sus-
tento ab que vénen los naturals de aquest Prin-
cipat a restar acomodats en comprar lo oli y
vèndrer lo blat; y prohibir aquest comers y ve-
xar als aragonesos és de gran perjudisi y dany
del dit líbero comers y conttra las generals
constitusions de aquest Principat. A més que
los dits grans que los aragonesos compran no

són en cantitat que·s pugua presumir de agua-
vellar; per totas // qual rahons dits deputats y
oÿdors suplican extrajudisialment a vostra ex-
cel·lència sya servit manar al dit don Plácido
Montoliu restituesca dits grans y cavalcaduras y
relaxe de las presons de dita ciutat los presos
que per dit effecte té capturats ab restitusió de
tots los gastos que lo à occasionats y juntament
que sya punit y castigat y així mateix manar que
de así al davant cesse de ditas vexasions, lo que
a més de justícia ho rebran a singular mercet de
mà de vostra excel·lència.

121 A. 
/3r

Diea vigesima tertia mensis februarii anno a Na-
tivitate Domini millesimo sexgentesimo septua-
gessimo en ville Seodicenstani Urgelles dia.

Honorem Nicholaus Fabra, chirurgus villae Seo-
dicenstani tabulanius generalis collecte civitatis
Urgelli, de certa scientia constituit et ordinavit
procuratorem suum certum et cetera itaque ho-
norem Josephum Sauleda civem civitatis vici in
civitate Barcinone residentem licet absentem et
cetera videlicet ad pro dicto constituente et ejus
nomine et ut tabulario praedicto coram illustri-
bus dominis deputatis et auditonibus computo-
rum Generalis principatus Catalonie et consisto-
rio eorum comparendum dictum que suiem
offitium offitium tabularii Generalis collectae
dicte civitatis Urgelli in manibus et posse dicto-
rum ilustrisimum dominorum deputatorum et
auditorum computorum dicti Generalis Catalo-
niae Barcinone [...] alteriusua cujus cumque
persone de his potestatem seu commissionem ha-
bens [...] libere et simpliciter et non alias aliter
bech alio modo renuntiandum cedendum et
transferendum dictasque renuntiationem cessio-
nem et transportationem [...] supplicandum, et
prohis quascumque supplicationes tam verbo
quam in scriptis dandaum offerendum et presen-
tandum et eas provideri subsignari et admitti
supplicandum et obtinendum juramenta que-
cumque licita et honesta in animam dicti consti-
tuentis faciendum et prestandum et cum pone ad
omnia substituendi et cetera, et demum et cetera
promisit habere ratum et cetera et non revocare,
et cetera, sub bonorum suorum omnium obliga-
tione, et cetera. Testes sunt reverendus Franciscus
Puig, presbiter, // 121/3v // et rector loci de Cal-
degues et Franciscus Sala, lanificuis loci de Vall-
sabollera. In quorum manu proprie scriptorum
fidem ego Franciscus Rossell regia autoritate no-
tarium.
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121 B. 
/4r

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentesimo septuagesimo die
vero sabbati prima mensis martii eiusdem anni
intitulata presente et ad hec vocato atque rogato
me Carolo Torrent et Ribot, scriptore Barcinone,
vice et loco Joannis Argila, auctoritate regia no-
tarii publici secretariique et scriba majoris Gene-
ralis principatus Catalonie infrascrito, et presen-
tibus etiam Joanne Montalt [...] cive Barcinone,
et Hiacinto Amigó, cotxerio Barcinone, habitato-
re pro testibus ad [...] vocatis specialiter et as-
sumptis magnificus Josephus Cata, civis honora-
tus Barcinone, procurator fiscalis Generalis
Catalonie, dictum officitium procuratoris fisca-
lis exersens vice et loco magnifici Dionisis Maga-
rola, civis honoratus Barcinone, dicti Generalis
Catalonie, procuratoris fiscalis de licentia illus-
trium dominorum deputatorum auditorumque
computorum dicti Generalis dicto nomine consti-
tutus personaliter coram Raphaelle Jaques, baju-
lo ordinario presentis civitatis et territorii illius
personaliter reperto in domo sue proprie habiga-
tionis in lecto [...] in presenti civitate in vico dic-
to de la Canuda eidem obtulit et presentavit et
seu per me dictum Carolum Torrent et Ribot,
scriptorem loco dicti Joannis Argila, notarium,
secretarii et scribe majoris presenti presentari ac
publice legi petiit instavitb et requivisit quandam
in scriptis papirii requisitionis scedulam thenoris
huiusmodi «perquè vostra mercè senyor Rafel
Jaques, balle», inseratur, et cetera, qua quidem
papirii requisitionis scedula sich ut predicitur
oblata, lecta et presentata et a dicto Raphaelle
Jaques, bajulo [...] audita copia que illius cum
originali comprobata eidem tradita et liberata
illico dictus Raphael Jaques, verbo respondendo,
dixit «que estava prompta y aparellat per a
obehir al contengut en dita requesta» de quibus
omnibus // 121/4v // et singulis sich ut predicitur
actis dictis, gestis et secutis dictus magnificus Jo-
sephus Catha dicto nomine petiit et requisivit pu-
blicum confici instrumentum sibique dicto nomi-
ne seu dictis dominis deputatis ac aliis cuiia
intersit dari et tradi per dictum et infrascritum
notarium que fuerunt acta Barcinone sub anno,
die mense et loco predictis presente me dicto Caro-
lo Torrent et Ribot scriptore nomine quod supra
et presentibus testibus supradictis ad premissa vo-
catis specialiter et assumptis pro ut superius conti-
netur // 121/5r // perquè vostre mercè senyor
Raphel Jaques, batlle ordinari de la present ciu-
tat y de son territori, ignorància al·legar no
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puga y perquè de paraula extrajudicialment per
lo procurador fiscal del General és estat requerit
la obligació que tenia de registrar lo privilegi
real de son offici en la casa de la Deputació con-
forme tots los predecessors en son offici han fet
y té obligació segons les generals constitucions
de Catalunya per constituhir en major mora y
tardansa lo procurador fiscal del General ab lo
present lo interpel·le y requereix que ab tot ef-
fecte dins tres dies cumple dita sa obligació, re-
gistrant son privilegi en los llibres de la casa de
la Deputació conforme sos predecessós han
acostumat fer altrament protesta de procehir
contra vostra mercè de sos béns y fermansas per
los remeys ordenats per les generals constitu-
cions, ús y pràtiga de la casa, requerint al notari
ne lleve acte.

122r C. 

Diea quarto mensis julii anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexgentesimo sexagessimo septimo
Barcinone.

Ego Josephus Mas, candelarius cere civis Barcino-
ne, uti obtienens unum ex officiis custodis sive de
guarda ordinària domus Deputationis et Genera-
lis Catthaloniae dicto nomine gratis et cetera,
constituo et ordino procuratores meos certos et ce-
tera, itaquod et cetera, vos magnificos dominos
Josephum Ferrer, utriusque juris et regie audien-
tie criminalis presentis Catthalonie Principatus
doctorem, licet absentem et Hieronimum Ferrer,
etiam utriusque juris doctorem Barcinone popu-
latum, eius fratem presentem et alterum vestrum
insolidum itaquod primittendus ocupantis con-
ditio potior non existat nec deterior subsequentis
sed quod per unum vestrum inceptum fuerit per
alterum mihilominus mediari valeat prossequi
atque finiri ducique omnino et totaliter ad effec-
tum ad videlicet prome dicto nomine coram ad
modum ilustribus dominis deputatis et auditori-
bus computorum Generalis Cathaloniae qui nunc
sunt et pro tempore fuerint semelet pluries compa-
rendum et dictum meum officium de guarda or-
dinària in manibus et posse dictorum dominorum
deputatorum //122/1v // et auditorum computo-
rum pure libere et simpliciter vel alias illis modo
et forma vobiset altero vestrum benevisis in favo-
rem persone et personarum vobis dictis dominis
procuratoribus meis et altero vestrum insolidum
nominande et designande seu designadarum et
nominandarum semel et pluries renuntiandum
et dictas personam seu personas de dicto officio
provideri postulandum juxta forma generalium
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constitutionem capitulorum et actium Curiarum
usum practicam et stilum ac observantia dicti
Generalis et dictas renuntiationem seu renuntia-
tiones admitti petendum instandum et suplican-
dum et de his quecunque instrumenta utilia et
necessaria seu quomodolibet opportuna facien-
dum et firmandum seu fieri et confici petendum
instandum et requirendum et prohis quascunque
suplicationes tam verbo quam scriptis dandum
offerendum et presentandum et cetera. Et cum
posse substituendi etcetera. Et demum ac genera-
liter et cetera. Promitto dicto nomine habere rat-
tum et cetera et non revocare et cetera actum et
cetera. Testes sunt nobilis don Philippus Amat
Barcinone populatus et discretus Josephus Colom
notarius causidicus Barcinone.

In premissorum aliena manu scriptorium fidem
ego Raymundus Vilana Perlas apostolica et regia
auctoritate notarius publicus Barcinone hic me
subsendo et meum solitum quo utor ni publicis
claudendis instrumentis appono. Sig+num. Re-
cepti pro salario presentis a dicta magnifico doc-
tore Hyeronimo Ferrer quatuor solidos. Vilana
Perlas, notarium.

124 A. 
/1r

Cona particular reconocimiento me deja la carta
de vuestra señoría en que, muy conforme a mi
confianza, manifiesta el sentimiento que le ha
cavido en la muerte del duque, mi señor, que aya
gloria, y no solo ha querido Dios embiarme este
travajo sino el de haver perdido también a mi so-
brino el duque mi señor, cuya desgracia me tiene
con el dolor que pide mi obligación, pero de qual-
quier suerte he de estar siempre para servir a
vuestra señoría con todo el empeño de mi afecto.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Ma-
drid, 8 de marzo 1670.
Cardenal de Aragón.
Señores diputados del General del principado de
Cataluña.

124 B. 
/2r

Haviendob Dios servídose de llevar para sí al du-
que mi señor de Cardona, don Joachin, mi her-
mano, y sucedido yo por mi muger en aquel esta-
do, cumplo con la obligación de dar a vuestra
señoría qüenta dello, ofreciéndole con mi persona

al servicio de vuestra señoría, deseando tener en él
muchas órdenes que acrediten mi obediencia y
afecto a vuestra señoría. Dios guarde a vuestra
señoría y conserve muchos años. Puerto de Santa
María 11 de marzo 1670.
Besa la mano de vuestra señoría. El duque de
Cardona y de Segorbe.
Señores diputados de la ciudad de Barcelona.

125 A. 
/1r

Losa fundamentos y rasones que acisten al Gene-
ral de este principado de Catalunya para supli-
car sea vuestra excelencia servido mandar que
con todo efecto se ejecute la exempsión de que los
tableros y demás officiales de dicho General gosan
de no tener soldados alojados en sus casas son los si-
guientes:

En primer lugar dicha exempsión se funda en la
consuetud immemorial en todos tiempos inviola-
blemente obscervada, la qual es bastante para
presumir título o privilegio.

Fúndase también en el capítulo quinse de las or-
dinasiones antiguas en el libro de las Quatro Se-
nyales, foleo 151, número 4 en el qual se dise que
los officiales de el General sean tenidos y tratados
como officiales reales, lo qual declaró el sereníssi-
mo señor rey don Fernando Sigundo con un privi-
legio consedido al General, dado en Valladolid a
los 19 de mayo 1509 en el qual dise que los officia-
les y ministros de el General son por provisiones re-
ales tenidos y reputados como officiales reales y
como los officiales reales sean esemptos y immunes
de alojar soldados se sigue que deven también te-
ner dicha esempsión los officiales de el General.

A más de esso en la casa de la Deputación de cen-
tenares de anyos se allan letras con las quales se da
noticia a los tableros y officiales de el General de
las exempsiones que gosan en nombre de officiales
de el General y entre otras la sobredicha de no alo-
jar soldados, especificando y diciendo // 125/1v //
en dichas letras que por privilegios reales son im-
munes de alojar soldados, las quales se dan im-
pressas como teniéndolas ia acostumbradas en la
casa de la Deputación y asta oy an sido obedesidas
y contra los inobedientes an procedido los deputa-
dos como a turbadores de su jurisdisión y exacsión
de los derechos de el General.

Se considera que esta exempsión en los que recojen
los derechos de el General es precissa y necessaria
para que tenga su devido efecto la libre exacsión
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de los derechos, tuición de los libros y dineros de el
General que estan en las casas de los officiales y
tableros. Y juntamente para la siguridad de las
ropas ya mercansias de las quales se paguan dere-
chos, las quales sigún disposición de diversos capí-
tulos de Corte se an de descargar en las casas de los
tableros y recojedores de los derechos de el General,
cuias casas tienen salvaguardia real, como consta
de el privilegio de salvaguardia real consedido
por Jaime de Luna, virrey de este Principado, a
28 de enero 1510 y por consiguiente aviendo de
guardar libros, dineros, ropas y mercadurias es
precisso se tenguan las casas en toda siguridad y
no sujetas al licensioso proceder de algunos solda-
dos. A más de eso que los negociantes sólo en ver
soldados en las casas de los tableros se abstendrían
de traer mercansias y con esso cessará el comersio y
el libre contracto y por consiguiente padecerían
grande menoscabo los derechos de el General.

125 Adviértese juntamente que el officio de tablero no
/2r solo conciste en residir en sus casas para exijir los

derechos sino también en aser deligencias para es-
cuadrinyar, previnir y evitar no se defrauden los
derechos de el General, las quales no las podrían
haser si tuvieran soldados en casa, por estas raso-
nes en Castilla en el capítulo treynta y tres, en los
apuntamientos de las alcabalas, se otorgaron mu-
chas exempsiones y privilejios a los arrendadores
de ellas y entre otros de no alojar soldados con estas
palabras «ni les puedan echar güespedes de solda-
dos, ni jente de guerra, impedir bestias ni carre-
tas de gaya, ni camas, ni ropa, ni otras contribu-
siones semejantes.

De lo qual resulta el uso y consuetud prescrita y
inviolablemente obscervada de la exempsión de
alojar soldados en las casas de los tableros y offi-
ciales de el General, el qual uso y consuetud tiene
fuerça de ley municipal sigún la constitusión
«Poch valdria» onse yb la dies y siete, título «De
obscervar constitusiones» con otras aplicables.

Sin embargo de tantas rasones como tiene la Gene-
ralidad por fundamento de su intensión tan justi-
ficada se á mandadoc alojar soldados en algunas
casas de tableros, cosa senyor que á causado notable
novedad al consistorio y al General y sus derechos
menoscabo considerable, porque los tableros quie-
ren renunciar dichos officios por jusgar casi por
imposible tener soldados en casa y dar buena cuen-
ta de los libros, dinero //125/2v //ropas y mercadu-
rias que con cuenta y rasón tienen entregadas an
suspendido la dejación de dichos officios por averles
dicho el consistorio que lo representaría a vuestra
excelencia y que esperava pondría remedio vuestra
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excelencia en cosa que tanto importa al General
confía el consistorio lograr esta petición de mano
de vuestra excelencia porque siendo de utilidad
para la Generalidad, lo es también para su mages-
tad, que Diós guarde, supuesto que en las occasio-
nes que se offrecen el General es el que se adelanta
en el servicio de su magestad, espera el consistorio
mandará vuestra excelencia mirar este papel con
cuydado y que no alojen soldados en casas de table-
ros de el General, consolando con eso a los deputa-
dos, los quales estan siempre promptos para ejecu-
tar muchas cosas de gusto de vuestra excelencia.

126 Senyoraa. Los deputats y oÿdors de comptes del
/1r General del principat de Catalunya per als llochs

vuy vaccants fins al dia present de deputats y oÿ-
dors de comptes dels tres estaments proposan a
vostra magestat los subjectes continguts en lo
infrascrit memorial.

Deputats ecclesiàstichs. Per lo lloch de deputat
ecclesiàstich religiós, que vacca per mort de fra
don Anton Magarola, se proposan: lo doctor
Gaspar Vidal y Roca, canonge y prior comenda-
tari de Sant Pere de Caserras; fra don Armengol
de Barutell, paborde de Sant Cugat.

Deputats militars. Per lo lloch de deputat mili-
tar de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de
Pallàs, que vacca per mort de mossèn Pau
Areny, se proposan: mossèn Francesch Capsir y
Sans; mossèn Francisco de Fancea.

Per altre lloch de deputat militar noble de la ve-
gueria de Gerona, que vacca per mort de don
Jaume Falcó, se proposan: don Lluís de Boxa-
dós, don Pedro de Miravall.

Perb altre lloch de deputat militar de dita vegue-
ria de Gerona, que vacca per mort de mossèn
Raphel Bonaventura de Gualbes, se proposan:
mossèn Miquel Pallarès, de present oÿdor mili-
tar; mossèn Joseph de Llenas y Montany.

Per altre lloch de deputat militar de la vegueria de
Cervera, que vacca per mort de mossèn Joan Bap-
tista de Monserrat, se proposan: mossèn Vicens
Marco de Tortosa, mossèn Francesch de Giner.

126 Per altre lloch de deputat militar noble de la ve-
/1v gueria de Tàrrega, que vacca per mort de don

Francisco Gelabert, se proposan: don Joseph
Amigant, don Salvador Tamarit y Tafuré.
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Per altre lloch de deputat militar noble de la ve-
gueria de Urgell, que vacca per mort de don
Francisco Semmant, se proposan: don Joseph
Falcó, ja insiculat en oÿdor militar; don Baptista
Falcó, també insiculat en oÿdor militar.

Deputats reals. Per un lloch de deputat real de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn Ra-
phel Càrcer y Bals, se proposan: mossèn Ignasi
Ximenis y Codina, mossèn Joseph Catà.

Per altre lloch de deputat real de Barcelona,
que vacca per mort de mossèn Pau Santacreu,
se proposan: misser Hierònim Ferrer, insiculat
a oÿdor; mestre Jaume Huguet, insiculat a oÿ-
dor.

Per altre lloch de deputat real de Barcelona, que
vacca per mort de misser Luís Ferrer, se propo-
san: mestre Ramon Monnar, insiculat a oïdor;
misser Rafel Blanch

Oÿdor ecclesiàstich. Per lo lloch de oÿdor eccle-
siàstich del Capítol de Urgell, que vacca per
mort de mossèn Joseph Balle, ardiaca y canon-
ge, se proposan: // 126/2r // lo doctor Galceran
de Llar, canonge de Urgell; lo doctor Raphel
Torrent, canonge.

Oÿdors militars. Per lo lloch de oÿdor militar de
la vegueria de Barcelona, que vacca per mort de
mossèn Joseph Vigo y Riquer, se proposan:
mossèn Honofre Gelabert, mossèn Francisco
Cavaller.

Per altre lloch de oÿdor militar de dita vegueria
de Barcelona, que vacca per mort de mossèn
Llorens Lladó, se proposan: mossèn Baptista
Torres, mossèn Miquel Torres.

Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Cervera, que vacca per mort de mossèn Michel
de Salavert, se proposan: mossèn Joseph de
Puigcerver y de Vilallonga, mossèn Francisco
de Palau.

Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Vilafranca de Panadès, que vacca per mort de
mossèn Honofre Copons y Cordellas, se propo-
san: mossèn Phelip de Lanuça, mossèn Ema-
nuel Sanjuan.

Per altre lloch vaccant de oÿdor militar de la ve-
gueria de Manrressa, que vacca per munta de
mossèn Lluís Boxadós a deputat militar noble,
se proposan: mossèn Baltesar Sans, mossèn Pau
de Riba.

Per altre lloch vaccant de oÿdor militar de la ve-
gueria de Barcelona, que vacca per munta de

mossèn Joseph Falcó o de mossèn Baptista Fal-
có a deputat militar noble, se proposan: mossèn
Francisco Manrressa y de Moncorp, mossèn
Francisco de Mir y Calvet.

126 Per altre lloch de ohidor miliar de la vegueria de
/2v Barcelona, que vacca per munta de mossèn Jo-

seph de Amigant a deputat militar noble, se
proposan: mossèn Hierònim Novell y Bertrolà,
mossèn Ignasi Vidal y Ripoll.

Per altre lloch d’ohidor militar de la vegueria de
Tarragona, que vacca per munta de mossèn Mi-
quel de Pallarès a diputat militar, se proposan:
mossèn Juan Benet de Pallarès, mossèn Thomàs
de Pallerès.

Ohidors reals. Per lo lloch de ohidor real de
Barcelona, que vacca per mort de mestre Ra-
mon Roig, se proposan: mestre Jaume Pujades,
mestre Joseph Trilla.

Per altre lloch de ohidor real de Barcelona, que
vacca per mort de mestre Joseph Cerveró, mer-
cader, se proposan: mossèn Pau Feu, mercader;
mossèn Jaume Joseph Fontanillas, mercader.

Per altre lloch de ohidor real de Barcelona, que
vacca per munta de mossèn Hierònim Farrés de
ohidor a deputat, se propòsan: mestre Juan Tor-
ricabres, mossèn Pere Firmat. Per altre lloch de
ohidor real de Barcelona, que vacca per munta
de mestre Ramon Monnar de ohidor a deputat,
se proposan: mossèn Rafel Blanch, mestre Fran-
cesch Jonch.

126 Senyoraa.
/3r

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya per als llochs vuy
vaccants fins lo die present de les bolses dels of-
ficis del General de Cathalunya y casa de la De-
putació proposan a vostra magestat los subjec-
tes contenguts en lo infrascript memorial.

Bolsa de regent los comptes. Per lo lloch eccle-
siàstich per la bolsa de regent los comptes que
vacca per mort del doctor Hierònim Munt, the-
sorer y canonge de la Seu de Tortosa, se propo-
san: lo doctor Diego Morer, ardiaca y canonge
de la Seu de Urgell, de present oÿdor ecclesiàs-
tich, lo doctor Francisco Llabur, canonge; An-
ton Balagueró, canonge. Perb lo lloch real de
dita bolsa que vacca per mort de mossèn Pere
Carreras se proposan: mestre Francisco Boneu,
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de present oÿdor real, mestre Jaume Boneu,
mestre Jaume Pujades.

Bolsa de donador de ploms. Per lo lloch eccle-
siàstich de la bolsa de donador de ploms, que
vacca per mort de fra don Anton Magarola, se
proposan: Juan Pagès y de Vallgornera, prior
clauster y canonge de la Seu de Tortosa de pre-
sent deputat ecclesiàstich; lo doctor Ignasi Ruis,
canonge; Joseph Roger, canonge.

126 Per lo lloch real de dita bolsa que vacca per
/3v mort de mossèn Raphel Càrcer y Bals se propo-

san: mossèn Joan Claresvallsa, mossèn Blay de
Laya, lo doctor Norberto Avella.

Bolsa de exactor. Per lo lloch militar de la bolsa
de exactor que vacca per mort de don Pau
Areny se proposan: don Joseph de Amigantb,
don Fernando Fiviller, don Salvador Tamarit y
Tafuré. Per altre lloch militar de dita bolsa que
vacca per mort de don Francisco Gilabert se
proposan: mossèn Miquel de Pallarès, de pre-
sent oÿdor militar, mossèn Juan Benet de Palla-
rès, mossèn Thomàs de Pallarès. Per altre lloch
militar de dita bolsa, que vacca per mort de don
Francisco Semmanat, se proposan: mossèn Joan
Benet de Pallarès, mossèn Thomàs de Pallerès,
mossèn Joan Monner.

Bolsa de receptor de la bolla. Per lo lloch militar
de la bolsa de receptor de la bolla, que vacca per
mort de mossèn Raphel Bonaventur(a) de Gual-
bes, se proposan: don Bernat de Aymerich y Cruï-
lles de present deputat militar, // don Joseph de
Amigant, don Salvador Tamarit y Tafuré.

Bolsa de scrivent ordinari de regent los comp-
tes. Per lo lloch real de la bolsa de scrivent ordi-
nari de regent los comptes, que vacca per mort
de mossèn Pere Carreras, se proposan: mestre
Francesch Boneu de present oÿdor real, mestre
Jaume Boneu, mestre Jaume Pujades.

Bolsa de síndich. Per lo lloch real de la bolsa de
síndich, que vacca per mort de mossèn Pere
Carreras se proposan: mossèn Pere Orient de
present deputat real, mossèn Baptista Dalmau,
mossèn Joseph Valentí.

Bolsa de ajudant segon de la scrivania major.
Per lo lloch de ajudant segon de la scrivania ma-
jor, que vacca per mort de mossèn Francesch
Soldavila, notari, se proposan: mossèn Joseph
Casse, notari; mossèn Joseph Colomer, notari;
mossèn Jaume Calbet, notari. Per altre lloch de
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la dita bolsa que vacca per mort de mossèn Ber-
nat Llantisclar, notari, se proposan: mossèn Bo-
naventura Torres, notari; mossèn Francesch Si-
mon, notari; mossèn Jaume Calbet, notari.

Bolsa de scrivent ordinari del racional. Per lo
lloch de scrivent ordinari del racional, que vacca
per mort de Joseph Sagarra, notari, se propo-
san: mossèn Michel Fontcuberta, notari; mos-
sèn Francesch Simó, notari; mossèn Hiacintho
Sescases, notari.

Bolsa de scrivà major de la visita y sos ajudants.
Per lo lloch de scrivà major y sos ajudants de la
visita, que vacca per mort de mossèn Bernat
Lantisclar, se proposan: mossèn Jaume Saonès,
notari; mossèn Raphel Pons, notari; mossèn Jo-
seph Bonsita, notari. Per altre lloch de scrivà
major y sos ajudants de la visita, que vacca per
trobar-se dos vegades insiculat en dit offici
mossèn Francisco Cotxet, notari, en un de dits
llochs, ço és, lo que vacca per mort de mossèn
Vi(c)ens Gavarró, notari, se proposan: mossèn
Lluís Cortès y Merçer, notari; mossèn Joan
Uguet, notari; mossèn Jaume Borrel, notari.

131r Diea quinta mensis octobris anno a Nativitate
Domini milessimo sexcentesimo sexagesimo octavo
Barcinone.

Ego Petrus Roca, blanquerius civis Barcinone,
obtinens offitium cursoris Generalis Cataloniae
dicto nomine gratis et cetera, constituo et ordino
procuratores meos certos etc ita quod et cetera, Ja-
cobum Bravo, tapinerium, Franciscum Mitjans,
blanquerium cives Barcinone, et Ciciliam Roca,
uxorem meam, licet absentes et cetera, et quemli-
bet vestrum in solidum ita quod et cetera, sed
quod, et cetera, advidelicet prome et nomine meo
iamdictum offitium cursoris cum omnibus juri-
bus et pertinentiis suis universis in manibus et posse
ad modum illustrium dominorum deputatorum
ejusdem Generalis ad favorem persone vobis et
cuilibet vestrum in solidum benevisis et per vos et
quemlibet vostrum dictis dominis deputatis pre-
sentande, nominande et designande, pure, libere,
simpliciter et abque ulla conditione resignandum
renuntiandun //131v // et cedendum et dictas re-
signationem et renuntiationem ac cessionem re-
cepi et admitti petendum suplicandum ac obti-
nendum ita et taliter quo illi in cujus favorem
dictum offitium per vos et quem libet vestrum re-
signatum renuntiatum et cessum fuerit de eodem
offitio juribus et pertinentiis illi valide providea-
tur et provideri mandetur cum omni juris pleni-
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tudine et effectu et in de instrumenta quaecun-
que vobis et civilibet vestrum bene visa faciendum
seu fieri faciendum instandum et requirendum
et demum et cetera, promitto habere rattum et ce-
tera et non revocare et cetera. Testes sunt Josephus
Vilaro, argenterius, et Josephus Riera, agricola,
cives Barcinonae. De premissis alieno calamo
scriptis fidem facio ego Bonaventura Vila aposto-
lica et regia auctoritatibus notarius publicus
Barcinone hec propria scribens manu. Provisa.

132 A.
/1r Excel·lentíssima senyor

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència com als 23 del mes de agost del any
pròxim passat 1669 enviaren al excel·lentíssim
senyor duch de Osuna, alasoras lloctinent y ca-
pità general del present Principat per lo sýndich
de la casa de la Deputasió, un memorial de la
terna que dits deputats y oÿdors proposavan a sa
magestat, que Déu guarde, per lo offici de de-
putat local del General de la vila y col·lecta de
Puigcerdà per lo residuo y interim del corrent
trienni 1668 vaccant, per obtenir Joan Batista
Quintar, qui exercia aquell, lo offici de veguer
de la vegueria de Puigcerdà, incompatible ab lo
dit offici de deputat local, proposant, ço és, a
mossèn Hyacinto de Pastors, donsell, mossèn
Francisco de Pastors, donsell, y Pere Preixana,
burjès, y com excel·lentíssim senyor dit ex-
cel·lentíssim senyor duch de Osuna anomenàs
per dit offici de deputat local de dita col·lecta de
Puigcerdà a altre subjecte different dels dits tres
proposats en dita terna, lo que és contra lo real
decret de sa magestat dat en Madrit als 25 de
juliol 1654 y entregat per lo sereníssim senyor
don Joan de Àustria alashoras llochtinent y ca-
pità general de sa magestat, al consistori de la
present casa als 28 de agost 1654 y en particular
contra del capítol que comensa «los interims»,
en lo qual és servit disposar sa magestat que en
semblants casos deu sa excel·lència elegir precis-
sament //132/1v // a un dels tres que seran pro-
posats per los deputats per los officis que sa ma-
gestat fonch servit reservar-se, com és un de ells
lo dit offici de deputat local de Puigcerdà, còpia
del qual capítol en dit real decret contengut se
posa en mà de vostra excel·lència. Per ço, los
dits deputats y oÿdors suplican humilment a
vostra excel·lència sya de son servey elegir a un
dels tres subjectes que proposaren als 23 de
agost pròxim pasat al dit excel·lentíssim senyor
duch de Osuna y a vostra excel·lència als 4 de ja-

ner del corrent any y manar al que fonch nome-
nat per lo excel·lentíssim senyor duch de Osuna
no exercesca dit offici per encontrar dita provi-
sió ab lo dit capítol de dit real decret, lo que es-
peran de la mà de vostra excel·lència majorment
essent en obscervansa de dit real decret.

144 A.
/1r

Excel·lentíssima senyor

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència que als vuyt de juny 1668b los depu-
tats y oÿdors que alasoras eran per medi del
sýndich de la present casa de la Deputació supli-
caren al excel·lentíssim senyor duch de Osuna,
alasoras llochtinent y capità general del present
Principat, fos servit manar a don Francisco Mar-
rón, auditor general del exèrcit, entregàs a An-
toni Vessa y Emanuel Sammat que tenia deten-
guts en los càrcers reals de la present ciutat a la
règia cort per ésser los sobredits naturals del
present Principat y no poder en ells dit auditor
exercir ninguna jurisdicsió, al que sa excel·lèn-
cia fonch servit respondre per medi del especta-
ble portantveus de general governador del pre-
sent Principat al consistori de la present casa
que dit Vaessa y Sammat estavan inculpats de
espias y que no entenia perjudicar las constitu-
sions de Catalunya y que no era tal són ànimo ni
intensió per poder conèixer dits reos com a ca-
pità general y dit molt il·lustre portantveus de
general governador, oÿdas las rahons del dit
consistori, que acistian a la obscervansa de las
generals constitusions, digué que en dita matè-
ria no se innovarie cosa que primer sa senyoria
no·s fos conferit ab sa excel·lència y per obscer-
vansa de las generals constitusions lo advocat
fiscal del real consell té representat a vostra ex-
cel·lència ab sa suplicasió //144/1v // com la co-
neixensa de dita causa pertanya y tocava a la dita
règia cort, y fins vuy encara los sobredits Vessa y
Sammat estan detinguts en los càrsers reals y,
no obstant que quant entraren en ellas foran es-
crits y continuats en lo llibre del real consell en
nom de sa excel·lència com a llochtinent gene-
ral, continua dit auditor general a percistir en sa
pretensió de conèixer de la sobredita causa, y
com per la constitusió sèptima, títol «De offici
de alcayts y capitans» estiga disposat que lo ex-
cel·lentíssim senyor capità general no pot exer-
cir en Catalunya més jurisdicsió de aquella que
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per dret y constitusions de Catalunya li és per-
mès y segons disposició de dret y constitusions
de Catalunya no·s troba permès al excel·lentís-
sim senyor capità general lo poder conèixer en
lo cas occorrent essent provinsials los sobredits,
antes bé de dret ésser en contrari disposat, y
aver dos anys que los dits reos estan detinguts
en dits càrcers reals, patint extrema necessitat.
Per ço, los dits deputats y oÿdors extrajudicial-
ment suplican a vostra excel·lència sya servit
manar a dit auditor Marrón no proseesca es la
coneixensa de dita causa, attès és contra las ge-
nerals constitusions y que entregua dits presos y
procés a la règia // cort a qui toca la coneixensa
del pretès delicte per a què sigan castigats se-
gons sos demèrits, lo que esperan de la grandesa
y poderosa mà de vostra excel·lència.

144 B.
/2r

Excel·lentíssima senyor

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya representan a vostra excel·lència
com, ab suplicasió presentada per lo sýndich de
la present casa alsb 21 de maig 1669 al excel·len-
tíssim senyor duch de Ossuna alasoras llochti-
nent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat, se li presentà
com en la Real Audiènsia a relasió del noble don
Miquel Cortiada se aportava causa entre don
Ramon Copons de una y don Francisco Gilabert
y don Francisco Junyent y altres acrehedors de
altra, pretenent dit don Ramon Copons que per
quant uns censals que rebia sobre lo General de
Catalunya, que foran consignats y donats per so-
lusió y pagua de la venda del lloch de Malfet, vuy
no·s pagan, antes bé, se li deuen algunas pen-
sions de cursos y lo dit General non est solvendo y
que lo dit don Francisco Gilabert com a pos-
sehint dit lloch sya condempnat a paguar-li
aquellas, dit don Francisco Gilabert a citat a la
dita causa a Nolasco Solanes quòndam y dit So-
lanes al dit don Francisco Junyent per rahó de la
evicsió y que com los dits deputats y oÿdors del
General tractasen ab los acrehedors de concòr-
dia y en ella se comprehenguesen dits censals,
suplicaren a sa excel·lència fos servit ordenar a
dit don Miquel Cortiada suspengués la cognisió
dels prosehiments de dita causa per algun temps
// 144/2v // fins que dita concòrdia tingués son
desitjat effecte, lo que fou servit sa excel·lència
donar dit orde ab la mateixa conformitat que en
altra occasió ordenà al reverent canciller per a
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què de part de sa excel·lència donàs dit orde al
dit don Miquel Cortiada y com excel·lentíssim
senyor en lo proseguir la dita causa y subcumbir
dit don Francisco Gilabert y per consegüent lo
dit don Francisco Junyent a qui la Generalitat
està obligada per rahó de evicsió, consideran los
dits deputats y oÿdors redundar en gran perjudi-
ci y descrèdit del General per quant lo procura-
dor fiscal vindrà a ser condempnat no sols en la
cantitat que paguarà per rahó de las pensions
cessadas però també en refer a dit don Francisco
Junyent tots los gastos que aurà suportats en la
dita causa y tot ab attento y motiu que lo Gene-
ral non est solvendo y per altra part les conseqüèn-
sias que de dita declarasió y condempnasió ne
poden seguir, pues ab aquest exemplar molts
acrehedors del General molestarian a diferents
personas qu·els estan obligadas en cas de no po-
der cobrar del dit General, tot lo que recauria en
gran detriment del bé commú y per aquestas y
altras rahons lo real consell no à volgut consedir
executorials tant contra las universitats com
també contra los particulars que per rahó dels
censals avyan pres las ditas universitats estavan
obligats // in solidum y com a principals, tot a fi
de que las universitats sentisen algun alivio y uti-
litat de las concòrdias que volian fer o tenian ja
fetas ab sos acrehedors y més és de ponderar tro-
bant-se en lo estat present la concòrdia tant
avansada ab los acrehedors del General, esperant
que del bon èxit de ella los acrehedors restaran
en gran part satisfets y lo General aliviat. Per lo
tant, los dits deputats y oÿdors no menos espe-
ran de la mà de vostra excel·lència que serà servit
ordenar a dit don Miquel Cortiada suspenga la
cognisió de dita causa per algun temps fins que
la dita concòrdia tinga lo degut èxit com ho
confian, que ho tindran a singular mercet de la
grandesa de vostra excel·lència.

147 A.
/1

Excel·lentíssima senyor

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència que per disposició de diversos capítols
de Cort y senyaladament per lo capítol vuyt de
las Corts del any 1599 del nou redrès està dis-
posat que lo primer y segon any dels triennis se
deu fer la extracsió de ensiculadors als quinse
dias del mes de maig y als quinse de juliol lo ter-
cer any, los quals ensiculadors an de fer la ensi-
culasió dels llochs vacants. Y com lo any present
y corrent sya lo segon del trienni de dits depu-
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tats y oÿdors y lo dia de vuy sya lo de catorse de
maig y vostra excel·lència fins ara no se aja servit
manar enviar la insiculasió als deputats y oÿdors,
suplican per ço sya vostra excel·lència servit ma-
nar enviar-la per a què puguan acudir a la obli-
gasió de son offici com o esperan de mà de vos-
tra excel·lència.

147 C.
/2r

Molta il·lustre senyor

Havent vingut Joseph Soler, tauler del General
de la vila de Sitjes, a la present ciutat a effecte de
portar diners a Jaume Texidor, arrendedor dels
drets de vostra senyoria, per comissió del qual ha
entregats dit Soler a Fransesch Texidor 100 lliu-
res de las terças dels drets com ha acostumat,
cumplint a las obligasions de son offici de tauler.
E com al temps és estat y se troba en la present
ciutat dit Soler no ajen duptat los jurats qui vuy
se troban de dita vila de Sitjes aposentar y alotjar
en la casa de dit Soler un capità de cavalls y sol-
dats de tal manera que vuy no se troba dit Soler
poderós ni segur per defensar y guardar los dinés
que se cobran dels drets de la Generalitat y los
encunys y altres mercadaries de vostra senyoria,
antes bé està ab gran temor y sobrasalt, havent
fet dits jurats lo dit allotjament en emulació y
burlant-se de las crides de vostra senyoria a dits
jurats presentades, com consta de una requesta a
dits jurats presentada ut inserantur y restar vos-
tra senyoria gravement los per la inobediènsia
que vénen dels ordes de vostra senyoria. Per
tant, dit Soler, offerint donar plena informació
de com los dits jurats han allotjat lo capità y sol-
dats en sa casa, quant rendidament que pot, su-
plica a vostra senyoria sie vostra senyoria servit
manar ésser dita informasió rebuda encontinent
per ésser los dits testimonis de recessu com offe-
reix jurar dit Soler, declarar torp contra de Joan
Rodès, Pera Ribera y Barthomeu Rubert, jurats
de dita universitat de Sitjes y amparar-lo com of-
ficial de vostra senyoria que ha servit a vostra se-
nyoria 30 anys complerts continuadament ab
tota satisfació y donant sempre leyal compte als
arrendadors de vostra senyoria y per ço de provi-
sions aportunas segons stil de la casa de la Depu-
tació ésser provehits y la present suplicació ésser
comessa //147/2v //als magnífichs assessors de la
casa de vostra senyoria y en tot compliment de
justícia ésser ministrat, officio, et cetera. Altisi-
mus, et cetera. Bonaventura Tristany.

147 B.
/3

Excel·lentíssima senyor

Los deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya diuen y representan a vostra excel·lèn-
cia que per part de la noble dona Maria de Sans y
Puig, viuda en la present ciutat de Barcelona do-
miciliada, los (és) estada presentada una suplica-
sió contenint en effecte que lo noble don Lluýs
Sans rebia y cobrava un censal del General de Ca-
talunya de proprietat mil lliuras y pensió con-
semblants sous, lo qual fonch especialment obli-
gat, donatb y consignat per dit don Lluýs Sans a la
prestasió de un censal de preu mil lliuras y pensió
mil sous, venut y creat per dit de Sans en favor de
Maria Fluvià, donsella de la present ciutat, la
qual Fluvià instituhí hereus al rector y col·legi
dels pares de la Companyia de Jesús, y com dit
rector y col·legi no cobrasen dit censal de la Ge-
neralitat, per ço, introduhiren causa en la Real
Audiènsia a relasió del magnífich misser Joseph
Aleny contra dita noble dona Maria Sans, com a
tenint los béns de dit don Lluýs de Sans, quòn-
dam, son marit, demanant fos condempnada en
donar y paguar las pensions de dit censal des del
any 1611 fins al present per ço que·s diu que lo
General no paguava a sos acrehedors, la qual
causa és arribada a sentènsia y decret de execusió,
suplicant per ço dita dona Maria Sans represen-
tasem a vosta excel·lència fos servit manar so-
bresèurer en dita execusió suposat que //147/3v
//ab tantas veras se tracta de la concòrdia que lo
General fa a sos acrehedors, a vista de las rahons
acisteixen a dita dona Maria de Sans en dita supli-
casió més llargament mensionadasc, considerant
dits deputats y oÿdors que la dita execusió vin-
dria a redundar en gran perjudici del General,
per ço, que dita dona Maria de Sans té regrés
contra de dit General per a recobrar la quantitat
que seria condempnada y perquè ab aquest
exemplar molts acrehedors de la Generalitat mo-
lestarian a diferents personas que·ls estan de
eviccsió y no voldrian firmar la concòrdia que
vuy està tant avançada y se creu tindrà son desit-
jat effecte, pues se tracta ab tot cuydado, avent
tingudas moltas juntas ab los acrehedors per
aconseguir-lo y senyaladament lo dilluns pròxim
pasat se tingué junta universal de acrehedors en
la casa de la Deputasió a vont se tractà llargua-
ment de dit ajust y concòrdia y per consegüent
donar lloch a dita execusió seria malograr los tre-
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balls y recta intensió de dits deputats y oÿdors en
voler ajustar dita concòrdia y satisfer als acrehe-
dors. Per ço, suplican a vostra excel·lència sya de
son servey ordenar a dit magnífich doctor Aleny
y demés officials // a qui toque sobreseguen en
dita execusió, lo qual rebran a singular mercet de
la grandesa de vostra excel·lència.

E. Molta il·lustre senyor

Són tants y tant considerables los afflicions y tre-
balls que han patit y suportat patexen y suporten
los naturals y habitants en la vila de Móra, Ribera
de Ebre y lo comú de dita universitat per ocasió
del pròlix y cansat alotjament que des del primer
de mars 1669 fins al dia present han suportat y
tenen de un capità de cavalls viu, que·s diu don
Francisco Vogantes, al qual han donat y donen
quiscun dia dos reals de vuyt per son plat y set
reals de plata per set plasas mortes quiscun dia,
sense lo gasto que han fet y fan per un capità re-
format y deu soldats muntats que han tingut de
contínuo y avuy tenen, donant-los a tots de
menjar sense la palla, llenya y lo haver de anar a
cercar ab llurs bagatjes la sivada moltes lleugües
lluny, perdent tot lo temps entre anar a cercar la
sivada y tenir en llurs cases los soldats sense lo
gasto que·s fa per donar servey al capità, que ha
ocasionat postrar-se als peus de vostra senyoria
per a què tinga a bé de representar-o tot a sa ex-
cel·lència perquè vulla aliviar dita universitat y
sos singulars, attès estan en lo últim estat de po-
der suportar la dita càrrega en particular a vistas
de que la cullita se és posada de mala calitat y ha-
ver suportat dotse o tretse trànsits de antes per
lo qual resta ja casi dita universitat sense forsas.
Per tot lo que y altrament lo síndich de dita uni-
versitat suplica sia del servey de vostra senyoria
com a pares del Principat representar-o tot a sa
excel·lència per a què de sa mà poderosa experi-
mente la dita universitat lo alívio que de sa
clemènsia esperan que tot ho tindrà dita univer-
sitat a singular gràcia de la mà de vostra senyoria,
officio et cetera. Altissimus. Bru et de Olzina.

149 B.
/1r

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representen a vostra ex-
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cel·lència com en lo present principat de Cata-
lunya, y particularment en la present ciutat de
Barcelona, se troban molts bosnians que van co-
adunats y vagabundos, cometent molts latroci-
nis y altros mals y causant molts disgustos en los
llochs a hont arriban, per quant los habitants en
dits llochs van molts reselosos y angustiats per
temor no·ls roban algunas cosas de ses casas o al-
trament. Y com, excel·lentíssim senyor, per las
generals constitusions de Catalunya, y senyala-
dament per la constitusió primera y segona, títol
«De bosnians, vagabundos y vàlidos mendi-
gants» stan prohibidas semblants personas que
vulgarment se diuen bomians, y estiga disposat y
ordenat per ditas constitucions que syan
expel·lits y foragitats del present Principat, y axí
mateix que de aquí al davant no pugan ésser ad-
mesos ni acullits, ans syan aguts totalment per
bandejats y foragitats ipso iure, sots las penas en
ditas constitusions contengudas, per ço, los dits
deputats y oÿdors, humilment a vostra ex-
cel·lència suplican sya de son servey mannar ex-
pel·lir y foragitar los dits bomians del dit Princi-
pat y present ciutat y que de así al davant no
pugan ésser accullits y admesos en aquells en ob-
servansa de ditas constitusions, que a més que
serà // 149/1v // evitar molts danys y redundarà
en gran quietut y sosiego dels provinsials, ho re-
bran a gran mercè de mà de vostra excel·lència.

149 C.
/3r

Loa duch de Sessa y Baena, comte marqués de
Tàbara, llochtinent y capità general.

Amats y fahels de la real magestat los diputats y
ohidors de comptes del General de Catalunya en
Barcelona residints. La reyna governadora, nos-
tra senyora, que Déu guarde, és estada servida
enviar-nos un real despaig, firmat de sa real mà y
despedit en deguda forma de la Real Cancellaria
del Supremo Consell de Aragó, que és del tenor
següent: «La reyna governadora. Illustre duque
de Sessa y de Baena, primo, mi lugarteniente y ca-
pitán general. Con vuestra carta de diezinueve de
abril deste año se ha recibido la proposición de los
diputados y ohidores de qüentas del General desse
Principado y condados para los lugares vaccantes
en las bolsas de diputados y ohidores asta el día
treinta y uno de marzo passado, y considerando los
méritos de cada uno de los propuestos y de otras per-
sonas que se han offrecido, y usando yo de la facul-
tad que el rey, mi señor, que haya gloria, se reservó
en los privilegios de la concessión de sus constitucio-
nes y insaculación general de dichos oficios que en
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conformidad de dicha reserva hizo su magestad en
31 de enero del año 1654, de nombrar las personas
que le pareciesse, assí de las propuestas por dichos
diputados y ohidores de cuentas como de otras, he
resuelto nombrar para los dichos lugares vaccantes
las personas siguientes.

Diputados ecclesiásticos.

Para el lugar de diputado ecclesiástico religioso,
que vaca por muerte de fray don Anton Magaro-
la, al doctor Gaspar Vidal y Roca, canónigo y
prior comendatario de San Pedro de Casseras.

Diputados militares.

Para un lugar de diputado militar de la vegaría
de Lérida y sotsvegaría de Pallás, que vacca por
muerte de mossén Pablo de Areny, a mossén Fran-
cisco Capsir y Sanz.

Para otro lugar de diputado militar noble de la
vegaría de Gerona, que vacca por muerte de don
Jayme Falcó, a don Luys de Boxadós.

Para otro lugar de diputado militar de la dicha
vegaría de Gerona, que vacca por muerte de mos-
sén Rafael Bonaventura de Gualbes, a mossén
Miguel de Pallarés, ohidor militar.

149 Para otro lugar de diputado militar de la vegue-
/3v ría de Cervera, que vacca por muerte mossén

Juan Bautista Montserrat, a mossén Vicente
Marco, de Tortosa.

Para otro lugar de diputado militar noble de la
veguería de Tárrega, que vacca por muerte de
don Francisco Gilabert, a don Francisco Lluria y
Magarola.

Para otro lugar de diputado militar noble de la
veguería de Urgell, que vacca por muerte de don
Francisco Semmanat, a don Joseph Falcó, insacu-
lado en oydor militar.

Diputados reales.

Para un lugar de diputado real de Barcelona,
que vacca por muerte de mossén Rafael Cárcer y
Bals, a mossén Ignacio Ximenes y Codina.

Para otro lugar de diputado real de Barcelona,
que vacca por muerte de mossén Pablo de Santa-
creu, a mossén Gerónymo Ferrer, insaculado en
oydor.

Para otro lugar de diputado real de Barcelona,
que vacca por muerte de micer Luys Ferrer, a
maestre Ramon Moñar, insaculado en ohidor.

Oydores ecclesiásticos.

Para un lugar de ohidor ecclesiástico del cavildo
de Urgel, que vacca por muerte de mossén Joseph
Balle, al doctor Galcerán de Llar, canónigo de
Urgel.

Oydores militares.

Para el lugar de ohidor militar de la vegaría de
Barcelona, que vacca por muerte de mossén Joseph
Vigo y Riquer, a mossén Onofre Gelabert.

149 Para otro lugar de ohidor militar de la vegaría
/3r de Barcelona, que vaca por muerte de mossén Llo-

rens Lladó, a mossén Juan Bautista Torres.

Para otro lugar de ohidor militar de la vegaría
de Cervera, que vacca por muerte de mossén Mi-
guel Gilabert, a mossén Joseph de Puigcerver y de
Vilallonga.

Para otro lugar de ohidor militar de la vegaría
de Vilafranca de Panadés, que vacca por muerte
de mossén Onofre de Copons y de Cordellas, a
mossén Philippe de Lanuza.

Para otro lugar vaccante de ohidor militar de la
vegaría de Manrresa por munta de mossén Luys
de Boxadós a diputado militar noble, a mossén
Baltazar Sanz.

Para otro lugar vaccante de ohidor militar de la
vegaría de Barcelona, por munta de mossén Jo-
seph Falcó a diputado militar noble, a mossén
Jayme Cua.

Para otro lugar de ohidor militar de la vegaría
de Tarragona, que vacca por munta de mossén
Miguel de Pallarés a diputado militar, a mossén
Juan Benito de Pallarés.

Ohidores reales.

Para un lugar de ohidor real de Barcelona, que
vacca por muerte de mossén Ramon Roig, a mos-
sén Jayme Puxades.

Para otro lugar de ohidor real de Barcelona que
vacca, por muerte de Joseph Cerveró, mercader, a
Pablo Feu.

Para otro lugar de ohidor real de Barcelona que
vacca, por munta de mossén Gerónimo Ferrer a
diputado, a micer Francisco Estalella.

149 Para otro lugar de ohidor real de Barcelona, que
/3v vaca por munta de Ramón Monnar a diputado

a mossén Jayme Elías.
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Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados res-
pectivamente en los lugares vaccantes de dichas
bolsas en la forma que lo están los demás insa-
culados en ellas. Pero que sólo tengan drecho a es-
tarlo mientras yo no se los prohibiere, sin que por
quedar aora insaculados puedan allegar ni pre-
tender drecho de possessión ni otro alguno para es-
tar en dichas bolsas ni siendo mi voluntad, reser-
vándome, como me reservo, la facultad de
excluirlos y desinsicularlos, con causa o sin ella,
como me pareciere, por ser conforme a la reserva
que se hizo el rey, mi señor, que haya gloria, de lo
tocante a estas insaculaciones en la concessión que
hizo de sus constituciones y privilegios al Princi-
pado. Y en esta conformidad libraréys este nom-
bramiento a los diputados y oydores de quentas
para que insaculen y pongan en las bolsas de di-
chos officios a las personas arriba nombradas,
guardando en ello la forma acostumbrada en se-
mejantes casos. Dada en Madrid a diez de mayo,
MDCLXX. Yo, la reyna. Vidit don Christoforus
Crespi, vicecancellarius. Vidit don Petrus Villa-
campa, regens. Vidit Exea, regens. Vidit Ferdi-
nandus ab Heredia, regens. Vidit don Rafael de
Vilossa, regens. Vidit Marchio de Castellnou. Vi-
dit don Joseph de Boxados, regens. Don Didacus
de Sada, secretarius.» Y perquè és molt just que
los reals ordes de sa magestat sian ab tot effecte
cumplits y executats y que tingan son degut
cumpliment y execució, per ço, // 149/4r // vos
diem y manam que encontinent, sens dilació al-
guna, procehiau a la execució del real orde de sa
magestat alt expressat, per ser esta sa real volun-
tat y nostra. Dada en Barcelona, a XXI de maig
de MDCLXX.

El duque de Sessa y Baena, conde, marqués de Tá-
bara.

In Curia Locumtenentis septimo, foleo LXXII.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
quentas del General de Cathaluña que pongan
en execución la orden de su magestad arriba ex-
pressada.

149 D.
/5r

Loa duch de Sessa y Baena, comte marquès de
Tàbara, llochtinent y capità general.

Amats y fahels de la real magestat los diputats y
ohidors de comptes del General de Catalunya
en Barcelona residints. La reyna governadora,
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nostra senyora, que Déu guarde, és estada servi-
da enviar-nos un real despaig, firmat de sa real
mà y despedit en deguda forma de la Real Can-
cellaria del Supremo Consell de Aragó, que és
del tenor següent: «La reyna governadora. Illus-
tre duque de Sessa y de Baena, primo, mi lugarte-
niente y capitán general. Haviéndosse visto la
memoria y proposición que han echo los diputados
y ohidores de quentas del General desse Principa-
do y condados que me remitís con carta de diezy-
nueve de abril deste año para los lugares vaccan-
tes en asta el día treinta y uno de marzo passado
en las bolsas de los officios del General que corren
por insaculación, y considerando los méritos de
cada uno de los propuestos y de otras personas que
se han offrecido, y usando yo de la facultad que el
rey, mi señor, que haya gloria, se reservó en los pri-
vilegios de la concessión de sus constituciones y in-
saculación que hizo en 23 de enero de 1654 y de
27 de agosto de 1655, de nombrar las personas
que le pareciesse, assí de las propuestas por dichos
diputados y ohidores de cuentas como de otras, he
resuelto nombrar para los dichos lugares vaccan-
tes las personas siguientes.

Para la bolssa de regente las quentas.

Para un lugar ecclesiástico que vacca en esta bol-
sa por muerte del doctor Gerónymo Munt, canó-
nigo y thesorero de Tortosa, al doctor Diego Mo-
rer.

Para otro lugar real que vacca en dicha bolsa, por
muerte de micer Pere Carreras, al doctor Fran-
cisco Boneu, oy ohidor real.

Para la bolssa de dador de los plomos.

Para un lugar ecclesiástico que vacca en esta bol-
sa por muerte de fray don Antón Magarola, a
Juan Pagés de Vallgornera.

Para un lugar real de dicha bolssa, que vacca por
muerte de micer Rafael Cárcer y Bals, a micer
Juan Claresvalls.

149 Para la bolssa de exactor.
/5v

Para un lugar militar que vacca en esta bolssa,
por muerte de don Pablo de Areny, a micer Joseph
de Amigant.

Para otro lugar militar de dicha bolssa, que vac-
ca por muerte de don Francisco Gilabert, a micer
Miguel de Pallarés, ohidor militar.

Para otro lugar en dicha bolssa, que vacca por
muerte de don Francisco Semmanat, a micer
Juan Benito Pallarés.
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Para la bolssa de receptor de la bolla.

Para un lugar militar en esta bolssa, que vacca
por muerte de micer Rafael Bonaventura de
Gualbes, a don Bernardo Aymerich y Cruilles, oy
diputado militar.

Para la bolssa de escribiente ordinario del regen-
tes las quentas.

Para un lugar real que vacca en esta bolssa por
muerte de micer Pedro Caveras, a micer Francis-
co Boneu, oy ohidor real.

Para la bolssa de sýndico.

Para un lugar que vacca en esta bolssa por muer-
te de micer Pedro Carreras, a micer Pedro
Orient, oy diputado real.

Para la bolssa de ayudante segundo de la escriva-
nía mayor.

Para un lugar que vacca en esta bolssa, por muer-
te de micer Francisco Soldevila, notario, a micer
Joseph Sessé, notario.

Para otro lugar que vacca en dicha bolssa por
muerte de micer Bernardo Lentisclar, notario, a
micer Bonaventura Torres, notario.

Para la bolssa de escriviente ordinario del Racio-
nal.

Para un lugar que vacca en esta bolssa, por muer-
te de Joseph Sagarra, notario, a micer Miguel
Fontcuberta, notario.

149 Para la bolssa de escrivano mayor de la visita y sus
/6r ayudantes.

Para un lugar que vacca en esta bolssa, por muer-
te de micer Bernardo Lentisclar, notario, a micer
Jayme Sahones, notario.

Para otro lugar que vacca en dicha bolssa, por ha-
verse insaculado dos vezes en ella a micer Francis-
co Cotxet, notario, y vacca por muerte de micer
Vicente Gavarró, notario, a micer Luys Cortés y
Marcer, notario.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados res-
pectivamente en los lugares vaccantes de dichas
bolssas en la forma y manera que están los demás
insaculados en ellas, y como está declarado y dis-
puesto por el rey mi señor, que haya gloria, en la
insaculación que hizo destos officios y otros de la
misma calidad en veinte y siete de agosto del año
passado mil seyscientos cinquanta y cinco. Y sólo

tengan drecho los susodichos de estas en dichas
bolssas mientras yo no se lo prohibiere, sin que por
quedar ahora insaculados en ellas puedan alle-
gar ni pretender drecho de posessión ni otro algu-
no para estarlo, no siendo mi voluntad, reserván-
dome, como me reservo, la facultad de excluirlos o
desinsacularlos, con causa o sin ella, como me pa-
reciere, que es conforme a la reserva que su mages-
tad se hizo de lo tocante a estos officios en la con-
cessión de las constituciones y privilegios de esse
Principado y condados. En esta conformidad li-
braréys este nombramiento y insaculación a los
diputados y ohidores de quentas y tendréys la
mano en que se cumpla y execute lo en él dispuesto
conforme dicha insaculación que destos officios
hizo el rey, mi señor, en 27 de agosto del año pas-
sado, 1655. Dada en Madrid a diez de mayo,
MDCLXX. Yo, la reyna. Vidit don Christoforus
Crespi, vicecancellarius. Vidit don Petrus Villa-
campa, regens. Vidit Exea, regens. Vidit Ferdi-
nandus //149/6v //ab Heredia, regens. Vidit don
Rafael de Vilossa, regens. Vidit Marchio de Cas-
tellnou. Vidit don Joseph de Boxados, regens. Don
Didacus de Sada, secretarius.» Y perquè és molt
just que los reals ordes de sa magestat sian ab
tot effecte cumplits y executats y que tingan son
degut cumpliment y execució, per ço, vos diem
y manam que encontinent, sens dilació alguna,
procehiau a la execució del real orde de sa ma-
gestat alt expressat, per ser esta sa real voluntat y
nostra. Dada en Barcelona, a XXI de maig de
MDCLXX.

El duque de Sessa y Baena, conde, marqués de Tá-
bara.

In Curia Locumtenentis septimo, foleo LXXV.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
quentas del General de Cathaluña que pongan
en execución la orden de su magestad arriba ex-
pressada.

151r Loa duch de Sessa y Baena, comte, marquès de
Tàbara, lochtinent y capità general.

Venerables, nobles amats y fahels de la real ma-
gestat los insaculadors que us trobau junts en la
casa de la Diputació per la insaculació de prò-
xim fahedora. Havem entès las dificultats que
posau als subjectes que són vinguts insaculats
per sa magestat en la present insaculació, y satis-
fent a ella diem que en lo reparo féu en insacular
lo lloch militar noble de la vegaria de Tàrrega,
que vacca per mort de don Francisco Gelabert,
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en lo qual ve anomenat don Francisco Lluna
Magarola, difficultant si és noble, vos diem que,
attès a què no fou insaculat a ohidor com a no-
ble ni habilitat en las Corts com a tal, per ara de-
xareu de insacular aquest lloch.

També en dita insaculació o nominació de sa
magestat ve anomenat en un lloch de ohidor
militar per la vegaria de Vilafranca de Panadès
micer Felip de Lanuza, essent axí que és oÿdor
militar noble, y com a tal no podria entrar en
aquest lloch. Per ço voldríem y manam que, no
obstant és noble, lo insaculeu com a mossèn, en
la mateixa conformitat que sa magestat ho té
disposat, per ser esta sa real voluntat.

Y axí mateix en lo lloch de deputat real de Bar-
celona, que vacca per mort de mestre Pau de
Santacreu, és vingut anomenat mossèn Hierò-
nym Ferrer, lo que és estat error y equivocació
en lo estament, y corretgint aquell direu en dit
lloch a micer Gerònym Ferrer, que axí proce-
heix de la real voluntat de sa magestat y nostra.
Dada en Barcelona a XXVI de maig de MDCLXX.

Lo duque de Sessa y Baena, conde, marqués de Tá-
bara, lochtinent y capitán general.

In Curia Locumtenentis septimo, folio LXX.

Su excelencia manda a los insaculadores de la
casa de la Diputación que pongan en execución
la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

162r C.

Ena lo fet proposat al magnífic advocat fiscal y
doctors infrascrits aplicats per los molt il·lustres
senyors diputats y oïdors de comptes del Gene-
ral de Cathalunya, en virtut de deliberació lo die
present feta si lo sýndich del General pot iuntar
enb los pròxims feriats del estiu la declaració de
la contrafacció pretesa en la Real Audiència,
aserca la aprehensió dels reals de vuit y altre pla-
ta obrada que los ministres y officials de la Capi-
tania General del present Principat feren sobre
la galera patrona de la sereníssima república de
Gènova governada per lo capità Hipòlito Gallo,
attès y considerat que per la constitució II, títol
«De observansia de constitucions» en lo versicle
«Entès, emperò», pàgina 51, està disposat lo se-
güent, ibi: «Lo conceller, vicecanceller», et cè-
tera, et ibi: «Dins sis dies aprés dita requesta in-
mediate següents haja e sie tingut sots las penas
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de 19 contengudes posar·o e fer-ne relació en la
Audiència Real», et ibi: «E oïda de paraula la
part o son advocat e lo dit official si e fer-li vol-
drà fer-ho votar ab jurament clòurer e declarar»
et cètera. De les quals paraulas resulta que la ju-
risdicció del molt reverent canceller és modico
tempore duratura, y no obstant que alguns doc-
tors ajan volgut en causas de contrafaccions,
feta, empèrò, la relació dins los sis dias que dis-
posa la constitució, no lo angustan lo temps de
la declaració als dits sis dias, donant major
temps si apareixerà a la Audiència Real, per a no
venir-se y resòldrer la matèria del dupte de la
contrafacció, però no de aquí se segueix // 162v
// que la jurisdicció de dit molt reverent cance-
ller y Real Audiència non sit ad tempus, en los
quals casos, segons doctrina de lo noble don
Miquel Cortiada, to. 1. decis. 24 nº 60 se po-
den exercir los actes judicials y proferir-se, sent
així encara que en dies feriats in honorem Dei si,
y conforme ho exemplifica en lo sobredit, als
12, n. 64, en las causas de contenció devant dit
molt reverent canceller, en las quals lo temps de
30 dias concedit per a declarar aquelles, encara
que porrogable en continuar, enclouen los dias
feriats, y aixís en aquells poden declarar. Attès
així mateix y considerat que la present preten-
ció de contrafacció obrada per lo dit tribunal 
de la Capitania General ve à succehir y ocupar lo
lloch respecte dels officials de dit tribunal, dit
sindicat y residència, lo qual en Cathalunya y de
dret comú no admet dies feriats, segons dit no-
ble don Miquel Cortiada, abi. supra n. 62.

Attès axí mateix y considerat que troba una
conclusió de la Real Audiència als 25 de agost,
1593, per la qual se diu que lo síndich del Ge-
neral, als 19 de dit mes, iuntava la declaració de
una contrafacció, en lo qual die de 19 de agost
ere dia feriat de dret.

Attès axí mateix y considerat que als 31 de ju-
liol, 1619, instant lo síndich del General al es-
pectable portantveus de General, governador
en lo present Principat, manàs ajuntar la Real
Audiència, per a revocar los procehiments de la
Capitania General pretesos per dit sýndich ésser
fets contra constitucions, respongué dit espec-
table portantveus que no havia pogut iuntar
tots los magnífichs doctors de la Real Audiència
per estar la major part fora ciutat, y que los qui
eren presents duptaven molt de què·s pogués
presentar la escriptura de què·s tractave, perquè
lo que és revocar procehiments de la Capitania
General ha de ser en dies jurídichs. No obstant
la sobredita resposta // s.n.r // lo die següent,
que ere lo die primer de agost del mateix any,
continuà lo mateix sýndich en iuntar la revoca-
ció ab scripturas de dita contrafacció, de a hont
apar y evidentment se deduheux que, conside-
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rada la constitució de la observansa, no se re-
parà en los dias feriats en que aleshores se troba-
ven.

Per tant y altrement, són de vot y parer que lo
dit sýndich del General, en cas que no puga
conseguir la declaració de la contrafacció de
què·s tracta dins los dies jurídichs que restan,
pot y deu continuar las instàncias en los dias fe-
riats pròxims, màxime no essent in honorem Dei
sed in utilitate hominum. Y lo present cas ser
matèria de interès públich. En Barcelona a 11
de juliol, 1670.

Lo doctor micer Diego Figuerola, advocat fiscal
del General. Valencia, consulens. Llampillas,
consulens. Costa, consulens. Molins, consulens.

165r A.

Diea vigessima mensis julii anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo,
in villa Granullariorum, diocessis Barchinona.

Ego, Franciscus Pujol, negosiator et de presenti
baiulus pro sacra, catholica et regia magestatis
ville Granullariorum, diocessis Barcinone, et ce-
tera, uti obtinens viruen ex alterius officiis do-
mus Deputacionis Cathalonie tabulariis, recepto-
ris et custodis dicte ville Granullariorum, gratis,
et cetera, constituo et ordino procuratorem meum
certum, et cetera, ita quod, et cetera, vos Jose-
phum Sorts, agricolarium, parrochiano Sancti
Phelicis de Sella, dicte diocessis, cognatum nos-
trum, presentem, ad videlicet pro me coram ad-
modum illustribus dominis deputatis et auditori-
bus computorum Generalis Catalonie, qui nunch
sunt et pro tempore fuerunt, semel et pluries com-
parendum, et dutium meum officium de altre
dels taulers, receptor y guarda de la vila de Gra-
nollers, in manibus et posse dictorum domino-
rum deputatorum et auditorum computorum in
favorem persona Maria Gassia Viader et Pas-
qual, // 165v // matris mea, uxor Narcisi Viader
et Pasqual, medicine doctoris dicte ville Granu-
llariorum renunciando, et dictam Mariam Gas-
sia Viader et Pasqual, de dicto officio provideri,
portulandum iuxta formam generalem constitu-
cionum, capitulorum et actum Curiarum, usum,
practicam et stillum ac observanciam dicti Gene-
ralis, et dictis renunciacionem seu renunciacio-
nes admiti petendum, instandum et suplican-
dum et de hic quecumque instrumenta utilia et
necessaria seu quomodo libet opportuna facien-
dum et firmandum, seu fieri confici petendum,

instandum et requirendum, et pro his quascum-
que suplicacionis, tam verbo quam scriptis, dan-
dum, offerendum et presentandum, et cetera. Et
demum ac generaliter, et cetera. Promitto dicto
nomine habere rattum, et cetera. Et non revoca-
re, et cetera. Actum, et cetera.

Testes sunt reverendus Bernardus Mitjans, pres-
biter et rector ecclessie parrochialis Sancti Stepha-
ni, ville Granullariorum, // s.n.r // diocesis Bar-
chinone, et licenciato Stephanus Comas, presbiter
et benefficiatus dicte ecclessie.

In previssorum propria manu scriptorum fidem
et testimonium ego, Franciscus Aymarich, aucto-
ritate regia notario publico ville Granullario-
rum, diocessis Barchinone, hec me subscribo et
meum appono sig+num.

169 A.
/1r

Diea vigessima tercia mensis julii anno a Nativi-
tate Domini millessimo sexcentessimo sexagessi-
mo, in villa Granullariorum, diocessis Barchino-
ne.

Ego, Franciscus Pujol, negociator ville Granula-
riorum, diocesis Barchinone, uti obtinens unum ex
alterius officiis tabulariis receptoris et custodis dic-
te ville Granullariorum, gratis, et cetera, constituo
et ordino procuratorem meum certum, et cetera,
itaquod, et cetera, admodum illustribum Segis-
mundum Sala, presbiterum canonicum et capisco-
lem cedis Barcinone, cognatum meum, presentem,
per me, dictus nomine, cora admodum illustribus
deputatis et auditoribus computorum Generalis
Catalonia qui nunc sunt et pro tempore fuerint, se-
mel et pluries compaendum, et dictum meum offi-
cium de altre dels taulers, receptor y guarda de la
dita vila de Granollers, in manibus et posse dictum
dominorum deputatorum et auditorum computo-
rum in favorem persone magnifici Josephi Sala, ci-
vis honorati civitatis Barchinone, in parroquia Be-
ate Maria de Fugarolas, diocessis Vicens
domiciliati, renunciandum, et dictum magnifi-
cum Josephus Sala, de dicto officio, provideri, pos-
tulanda iuxta formam generalum constitucio-
num, capitulorum et actum Curiarum, usum,
practicam et stillum ac observancia dicti Genera-
lis, et dictus renunciacionem seu renunciaciones
admiti petendum, instandum et replicandum et
de his quecumque instrumenta utilia et necessaria
seu quomodo libet oportuna faciendum et firman-
dum, seu fieri et confici petendum, instandum et
requirendum et pro his quascumque supplicaciones
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tam verbo quam scriptis dandum, offerendum et
presentandum, et cetera. Et demum ac generali-
ter, et cetera. Promitto dictus nomine habere rat-
tum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et
cetera.

Testes sunt Stephanus Romani et Paulus //169/1v
// Sagui, pharmacopule ville Granullariorum,
diocessis Barchinone ambo.

In premissorum aliena manu scriptorum fidem et
testimonium ego, Franciscus Aymarich, aucthori-
tate regia notarius publicus ville Granullariorum,
diocessis Barchinone, hic me subscribo et meum quo
utor in publicis claudendis appono sig+num.

169 B.
/2r

Diea vigessima sexta mensis julii anno a Nativita-
te Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo,
in villa Granullariorum, diocessis Barchinone.

Ego, Maria Gassia Viader et Pasqual, uxor mag-
nifici Narcisi Viader et Pasqual, medicina doc-
toris, ville Granullariorum, diocessis Barchinone,
de mea certa sciencia agens hec, de et cum licen-
cia, concensu et voluntate dicti magnifici viri
mei, presentis, et inferius concentientis, constituo
et ordino procuratorem meum certum, et cetera,
itaquod, et cetera, vos, admodum illustrium Sa-
gismundum Sala, presbiterum, canonicus et capis-
cole cedis Barcinone, licet absente, pro me, coram
admodum illustribus deputatis et auditoribus
computor Generalis Catalonia qui nun sunt et
pro tempore fuerint, semel et pluries comparen-
dum, et meum officium de altre dels taulers e re-
ceptors y guarda de la dita vila de Granollers, in
manibus et posse dictorum dominorum deputato-
rum et auditorum computorum in favorem per-
sone magnifici Josephi Sala, civis honorati civita-
ti Barchinone, in parrochia Beata Maria de
Fugarolas, diocessis Vicen domiciliati, renun-
ciando, et dictum magnificum Josephum Sala, 
de dicto officio, provideri postulandum iuxta for-
ma generalium constitucionum, capitulorum et
actum curiarum usum, practicam et stillum ac
observanciam dicti Generalis et dictis renuncia-
cionem seu renuciaciones admiti petendum, ins-
tandum et relicandum et de his quecumque ins-
trumenta utilia et necessaria seu quomodolibet
oportuna faciendum et firmandum, seu fieri et
confici petendum, instandum et requirendum, et
pro his quascumque supplicaciones tam verbo
quam scriptis dandum, offerendum et presentan-
dum. Et demum ac generaliter, et cetera. Pro-
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mitto habere rattum, et cetera. Et non revocare,
et cetera. Ad hec ego, Narcissus Viader // 169/2v
// et Pasqual, vir prefatus, dicti mandato, potes-
tatem et facultatem predicto, per dictus uxor
meam facta tanquam de meo consensu et volun-
tate ac in mea presencia facta et expresse concen-
cio et concessum meum presto, pariter et assen-
sum. Actum, et cetera.

Testes sunt magnificus Eudaldus Molins, medicina
doctor, in villa de Ripoll, diocessis Vicens, domici-
liatus, et Raphael Calaf, sartor, civis Barchinone.

In premissorum aliena manu scriptorum fidem
et testimonium ego Franciscus Aymarich, aucto-
ritate regia notarius publicus ville Granullario-
rum, diocessis Barchinona, hec me subscribo et
meum quo utor appono sig+num.

172r B.

Ala virrey de Cathaluña.

La reyna governadora.

Ilustre duque de Sesa y de Baena, primo, mi lugar-
teniente y capitán general, con despachos de 16 de
marzo y 30 de abril pasados os mandé avisar de la
resolución que tomé y cómo se había de entender de-
tener y cesar en los ministros de esa Real Audiencia
las procuras y administraziones que tienen de las
haziendas y estados y títulos y otros particulares pos-
seen en ese Principado, y porque los diputados me
supplican aora que por convenirles tener noticia
desta resolución mande se les dé certificación de
ella. Y antes de tomar resolución ha pareçido en-
cargar y mandaros me digáis si, haviéndola parti-
cipado a la Audiencia, como avisásteis en carta de
21 de junio, se os ofreçe inconveniente en que man-
de dar esta certificación a los diputados. Y me avi-
saréis de todo con vuestro pareçer, para que, enten-
dido, mande lo que convenga. Dada en Madrid a
XVI de octubre de MDCLXX. Yo, la reyna.

Don Didacus de Sada, secretarius. Còpia.

175r E.

Dieb tercia mensis septembris anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo sexagessimo se-
cundo, in villa del Vendrell, diocesis Barcelona.
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Ego Franciscus Nin, receptor salariorum mino-
rum magnificorum doctorum regii concilii pre-
sentis principatus Catalonie, gratis, et cetera,
constituo et ordino procuratoris meos certos, et ce-
tera, itaquod, et cetera, vos, magnificum Josep-
hum Bas, medicine doctorem, honor Anthonium
Nin, mercatorem, avunculum meum, presentes,
reverendum Petrum Joannem Nin, presbiterum
in parrochiali ecclesia Beate Maria de Pinu civi-
tatis Barchinone, beneficiatum, sacra theologia
et philosophis doctorem, fratrem meum, et Sebas-
tianum Cot, mercatorem, cives Barchinone, licet
absentes, et quemlibet vestrum insolidum ad vi-
delicet iuro, me et nomine meo, in manibus et
posse admodum illustrium dominorum depu-
tatorum et auditorum computorum Generalis
presentis principatus Catalonie, et in coram con-
sistorio, et alias modo et forma solitis renuncian-
dum et resignandum pure, libere et simpliciter et
seu in favorem persone per nos, dictos dominos
procuratores, contitutos et quemlibet vestrorum
benevissa dictum meum officium receptoris sala-
riorum minorum dicti Generalis Cathalonie,
cum omnibus iuribus, pertinenciis et prerrogativis
illius et dictos renunciacionem et resignacionem
admitti et //175v // personam inde per vos, dictis
dominus procuratores constitutos, et quemlibet
vestrum insolidum nominandum, de dicto officio
provideri et in possessionem illius inmissi peten-
dum, supplicandum et obtinendum, et proinde
quoscumque supplicaciones, dandum, offeren-
dum et presentandum, et ipsos provideri et decre-
tari supplicandum et instandum, et super pre-
missis et aliis ex eis dependentibus, si opus fuerit
quecumque instrumento necessaria et opportuna
fieri faciendum, instandum, requirendum, pe-
tendum et habendum. Et demum, et cetera. Pro-
mitto habere ratum, et cetera, et non revocare, et
cetera, sub omnium et singulorum bonorum meo-
rum obligandum, et cetera.

Testes sunt honore Andreas Fontanillas, baiulus
ville del Vendrell, diocessi Barchinone, et Bartho-
lomeus Gai, philosophie professor, ville de Moia,
Vicens diocessi.

Promissis manu propria scriptis fidem facio ego,
Gismundus Boffill, auctoritate regia notarius
utriusque iuris doctor que honoratur Barchino-
ne, hec eciam propria scribens manu.

177 A.
/1r

Senyoraa. Los deputats y oÿdors de comptes del
General del principat de Catalunya, per lo lloch

vuy vaccant de altre dels taulers de la vila de
Puigcerdà y sa col·lecta, que vacca per mort de
Joan Colom, òlim posessor de dit offici, propo-
san a vostra magestat los subjectes següents:
Andreu Pagès, Pere Colom, Joan Colomer.
Dada en Barcelona, a III de setembre, MDCLXX.

177 B.
/2r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representen a vostra ex-
cel·lència que per part y a instància de la noble
donya Maria de Sans y Puig, en la present ciutat
de Barcelona domiciliada, als 23 del corrent
mes y any, se’ls presentà una suplicació, conte-
nint en ella que com lo noble don Lluís de Sans,
que’s son marit, agués venut y originalment
crehat un censal de preu mil lliuras y pensió mil
sous en favor de Maria Fluvià, donsella de la
present ciutat, per pagua, lluhisió y quitasió de
aquell li cedí y consignà altra censal de consem-
blant cantitat que lo dit de Sans rebia y cobrava
sobre lo General de Catalunya, las pensions del
qual censal dita Fluvià anà cobrant de dit Gene-
ral, y com dita Maria Fluvià, en son últim testa-
ment, aja instituhit hereu universal al rector y
col·legi de la Companyia de Jesús de la present
ciutat, lo procurador dels quals així mateix à co-
brat algunas pensions de dit censal, y per rahó
de las pensions de dit censal y per rahó de las
pensions caigudas y cessadas de paguar per dit
General a relasió del magnífich micer Joseph
Alany sia estada condempnada dita donya Maria
de Sans, com a tenint y possehint los béns de dit
don Lluís Sans, quòndam, son marit, a pagar //
177/2v //aquellas al sobredit procurador del rec-
tor y col·legi de la Companyia de Jesús, ab mo-
tiu que lo General no pagua a sos acrehedors,
de la qual sentènsia és estat provehit lo decret
de execusió, demanant per ço, dita donya Maria
de Sans, que a tant que en la concòrdia feta en-
tre lo General y sos acrehedors entre altres capí-
tols se llegeixen que los acrehedors, tant los que
firmaran com los que no firmaran dita concòr-
dia, no puguan instar exacusió contra ningun
debitor ab motiu y pretest que lo General no
pagua las pensions de llurs censals, per ço, re-
presentassen a vostra excel·lència fos servit or-
denar se sobresegua en dita execusió. Y consi-
derant nosaltres lo perjudici tant gran que de
ditas execusions contrab los dits debitors per
qualsevol títol o causa que sia ne pot credenser
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per a la total observansa y execusió de dita con-
còrdia, y en particular del capítol vuyt, conte-
nint en él que los acrehedors censalistas, tant los
que firmaran com los que no firmaran dita con-
còrdia, prometen que no instaran ni faran instar
execusions algunas contra lo General ni altres
debitors, per rahó de dits censals, ab motiu que
lo General no·ls pagua las ditas pensions, y que
per dit affecte suplicaríem a vostra excel·lència
manàs ordenar que no se admetesen ditas exe-
cusions, la qual concòrdia és estat servit vostra
excel·lència firmar y posar són decret, major-
ment, trobant-nos en lo principi // 177/3r // de
la observansa y execusió de aquella, essent en
tant gran utilitat y conveniènsia al dit General,
que·s posa en tot y per tot en sa deguda y viril
observansa, per tant, los dits deputats y oÿdors
de comptes, humilment y extrajudicialment, su-
plican a vostra excel·lència sia servit manar or-
denar a dit magnífich micer Joseph Aleny y de-
més officials a qui toque, sobreseguen en dita
execusió contra dita donya Maria de Sans co-
mensada, lo que esperen de la mà de vostra ex-
cel·lència, de qui an experimentat en totas occa-
sions particular mercè y affecte, majorment en
què tingués lloch y execusió la sobredita con-
còrdia, que ho rebrem a particular favor de mà
de vostra excel·lència.

178r A.

Diea vigessima quarta mensis februarii, anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo sep-
tuagessimo.

Ego, Thomas Santfeliu, ollerius, civis Barchinone,
obtinens officium custodis ordinariis bulla sive bo-
lla Generalis presentis principatus Cathalonia,
dicto nomine, gratis, et cetera, constituo et ordino
procuratores meos certos, et cetera, itaquod, et ce-
tera, reverendos Jacobum Ferrer, utriusque iuris
doctor, et Anthonium Cortes, presbiteros, in ecle-
sia parrochiali Beate Maria de Pinu presentis ci-
vitatis Barchinone beneficiatos, licet absentes, et
cetera, et alterum corum insolidum itaquod, et
cetera, ad videlicet pro me et nomine meo dictum
officium custodis ordinaris dicte bulle, cum omni-
bus iuribus et pertinenciis suis universis in mani-
bus et posse dominacione deputatorum eiusdem
Generalis Cathalonie, in favorem persone vobis et
cuilibet insolidum benevisse et vos dictis dominus
deputatis presentande, nominada et designanda
pura, libera et simpliciter //178v // et absque ulla
condicione, reservacione seu retencione resignan-
dum, renunciandum et cedendum et dictas resig-
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nacionem, renunciacionem et cessionem recipi et
admitti petendum, suplicandum et obtinendum
ita et taliter quod ille in cuius favorem dictum of-
ficium per vos seu quemlibet vestrum insolidum
resignatum, renunciatum et cessum fuerit de eo-
dem officio iuribus et pertinenciis meis universis,
valide provideatur et provideri mandetur cum
omni iure plenitudine et effectu et in de instru-
menta quecumque vobis et cuilibet vestrum insoli-
dum benevissa faciendum et firmandum seu fieri
faciendum et firmandum. Et demum, et cetera.
Promitto habere rattum, et cetera. Actum Bar-
chinone, et cetera.

Testes sunt magnificus Paulus Roma, utriusque
iuris doctor, civis Petrus de Arrainza et Salvado-
rus Piqueri, scriptores, Barchinone degentes.

Premissis licet aliena manu scriptis fidem facio
ego, Petrus Martir // s.n.r // Llunell, regia aucto-
ritate notarium publicus Barchinona, hec pro-
pria subscribens manu, et cetera.

180 A.
/1r

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya als assessors y advocat fiscal de dit
General infrascrits acerca del establiment fet per
lo molt il·lustre doctor Joseph de Rocabertí, ca-
valler del orde y milicia de Santa Maria de Al-
càntara, en Barcelona domiciliat, del consell de
sa magestat del rey, nostre senyor, batlle general
y procurador dels feus reals de Catalunya y
comptat de Cerdanya, a la noble donya Maria
Xammar y Meca, viuda deixada de don Ramon
de Xammar y Feijó, quòndam, en la ciutat de
Gerona populat, consedint facultat y permís de
vèndrer pa, vi, tenir hostal, fleca y taverna, gua-
vella y altres revenderias en la parròquia de Me-
dinyà, vegueria de Gerona, y lo dret o facultat
de arrendar aquellas privative a qualsevols altres
personas, lo qual establiment y en emphyteusim
concessio fonch fet als 26 de abril pròxim passat,
és a saber, si dit establiment és contra las gene-
rals constitucions de Catalunya y si sas senyorias
tenen obligació de eixir al reparo de dita contra-
facció, vista la suplicació presentada al molt
il·lustre consistori per lo sýndich y lligítim pro-
curador de dita parròquia de Medinyà als 21 de
agost proppassat, y la commissió al peu de
aquella als assessors infraescrits dit dia feta; vist
lo syndicat fet per dita universitat en favor de
Matheu Sentís, ciutadà honrrat y causidich de
Barcelona, als 24 de juny // 180/1v // pròxim
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passat, en poder de Jaume Bas, notari real
col·legiat de la present ciutat; vist lo dit acte de
establiment eo in emphyteusim concessio feta per
dit molt il·lustre batlle general de Catalunya y
comptat de Cerdanya, concedint en ell privilegi
y facultat a la sobredita donya Maria Xammar y
Meca, en nom de tenutària de la heretat y béns
del dit don Ramon Xammar, quòndam, son
marit, y a sos successors, per poder vèndrer pa,
vi, tenir hostal, fleca, taverna y revenderia y po-
der arrendar aquella privative ad alios quoscum-
que a cens de quatre lliuras, moneda barcelone-
sa, pagadoras tots anys lo dia de sant Miquel de
Setembre, y de deu lliures de entrada, lo qual
acte de establiment y privilegi fonch rebut y tes-
tificat en Barcelona, als 26 de abril del corrent
any 1670, en poder de Joan Cabanyes, notari
real de la present ciutat, regent lo offici de es-
crivà major de dita Batllia General; per Antoni
Pijoan, notari impedit, escrivà major de Batllia
General, vist altre acte rebut y testificat en Ge-
rona, als 14 de maig del present any per Roch
Francesch, notari y escrivà del offici de la lloch-
tinènsia de batlle general de Catalunya en dita
ciutat y estació de Gerona, en la qual fa fe com
en dit dia posà en posessió a la sobradita donya
Maria Xammar y Meca seu verius a son llegítim
procurador de poder tenir hostal, fleca, taverna
y altras mercaderias en la dita parròquia de Me-
dinyà y del dret y facultat de poder arrendar
aquellas a altras personas // s.n.r // en virtut y
execusió del dalt calendat establiment y conces-
sió per lo sobredit molt il·lustre batlle general
consedida; vistas las cridas públicament fetas en
la plaça comuna de dita parròquia de Medinyà
per Pere Joan Carrió, nunci de la cort de Gero-
na y porter jurat de dita llochtinència, presehint
ço de campanas de la iglésia de dita parròquia
de Medinyà, ab las quals se prohibeix a qualse-
vol persona de qualsevol grau, estat o condició
que sia no guose ni presumesca tenir en dita
parròquia de Medinyà y son terme, pública ni
amagadament, sinó dita donya Maria Xammar y
Meca y sos successors hostal, fleca, taverna y
guavella, privative a qualsevols altres en pena de
3 lliures per quiscuna vegada; vistas las constitu-
cions 1 y 4, títol «De comercis y seguretat de
camins» y altras aplicables; vist lo que·s havia de
vèurer, attès que de dit acte de establiment
consta éser-se concedit privilegi y facultat a la
sobradita donya Maria Xammar y Meca per lo
molt il·lustre batlle general de Catalunya de po-
der tenir fleca, taverna, guavella y altras merca-
derias y poder arrendar aquellas privative a altras
personas en dita vila de Medinyà, ena la qual no
té ninguna jurisdicció, y encara que la tingués
no posehiria, y per consegüent ésser concedit
privilegi de distret de ditas cosas en dita parrò-

quia, majormenta reclamant y contradient la so-
bredita universitat de Medinyà, y attès que per
ditas y altras constitucions estan en Catalunya
prohibits los distrets; per ço y altrament los as-
sessors y advocat fiscal del General infrascrits,
són de vot y parer que dit acte de establiment,
dita possessió y cridas encontran ab ditas consti-
tucions, y que sas senyorias se deuen opposar a
dit privilegi, establiment o concessió fent las di-
ligèncias acostumadas y convenients per lo re-
paro de aquellas per las obligacions de sos officis
y jurament tenen prestat, y així ho aconsellan.

Montserrat, assessor. Figuerola, assessor. Vilapla-
na, assessor.

181 A.
/1r

Dieb vigessima quarta mensis februarii anno a
Nativitati Domine millessimo sexcentessimo sep-
tuagessimo.

Ego, Thomas Sanctfeliu, ollerius, civis Barcinone,
obtinens officium custodis ordinarii bulla sive bo-
lla Generalis presentis principatus Cathalonie,
dicto nomine, gratis, et cetera, constituo et ordino
procuratorem meos certos, et cetera, itaquod, et ce-
tera, reverendos Jacobum Ferrer et Anthonium
Cortes, presbiteros in ecclessia parrochiali Beata
Marie de Pinu presentis civitatis Barchinona, be-
neficiatos, licet absentes, et cetera, et alterius eo-
rum insolidum, itaquod, et cetera, ad videlicet
pro me et nomine meo dictum officium custodis
ordinarii dicte bulla, cum omnibus iuribus et
pertinenciis, sitis universis in manibus et posse do-
minorum deputatorum eiusdem Generalis Ca-
thalonia, in favorem persona vobis et cuiuslibet
insolidum benevisse et vos dicti dominis // 181/1v
// deputatis presentande, nominande et desig-
nande, pure, libere et simpliciter et absque ulla
condicione, reservacione seu retencione resignan-
dum, renunciandum et cedendum, et dictas re-
signacionem, renunciacionem et cessionem recipi
et admitti, petendum, suplicandum et obtinen-
dum, ita et taliter quod ille in cuius favorem dic-
tum officium per vos seu quemlibet vestrum insoli-
dum resignatum, renunciatum et cessum fuerit,
de eodem officio juribus et pertinenciis meis uni-
versis valide provideatur et provideri mandetur,
cum omni iuri plenitudine et effectu et inde ins-
trumenta, quecumque vobis et cuilibet vestrum
insolidum benevisa faciendum et firmandum seu
fieri faciendi et firmandum. Et demum, et cete-
ra. Promitto habere rattum, et cetera. Actum
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Barchinone, et cetera. Furum, et cetera. Ita ap-
probat notarium infrascriptum manu propria, et
cetera.

Testes sunt magnificus Paulus Roma, utriusque
iuris doctor, Petrus de Anayia et Salvadorus Pi-
quer, scriptor Barchinone, degentes, et cetera.

Premissis fiat aliena manu scriptis fidem facio
ego, Petrus Martir Llunell, regia auctoritate no-
tarius publicus Barchinone, hec propria subscri-
bens manu.

183r Còpia de un paper à enviat lo il·lustre consistori
al il·lustre consistori de la Ballia General.

A.

Losa molt il·lustres senyors deputats del regne
de Aragó nos an escrit que, ab carta de 15 de
novembre, 1667, escrigueren a aquest consisto-
ri que en las differènsias que la ciutat de Lleyda
y vila de Tamarit, del regne de Aragó, tenen so-
bre lo particular de transitar lo bestiar per ter-
ritori que pretén ser de dita vila de Tamarit, in-
terposase lo consistori sa auchtoritat, procurant
ab dita ciutat de Lleyda y batlle general suspen-
guesen estas diferènsias fins a tant se declaràs lo
llegítim dret de las parts y lo territori de aquest
Principat y aquell regne. Y per ço, nos fan ara
nova instànsia, per a què nomanassen persona
per a què, ab la que sas senyorias anomenassen,
fesan la declarasió de ditas diferènsias. Los pa-
hers de dita ciutat de Lleyda nos an donada no-
tícia com la causa de una aprehensió de bestiar
estava vertent en lo tribunal del llochtinent de
batlle general de dita ciutat de Lleida, //183v //
y que en lo any 1668 se conferí lo paher en cap
de dita ciutat y lo justícia y jurats de dita vila de
Tamarit en lo puesto de la qüestió y no ajusta-
ren cosa, ab què lo molt il·lustre consistori desi-
jarie concòrrer ab lo dit consistori de deputats
del reyne de Aragó ab tota conformitat y unió.
Y per a poder pèndrer acertada resolució y es-
críurer a dit consistori suplican a vostra senyoria
sya servit participar-li las notícias sobre la matè-
ria necessàrias, que o rebran a singular mercè.

186 A.
/1r

Moltb il·lustres senyors.
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En lo principi de la visita del trienni pròxim pas-
sat los molt il·lustres senyors visitadors enviaren
orde al diputat local de la col·lecta de la ciutat y
vegaria de Gerona per a què per las vilas princi-
pals de sa col·lecta manàs pùblicar las cridas
acostumadas feren en lo principi de la visita. Y
arribant lo substitut del notari de dita col·lecta
ab lo núncio o corredor de ditas cridas, per part
de Francesch Fina, balle de la matexa vila, y
Pere Gallart, notari de paraula, volgueren impe-
dir la dita publicació ab algunas paraulas injúrias
y prejudicials al General, no obstant las quals se
publicaren, conforme consta en lo dietari de
dita visita. Y després, per dits senyors visitadors,
se envià carta al dit diputat local de Gerona per
a què manàs a dit Pere Gallart que en pena de
50 lliures, per coses convenients a la dita visita,
se conferís devant dits senyors visitadors. Y no
havent-ho fet dit Gallart, menospreciant los or-
des de dits senyors visitadors y publicant moltas
paraulas injuriosas contra la jurisdicció y pri-
minència del General, que són dignas de senti-
ment y punició, y com lo dit Gallart aje menys-
preat lo dit manament, no comparexent devant
// 186/1v // dits senyors visitadors y ni haver fet
ninguna rahó de obediència, y lo temps de la vi-
sita se anava passant, dits visitadors remeteren a
vostra senyoria lo dit fet, per a què prossehís
contra dit Pere Gallart. Y perquè los drets y pre-
heminèncias del General sien servats y la juris-
dicció de vostra senyoria y dits senyors visita-
dors sie conservada, lo procurador fiscal del dit
General, exhibent en primer lloch los actes y
procehiments fets per dits senyors visitadors
contra dit Gallart, quedea signa del dietari de
dita visita per a què sien insertats, y acosant la
pena de 50 lliures contra de aquell, y offerint
major informació del sobredit y damés que porà
constar, suplica que lo dit Gallart sie citat per a
vèurer com ha incidit en dita pena, en la qual sie
executat, y juntament sie feta commissió al dit
diputat local de la ciutat y col·lecta de Gerona
per a què rebe informació de las paraulas des-
cortesas y injuriosas que dit Gallart ha dit y pu-
blicat, axí contra dits visitadors com contra las
preheminèncias de la Generalitat, constantb,
com constarà, ésser dit Gallart punit y castigat,
y per dit effecte ésser despedidas lletres y com-
missions opportunas segons stil y justícia minis-
trada, omni meliori modo, los drets fiscals sem-
pre salvos. Officii. Altissimus, et cetera.

Figuerola, advocatus fisci Generalis.

Oblata die XVIIII augusti MDCLXX. In consistorio,
et cetera. Et domini deputati intervinientibus
dominis auditoribus computorum commisserunt
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predicta magnificis assessoribus qui super supli-
catis relacionem faciant in scriptis. Joannes Ar-
gila, scriva maioris Generalis Catalonie.

186 B.
/2r

Molta il·lustre senyor.

Lo doctor micer Pere Gallart, auditor de la gent
de guerra de la plassa de Palamós, diu y repre-
senta a vostra senyoria que à tinguda notísia de
què en lo consistori de vostra senyoria, instant
lo procurador fiscal, s·i volian fer alguns procei-
ments per ocasió de aver-se-li imputat que avia
ditas algunas paraulas a un substitut de Pere
Rosselló, notari de Gerona. Emperò la real veri-
tat, y que si li digué algunas paraulas no foren
ignominiosas sinó que las vingué a dir per oca-
sió de què lo tal substitut estipulà acte de la pu-
blicació de unas cridas sens aver demanada lli-
sènsia ni consentiment algun al dit doctor
Gallart, lo qual és senyor propietari de las escri-
vanias de la vila y comtat de Palamós, de tal ma-
nera que en virtut de privilegis y sentènsias
reals, de las quals se fa ocular ostensió a vostra
senyoria, ningun notari pot estipular acte algun
en dita vila y comtat sens obtenir lo permís de
dit doctor Gallart; emperò, no proibí la publica-
ció de ditas cridas en manera alguna ni altra-
ment à inpidida ni turbada la jurisdicció de vos-
tra senyoria ni dels molt il·lustres senyors
visitadors, ans bé, és estat sempre molt atent als
respectes se deven a vostra senyoria, haven algu-
nas ocasions que se han ofert com a notari, asis-
tir als oficials de vostra senyoria o à fet ab tota
diligènsia y en alguna ocasió sens paga alguna,
lo qual no obstant en las ocasions que vostra se-
nyoria gustarà // 186/2v // manar-li algunas co-
sas se asenyalarà en obeir-las, per lo que, ab tota
humiltat y rendiment en las aja prestat en algu-
na cosa, lo que no creu, se submmet a la juris-
dicció y correcció de vostra senyoria, suplicant
que atesa dita humil submissió sia vostra senyo-
ria servit manar al procurador fiscal se rasga en
los proceiments fahedors y conselle los fets, lo
qual rebrà a singular mercè de mà de vostra se-
nyoria. Officio. Altissimus. Gallart.

Oblata VI septembris MDCLXX. In consistorio, et
cetera. Et domini deputati intervinientibus do-
minis auditoribus computorum commisserunt
predicta magnificis assessoribus qui super supli-
catis relacionem faciant in scriptis. Joannes Ar-
gila, scriva maioris Generalis Catalonie.

Vidit Argila, recepta dicto die et anno, visa su-
plicacione oblata propara advocatus fisci Gene-
ralis, die 19 augusti currentis anni, oblata in et
cum qua suplicat manadari recepi informacione
nostra magnificum Petrum Gallart, utriusque
iuris doctor, villa de Palamos, causis et racioni-
bus in ea expresa cui fit relacio, visa suplicacione
per dictum Gallart die 6 septembris presentis
anni per aliter admodum illustri consistorio pre-
sentata, et coetris videndis visis, attentat pre co-
nia de quibus meminit suplicacio fuisse publicata
suumque habuisse effectum, attento non constat
saltem eo modo quo de iura constare debebat im-
pentitis per procuratore fiscali contra supradic-
tum Gallart, attento denique constat soependica-
ri Gallart cum dicta humili suplicacione se
submisisse jurisdiccione admodum illustrium do-
minorum deputatorum et auditorum computo-
rem dicti Generalis pro casu sue admodum illus-
tres dominaciones debent uti solita benignitate,
ideo et de facto verbo in consistorio per subscriptos
assessores et conclusione inde sequta sub modum
illustres dominaciones sentenciant pronunciant
et declarant dictum doctorem Petram Gallart
fore et esse ab impetitis per dictum procuratores
fiscalis absolvendum, pro ut cum presenti abso-
lunt silencium perpetuum dicto procurator fisca-
lis predicto vel alio meliori modo imponentes.

Vidit Montserrat, assessor. Vidit Vilaplana, as-
sessor.

186 C.
/3r

Diea lune decima quarta mensis septembris anno
a Nativitate Domini millessimo sexagessimo
quinto, Barchinone.

Petrus Vilaseca, notarius regius, civis Barchino-
na, custos ordinarius Generalis Catalonia in
portali Novo eiusdem civitatis, gratis, et cetera,
constituit et ordinavit procuratores suos certos, et
cetera, ita quod, et cetera, Paulum Delmases, pa-
ratorem lanem Barchinona, et Victoriam Vilase-
ca, socera et uxorem suos respective, et alterum eo-
rum in solidum, licet absentes, et cetera, ad
videlicet pro dicto constituente et eius nomine
comparendum coram admodum illustribus do-
mini deputatis et auditoribus computoris dicti
Generalis Catalonia dictumque suum officium
custodii ordinarii dicti Generalis, una cum om-
nibus salariis, adeales, lucris et emolumentis, iu-
ribus et pertinenciis illius renunciandum, //
186/3v // resignandum et cedendum manibus et
posse dictorum admodum illustrissimo domino-
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rum deputatorum et auditorum computorum
dicti Generalis seu in eorum consistorio in favo-
rem scilicet persona et personandum dictorum
procuratorum constitutorum et alterius eorum
insolidum benevisa et benevisarum, et nominan-
da seu nominandarum. Et dictas renunciacio-
nem, resignacionem et cessionem recipi et admitti
personam que seu personas pro inde ut prefertur
nominandam seu nominandas, de officio predic-
to, cum omnibus iuribus et pertinenciis illius pro-
videri, cum iuris plenitudine iuxta formam ge-
neralem constitucionem Cattalonia capitulorum
et actuum curiarum, usum, practicam et stilum
dicti Generalis petendum, suplicandum et obti-
nendum, requirendum quoque protestandum et
movendum, et cetera. //186/4r // Et propia missis
quascumque suplicaciones et si opus fuerit requi-
siciones, tam verbo quam in scriptis, dandum, of-
ferendum et presentandum et ea providere et exe-
que faciendum et instandum, et de te super
instrumenta quecumque ad predicta necessaria
et opportuna, cum clausulis assuetis faciendum et
firmandum seu fieri faciendum et contentien-
dum, et demum, et cetera, promissit habere rat-
tum, et cetera, et non revocare, et cetera.

Testes sunt domino Mathias Marsal, notario pu-
blico Barchinona, et Josephus Prevalerius, civis
Barchinone.

De promissis licet alieno calamo scriptis fidem fa-
cio ego, Franciscus Torres, auctoritate regia nota-
rius publicus Barchinone, hac propria me subscri-
bens manu sig+num.

192 Ilustrísimoa señor.
/3r

Siendo esta Santa Iglesia y devoto santuario
fuente y origen de la religión de estos reynos y la
prenda más segura de que permanecerá en Nós la
verdad cathólica hasta el fin del mundo según la
continuada y venerable tradición de su funda-
ción milagrosa, y resultando de ello tan singular
gloria a los que, aunque indignamente, servimos
en ella de humildes capellanes a la reyna de los
ángeles, no es difícil discurrir quan inverosímil
sea lo que cinco diputados de este reyno, sin su en-
tera representación y contra sus leyes, han atri-
buido a un memorial que en nuestro nombre puso
a los pies de su beatitud en los primeros del mes de
setiembre el doctor don Miguel de Cestina, canó-
nigo y síndico nuestro en Roma. Y aunque con lo
que han obrado en él, quemando sus clausulas se-
gún los papeles que han esparcido, confiesan bas-
tantemente lo que han hecho en la anticipada sa-
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tisfacción de los quadros, fiel testigo del rezelo in-
terior con que executaron lo que se les ofreció, nece-
sitaba de protestaciones cathólicas. Haviendo en-
tendido que recurren al amparo de vuestra
ilustrísima, imponiendo al memorial el agravio
que ellos han hecho al reyno en la sustancia y en el
modo pues han obrado sin el brazo de universida-
des, ha juzgado este cabildo ser de su obligación,
porque la verdad no padezca al resplandor del
nombre que usurparon, poner en manos de vues-
tras ilustrísimas este memorial, que puso en las de
su alteza luego que sucedió el casso, y comprehende
una breve demonstración del agravio que have-
mos recibido, prometiéndonos del sagrado y chris-
tiano zelo que en vuestra ilustríssima resplandeze
no dará crédito a lo que se nos impone, abstraherá
su nombre de materia tan grave que oy se halla en
las manos de Su Santidad y magestad, a quien se
ha dado ya cuenta, solicitando el castigo que me-
reze acción tan escandalosa. Y se acordará de en-
comendaros a Dios, que guardará a vuestra ilus-
tríssima en su grandeza, como lo rogamos
continuamente a su divina magestad en esta san-
ta, angélica y apostólica basílica. Zaragoza, no-
viembre, a 4 de 1670.

Los prior, canónigos y cabildo de la Santa Iglesia
Metropolitana del Pilar, primera cathedral de
Zaragoza. Doctor Bernardo Matheo del Caste-
llar, prior. Doctor Miguel Augustín Salvador.
Doctor Juan Francisco Arguilar y Cassanati.

193 A.
/1r

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo septuagessimo, die
vero vigessima mensis novembris eiusdem anni
intitulata, presente et ad hec vocato atque rogato
me, Joanne Argila, auctoritate regia nottario
publico secretarioque et scriba majore Generalis
huius Cathalonie principatus insfrascrito, et pre-
sentibus eciam Agidio Joanne Serillosa, studenti,
et Carolo Torrent et Ribot, scriptore, Barchinone
habitatoribus, pro testibus ad infra vocatis specia-
liter et assumptis magnificus Petrus Cardona,
utriusque iuris doctor, civis Barchinone, sindices
Generalis Cathalonia, dictum officium sindici
exercens, vice et loco dompni Josephi de Masdove-
llas, dicti Generalis Cathalonie sindici, de llicen-
cia illustrium dominorum deputatorum audito-
rum quas computorum dicti Generalis, dicto
nomine constitutus, personaliter coram Francisco
Lleonart, notario publico, causidico civis Barchi-
none, secretario et scriba capitania generalis Ca-
talonia, personaliter reperto in quadam aula do-
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morum sua propria habitacionis sita in presenti
civitate Barchinona, in vico vocato del Carma,
obtuli et presentavit et seu per me, dictum et in-
frascriptum nottarium secretariumque scribam
maiorem predictum, presentari ac publice legi,
petiit et requisivit et fecit quandam in scriptis
papiris requisicionis, in dictam thenoris huius-
modi: «Bé sab, vostra mercè, senyor Francesch
Leonart, notarium», et cetera, inseratur et cete-
ra. Quaquidem papirii requisicionis scedula sich
ut predicitur oblata lecta et presentata et a dicto
Francisco Lleonart, nottario, nomine predicto,
audita copiaque illius cum originali comprobata
eidem tradita et liberata. Illico dictus Franciscus
Lleonart, verbo respondendo, dixit: «Quod reti-
nebat sibi terminum constitucionis ad responden-
dum». De quibus omnibus et singulis, sich ut pre-
dicitur oblatis actis dictis gestis et secutis dictus
magnificus Petrus Cardona, dicto nomina, petiit
et requisivit publicum confici instrumentum, si-
bique dicto nomine, seu dictis dominis deputatis,
ac aliis cuia intersit dari et tradi per me, dictum
et infrascriptum nottarium. Postea autem die vi-
gessima prima predictorum mensis et anni, dic-
tus Franciscus Lleonart, dicto nomine, constitu-
tus personaliter in scribania maiori, // 193/1v //
comparuit in scribania maiori dicti Generalis
Catalonia, presentis eciam pro testibus Valentino
Serra, presbitero, Barchinone residente, et Bar-
tholomeo Roig, nottario regio collegiato, obtulit et
presentavit michi dicto et infrascripto nottario
quandam in scriptis responsit scedulam, thenoris
huiusmodi: «Responent Francesch Lleonart» et
cetera, inseratur, et cetera. Que fuerunt acta
Barchinona, sub anno, die, mense et loci predic-
tis, presente me, dicto et infrascripto nottario se-
cretarioque et scriba maiore supra memoratus, et
presentibus eciam testibus supranominatis respec-
tive ad premissa vocatis specialiter et assumptis
pro ut superius continetur.

193 Béa sab vostra mercè, senyor Francesch Lleo-
/2r nart, notari, secretari y scrivà major del tribunal

de la capitania general, y ignorar no pot, com
instant lo sýndich del General de Catalunya se li
ha demanat entregàs còpia auctèntica de dos
àpocas rebudas en poder de vostra mercè y fir-
madas, la una per lo doctor misser Joseph Mon-
ràs y la altra per lo doctor misser Vicens Sabater,
al receptor de dita capitania, quiscuna de ellas
de vuyt-cents reals de vuyt, y de altra part una
certificatòria auctèntica de las averias y adeales
que dits doctors Joseph Monrràs y Vicens Saba-
ter havian rebut per ser officials de dita capitania
des de primer de janer, 1668, fins al últim de

desembre, 1669, offerint-se pagar y satisfer lo
degut y condecent salari. Y com vostra mercè
age recusat entregar ditas àpocas y certificatòria
auctènticas al dit sýndich sens causa alguna, sa-
bent que legítima sie, tenint obligació com a
persona pública entregar-las, particularmenta

per constitució 2, títol «De mostrar y exhibir
cartas», en lo volumen de las generals constitu-
cions de Catalunya, per ço, lo dit sýndich del
General de Catalunya, de nou a vostra mercè
demana li done ditas àpocas y certificatòria
auctènticas, satisfent en son degut y condecent
salari com està dit. Altrament, en lo cas de recu-
sació, lo que no·s creu, poga dit síndich pro-
cehir contra vostra mercè y sos (a)gens com ab

violadors y rompedors de dita constitució y al-
trament conforme de justícia serà trobat fahe-
dor.

Requirens notarium, et cetera.

193 Responentc Francesch Lleonart, notari públich,
/3r escrivà major de la general governació de Cata-

lunya y secretari del tribunal de la capitania ge-
neral de dit Principat y comptats de Rosselló y
Cerdanya, a una requesta lo die de ahir que
comptàvem als 20 del present y corrent mes de
noembre, a las dos horas passat mitgdie, a ell
presentada, instant lo sýndich del General de
Catalunya, en la qual se li requereix que done
còpia auctèntica y fe fahent satisfet en son degut
y condecent salari de dos àpochas firmadas, la
una per lo magnífich doctor Joseph Monrràs y
la altre per lo magnífich doctor Vicens Sebater,
quiscuna de ellas de quantitat de vuyt-cents re-
als de vuyt, y de altre part que done una certifi-
catòria auctèntica de las averias y adeales que
dits magnífichs doctors Vicens Sabater y Joseph
Monrràs han rebut per ser officials de la capita-
nia general des del primer de janer, 1668, fins al
últim de desembre, 1669, diu y respon que
haurà cosa de un any, poch més o manco, que
dit sýndich requirí a ell, responent, y per lo ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
que aleshores era, li fou manat que en virtut de
dit requiriment entregàs còpia auctèntica a dits
sýndichs del procés en dita capitania general ac-
titat entre lo procurador fiscal de aquella, de
una part, y Hipòlito Gallo, capità de la galera
patrona de la senyora de Gènova, y Joseph Pla-
nes, notari causidich, curador assignat als reals
de vuyt indefensos trobats en dita galera, de
part altre, y de una acte de entrego fet de dits
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reals de vuyt al receptor de la capitania general,
y de vuyt àpochas firmadas per los officials ac-
cessors y jutges assignats per sa excel·lència, en
las quals vuyt àpochas estan compresas las dos
àpochas que ara de present se li demanan. Y en-
tregant dit responent a dit sýndich dit procés,
acte de entrego y àpochas dalt referidas, sols
volgué rèbrer dit sýndich lo procés y no lo acte
de entrego y vuyt àpochas, havent-li //193/3v //
fet fer tràurer aquellas en pública forma, las
quals té per a entregar sempre que sie satisfet en
son degut y condecent salari, per ser cosa justa li
sie pagat lo que dit sýndich li ha fet treballar. Y
quant a la fe que se li demana de averias del
temps diu la requesta, en responent no·n té
àpocha ni acte algun, que se’n tingués, ho do-
naria per sempre molt, observant a las constitu-
cions de Catalunya, per a què per son intent és
estat ni és contravenir a ninguna de aquellas, re-
quirint a vostra mercè, senyor escrivà major de
la Generalitat de Catalunya, que no done còpia
de la requesta a dit Lleonart presentada dit die
de ahir sens incerta de la present resposta.

Requirens, et cetera.

198r A.

Excel·lentíssima senyor.

Ab embaixada de 17 de setembre pròxim passat
los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya representaren a vostra excel·lència
com don Joseph de Rocabertí, cavaller del orde
y milícia de Nostra Senyora de Alcàntara, com a
batlle general y procurador dels feus reals del
present Principat y comptats, féu als 25 de abril
pròxim passat un acte de establiment a la noble
donya Maria Xammar y Meca, viuda deixada de
don Ramon de Xammar y Foixà, quòndam, en
la ciutat de Gerona domiciliat, com a tenatària
de la heretat y béns que foran de dit son marit, y
als successors del Castell de Madinyà, conse-
dint-li llicènsia, facultat y permís de vèndrer pa,
tenir hostal, fleca, taverna, gavella y altras reven-
derias en dita parròquia de Medinyà, vegueria de
Gerona, y així mateix dret y privilegi de arren-
dar aquellas privative a altras personas a cens de
4 lliures, moneda barcelonesa, paguadoras tots
anys lo dia de sant Miquel de Setembre, y 10
lliures de entrada. Lo qual acte de establiment
fonch stipulat per Joan Cabanyes, notari real de
la present ciutat, regent lo offici de escrivà ma-
jor de dita batllia general, per Antoni Pejoan,
notari impedit, escrivà major de dita batllia ge-
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neral, en execusió del qual privilegi o in emphy-
teusim concessio fou posada en possessió la so-
bradita donya Maria Xammar en dit nom, //
198v // fent cridas públicas en la plaça comuna
de dita parròquia de Medinyà per Pere Joan Car-
rió, nunci de la Cort de Gerona y portantveus
jurat de la llochtinènsia de batlle general en dita
ciutat y estació de Gerona, precehint so de cam-
panas de la iglésia parroquial de dit lloch de Me-
dinyà, prohibint en ellas a qualsevol persona de
qualsevol estat, frau o condició no gosse ni pre-
sumia tenir en dita parròquia de Medinyà y son
terme, pública ni amagadament, sinó dita don-
ya Maria Xammar y Meca y sos successors, hos-
tal, fleca, taverna y guavella privative a qualse-
vols altres, en pena de 3 lliures per quiscuna
vegada.

Y com dit acte de establiment eo privilegi fet y
consedit per dit batlle general en favor de dita
donya Maria Xammar y Meca y sos successors,
lo sobredit de possessió y ditas cridas sian fets
contra las generals constitucions y se opposan a
ellas, y en particular a la constitució 1 y 4, títol
de «Comercis y seguretat de camins», y altras
aplicables, en las quals estan prohibits los dis-
trets en Catalunya, per ço, los dits deputats y
oÿdors a càrrech dels quals està procurar la ob-
servança de las constitucions, a vostra excel·lèn-
cia, per medi del sýndich del General, extrajudi-
cialment suplicaren fos del servey de vostra
excel·lència manar al dit batlle general y son
consistori que dit establiment com à fet contra
las ditas constitusions cassassen, revocassen y
anul·lassen y de la revocació, cassassió y annul-
lació fessen fer a vostra excel·lència, y que a coe-
tero se abstinguen de fer semblants establi-
ments eo in emphyteusim concessions com més
llargament en dita scriptura donada a vostra ex-
cel·lència a la qual se à relació se conté, a la qual
suplicació vostra excel·lència fonch respòndrer
que la miraria. Y com, excel·lentíssim senyor,
fins vuy los deputats y oÿdors no hajan alcansat
lo reparo de la contrafacció de las ditas constitu-
cions que·s prometian y prometen de vostra ex-
cel·lència, però encara //s.n.r // ajan entès per lo
síndich de dita parròquia de Medinyà que la so-
bredita donya Maria Xammar continua en virtut
de dit establiment de véndrer pa, vi, tenir hos-
tal, fleca y taverna, guavella y altras revenderias,
arrendant aquellas privative a altras personas, en
notòria contrafacció de ditas constitusions,
drets, privilegis de las universitats, per ço, tor-
nan ab aquesta escriptura a representar a vostra
excel·lència, extrajudicialment, dits perjudicis y
contrafaccions de constitucions, suplicant sia
vostra excel·lència servit manar revocar, cassar y
annul·lar dit establiment eo in emphyteusim con-
cessio y demés seguits de aquell, y que dita dona
Maria Xammar y sos arrendataris cessen de vèn-
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drer ditas mercaderias, que a més de prosegir
així de justícia ho rebran a singular mercè de
vostra excel·lència.

199r A.

Ala virrey de Cataluña.

La reyna governadora.

Ilustre duque de Sesa y de Baena, primo, mi luga-
teniente y capitán general. Reconociendo la con-
veniencia de que las plazas de essa provincia se
hallen prevenidas para qualquier ocasión y los sol-
dados asistidos en sus quarteles, para que tengan
los naturales el alivio que los diputados solicitan,
ha parecido deciros que he mandado se os embien
con correo, en letra, cinquaenta mil reales de a
ocho de extraordinario, para que los distribuyáis
en la buena economía y graduación que conviene
en los quarteles de la cavallería, fortificaciones,
bestidos de munición, hospitales, adrezos de ar-
mas y montajes de artillería. Y se tendrá cuyda-
do, como es razón, en las puntuales asistencias de
esta provincia, como tanto conviene. Dada en
Madrid, a XIII de diciembre, MDCLXX. Yo, la rey-
na.

Don Didacus de Sada, secretarius.

203 B.
/1r

Excel·lentíssimb senyor.

Ab dos embaxadas fetas a vostra excel·lència, la
una als 17 de setembre, la altra als 19 de octu-
bre pròxims passats, los deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya represen-
taren a vostra excel·lència com don Joseph de
Rocabertí, cavaller del orde y milícia de Nostra
Senyora de Alcàntara, com a batlle general y
procurador dels feus reals del present Principat
y comptats, als 25 de abril pròxim passat féu un
acte de establiment a la noble donya Maria
Xammar y Meca, viuda deixada de don Ramon
Xammar y Foixà, quòndam, en la ciutat de Ge-
rona domiciliat, com a tenutària de la heretat y
béns que foran de dit son marit, y als successors
del castell de Medinyà, vegaria de Gerona, con-
sedint-li la facultat y llicència de vèndrer pa, vi,
tenir hostal, fleca, taverna, guavella y altras re-

venderias en dita parròquia de Medinyà, y així
mateix dret y privilegi de arrendar aquellas, pri-
vative a altras personas, a cens de 4 lliures, mo-
neda barcelonesa, pagadoras tots anys lo dia de
sant Miquel de Setembre, y 10 lliures de entra-
da. Lo qual acte de establiment fonch estipulat
per Joan Cabanyes, notari real de la present ciu-
tat, regent lo offici de escrivà major de dita bat-
llia general, per Antoni Pejoan, notari impedit,
escrivà major de dita batllia general. En execu-
ció del qual privilegi o in emphyteusim concessio
fonch posada en possessió la sobredita donna
Maria Xammar en dit nom, fent cridas públicas
en la plaça communa de dita parròquia de Me-
dinyà per Pere Joan Carrió, //203/1v // nunci de
la cort de Gerona y porter jurat de la lloctinèn-
cia de batlle general en dita ciutat y estació de
Gerona, presehint so de campanas de la iglésia
parroquial de dit lloch de Medinyà, prohibint
en ella a qualsevol persona de qualsevol estat,
grau y condició que sia no guose ni presuma te-
nir en dita parròquia de Medinyà y son terme,
pública ni amagadament, sinó dita dona Maria
Xammar y Meca y sos successors predits, hostal,
fleca, taverna y guavella, privative a qualsevols
altres, en penas de 3 lliures per quiscuna vegada.

Y com dit acte de establiment eo privilegi fet y
consentit per dit batlle general en favor de la so-
bredita donya Mariaa Xammar y Meca y sos suc-
cessors, lo sobredit acte de possessió, y que ditas
cridas sian fetas contra las generals constitu-
cions y se opposen a ellas, en particular a la
constitució 1 y 4, títol «De comersis y seguretat
de camins», y altras aplicables, en las quals estan
prohibits los distrets en Catalunya, per ço, los
sobredits deputats y oÿdors, à carrech dels quals
està lo procurar la observància de las constitu-
cions a vostra excel·lència, per medi del sýndich
del General, han suplicat fos vostra excel·lència
servit manar al dit batlle general y son consistori
cassen, revoquen y anul·len dit acte de establi-
ment com a fet contra las ditas constitucions, y
de la cassassió, revocació y annul·lació fasan fe a
vostra excel·lència, y que a coetero se abstin-
guen de fer // s.n.r // semblants establiments eo
concessions in emphyteusim, com més llarga-
ment en ditas escripturas a vostra excel·lència à
presentadas més llargament se comté, a las quals
se à relació, a las quals suplicacions vostra ex-
cel·lència fonch servit respòndrer que ho mira-
ria. Y com, excel·lentíssim senyor, fins vuy los
deputats y oÿdors no ajan alcansat lo reparo de
dita contrafacció de ditas constitucions que·s
prometian y prometen de vostra excel·lència,
però encara ajan entès, per lo sýndich de dita
parròquia de Medinyà, que la sobredita donya
Maria Xammar continua en virtut de dit establi-
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ment de vèndrer pa, vi, tenir hostal, fleca, taver-
na, guavella, y altras revenderias, arrendant
aquellas privative a altras personas, en notòria
contrafacció de ditas constitucions, drets y pri-
vilegis de las universitats, per ço, dits deputats y
oÿdors tornan ab aquesta escriptura a represen-
tar a vostra excel·lència extrajudicialment dits
perjudicis y contrafaccions de constitucions, su-
plicant sia vostra excel·lència servit manar re-
voccar, cassar y annul·lar dit stabliment eo in
emphyteusim concessio y demés seguits de aquell,
y que dita donya Maria Xammar y Meca y sos
arrendataris cessen de vèndrer ditas mercade-
rias, que a més de prosehir així de justícia ho re-
bran a singular mercè de la grandesa de vostra
excel·lència.

203 A.
/2r

Loa duch de Sessa y Baena, compte marquès de
Tàbara, lloctinent y capità general.

Nobles y amats de la real magestat los diputats y
oïdors de comptes de la casa de la Deputació del
General de Catalunya en Barcelona residints. La
reyna, nostra senyora, que Déu guarde, és esta-
da servida manar-nos escríurer un real orde, fir-
mat de sa real mà y despachat en deguda forma
de Cancellaria del Supremo Consell de Aragó,
lo qual és del thenor següent: «La reyna gover-
nadora. Ilustre duque de Sessa y Baena, primo,
mi lugarteniente y capitán general. Quando fue
jubilado el doctor Miguel Alegre en la plaza de la
Audiencia Civil desse Principado se le reservaron
doscientas libras cada año durante su vida de las
quatrocientas que le pagava de salario la Dipu-
tación, y quedaron las otras doscientas para el úl-
timo de los que fuessen. Sucediendo en plazas de-
lla, como se ha executado respectivamente, en los
doctores Arbera y Tristany, Vidal y Roca y Ferrer,
que han sido nombrados después de dicha jubila-
ción, y haviendo hecho merced últimamente al
doctor Juan Carbonell, de plaza civil, ha pareci-
do deciros que en conformidad de lo dicho de las
quatrocientas libras que paga de salario la Dipu-
tación sólo se le han de pagar las doscientas dellas,
y las otras doscientas al doctor Alegre, durante su
vida, mientres no llegare el caso de entrar otro en
plaza civil, a quien tocará pagarlas como a más
moderno. Y assí hos mando déis la orden conve-
niente por Cancellaria, para que el receptor o of-
ficial de la Diputación a quien toca lo execute.
Dada en Madrid a XII de noviembre, //203/2v //
de MDCLXX. Yo, la reyna. Vidit don Christoforus
Crespi, vicecancellarius. Vidit Exea, regens. Vi-
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dit Hernandez ab Heredia, regens. Vidit Anto-
nius Ferrer, regens. Vidit Marchio de Castellnou.
Vidit, Josephus de Boxados, regens. Don Didacus
de Sada, secretarius.» Y perquè los órdens de sa
magestat deven ser ab tot effecte cumplits y exe-
cutats, per ço y manam que lo sobrekalendat y
assí expresat orde executeu y cumpliau en la for-
ma que en ell està contengut, per ser esta la real
voluntat de sa magestat y nostra. Dat en Barce-
lona XXIII del mes de janer de MDCLXXI.

El duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Vidit, Josephus de Pons, cancellarius. Anto-
nius Reart.

In Curia Locumtenentis septimo, foleo CXXVIII.

Su excelencia manda a los diputados y oidores del
General de Cathaluña pongan en execución la
orden de su magestad arriba expressada.

205r D.

Molta il·lustre senyor.

Per orde de don Fèlix de Marimon, regent la
Real Tesoreria en lo present Principat, estan
alotjats en la vila de Orta, bisbat de Tortosa, lo
tinent de la companyia del capità de cavalls don
Lluís de Còrdova y quatra soldats de a cavall
montats y sinc criats a cavalls que té dit tinent a
son servey. Y desijant dita vila donar-los lo alo-
jament segons constitucions, conforme consta
de dit orde, havent designat dotse cases de les
millors per a alojar a dit tinent, per a què millor
se pugués repartir la càrrega de aquell, quant ha
vingut al effecte de voler-lo mudar de la casa en
què estava alojat, ja mai se ha volgut mòurer de
aquella, encara que per los jurats de dita vila
se’ls ha requirit, com consta del acte que junt ab
esta se presenta a vostre senyoria, pretenent ab
això fer venir a dita vila a un conveni per a què
se li done alguna cantitat de diner. Y també,
pretenent se ha de donar a ell y a sos soldats de
menjar a son gust, sens donar-los lo blat o pa de
monició en què sa magestat, que Déu guarde,
los asisteix, y com dita vila desitja tenir dit alot-
jament ab tota presentat, donant-los tot allò
que puguen y que per constitucions deven do-
nar, per tant, lo síndic de la dita vila, recorrent
al amparo de vostra senyoria, suplica sia medi
per a què sa excel·lència mane ha dit tinent se
mude de la casa en que està y de les demés que
per turno li tocaran, y així mateix per a què se’ls
mane donar y asitir en lo blat y sivada per al sus-
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tento de ells y de sos cavalls, que dita vila ho
rebrà ha particular gràcia y mercè de la mà de
vostra senyoria. Lo oficii, et licet, et cetera. Altis-
simus.

206r Ala virrey de Cataluña.

La reyna governadora.

Ilustre duque de Sessa y de Baena, primo, mi lu-
garteniente y capitán general. A instancia de los
diputados de esse Principado y condados mandé
escrivir, en 6 de diziembre passado, la carta que
se sigue: «Ilustre duque de Sesa y de Baena, pri-
mo, mi lugarteniente y capitán general. Los di-
putados del General de ese Principado y condados
me han representado, en carta de 8 del passado,
que la sentencia dada por el tribunal de la capi-
tanía general contra el capitán Hipólito Gallo,
que lo es de una de las galeras de la república de
Génova, en cuya virtud se aprehendió della en esse
muelle cantidad considerable de reales de a ocho y
plata labrada que llebaba de los reynos de Casti-
lla y Valençia, devia rebocarse por ser contra de la
constitución séptima, título «Del offizio de alcal-
des», para lo qual se firmó, dada por el síndico de
la Diputación en esa Real Audiencia. Y havién-
dose hecho por su parte repetidas instancias por su
declarazión, hasta aora no la han podido conse-
guir, y siendo esto contra el libre comerçio y de la
utilidad pública, en que únicamente están fun-
dadas las entradas de aquella casa, y lo que de-
sean no se aniquilan por estar muy deterioradas
para emplearlas en el real serviçio, y que los co-
merçiantes no falten con el reçelo del exemplar
desta aprehensión, me suplican mande a dicha
Real Audiencia declare sobre dicha duda por el
perjuicio que dicen se les sigue de la dilaçión. Y
siendo justo que no la aya ha parecido mandaros
ordenéis a los ministros de esa Real Audiencia o a
quien tocare la declaración de dicha duda, que
sin más dilación la declaren como procediere de
justicia, guardando en ella las constituciones,
usos y costumbres de ese Principado y lo demás que
guardarse deba, que assí es mi voluntad. Dada
en Madrid, a VI de deziembre, MDCLXX. Yo, la
reyna. Don Didacus de Sada, secretarius. Al vi-
rrey de Catalunya.» Con señales del Consejo. Los
diputados me escriben aora que haviéndoos dado
por medio de su síndico y pedido exección de dicha
orden respondísteys tenian que representarme so-
bre ella, y siendo assí que los motivos que les obli-
garon a la instancia se la hazen para solizitar la
declaración de la duda que le tienen puesta, ma-
yormente disponiéndolo assí sus constituciones, y

me supplican que la Audiencia declare luego. Y
porque es razón que en materia de justicia, como
es esta, no se declare su declarazión en los diputa-
dos tengan mucho motivo de recurrir a mi sobre
este, ha parezido mandaros executéys luego dicha
orden, y si tubiéreys que dezir o representarme lo
haréys sin dilazión alguna, para que io lo mande
lo que convenga. Dada en Madrid a XV de enero,
MDCLXXI. Yo, la reyna.

Don Didacus de Sada, secretarius.

208r A.

Aba les presents certifico y fas fe y verdadera re-
lació jo, Joan Grau, per les autoritats apostòlica
y real notari públich de la vila de Tremp, del bis-
bat de Urgell, escrivà de la diputació local de la
col·lecta de Tremp y Pallàs, com als vint-y-qua-
tre del present y corrent mes de janer del any de
la Nativitat del Senyor de mil sis-cens setanta-y-
hu, constituït personalment devant la presència
de Joan Carbonell, de la vila de Tremp, atrobat
en la casa a hont tinch ma sòlita habitació, y en
presència de Anton Sayé, pagès de dita vila, y de
Pere Garsua, dels llocs de Vilà, Vall de Aran,
testimonis cridats per lo effecte baix escrit, així
constituït e feta ostenció de un orde a mi remès
per los molt il·lustres senyors diputats generals
del present principat de Catalunya, la data del
qual és en Barcelona, als setze dies dels dit mes
y any, ab lo qual orde sa senyoria me manava
entregàs ab acto dos ordes, un per al deputat lo-
cal de dita col·lecta, altre per al assessor així ma-
teix de dita col·lecta, del que avia de llevar acte,
y així, que dit Carbonell me donàs compte y
rahó de dits ordes. Lo qual encontinent ha res-
post que, venint de Barcelona, quant passà per
Figuerola encontrà ab lo diputat local y asses-
sors y que li prengueren cada un son orde. Y
que dient-los avia de aportar a la cort, respon-
gué lo assessor que a hont ells eren era la cort. Y
ohida dita resposta, encontinent partí de la pre-
sent vila y me conferí a la de Figuerola a hont
extramuros trobí a Joseph Llenes y de Malla, di-
putat local de dita col·lecta, al qual, en presència
de dit Antoni Salse y de Antoni Torres, del lloch
del Laren, baronia de Bellera, testimonis per lo
effecte baixescrits, demanats yo, dit notari, e ex-
posat a dit deputat local, si era veritat que agués
pres a Joan Carbonell, de Tremp, un orde me
remetien a mi los dits molt il·lustres senyors di-
putats. Y dit deputat local, encontinent respo-
nent, diu que era veritat lo avia pres, y que se’l
tenia per intimat ora que devian ser las onse an-
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tes mitgdia. Y continuant dit orde, constituït
així mateix devant la presència de Francisco de
Miralles, assessor de dita diputació local, perso-
nalment attrobat fora los murs de la vila de Ta-
larn, ora que venian ser les tres de la tarde de dit
dia, en presència de Antoni Salse y de Antoni
Eril, del lloch de Broixols, // 208v // baronia de
Abilla, bisbat de Urgell, li he exposat lo demunt
dit, lo que ha respost que era veritat, que tro-
bant-se en Figuerola als denou del corrent mes
y any prengué un orde a Joan Carbonell que era
dels molt il·lustres diputats generals, lo qual
orde se té per intimat. De quibus, et cetera. Que
fuerunt, et cetera.

In quorum omnium fidem et testimonium pre-
missorum propria manu scriptor, ego, idem Joan-
nis Grau, auctoritatibus apostolica atque regia
notarius publicus ville Trempi, Urgellensis dio-
cessis, scriba prememoratus, hic me subscribo et
quo utor in his qui una cum prenominatus testi-
bus interfui solitum et assertum appono sig+num.

209 Il·lustrea senyor Thomàs Vallgornera, en nom 
/1r del reverent pare fra Thomàs de Rocabertí, ge-

neral de la orde de nostre pare Sant Domingo.

A.

Molt il·lustre senyor.

Produhí Déu, Nostre Senyor, en est principat
de Cathalunya, en lo any 1549, a donya Isabel
de Rocabertí, de sa familia y casa ben coneguda
en lo Principat. Des de sa primera edat donà in-
dicis de sa futura santedat, puix que cerca del
onzè any de sa edat prengué lo àbit de religiosa
de nostre pare Sant Domingo en lo monastir de
Nostra Senyora dels Àngels y Peu de la Creu de
la present ciutat de Barcelona, a hont féu pro-
fessió regular als 16 de sa edat. Fou exemplar en
la regular observança, profunda en humilitat,
prompta en la obediència, que desde son princi-
pi en la professió fou exemple a las demés del
convent, sos exercisis foren tots espirituals, ocu-
pant-se tota en contemplació divina y oració
heròica en las virtuts teologals, en la fe forta, en
la esperança constant, tota estrivaba en los mè-
rits de la passió de Christo, Senyor Nostre,
amant las adversitats, treballs, tribulacions y
malaltias que per tot lo temps de sa vida patí
sperant la glòria celestial. En charitat ensessa
envés Déu y lo pròxim, apartava sempre de si
tot lo que no era amor de Déu, regulant sas ac-
cions, que no se li pogué notar en sa vida alguna
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de pecat mortal. Assistí en los divinals officis y
horas canònicas en lo cor sens que l’an pogués
divertir las malaltias que patia, tan affecte a la
freqüència dels sagraments com rendida a la
obediència de son confessor. Al pròxim amava
més que a ssí matexa, a las religiosas persuadia
las obras de pietat y a las novícias instruhia en lo
amor de Déu y observança regular. Als seculars,
encara que en son monestir retirada, ab saluda-
bles consells enflamava en amor de Déu, ajuda-
ve y subvenie ab oraciones y dejunis, y en totas
las demés virtuts fou tant exemplar que en totas
fou singular y en cada una admirable. Grans fo-
ren los favors que Déu, Nostre Senyor, féu a sa
serventa Hyppòlita de Jesús, y no fou dels me-
nors lo do de església y sciència, que en vint-y-
quatre llibres que dexà escrits de sa pròpria mà
so demostra y assegura. A 6 de agost, 1624, als
75 anys de sa edat y 64 de religió, morí ab uni-
versal fama y comuna opinió de santedat, con-
firmada ab raros prodigis y miracles. Desija lo
reverendíssim procurador fiscal Thomàs de Ro-
cabertí, general de la orde de Nostre Pare Sant
Domingo, que la admirable vida y raras virtuts
de la serventa de Déu Hyppòlita de Jesús sia al
món notòria y Sa Santedat en la terra venerada.
Suplica, per ço, lo llegítim procurador de dit re-
verendíssim procurador general, sia vostra se-
nyoria servit fer instàncias // 209/1v // per a què
lo il·lustríssim senyor arcabisbe d’esta ciutat vu-
lla rèbrer judicial informació de las raras virtuts
y miracles de la serventa de Déu Hippòlita de
Jesús, judicialment y segons forma de dret, que
serà en glòria de Déu, nostre senyor, y en bene-
fici del Principat, sperant en la misericòrdia divi-
na y de la intervenció de la serventa de Déu,
Hyppòlita de Jesús, prósperos successos spiri-
tuals y temporals. Y lo suplicant ho tindrà a sin-
gular mercè.

209 B.
/2r

Molta il·lustre senyor.

Inseguint lo orde se’m presentà per part de vos-
tra senyoria als 24 del passat mes de jener, per
observar aquell, m·é conferit en la vila de
Tremp, a hont he llogat casa, conforme en la re-
lació del acte ve junt ab esta vostra senyoria
veurà, a hont transportaré mon domicili confor-
me vostra senyoria me ordene. Quant als offi-
cials me ordene vostra senyoria done avís de
quins serveixen sens privilegis, dich a vostra se-
nyoria que demanat a tots los officials d’esta
col·lecta, dich als que no·m constarie lo tin-
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guessen. Y comensant per lo notari de la cort
me ha dit no·ls trobava, però que·l tenia de vos-
tra senyoria del any 1648, sots jornada de de-
nou de agost, firmat per lo senyor abat de Àmer
y Roses, guarde per compte del General. Sols
n·i a dos, una de secreta, qui és Jaume Carbo-
nell, lo qual també té privilegi. Los demés offi-
cials que·i ha assí, com assessor, sobrecollidor y
tauler, tots serveixen ab privilegi conforme a
vostra senyoria constarà. Sols faltave lo privilegi
de nunci, lo qual no ha pogut amostrar lo privi-
legi. Per lo que dono est avís a vostra senyoria,
per a què provoesca lo fahedor. Déu a vostra se-
nyoria guarde, de Tremp, als 2 de febrer, 1671.
Servidor de vostra senyoria, que ses mans besa,
Joseph de Llenes, deputat local de Tremp y
Pallàs.

209 C.
/3r

Aba las presents fas fe y verdadera relació jo,
Joan Grau, per las auctoritats apostòlica y real
notari públich de la vila de Tremp, del bisbat de
Urgell, scrivà de la Diputació local de Tremp y
Pallàs, infrascrit, com avuy, als dos del mes de
febrer del corrent any mil sis-cents setanta-y-
hu, la il·lustre senyora Marianna de Àger y de
Puixernier, viuda deixada del il·lustre senyor
Francisco de Àger, quòndam, donsell, de dita
vila, per temps de un any, llogà la casa que té en
lo carrer de Sols de la vila, ab ses ses entrades y
eixides, al il·lustre senyor Joseph de Llenes y de
Malla, donsell, en Figuerola domiciliat, diputat
local de dita col·lecta, lo qual llogà dita casa per
transportar son domicili de dita vila de Figuero-
la a la de Tremp, per obeÿr los ordes dels molt
il·lustres senyors diputats generals. Per lo qual
temps promet donar y pagar a dita senyoria dot-
se lliures, so és, sis de present, les altres sis a cap
de mitg any sens dilació y escusa alguna, ab les
obligacions //209/3v // y renunciacions en sem-
blants occasions posar acostumades. Y dita se-
nyora li promet fer tenir y valer lo dit arrenda-
ment així mateix durant dit termini. Y o juren
en presència y testimoni del il·lustre senyor
March Antoni Julià, donsell, cònsol en cap, y de
Domingo Nadal y Bonaventura Canals, tots de
Tremp.

In quorum omnium fidem et testimonium pre-
missorum propria manu scriptorum ego, idem
notarius, qui supra memoratus, hic me subscribo
et meum solito quo utor artis notarie appono
sig+num.

210r A.

Molta il·lustre senyor.

Per la mutació de cortel se féu per horde del
senyor thesorer, don Phèlix de Marimon, a
30 de desembre, 1670, se féu orde a la vila
de Tivissa y son terme, baronia de Entensa,
per a què allotjasse’n un capità de cavalls refor-
mat y a deu soldats de a cavall muntats de la
companyia de don Lluís de Còrdova. Y poch
temps després se féu altre orde per a què en lo
lloch de Capsanas, terme de dita vila, se allotjàs
un soldat de dita companya, que tots junts he-
ran onse, y lo dit capità reformat. Y havent dita
vila y son terme sustentat y fet la vida a dits
soldats, capità y als cavalls de pallas, per quant
la sivada se’ls donà a dits cavalls ja se cobrà de
la providoria, y no obstant se’ls ha donat dit
sustento a dits capità, soldats y cavalls ab la for-
ma se à dit ab tot, entenent la dita vila de Tivi-
sa que lo dit capità sol se’n venia a Barcelona,
se li offarí per tot lo temps que estaria ausent
de dita vila se li donaria set reals té par dits tres
dias per un propri, que per horde de dita vila
se li féu a la vila de Falçet, no obstant que la
dita vila de Tivissa haja patit molt en los alotja-
ments à tinguts, tant de cortell com de trànsit,
y vuy fa més del què pot en fer la vida a dits
soldats. Y offerta d’ells dits set reals a dit ca-
pità, que és sert, és occasió que la dita vila, a
més que no pot acudir a la satisfacció de sos
acreadors, resta molt empenyada, sens trobar
qui li vulla prestar ningun diner, per lo desig
gran tenen de acudir al servey de sa magestat,
que Déu guarde, com sempre an acudit, y com
// 210v // lo síndich de dita vila tinga presentit
que lo capità reformat se muda de dit cortel,
posant en lloc de aquell al tinent viu de dita
companyia, qui té son cortel en la vila de Orta,
per ço, lo dit síndich supplica a vostra senyo-
ria que vulla ser servit de interposar auctho-
ritat per a què no·s fassa la mutació en dits cor-
tells a hon se an ponderat los molts càrrechs y
necessitats ja pateix dita vila, que és sert que
ditas mutacions, a més que la dita vila no po-
ria suportar, és sert se tem alguna inquietut
entra los paisans, per no poder-los aquietar,
lo que rebrà dita vila y sýndich a singular fa-
vor de vostra senyoria vulla interposar dita auc-
toritat. Altissimus, et cetera. Lo síndich de Ti-
visa.
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212 A.
/1r

Excel·lentíssima senyor.

Per part dels deputats de Catalunya en dies pas-
sats se suplicà a vostra excel·lència fos de son
real servey ordenar a Francesch Lleonart, notari
del tribunal de la capitania general, donàs còpia
autènticha de uns papers fets en dit consistori,
pagats y satisfets de son just y condesent salari,
per quant aquells eren de conveniència al Gene-
ral de Catalunya. A la qual súplica fou vostra ex-
cel·lència servit respòndrer designesen aquells.
Y com lo sýndich del General en Catalunya de-
signàs unas àpoccas en dit consistori rebudas,
las quals vostra excel·lència fou servit ordenar a
dit Lleonart entregàs aquellas, y dit Lleonart ha
entregadas, y vuy en dia entenga lo síndich del
General ser al propòsit per la intenció y preten-
ció de la Generalitat lo tenir còpia auctèntica de
la conclusió se féu en lo tribunal de la capitania,
en la qual se resolgué ésser los reals de vuyt y
plata obrada apresos en la galera patrona de la
sereníssima república de Gènova atrobada en lo
port o moll de la present ciutat caiguts en comís
de dita capitania, per ço, los diputats del Gene-
ral de Catalunya a vostra excel·lència suplican
sia de son real servey ordenar a dit Francesch
Llaonart, notari del tribunnal de la capitania, sa-
tisfet en son just y condesent salari, done còpia
auctèntica y fe fahent de dita conclusió en dit
tribunal presa, lo que rebrem de nou a singular
gràcia y mercè de la lliberal mà de vostra ex-
cel·lència.

214 A.
/1r

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya representan a vostra excel·lència
que a instància del procurador de Hypólito Ga-
llo, capità de una de las galeras de la república
de Gènova, se conferí entre los assessors, advo-
cat fiscal y doctors que·ls applicaren lo fet de la
aprehensió de reals de vuit y plata obrada feta
per los ministres y officials de la capitania gene-
ral. Y considerat aquell, juntament ab los pro-
sehiments se presentaren, aconsellaren que ab
aquells se havia contrafet a la constitució sèpti-
ma, títol «De offici de alcayts», etcètera, y pre-
sehint las solempnitats de la constitució de la
observansa, lo sýndich del General, a 21 de ja-
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ner, 1670, firmà dupte en la Real Audiència, del
qual fins vuy, no obstant se són fetas moltas di-
ligèncias, tant per dits deputats y oÿdors com
per lo sýndich del General, no s’és poguda con-
seguir la declaració de dit dupte ab no poch
desconsuelo nostre y dels interessos y dany de la
cosa pública. E com, excel·lentíssim senyor, sia
necessari y important que las constitucions se
observen y lo principal de ellas sia la execusió,
per ço, asistint-los las rahons que vostra ex-
cel·lència se servirà manar vèurer ab lo paper
que apart se entrega a vostra excel·lència, fet per
los assessors y advocat fiscal del General y doc-
tors consultats, contenint la justificació de son
desconsuelo en la dilació tant gran de la declara-
ció de dit dupte contra la literal disposició de
moltas constitucions, suplican, per ço, extraju-
dicialment, a vostra excel·lència, en execusió de
nostra obligació y jurament prestat, sia vostra
excel·lència servit manar declarar dit dupte en
observansa de generals constitucions y reals òr-
dens de sa magestat, que Déu guarde, per dit
effecte donats, de tot lo que vostra excel·lència
és tant zelós, per haver així mateix juradas aque-
llas, y altrament confian alcansar·o de la grande-
sa de vostra excel·lència, que o rebran a singular
mercè de mà de vostra excel·lència.

214 A.
/2r

Muya ilustres señores.

Haviendo sido Nuestro Señor servido llevarse para
sí al señor vizecanziller, de que estamos todos, y yo
en particular, con sumo dolor y sentimiento por la
falta que ará su persona al real servizio, lo partizi-
po a vuestras señorías y doy el pésame, que es de to-
dos. Juntamente, doy abisso a vuestra señoría como
la reyna, nuestra señora, se a servido mandar que
mientras no proveyere este cargo presida en el con-
sejo, como lo hizo mi padre y otros thesoreros gene-
rales, sus antecesores, y también que le sirva en-
trando en la junta de govierno, para que sepa a
vuestra señoría que en los negozios del real servizio
que se offrezieren y en los que tocaren a vuestra se-
ñoría en este tiempo me allarán con toda voluntad
y deseo de tener repetidas ocassiones de su servizio.
Dios guarde a vuestra señoría, con su mayor lus-
tre. Madrid, 28 de febrero, 1671.

Buelbo a pedir a vuestra señoría no me escusen ne
perdonen las ocasiones de su serbicio, que seran
para mí de la mayor estimación. Besa las manos
de vuestras señorías su mayor servidor Nicolás
Garrafa y Guzmán.
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215 Universisa et singulis fidem facio ego, Franciscus 
/1r Castello, auctoritate regia nottarius publicus villa

Episcopalis, diocesis Gerunda, regens, notarium et
scribaniam publica villa et termini de Crudillis,
dicta diocessis, pro reverenda comunitate presbyte-
rorium ecclessia dicta episcopalis villa earundem
domia infrascritus, qua penes me fuit receptum
quodam instrumentum in eius aprisia, ec novi
huiusmodi Franciscus Romaguera, agricola, villa
de la Bisbal, diocessis Gerunda, gratis, et cetera,
circa revocacionem, et cetera, constituo et ordino
procuratorem meum certum, et cetera, ita quod, et
cetera, vos, magnificum Jacobum Risech, utrius-
que iuris doctor, civem Barcinone, populatum ab-
sentem, ad videlicet, pro me et nomine meo, coram
admodum illustribus dominis deputatibus Gene-
ralis presentis Cathalonie principatus, et eorum
altero aliisque, quibusvis personis ad quos spectet
comparendum et assistendum ibidemque et coram
eis et eorum altero et eisdem quecumque officio,
tam dicti Generalis quam de la Bolla et alia, de
quibusvim provissus citatus, nominatus et deputa-
tus, in debita et solita forma renunciandum, ce-
dendum et dimitendum ipsamque renunciacio-
nem, cessionem et dimicionem recipi et ad mi
petendum et supplicandum. Et pro his suplicacio-
nes et alias scripturas dictis et aliis personis ad quas
spectet et in consistorio tribunalibus, cuius et judi-
ciis offerendum et presentandum e si opportuerit de
illarum presentacione et renunciacione dictorum
officium instrumenta, quecumque confici peten-
dum, instandum ec habendum et generaliter om-
nia alia et singula que circa renunciacionem pre-
dictam necessaria et opportuna fuerint et fieri
solent faciendum et exercendum et demum. Pro-
mitens habere ratum, et cetera, obligo, et cetera.
Actum in villa de la Bisbal die primo marcii mi-
llessimo sexcentessimo septuagessimo primo.

Testes sunt Isidorus Manascal, presbiter // 215/1v
// sedis Gerunda, et Michael Estela, scriptor dicte
villa.

In quorum fidem ego idem Franciscus Castello,
notarius, hic me subscribo et meum solitum appo-
no sig+num.

215 Ilustrísimos señores.
/2r

Heb recivido oy sávado, a las siete de la mañana,
un pliego de vuestras señorías del 2 del corriente

que se sirvió vuestras señorías enviarme con el ex-
traordinario, en el qual lo venían cartas para su
magestad, para estos señores ministros de la junta
del govierno, sobre la pretensión de que su mages-
tad se sirva de honrar y favorecer essa provincia
en el nombramiento de vicecanceller, proveyendo
este puesto en sugeto nacional de esse Principado
en la conformidad que se dice en la constitución
quarta. Y luego que reciví dichas cartas procuré
poner la que venía para la reyna, nuestra señora,
en sus reales manos. Y no la he podido entregar
por haver hido su magestad oy de connfesión y ha-
ver de asistir a la capilla real, a la festividad de
las quarenta horas, que cada mes está patente el
santíssimo sacramento. Pero, por lo mucho que
convienne que esta carta llegare a manos de su
magestad, antes de que tome resolución en la pro-
visión deste puesto, respecto de que el consistorio en
todo consulta dos más a su magestad, haviendo
representación de las razones que hay para que
nombre vicecanciller y no presidente, // 215/2v //
se la he dado al señor don Pedro Fernández del
Campo, previniéndole que para que llegase aquí
con tiempo a los reales pies de su magestad la re-
mitió vuestra merced un correo extraordinario.
Ofrecióme el señor don Pedro Fernándes que la
daría luego a su magestad, y yo quedo con el cuy-
dado que devo en la solicitud de este negocio que
tanto puede importar a la conveniencia de vues-
tras señorías. Las demás cartas que benían para
los señores cardenal, presidente de Castilla, in-
quisidor general y conde de Perananda, he dado
luego.

Por no estar firmado del príncipe de Antillano no
ba este correo un despacho de su magestad en que,
con vista de lo que ha representado el señor duque
de Sessa sobre que los ministros de essa Real Au-
diencia tengan, procurásele mandar que sin di-
lación ni réplica ponga en execución su excelencia
las órdenes de su magestad, para que no las ten-
gan, y assí le remitiré por el correo que viene a
vuestras señorías.

Guarde Dios a vuestras señorías largos años en su
mayor felicidad. Madrid, a 7 de marzo, 1671.
Ilustrísimo señor, besa las manos de vuestras seño-
rías, Juan Francisco Pujol.

219r A.

Molta il·lustre senyor.

Lo terme y lloc de Massana, bisbat de Vich, à
tinguts alguns allotjaments de soldats de la
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companyia de don Joan de Heredia, dels quals
ha patit graves y considerables detriments, per
rahó de què lo farruel de dita companyia no·s ha
volgut fer lo recibo del pa del qual havia alimen-
tat dos soldats de cavall de dita companyia per
espai de dos mesos y mig. Y quant se offeria, fe-
yan anar dits soldats als jurats de dit lloc de
Massana a sercar la sivada o gra per alimentar
sos cavalls als molins de Llobera, y quan eren en
dits molins, no trobant-hi sivada, havian de anar
a un lloc que·s diu Pinell, lo qual dista de dit
lloc de Massana una jornada y mitja, així que
entre lo anar y tornar estaven tres dies per lo
camí. E com vuy en die tingue dit lloc altre
allotjament de dos soldats de la companyia que
estava allotjada en la vila de Puigcerdà, per rahó
del qual tem patir los mateixos detriments y
considerables danys, per tant y altrament, lo
sýndich de dit lloc de Massana suplica humil-
ment a vostra senyoria sie servit suplicar a sa ex-
cel·lència ordene y mane que quant vindrà lo
cas de haver de anar a sercar la sivada per los ca-
valls no·y hajan de anar dits jurats ni persona al-
guna per son orde, y mane també a dit farruel
que done lo recibo a dit lloc de Massana del pa
té bestret per los aliments dels dits dos soldats
de dita companyia de don Joan de Heredia, lo
que ho tindrà a singular mercè y de Déu tindrà
la retribució. Officio, et cetera. Altissimus, et ce-
tera.

Fivaller et Pol.

223r B.

Molta il·lustre senyor.

Los llocs y termes de Rajadell, de Castelltallat,
de Vallmarinyà, de Camps, de Fonollosa y de
Aguilar han tinguts alguns allotjaments de sol-
dats de cavall de la companyia de don Joan de
Heredia, és a saber: lo lloc de Rajadell de dos
soldats de cavall muntats, des dels 29 de agost,
1670, fins a 15 de mars del corrent any; lo ter-
me de Castelltallat de un alferes reformat y de
tres soldats de cavall també muntats, des dels 6
de setembre de dit any, 1670, fins als 15 de
mars de dit corrent any, exceptat lo hu de ells,
que se’n anà als 14 de novembre de dit any,
1670; lo terme de Vallmaya de dos soldats tam-
bé de cavall muntats per espay de sinc mesos y
tres semmanas. Als quals soldats, en dit temps y
dits llocs respective, és a saber, quiscun lloc als
seus, los han bestret lo pà per sos aliments. E
com a dits llocs no se’ls haje donat per dits sol-
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dats respective lo recibo de dit pa bestret, sinó,
tantsolament, al lloc de Rajadell dues lliures, al
lloc de Castelltallat sinc corteres y sis cortans de
blat, així que per lo resíduo han de cobrar tres
corteres y quatre cortans de blat, al lloc de
Camps alguna cosa restant encara devent dos
corteres y mitja de blat, al lloc de Fonollosa
també alguna cosa de tal manera que encara se li
deuen tres carteres de blat, y finalment al lloc de
Aguilar de un partit dos corteres y un cartà de
blat y de altre part deu cortans també de blat,
del que·s veu restar-li a déurer lo resíduo del
bestret, aa més de fer-los anar a sercar la sivada a
sas costas una jornada l’any, ab què van necessi-
tar dos dias per portar-la, lo que és de gran de-
triment de dits llocs, com de tot se donarà llarga
informació ab los feus dels rectors de dits llocs
respective, per tant y altrament, Miquel Torres,
de la parròquia de dit lloc de Rajadell, sýndic y
procurador de dits termes y llocs respective, su-
plica humilment a vostra mercè que sie servit
suplicar a sa excel·lència ordene y mane ésser
donat algun remey a dits detriments, mancant
de dar lo recibo de dit pa bestret a dits soldats
per dits llocs, lo que tindran a singular mercè y
de Déu tindrà la retribució. Officio, et cetera.
Altissimus, et cetera.

Fivaller et Pol. Vilaplana, assessor.

227 B.
/2r

Losb diputats del General de Cathalunya, se-
gons constitucions, costum y altrament, se op-
posan a fets contra constitucions o per si o per
interposadas personas, tant ab suplicacions com
rahonaments. Y en aquesta conformitat se à es-
tilat sempre en las ocasions se són ofertes, com a
cada pas se veu en los dietaris de la Generalitat.
A més que de aquest costum, enc quant als con-
sistorials, testifica Antoni Llombart, foli 7, dient
que los deputats, per cosa gran e poderosa, van
personalment al senyor rey, al senyor primogè-
nit e a llochtinent del senyor rey si són presents
en lo lloch a hont se té la Deputació, suplican
de paraula, per observança de Constitucions; si
emperò, lo senyor rey, primogènit o lloctinent
no·y són, llavors va al governador un sol depu-
tat de part de tots los altres, si lo cas o requer, o
un oïdor o dos, e si és menester van ab ells los
advocats o un d’ells. Semblantment, si és cosa
poderosa o gran, acostuma anar un deputat o
un o dos oÿdors al canceller o vice-canceller per
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observança de ditas constitucions, emperò, a re-
gent cancellaria no acostuma anar deputat, mes
a vegades oïdor. Tal, emperò, porie ésser lo cas
que //227/1v // reputat hi anirà. Se veu així ma-
teix, des de aquesta ciutat fou reduïda a la obe-
diència deguda a sa magestat, que los deputats
se són posats a contrafaccions en los casos y for-
ma següent:

Primo, per la pretesa contrafacció del auditor
general de exercir jurisdicció als 21 de novem-
bre, 1653. Feren embaxada al sereníssim lloch-
tinent general per medi de don Francisco Sans,
ardiaca y canonge de Barcelona, Pheliciano Sa-
yol y Gismundo Boffill. Y altre contrafacció en-
viaren al mateix Sacristà, lloctinent, altre embai-
xada a 26 de dit mes y any per lo abat de Sant
Salvador de Poveda, don Agustí Guilla, y Ra-
mon Pastor.

A 10 de janer, 1654, altra embaxada perquè dit
auditor y altres impediren la treta de la moneda,
y així lo líbero comers. La qual fou enviada per
dit Francisco Sans, don Pedro Prunella y Joseph
Urrea.

A 26 de agost, 1655, al excel·lentíssim lochti-
nent general altre embaxada per lo canonge Ra-
mon Castelló y Gismundo Boffill, per haver po-
sat un home a galera sens cognició de causa.

A 17 de maig, 1656, al excel·lentíssim lochti-
nent general altre embaxada per don Francisco
Sans, Raphel Antich y Gismundo Boffill, per lo
nou offici de la guarda del port.

A 28 de maig, 1657, y altre embaxada per lo ar-
diaca Sans, don Gerònim Miquel y Joseph Na-
vel, per haver castigat un governador de una
plaça a uns naturals.

227 A 16 de mars, 1658, altre embaixada per la ma-
/2r texa contrafacció reportada per dit ardiaca Sans,

Joseph Alsina y Gismudo Boffill. Y a 27 del ma-
teix mes y any altre embaxada per lo ardiaca
Sans y los dits Olsina y Boffill.

Ítem, a 23 de mars, 1658, embaxada al ex-
cel·lentíssim lochtinent per lo ardiaca Preixens y
los dits Oliva y Buffill, per a què alienígenas no
pugan obtenir beneficis ecclesiàstichs en Cata-
lunya.

Ítem, a 14 de abril, 1658, altre embaxada al ex-
cel·lentíssim loctinent per lo canonge Atxer,
Francesch Fontdevila y Raphel Càrcer.

Ítem, altre a 18 de maig, 1658, per lo ardiaca
Preixens y Joseph Olsina y Gismundo Boffill,
perquè no se remetessen presos fora regne.

Ítem, a 18 de mars, 1659, altre per dit ardiaca
Preixens, don Joan Avinyó y Joseph Malich,
aserca de una contrafacció de la capitania gene-
ral.

Ítem, a 17 de maig, 1659, per los mateixos,
aserca la contrafacció del procurador real del
Camp de Tarragona.

Ítem, altre a 29 de juny de dit any, per diffe-
rents contrafaccions.

Ítem, a 29 de juliol de dit any, altre embaxada
per lo canonge Coronich y Erasma de Llana y
doctor Boffill, per la contrafacció de què un go-
vernador de las armas havie castigat a un paisà y
per la contenció acerca de no donar possessió a
un official real //227/2v // de un offici del Gene-
ral.

Ítem, a 20 de agost, 1659, altre embaxada per
lo abat de Sant Cugat, don Francesch y Joseph
de Navel, sobre la pragmàtica.

A 25 del mateix mes y any, altre per lo mateix,
per don Diego de Boxadors, don Agustí Guilla
y Guismundo Boffill. Y al primer de setembre
del mateix any, per los mateixos altres, altra em-
baixada.

Ítem, a 23 de janer, 1660, altre per matèria de
alotjament, per don Joseph de Boxadós, sacristà
y canonge de Vich, don Hieròni Miquel y Ra-
phael Càrcer.

Ítem, a 8 de mars, 1660, per lo mateix effecte
altre embaxada, donat per lo canonge Atxer,
doctor Avinyó y Joseph Malich.

Ítem, altre per fra don Luís Pons, don Carlos
Calders y Raphel Grimosachs, a 14 de janer,
1661, en matèria de excessos de soldats.

Ítem, a 4 de agost, 1661, altre embaxada per lo
canonje Atxer, Joan Casserras y doctor Boffill,
aserca del dret de guerra. Y a 8 del mateix mes y
any, altre per dit respecte, per los mateixos.

Ítem, a 7 de juny, 1663, altre embaxada per
rahó de la pragmàtica, representada per lo prior
Jalpí, Joan Carreras y Gismundo Boffill.

Ítem, a 14 de mars, 1664, altre embaxada aser-
ca de una captura manada fer per los reverents
pares inquisidors, reportada per dit prior Jalpí,
Ramon Castelló y Joseph Quintana.

227 Ítem, a 28 de maig, 1664, altre per dit respecte.
/3r

Ítem, a 9 de nohembre, 1664, altre per la exac-
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ció dels drets del General de las robas de las Ga-
leras, donada per dit prior Jalpí, Erasme de
Lana y Gismundo Boffill.

Ítem, a 16 de juny, 1665, altre per una captura
haurà fet lo auditor general del exèrcit, reporta-
da per dit prior Jalpí, Ramon Espuny y Gismun-
do Buffill.

Ítem, a 11 de agost, 1669, altre embaxada al ex-
cel·lentíssim loctinent acerca del líbero comers,
reportada per don Francisco Torrellas, canonje
de Tortosa, Hierònim Xammar y Joseph Taule-
da.

Y moltes altres.

229 Excel·lentíssima senyor.
/1r

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, diuen y representan a vostra ex-
cel·lència com ab ambaixada feta per aquest
consistori als 12 de mars proppassat se presentà
a vostra excel·lència un memorial, junt ab un
paper, contenint en ell que, a instànsia del pro-
curador de Hypòlito Gallo, capità de una de las
galeras de la república de Gènova, se tingué
conferènsia entre assessors y advocat fiscal del
General y doctors aplicats sobre lo fet de la
aprensió de reals de vuyt y plata obrada feta per
los officials y ministres de la Capitania General.
Y considerant dit fet y prosehiments aconsella-
ren que ab aquells se havia contrafet a la consti-
tució 7, títol «De offici de alcayts», etcètera, y
presehint la forma de la constitució de la obser-
vança, el sýndich del General, als 21 de janer,
1670, firmà dupte en la Real Audiència, del
qual fins vuy, no obstant, se són fetas moltas di-
ligèncias. Tant per dits deputats y oÿdors com
per lo sýndich del General no s’és poguda con-
seguir la declaració, ab no poch desconsuelo
dels interesats y dany del bé públich, suplicant,
per ço, a vostra excel·lència, extrajudicialment,
attenent quant important sia de què las generals
constitucions se observen y tingan la deguda
execusió, y asistint-los // 229/1v // las rahons
continuadas en dit paper, contenint la justifica-
ció de son desconsuelo, en la dilació tant gran
de la declaració de dit dupte contra la lateral
disposició de moltas constitucions, en execució
de nòstron offici y jurament prestat, sia vostra
excel·lència servit manar se declare dit dubte en
observansa de las generals constitucions y reals
ordes de sa magestat, que Déu guarde, per dit
effecte donats, de tot lo que vostra excel·lència,
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zelós per haver juradas aquellas, conforme llar-
gament està contengut en dit memorial, y com,
excel·lèntíssim senyor, los dits deputats y oÿ-
dors compliran la obligació de sos officis, ve-
hent que fins vuy no és eixida la declaració de
dit dupte, restant ab lo mateix y major descon-
suelo de antes, per vèurer que las generals cons-
titucions no tenen la deguda execució, per ço,
extrajudicialment, ab aquesta segona embaxa-
da, suplican a vostra excel·lència lo mateix que
antesedent se à suplicat, lo que rebrà a singular
mercè de la grandesa de vostra excel·lència.

229 Excel·lentíssima senyor.
/2r

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència que als 29 de maig y 17 de juliol,
1670, se publicaren cridas en la present ciutat
de Barcelona per orde de vostra excel·lència
com a capità, contenint, ço és, la de 29 de maig,
entre altres capítols, un que comensa: «Ítem,
declara sa excel·lència», en lo qual ordena que
las robas de contrabando que seran carregadas
en ports o terras dels dominis de sa magestat,
que Déu guarde, regnes o províncies confedera-
das, aquellas las pugan desembarcar en los ports
marítims de Barcelona, Tarragona, Blanes, Sant
Feliu de Guíxols, Palamós, Llansà, y que aque-
llas ni altras, encara que no·u sian, no las pugan
desembarcar que primer no sia donat lo mani-
fest, tant de las de contrabando com de las que
no·u seran, individuant y especificant la sort,
qualitat y quantitat de ditas robas y mercaderias
que aportaran als officials de la capitania que·s
trobaran en los llochs o ports sobremensionats a
hont ditas mercaderias se descarregaran, mani-
festant ditas cosas com dalt està dit, y que dits
officials prengan los manifests y aquests encon-
tinent remetan al tribunal de dita capitania per a
què se puga fer la estima y individuar las merca-
derias que són de contrabando, com més llarga-
ment a dit capítol és de véurer, ajustant en lo ca-
pítol penúltim de ditas cridas que no deixen
desembarcar fins a tant que los manifests sian
arribats a Barcelona en poder del estimador y
tornats en poder del official que·ls haurà remès,
y que ajan de ser firmats los memorials del ad-
vocat fiscal de la capitania general, imposant
pena de 200 lliures de plata als contrafahents.

En lo capítol 4 de ditas cridas de 29 de maig,
veda y mana vostra excel·lència que ninguna
persona, encara que tinga permís de sa magestat
o de vostra excel·lència per a introduhir robas y
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mercaderias de contrabando, no puga descarre-
gar-las, // 229/2v // desembalar-las ni desbalit-
zar-las en altra part sinó en los llochs destinats
en lo antesedent capítol, a hont an de anar di-
rectament. Lo capítol 5, que comensa: «Ítem,
manà sa excel·lència», disposa que las y altras
barcas que arribaran a qualsevol port dels dalt
destinats, ajan dins 24 horas donar lo manifest
ab individuació de las robas y mercaderias, y
que no pugan desembarcar ningunes mercade-
rias o robas en ningunas altres platjas o ports
sinó sols en los de Barcelona, Tarragona, Bla-
nes, Sant Feliu de Guíxols, Palamós y Llançà,
imposant penas excessivas y exorbitants de 200
lliures de plata y mercaderias perdudas en cas se
fes lo contrari.

Lo capítol: «Ítem, diu 6» de ditas cridas, dispo-
sa que los que constarà haver entrat robas y
mercaderias de contrabando sens haver mani-
festat ni pagat lo dret de aquellas, encara que aja
molt temps los aja introduïdas y descarregadas,
ço és, los habitants y naturals y los vassalls de sa
magestat que no seran naturals ni habitants en
lo Principat, caygan en pena de 200 lliures de
plata noble per quiscuna vegada y las mercade-
rias perdudas, y los que no seran vassalls de sa
magestat, que se’ls porà provar en qualsevol
temps que hauran descarregat robas de contra-
bando sens haver manifestat ni pagat lo dret,
encara que aja molt temps, caigan en pena de
200 lliures de plata y la roba perduda, y si lo cas
és grave dobla quantitat y en altras penas a vos-
tra excel·lència ben vistas.

En lo capítol final de las mateixas cridas se im-
posa que las mercaderias de contrabando lligíti-
mament introduïdas ajan de portar certificatò-
ria.

229 Excel·lentísima senyor.
/3r

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència que, ab la constitució 20, títol «De
vectigals», està expressament disposat no ésser
lícit ni permès al capità general de aquest Princi-
pat, per si ni ministres alguns, directa o indirec-
tament, palès ni amagadament, ab qualsevol
motiu o potestat, imposar, exigir ni fer exigir
vectigal algun, imposició ni contribució, y així
mateix se imposa necessitat als diputats y oÿ-
dors, en cas que dit capità general o sos minis-
tres fasan lo contrari del contengut en dita
constitució, de fer querela davant lo excel·len-

tíssim llochtinent general y en sa real Audiència
de requirir y fer requirir, per medi de son
sýndich, que dits prosehiments sian revocats
dins tres dias. Y en cas que lo llochtinent gene-
ral dins tres dias aprés que serà request no·ls
haurà revocats ab effecte y restituïts al primer
estat, que la dita Real Audiència puga y aja de
fer, en nom del dit llochtinent general, la dita
revocació per observansa de las constitucions de
Catalunya dins sis dias, sots las penas en dita
constitució mensionadas. Y com, excel·lentís-
sim senyor, ab cridas manadas publicar per vos-
tra excel·lència com a capità general als 29 de
maig, 1670, en lo capítol: «Ítem, considerant sa
excel·lència», estiga disposat que las mercade-
rias que són de contrabando ajan de pagar los
drets de contrabando en arribar, y lo mateix ca-
pítol se diga «sens que per açò los puga valer es-
cusa alguna de no haver de pagar los drets a sa
magestat deguts en diners comptants lo dia en-
traran ditas robas y mercaderias que constarà és-
ser vingudas, nadas o fabricadas en terras de
enemich de sa magestat», lo que se veu ésser
dos vectigals, ço és, lo un arribar al port las mer-
caderias haver de pagar lo dret de contrabando,
lo altre, al entrar las //229/3v // mercaderias ha-
ver de pagar lo deu per cent. Las quals imposi-
cions y vectigals, segons consta de las infor-
macions rebudas, no se exigian antes del any
1640, y per consegüent encontran ab la consti-
tució 20, títol «De vectigals», majorment no
explicant quin és lo dret degut del contrabando
ni la quantitat de aquell, sens que puga justifi-
car-se per la facultat o permís de entrar las robas
prohibidas per què rèbrer diner o cantitat algu-
na per lo tal permís està prohibit per las consti-
tucions 6 y 9, títol «De vectigals», y altres apli-
cables. Y així se declara per lo Real Consell als
20 de febrer, 1555, semblant de concedir lli-
cèncias ab diners al francesos per a habilitar en
Catalunya, las quals escritas estan confirmadas
ab altras publicadas a 17 de juliol del mateix any
y en quant tot lo sobredit.

Així mateix, és nova imposició y vectigal lo que
se fan pagar als officials de la capitania general
per asistir al desembarcar y lo que exegexen per
estimar las robas y mercaderias de contrabando
y regonéxer aquellas, las quals imposicions y
vectigals, antes del any 1640, no·s pagavan, con-
forme consta de las informasions, còpia de las
quals se posa en mà de vostra excel·lència. Y per
consegüent és contra las ditas constitucions 9 y
20 y altras aplicables, titoladas «De vectigals».

Per ço, desijant los deputats y oÿdors cumplir
ab la obligació de son offici y procurar que los
naturals de aquest Principat, molestats per los
officials y ministres de sa capitania general ab
novas accions contràrias a ditas y altras constitu-
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cions, suplican extrajudicialment, ab aquesta
embaixada, a vostra excel·lència, sia servit ma-
nar revocar y revoque las ditas cridas, tant las
publicadas als 29 de maig com las de 17 de ju-
liol, 1670, y tots los dits prosehiments, de tal
manera que de así al devant no·s pugan fer y lo
fet sia tornat al primer estat, segons tenor de
constitució 20, títol «De vectigals», y manar
restituir y reffer los danys que los provincials an
patit, castigant y punint condignament als con-
trafactors y violadors de las constitucions, que
ho rebran a singular mercè de vostra senyoria.

229 E així mateix, representan a vostra excel·lència 
/4r que ditas cridas estan consebudas en forma de

estatut y edicte general y perpètuo y no són des-
pachadas en forma deguda per faltar en ellas fir-
ma de assessor y advocat fiscal de la capitania
general, y que se troban firmadas per don Do-
mingo García de Londonyo, secretari de vostra
excel·lència, lo qual no és cathalà, y firma de
manament, juntament estan firmadas de Fran-
cisco Lleonart, notari del tribunal de la capita-
nia general.

Representan no menos a vostra excel·lència que
las cridas publicadas a 17 de juliol, 1670, encara
que firmadas per lo advocat fiscal de la capita-
nia, són també firmadas per don Domingo Gar-
cía de Londonyo, que no és cathalà, y per lo so-
bredit Francisco Lleonart. Y encara que en ditas
segonas cridas declara vostra excel·lència la in-
tensió ésser estada no compèndrer ab las prime-
ras cridas lo prohibir desembarcar mercaderias
que no són de contrabando, encara que vingan
juntas ab altras que sian de contrabando, em-
però, tot lo demés contengut en las primeras
cridas ho confirma vostra excel·lència ab las se-
gonas, y així representan a vostra excel·lència
totas las cosas dalt refferidas per estar enclosas
en aquestas segonas com a refferents y reals.

Finalment, diuen a vostra excel·lència que de las
informasions rebudas consta que los officials y
ministres de la capitania se fan aportar las robas
y mercaderias a llurs casas y magatsems y antes
que las aporten a las casas o //229/4v // aduanas
del General, lo que no se acostumara fer, que
ploman balvets y altras robas, que se an creats
nous officials de la capitania y posats en puestos,
que no n·i acostumava aver. Tot lo que és en
contra las generals constitucions, privilegis, ca-
pítols de Cort, usos y costums y altras lleys del
Principat per impedir lo líbero comers, turbar la
exacció dels drets de la Generalitat, crear nous
officials, induir novedats, gravàmens y exorbi-
tànsia de penas, que saben a confiscació prohi-
bida en Catalunya y perpetuïtat en la execució
de aquellas, pervertir lo orde de publicar cridas
los excel·lentíssims llochtinents generals, tant
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respecte de las personas que an de firmar-las
com en orde a la qualitat y naturalesa d’ellas, y
per ésser concebuda ab la forma de estatut y
edicte general y perpètuo.

Per ço, desijant los deputats y oÿdors acudir a la
observansa de sos officis, procurant que los pro-
vincials no sian molestats per ministres y officials
de la capitania general ab la execusió de ditas cri-
das y prosehiments originats de aquellas y demés
cosas sobremencionadas, suplican extrajudicial-
ment a vostra excel·lència manar revocar, y així,
que ditas cridas, publicadas las unas a 29 de
maig, las altras a 17 de juliol, 1670, y los prosehi-
ments an resultat d’ellas, de tal manera que de
aquí al davant pugan fer y tot lo fet sia tornat al
prístino estat, y manar restituir y refer los danys
que los naturals de aquest Principat, amparats en
observansa de las generals constitucions, y sen-
yaladament de la constitució «Poch valdria» 11,
y altras de observar, con que ho rebran a singular
mercè de la grandesa de vostra excel·lència.

238 A.
/1r

Senyoraa. Los deputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya, per los llochs vaccants
fins lo die present de deputats y oÿdors de
comptes dels tres estaments, proposan a vostra
magestat los subjectas contenguts en lo infras-
crit memorial.

Depputats ecclesiàstichs.

Per lo lloch de deputat ecclesiàstich religiós,
que vacca per mort de fra Fèlix Bestrús, se pro-
posan a vostra magestat: fra Francisco de Es-
puny, comenador del àbit de Sant Joan de Hie-
rusalem, fra Francisco de Riquer, del mateix
àbit.

Per altre lloch de deputat ecclesiàstich religiós,
que vacca per promoció de don Pedro Copons
al bisbat de Urgell, se proposan: fra don Jaume
de Magarola, cellerer del monestir de Campro-
don y elet abat de Sant Pere de Galligans, fra
Pera Badia, sacristà del monestir de Campro-
don.

Deputats militars.

Per lo lloch de deputat militar noble de la vega-
ria de Barcelona, que vacca per mort de don
Emanuel de Oms, se proposan: Alexandre de
Boxadós, qui estava insiculat en oÿdor militar,
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don Batista Falcó, també insiculat a oÿdor mili-
tar.

238 Per altre lloch de deputat mlitar de la vegaria de 
/1v Barcelona, que vacca per mort de mossèn Jo-

seph Jover, se proposan: mossèn Joseph de
Amigant, ja insiculat en oïdor militar, mossèn
Francesch Descallar.

Per altre lloch de deputat militar de la vegaria
de Lleyda y sotsvegaria de Pallàs, que vacca per
mort de mossèn Francisco Alois, se proposan:
mossèn Rafel Capsir y Sans, insiculat a oÿdor,
mossèn Balthesar Sans, insiculat a oÿdor.

Per altre lloch de deputat militar noble de la ve-
gueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú, que
vacca per mort del excel·lentíssim senyor comp-
te de Empúries, don Lluís Folch de Cardona y
Aragón, fins a tant y aje hereu o successor legí-
tim de dita casa y títol del comptat de Empú-
ries, se proposan: don Henrrich Descallar, don
Joan Vivet.

Per altre lloch de deputat militar de la dita vega-
ria de Gerona y sotsvegueria de Besalú, que vac-
ca per mort de Francisco Bas, se proposan: mos-
sèn Miquel Sabater, ja insiculat a oÿdor, mossèn
Lluís de Magarola.

Per altre lloch de deputat militar noble de la ve-
guaria de Vich, que vacca per mort de don Fe-
derich Desbosch, se proposan: don Ramon de
Oms, ja insiculat a oÿdor, don Phelip de La-
nuça, insiculat a oÿdor.

Per altre lloch de deputat militar noble de la ve-
gueria de Tàrrega, que vacca per mort de Fran-
cisco Gelabert, se proposan: don Guillem de
Josa, insiculat a oÿdor, don Francisco Montaner
y Perellós.

238 Per altre lloch de deputat militar noble de la ve-
/2r gueria de Çervera, que vacca per mort del ex-

cel·lentíssim senyor duch de Cardona, don
Lluís Folch de Cardona y Aragón, fins al tant y
aje hereu y successor legítim de la casa y títol del
ducat de Cardona, se proposan: don Esteva Ra-
mon de Castelló, don Anton de Castelló.

Deputats reals. Per lo lloch de deputat real de
Barcelona, que vacca per mort del doctor Fran-
cesch Vidal y Roca, se proposan: mestre Jacinto
Gibert, mestre Francesch Matas.

Per altre lloch de deputat real de Barcelona, que
vacca per mort de mossèn Hierònim Romeu, se
proposan: misser Balthesar Agustí, ja insiculat a
oÿdor real, misser Joseph Bru, insiculat a oÿdor.

Per altre lloch de deputat real de Barcelona, que
vacca per mort de mossèn Francesch Fons, se
proposan: misser Fèlix Molins, ja insiculat a oÿ-
dor real, misser Phelip Peres.

Oÿdors ecclesiàstichs. Per lo lloch de oÿdor ec-
clesiàstich del Capítol de Tarragona, //238/2v //
que vacca per mort de don Joseph de Fuentes,
ardiaca de dit Capítol, se proposan: Jaume Mas,
degà y canonge, lo doctor Pau Castanyer, ca-
nonge.

Per altre lloch de oÿdor ecclesiàstich religiós,
que vacca per mort de fra Christòphol de Gual-
bes, se proposan: fra don Emanuel Falcó, capis-
col de Santa Maria de Ripoll, fra Diego Matas,
sacristà de Santa Maria de Gerri.

Oÿdors militars.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegaria de
Barcelona, que vacca per munta de mossèn Ale-
xandra de Boxadors, de oÿdor a deputat militar
noble, se proposan: mossèn Joan de Claresvalls,
mossèn Francisco Cavaller.

Per altre lloch de oÿdor militar de la vegaria, que
vaca per munta de mossèn Joseph de Amigant,
de oÿdor a deputat, se proposan: mossèn Hierò-
nim Novell y Bertrolà, mossèn Ignasi Nadal.

Per altre lloch de oÿdor militar de la vegaria de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn Die-
go Ferrer, se proposan: mossèn Francisco Marí,
mossèn Bernat Gaver y de Fluvià.

238 Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de 
/3r Balaguer, que vacca per mort de mossèn Joseph

Corcó, se proposan: mossèn Joseph de Bega y
Oluja, mossèn Joseph Berenguer.

Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona y sotsvegueria de Besalú, que vacca per
mort de mossèn Anton Sella y de Canet, se pro-
posan: mossèn Joan de Cruïlles, mossèn Dimas
de Millàs.

Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vacca per munta de mossèn Ra-
fel Capsir y Sans, de oÿdor a deputat, se propo-
san: mossèn Pere de Miravall, mossèn Faustino
de Miravall.

Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Cervera, que vacca per munta de mossèn Mi-
chel de Çabater, de oÿdor a deputat, se propo-
san: mossèn Gabriel de Olzina, mossèn Anton
Muxiga.

Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
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Cervera, que vacca per munta de mossèn Ra-
mon de Oms, de oÿdor a deputat, se proposan:
mossèn Thomàs de Pallarès, mossèn Francisco
Monner.

Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Urgell, que vacca per munta de mossèn Guillem
de Josa, de oÿdor a deputat noble, se proposan:
mossèn Joan de Olmera, mossèn Joseph Gros y
Madir.

238 Oÿdors reals.
/3v

Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per la mort de Jaume Llobregat y Amell, se
proposan: mossèn Joan Argila, ciutadà honrat
de Barcelona, misser Joan Dalmau.

Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per la mort de Joseph Monràs, se propo-
san: misser Gabriel Bòria y Gualba, misser Ma-
cià Girona.

Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per munta de misser Baltassar Aguspí, de
oÿdor a deputat, se proposan: mossèn Jacint
Lloreda, misser Narcís Feliu.

Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per per haber mudat de estat, de real a mi-
litar, mossèn Francisco Marí, se proposan: mes-
tre Francesch Mas, misser Isidro Pi.

Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per munta de misser Fèlix Molins, de oÿ-
dor a deputat, se proposan: misser Pere Pau
Canyadell, misser Fèlix Graells.

Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per mudament de stat, de real a militar,
mossèn Joan Claresvalls, se proposan: misser
Lluís Roger, misser Julià i Marquès.

238 Per altre lloch de oÿdor real de la ciutat de Ge-
/4r rona de la mà major, que vaca per mort de Pere

Carreras, se proposa, per no haver·i altra subjec-
te que tinga las calitats necessàrias: misser Nar-
cís Camps.

Per altre lloch de oÿdor real de la ciutat de Ge-
rona de la mà major, que vaca per mort de 
mossèn Hierònim Masdeu, se proposa, per no
haver·i altra subjecte que tinga las calitats ne-
cessàrias: mestre Ignasi Duran.

Per altre lloch de oÿdor real de la ciutat de Ge-
rona de la mà major, que vaca per ser promogut
lo doctor Francisco Ferrer, de ciutadà a canon-
ge de la Seu de Girona y ordes sagrats, se pro-
posa, per no haver·i altra subjecte que tinga las
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calitats necessàrias: misser Joseph Pont y Llom-
bart.

Per altre lloch de oÿdor real de mà mitjana de
Gerona, que vaca per mort de Nicolau Roig, se
proposan: mossèn Francisco Sanou, mercader,
mossèn Isidro Vila, notari.

Per altre lloch de oÿdor real de mà mitjana de
Gerona, que vaca per mort de Nicolau Bassa,
mercader, se proposan: mossèn Pere Rosselló,
mercader, mossèn Rafel Monràs, mercader.

Per altre lloch de oÿdor real de Tortosa, que
vaca per mort de mossèn Joseph Franquet, se
proposan: mossèn Joseph Chivellí, mossèn Jo-
seph Colomer.

238 Per altre lloch de oÿdor real de la ciutat de Man-
/4v resa, que vaca per mort de mossèn Gaspar Ma-

driguera, se proposan: misser Pere de Cardona,
mestre Jaume Llucià.

Per altre lloch de oÿdor real de Torrella de
Mongrí, que vaca per mort de Agustí Torbagur,
se proposan: mossèn Genís Alió Martí, mossèn
Joseph Pagès.

Dat en Barcelona a XXXI de maig, MDCLXXI.

238 B.
/5r

Senyoraa. Los deputats y oÿdors de comptes del
General del principat de Catalunya, per los
llochs vuy vaccants fins lo die present de las bol-
sas dels officis del General de Catalunya y casa
de la Diputació, proposan a vostra magestat los
subjectas en lo infrascrit memorial contenguts.

Bolsa de assessor.

Per lo lloch militar de la bolsa de assessors, que
vacca per mort del doctor Diego Ferrer, se pro-
posan: lo doctor Fernando Fiviller i Pol, lo doc-
tor don Diego Meca, lo doctor don Phelip
Amat.

Per altre lloch de assessor real, que vacca per
mort del doctor Francesch Vidal y Roca, se pro-
posan: lo doctor misser Fèlix Molins, lo doctor
misser Joan Julià y Marches, lo doctor misser
Phelip Peres.

Per altre lloch real de la bolsa de assessor, que
vacca per mort del doctor misser Joseph Mon-
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ràs, se proposan: lo doctor misser Rafel Llampi-
llas, lo doctor misser Salvador Camps, lo doctor
misser Joan Coll.

Bolsa de donador de ploms.

Per lo lloch ecclesiàstich de donador de ploms,
que vacca per mort de fra Christòfol de Gual-
bes, se proposan: lo doctor Diego Morer, ardia-
ca de Cerdanya y canonge de la Seu de Urgell,
de present oÿdor real, lo doctor Rafel Torrent,
canonge, lo canonge Andreu Badia.

238 Per altre lloch real de dita bolsa, que vacca per 
/5v mort de Jaume Llobregat y Amell, se proposan:

mestre Francesch Boneu, de present oÿdor real,
mestre Jaume Boneu, mestre Jaume Pujades.

Per altre lloch real de la bolsa de assessor, que
vacca per mudar de estat, de real a militar, de
mossèn Joan Claresvalls, se proposan: mossèn
Pere Orient, de present deputat real, mossèn
Joseph Lessa, mossèn Jaume Calvet.

Bolsa de regent los comptes.

Per lo lloch militar de la bolsa de regent los
comptes, que vacca per mort de Federich Des-
bosch, se proposan: mossèn Miquel de Pallarès,
mossèn Joan Benet de Pallarès, mossèn Thomàs
de Pàllarès.

Per un lloch real de dita bolsa, que vacca per
mort de Jaume Llobregat y Amell, se proposan:
mossèn Pere Orient, de present deputat real,
mossèn Joseph Cassà, mossèn Joseph Colomer.

Per altre lloch real de dita bolsa, que vacca per
mort de Joseph Monràs, se proposan: mestre
Jaume Bonau, mestre Jaume Pujades, misser
Pere Pau Canyadell.

238 Bolsa de exactor.
/6r

Per lo lloch real de la bolsa de exactor, que vac-
ca per mort mossèn Jaume Llobregat y Amell,
se proposan: mestre Francisco Boneu, de pre-
sent oÿdor real, mestre Jaume Boneu, mestre
Jaume Pujades.

Per altre lloch real de dita bolsa de exactor, que
vacca per mort de Gaspar Madriguera, se pro-
posan: mestre Ramon Monnar, mestre Rafel
Blanch, mestre Joan Serra.

Bolsa de receptor de bolla.

Per lo lloch ecclessiàstich de la bolsa de receptor
de la bolla, que vacca per mort de Joseph de
Fuentes, ardiaca y canonge de Tarragona, se

proposan: lo doctor Francisco de Amigant, ca-
nonge de la Seu de Barcelona, Joseph Fontdevi-
la, canonge de dita Seu, Hierònim Francolí, ca-
nonge de dita Seu.

Bolsa de servent ordinari de regent los comptes.

Per lo lloch real de la bolsa de receptor de la
bolsa de servent ordinari de regent los comptes,
que vacca per mort de mossèn Jaume Llobregat
y Amell, se proposan: mossèn Pere Orient, de
present deputat real, mossèn Joseph Lesse, mis-
ser Norberto Avella.

238 Bolsa de ajudant segon de scrivà major.
/6v

Per lo lloch de la bolsa de ajudant segon de la
escrivania major, que vacca per mort de Roch
Francesch, notari, se proposan: Jacinto Borràs,
notari, Gerònim Llampellas, notari, Joan Du-
ran, notari.

Bolsa de assessor advocat fiscal y sos ajudants de
la visita.

Per lo lloch de la bolsa de assessor advocat fiscal
y sos ajudants de la visita, que vacca per mort
del doctor Francesch Vidal y Roca, se proposan:
lo doctor misser Gaspar Orient y Torras, lo doc-
tor misser Nomberto Avalla, de Tortosa, lo
doctor misser Lluís Roger.

Bolsa de procurador fiscal de la visita.

Per lo lloch de la bolsa de procurador fiscal de la
visita, que vacca per mort de don Federich Des-
bosch, se proposan: mossèn Miquel de Pallarès,
de present oÿdor militar, mossèn Joan Benet de
Pallarès, mossèn Thomàs de Pallarès.

Dat en Barcelona a 31 de maig, MDCLXXI.

279r A.

Molta illustre senyor.

A notícia de Macià Marçal, nottari públich de
Barcelona, albaraner de la bolla de la col·lecta
de Barcelona, ha pervingut que en la tabba y
acte de arrendament dels drets de Bolla se ha
posat un pacte, contenint en effecte que lo
arrendatari o lo qui per ell col·lecterà lo dret de
Bolla ha de observar la forma de fer los albarans
de guia de las robas subjectes a dret de bolla, ço
és, que dits albarans han de ésser estampats ab
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las armas del General y fermats per una persona
anomenadora per vostra senyoria; y de cada mà
de dits albarans, per lo paper, estampa y firma,
ne haja de pagar dit arrendatari setze sous ha la
dita persona. Los quals albarans se entregaran
ha dit arrendatari ab compta y rahó, prestant
caució dels que se li entregarà, no volent vostra
senyoria pugan anar guiadas las robas subjectes
a dret de bolla sinó és ab los sobredits albarans
estampats y firmats. Y lo official que despatxa al-
barans de guia sens la forma sobredita incidesca
en pena del valor de la roba anirà continuada en
dit albarà, ultra de deu lliures de pena per cada
partit applicadoras, ço és, un quart al acusador y
tres quarts al General. Y que finit lo trienni lo
arrendatari haja de tornar la mateixa summa de
albarans li seran entregats, donant compte y
rahó de aquells que haurà gastats com dels que
hi seran restats en blanch, y per cada albarà li
faltarà incidesca en pena de deu lliures applica-
doras al General. Y que lo official que farà res-
ponsio haja de assentar en lo llibre de Manifest
las robas continuadas en dit albarà, se trobarà
fet al contrari incidesca en pena del valor de la
roba haurà dexada de continuar en manifest,
conforme en dita tabba més llargament se con-
té. Y com, molt il·lustre senyor, lo firmar dits al-
barans estampats ab les armes del General y cui-
dar de donar aquells al arrendatari toque y
especte // 279v // ha dit Macià Marçal com ha 
albaraner de la Bolla y no a altres personas, per
quant en lo cas que occorren en la casa de la
Deputació alguns afers extraordinaris, com és lo
firmar y donar dits albarans, que fins vuy may se
era fet, apar que vostra senyoria no podria crear
nou official, per estar prohibit en constitucions
de Cathalunya, capítols y actes de Cort, ans bé,
en virtut del capítol quart dels capítols y ordina-
cions fetas per la cort general en lo monestir de
Santa Maria de la present ciutat ha 22 de janer,
1452, en lo llibre dels 4 Senyals, pàgina 298,
tinga obligació vostra senyoria en carregar los
tals afers extraordinaris al official de la Deputa-
ció ha càrrech del qual venen e són apropriats, y
sia cert que a ningun official pot venir-ne ha
càrrech ni ésser més appropiat lo firmar dits al-
barans estampats y entregar aquells al arrenda-
tari que al supplicant, com ha albaraner de la
bolla de la col·lecta de Barcelona, que és la més
principal y cap de les demés, ab què, encarre-
gant vostra senyoria lo dit afer a altre persona, o
sia official del General o no, seria en descrèdit
de dit supplicant y contra las prerrogativas de
son offici, per ço y altrament dit Macià Marçal,
representant ha vostra senyoria lo sobredit, hu-
milment supplica a vostra senyoria sia de son
servey anomenar-lo, per rahó de son offici, per
la dita nova funcció de firmar dits albarans
stampats ab les armes del General y que corre
per son càrrech lo entregar aquells al arrendata-
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ri en lo modo y forma disposat per vostra senyo-
ria en dita tabba, que ho rebrà ha singular
mercè. Y en cas que ha vostra excel·lència ja
aparegués lo contrari, lo que no·s creu, per a
què en tot temps conste haver fet lo supplicant
las degudas diligèncias concernents ha las per-
sonas de son offici, supplica ha vostra senyoria
que mane al escrivà del General cuse la present
supplicació en dietari y toque la oblata al peu de
la present supplicació, que en tot li sia ministra-
da justícia omni meliore modo. Oficio, et cetera.
Altissimus et cetera. Riart y Gallart.

Vilaplana, assessor.

Oblata die III junii MDCLXXI. In consistorio, et
cetera. // s.n.r // Et domini deputati intervinien-
tibus dominis auditoribus computorum commis-
serunt predicta magnificis assessoribus Generalis
Cathalonie qui super suplicatis debite provideant
et iusticiam administrent. Joannes Argila, scriva
maioris Generalis Catalonie.

279r B.

Diea tercia mensis julii anno a Nativitate Domi-
ni millessimo sexcentessimo septuagessimo primo,
in villa Calidarum de Montebovino, diocessis
Barchinona.

Honorable Gabriel Brunes, negociator villa Cali-
darum Montebovino, diocesis Barchinone, alter ex
tabulariis sive receptoribus Generalitatis dicta vi-
lla Calidarum de Montebovino, gratis, et cetera,
constituit et ordinavit procuratorem suum cer-
tum, et cetera, itaquod, et cetera, magnificum Ja-
cobum Sola, medicina doctorem, Barchinone po-
pulatum, licet absentem, et cetera, ad vestri pro
dicto constituente et uius nomine coram admo-
dum illustribus dominis deputatibus et auditori-
bus computoram dicti Generalitatis Cathalonie
qui nunc sunt et pro tempore fuerint, simul et plu-
ries comparendum, et dicto officio tabularii iam
dicta villa in manu et posse dictorum dominorum
deputatorum et auditorum computorum, in favo-
rem persone Joannis Cassanis, negociatoris dicta
villa Calidarum de Montebovino, per dictam pro-
curatorem constitutum nominande et non in fa-
vorem alterius persones seu personis et non alias
aliter, nec alio modo simul et pluries, //279v //re-
nunciando et cum dictum Joannem Cassanis de
dito officio provideri iuxta formam generalium
constitucionum presentis principatus Cathalonie,
capitulorum et actuum curiarum, usum, practi-
cam stilum et observanciam dictis generalitatis,
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renunciacionem seu renunciaciones huiusmodi
admitti pettendum, instandum et suplicandum
et de is quecumque instrumenta utilia et necessa-
ria seu quomodo libet oportuna faccens et firmans,
et cetera, et pro his quascumque suplicaciones, tam
verbo et scriptis, offerendum, porrigendum et pre-
sentandum et demum, et cetera, promisit habere
ratum, et cetera, et non revocare, et cetera.

Testes sunt Gabriel Vench et Joannes Peix, agrico-
la villa Calidarum de Montebovino, diocesis Bar-
chinone.

In quorum fidem aliena manu scriptorum ego Jo-
sephus Puig et Bosom, auctoritate regia de reveren-
di domini archidiaconi Vallens, notarius publicus
ville Calidarum de Montebovino, diocessis Barchi-
none, regensque scribaniam publicam dicte ville
Calidarum, pro magnifico domino Hyacinto Sa-
grera et Xifre, cive honorato Barchinone, domino
utili et proprietario ipsius // s.n.r // scribanie, hic
me subscribo et meum solitum appono sig+num.

282r B.

Fasa fe jo Jacynto Borràs, notari públich de Bar-
celona avall scrit, com ab acte rebut en poder
meu a set de juliol mil sis-cents setanta-hu la se-
nyora Mariàngela Farrer y Pagès, muller del ho-
norable Joan Francesch Ferrer, ciutadà de Bar-
celona, y antes muller del magnífich Joan Pi,
scrivà de manament, en Barcelona populat, ha
fet procura al magnífich Isidoro Pi, doctor en
drets, ciutadà de Barcelona, son fill, present, per
a comparèxer devant los molt il·lustres senyors
deputats del General del present principat de
Catalunya en mà dels quals puga prestar lo sòlit
jurament com no té títols alguns fahents per lo
censal per los dits il·lustres senyors deputats lluït
de pensió sinch lliures, dotse sous y sis, y preu
tres-centes lliures, que tots anys en lo mes de ju-
liol dita senyora Mariàngela Farrer y Pagès rebia
sobre dit General, com de tot lo sobredit en dita
procura //282v //llargament està contengut.

Ita est Jaycinthus Borras, notarius publicus Bar-
chinone, manu propria.

284 Excel·lentíssimb senyor.
/1r

Los deputats y oÿdors de comptes del Gene-

ral del principat de Catalunya per tres llochs
vaccants, lo un de deputat militar, lo altre de
deputat real y lo altre de oÿdor real, proposan a
vostra excel·lència los subjectas infrascrits y se-
güents:

Deputat militar de la vegueria de Gerona y sots-
vegueria de Bessalú. Per lo lloch de deputat mi-
litar noble de la vegueria de Gerona y sotsve-
gueria de Bessalú, que vaca per mort de don
Martí Joffre de Rocabertí, bescompte de Roca-
bertí, fins a tant y haje hereu o successor llegí-
tim de la casa y títol de bescompte de Rocaber-
tí, proposan: lo noble don Joan Sarriera, don
Francisco de Rocabertí. Per lo lloch de deputat
real de la vegueria de Barcelona, que vaca per
mort de mestre Joan Maresch, proposan: mes-
tre Palladio Joncar, mossèn Melcior Teixidor.

Oÿdor real. Per lo lloch de oÿdor real de la ve-
garia de Barcelona, que vacca per munta de
mestres Palladio Joncar, de oÿdor a deputat, se
proposan: misser Francesch Berart, // 284/1v //
misser Joseph Romaguera.

Dat en Barcelona, als XIIII de juliol, MDCLXXI.

284 A.
/2r

Diea decima quinta mensis julii anno a Nativi-
tate Domini millessimo sexcentessimo septuagessi-
mo primo, Barchinone.

Ego, Christophorus Lledo, civis honorato Barchi-
none, gratis, et cetera, constituo et ordino procu-
ratorem meum certum, et cetera, itaquod, et cete-
ra, vos Paulum Torner, clericus, Barcinone
residentem, licet absentemque, et cetera, ad om-
nes littes sive causas largo modo cum amplissimo
et assueto licitum et causam cursu facultatibus-
que expressis de (...), et cetera, cauciones ques-
cumque tan juratorias quam fideiussorias pres-
tandi, et cetera, clama et retroclama exponendi,
et cetera, ac execuciones quascumque prestandi,
et cetera, et demumque, et cetera. Promitens ha-
bere rattum, et cetera, en non revocare, et cetera,
sub bonorum, et cetera. Ad videlicet presente me
et nomine meo in quibuscumque causis, et cetera,
tam ecclesiasticis quam secularibus comparendis,
et cetera, de iure meo ducendis, et cetera. Item ita
ac probat notarius infrascriptus hec propria scri-
bens manu.

Testes sunt Josephus Llaurador et Melchior Ta-
vascal, scriptores, Barchinone habitatores. De
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premissis manu propria scriptis fidem fecit Mi-
chael Fontcuberta, notarius publicus Barchinone.

288 Loa duch de Sessa y Baena, compte marquès de 
/1r Tàbara, loctinent y capità general.

Nobles y amats de la real magestat los dipputats
y oÿdors de comptes de la casa de la Diputació
del General de Cathalunya en Barcelona resi-
dints. La reyna, nostra senyora, que Déu guar-
de, és estada servida enviar-nos un real orde, fir-
mat de sa real mà y despedit de deguda forma
de la Real Cancelleria del Suppremo Consell de
Aragó, que és del thenor següent: «La reyna go-
vernadora. Ilustre duque de Sessa y de Baena,
primo, lugarteniente y capitán general. Con
vuestra carta de 20 de junio se ha recibido la pro-
posición de los diputados y hoydores de cuentas del
General de esse Principado y condados para los
lugares vaccantes en las bolsas de dipputados y oy-
dores de los tres estamentos hasta el día treinta y
uno de mayo deste presente año. Y haviendo dis-
currido por los méritos de cada uno de los que pro-
ponen y condiderado lo que de ellos se os ofrece y los
demás que proponéis y otros de quien tengo satis-
facción para concurrir a estos officios, usando de
la facultad que el rey, nuestro señor, que haya glo-
ria, se reservó quando concedió a la Diputación
los privilegios de sus constituciones, y en la insacu-
lación general que hizo en conformidad de dicha
reserva en 31 de enero del anyo 1654, de poder
nombrar las personas que le pareciesse, assí de las
propuestas por los dipputados y oydores como de
qualesquiere otras que bien visto se fuesse, he re-
suelto nombrar para dichos lugares vaccantes
hasta el día referido a las que se siguen:

Diputados ecclesiásticos.

Para el lugar de diputado ecclesiástico religioso,
que vaca por muerte de fray Félix Besturs, a fray
Francisco de Espuny, del ábito de San Juan.

Para otro lugar de dipputado ecclesiástico reli-
gioso, que vacca por promoción de don Pedro de
Copons al obispado de Urgel, a fray don Jayme de
Magarola, cellerero del monasterio de Campro-
dón y electo abbad de San Pedro de Galligans.

Dipputados militares.

Para el lugar de dipputado militar noble de la
veguería de Barcelona, que vacca por muerte de
don Marcial de Oms, a don Alexandro de Boxa-
dós.
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288 Para otro lugar de dipputado militar de la ve-
/1v guería de Barcelona, que vacca por muerte de

mossén Joseph Jover, a mossén Joseph de Amigant.

Para otro lugar de dipputado militar de la ve-
guería de Lérida y sotsvegueria de Pallás, que
vacca por muerte de mossén Francisco Aloy, a
mossén Raphael Capsir y Sanz.

Para otro lugar de dipputado militar noble de la
veguería de Girona y sotsvegueria de Besalú, que
vacca por muerte del conde de Ampúrias, don
Luís de Folch de Cardona y de Aragón, al conde
de Ampúrias.

Para otro lugar de dipputado militar de la dicha
veguería de Girona y sotsvegueria de Besalú, que
vacca por muerte de mossén Francisco Bas, a mos-
sén Francisco Rovira y Robles.

Para otro lugar de dipputado militar noble de la
veguería de Vique, que vacca por muerte de don
Fadrique Desbosch, a don Ramon de Oms.

Para otro lugar de dipputado militar noble de la
veguería de Tárrega, que vacca por muerte de
Francisco Gilabert, a don Guillem de Josa.

Para otro lugar de dipputado militar noble de la
veguería de Cerdaña, que vacca por muerte del
duque de Cardona, don Luís Folch de Cardona y
Aragón, al duque de Cardona.

Diputados reales.

Para un lugar de dipputado real de Barcelona,
que vacca por muerte de Francisco Vidal y Roca,
a maestre Jacinto Gibert.

Para otro lugar de dipputado real de Barcelona,
que vacca por muerte de mossén Gerónimo Ro-
meu, a micer Balthasar Aguspí.

Para otro lugar de dipputado real de Barcelona,
que vacca por muerte de Francisco Pons, a micer
Félix Molins.

288 Oydores ecclesiásticos.
/2r

Para el lugar de oydor ecclesiástico del cavildo de
Tarragona, que vacca por muerte de Joseph de
Fuentes, al deán y canónigo de dicha iglésia Jay-
me Mas.

Para otro lugar de oydor ecclesiástico religioso,
que vacca por muerte de Fra Christóbal de Gual-
bes, a fray Emanuel Falcó, capiscol de Santa Ma-
ría de Ripoll.

Oydores militares.
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Para el lugar de oydor militar de la veguería de
Barcelona, que vacca por assenso de don Alexan-
dro de Boxadós de oydor a dipputado militar no-
ble, a mossén Juan de Claresvalls.

Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Barcelona, que vaca por assenso de mossén Jo-
seph de Amigant de oydor a dipputado, a mossén
Gerónimo Novell y Bertrolá.

Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Barcelona, que vacca por muerte de mossén
Diego Ferrer, a mossén Francisco Marí.

Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Balaguer, que vacca por muerte de mossén Jo-
seph Corcó, a mossén Joseph de Vega y Oluza.

Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Girona y sotsvegueria de Besalú, que vaca por
muerte de mossén Anton Sella y de Canet, a mos-
sén Juan de Cruïllas.

Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Barcelona, que vacca por assenso de mossén
Raphael Capsir y Sanz de oydor a dipputado, a
mossén Pedro de Minvall.

Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Cervera, que vacca por // 288/2v // assenso de
mossén Ramon de Oms de oydor a dipputado, a
mossén Francisco Cortada.

Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Urgel, que vacca por assenso de mossén Gui-
llem de Jossa de oydor a diputado noble, a mossén
Joseph Gros y Madir.

Oydores reales.

Para un lugar de oydor real de Barcelona, que
vacca por muerte de Jayme Llobregat y Amell, a
micer Francisco Escorçell.

Para otro lugar de oydor real de Barcelona que
vacca, por muerte de micer Joseph Monrrás, a mi-
cer Gabriel Boria y Gualba.

Para otro lugar de oydor real de Barcelona que
vacca, por ascenso de Balthasar Aguspí de oydor a
dipputado, a mossén Jacinto Lloreda.

Para otro lugar de oidor real de Barcelona, que
vaca por haver mudado de estado de real a mili-
tar mossén Francisco Marí, a maestre Francisco
Mas.

Para otro lugar de oydor real de Barcelona que
vacca, por ascenso de micer Félix Molins de oydor
a dipputado, a micer Bautista Roca.

Para otro lugar de oydor real de Barcelona que
vacca, por haver mudado de estado de real a mili-
tar mossén Juan Claresvalls, a micer Luis Roger.

Para otro lugar de oydor real de mano mayor de
la ciudad de Gerona, que vacca por muerte de
Pedro Carreras, a micer Narcís Camps.

Para otro lugar de oydor real de mano mayor de
Girona, que vacca por muerte de mossén Geróni-
mo Masdeu, a maestre Ignacio Durán.

Para otro lugar de oydor real de mano mayor de
Girona, que vaca por haver mudado de estado el
doctor Francisco Ferrer, de ciudadano a canóni-
go de ella, a micer Joseph Pons y Llombart.

288 Para otro lugar de oydor real de mano mediana 
/3r de Girona, que vaca por muerte de Nicolás Roig,

a mossén Francisco Sanou, mercader.

Para otro lugar de oydor real de mano mediana
de Girona, que vaca por muerte de Balthasar Bas-
sa, mercader, a mossén Pedro Rosselló, mercader.

Para otro lugar de oydor real de Tortosa, que vac-
ca por muerte de mossén Joseph Franchet, a mos-
sén Joseph Gibellí.

Para otro lugar de oydor real de la ciudad de
Manresa, que vacca por muerte de mossén Gaspar
Madriguera, a micer Pedro Cardona.

Para otro lugar de oydor real de Torruella de
Mongrí, que vacca por muerte de Augustín Jor-
bagur, a Genís Ferrer.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados res-
pectivamente en los lugares vaccantes de dichas
bolsas en la forma que lo están los demás insa-
culados en ellas. Pero que sólo tengan drecho a es-
tarlo mientras yo no se los prohibiere, sin que por
quedar aora insaculados puedan allegar ni pre-
tender drecho de possessión ni otro alguno para es-
tar en dichas bolsas ni siendo mi voluntad, reser-
vándome, como me reservo, la facultad de
excluirlos y desinsicularlos, con causa o sin ella,
como me pareciere, por ser conforme a la reserva
que se hizo el rey, mi señor, que haya gloria, de lo
tocante a estas insaculaciones en la concessión que
hizo de sus constituciones y privilegios al principa-
do. Y en esta conformidad libraréys este nombra-
miento a los diputados y oydores de quentas para
que insaculen y pongan en las bolsas de dichos of-
ficios a las personas arriba nombradas, guardan-
do en ello la forma acostumbrada en semejantes
casos. Dada en Madrid a IIII de julio, MDCLXXI.
Yo, la reyna. Vidit don Melchor de Navarra, vi-
cecancellarius. Vidit don Petrus Villacampa, re-
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gens. Vidit Exea, regens. Vidit Marchio de Cas-
tellnou. Vidit don Antonius Ferrer, regens. Vidit
don Josephus de Boxados, regens. Don Didacus de
Sada, secretarius.» Y per quant los reals òrdens
de sa magestat deuhen ser ab tot effecte cum-
plits y exequutats, // 288/3v // vos diem, per ço,
y manam, que lo assí insertat y precalendat de
mà de sa magestat poseu en exequció en la for-
ma y manera que està contengut y expressat,
per ser esta sa real voluntat y nostra. Dat en Bar-
celona als XV de juliol de MDCLXXI.

Duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tába-
ra. Don Franciscus de Pons, cancellarius. Anto-
nius Reart.

In Curie Locumtenentis septimo, foleo CLXV.

Vuestra excelencia manda a los dipputados y oy-
dores de quentas del General de Cataluña que
pongan en exequción la orden de su magestad
arriba expressada.

288 Loa duch de Sessa y Baena, compte marquès de 
/4r Tàbara, loctinent y capità general.

Nobles y amats de la real magestat los dipputats
y oÿdors de comptes de la casa de la Diputació
del General de Cathalunya en Barcelona resi-
dints. La reyna, nostra senyora, que Déu guar-
de, és estada servida enviar-nos un real orde, fir-
mat de sa real mà y despedit de deguda forma
de la Real Cancelleria del Suppremo Consell de
Aragó, que és del thenor següent: «La reyna go-
vernadora. Ilustre duque de Sessa y de Baena,
primo, lugarteniente y capitán general. Havien-
do visto la proposición de los diputados y hoydores
de cuentas del General de esse Principado y con-
dados, la qual me remitís por carta de 20 de junio
deste año, para los lugares vaccantes en las bolsas
de los officios del General y casa de la Diputación
hasta el día treinta y uno de mayo deste presente
año, y haviendo discurrido por los méritos de cada
uno de los que proponen, y condiderado lo que de
ellos se os ofrece y lo demás que proponéis y otros de
quien tengo satisfacción para concurrir a estos of-
ficios, usando de la facultad que el rey, nuestro se-
ñor, que haya gloria, se reservó en la concessión
que les hizo de sus privilegios y constituciones y de
la forma con que han de correr estas insaculacio-
nes, y lo dispuesto en 23 de enero de 1654 y 27 de
agosto de 1659 de poder nombrar las personas que
le pareciesse para estar insiculados en dichas bol-
sas, assí de las propuestas por los diputados y oydo-
res de quentas como de otras las que le pareciesse

1448

convenir, he resuelto nombrar para dichos lugares
vaccantes en las bolsas de los dichos officios a las
personas que se siguen:

Bolsa de asesor.

Para un lugar militar, que vacca por muerte del
doctor Diego Ferrer, al doctor Bernardino Puig.

Para otro lugar de asesor real, que vacca por el doc-
tor Francisco Vidal y Roca, al doctor Félix Molins.

288 Para otro lugar real de dicha bolsa, que vacca por 
/4v muerte del señor micer Joseph Monrás, al doctor

micer Raphael Llampillas.

Bolsa de donador de plomos.

Para un lugar eclesiástico de esta bolsa, que vacca
por muerte de fray Christóbal de Gualbes, al doc-
tor Diego Morer, arcediano de Cerdaña y canó-
nigo de Urgel.

Para otro lugar real de dicha bolsa, que vacca por
muerte de mossén Jayme Llobregat y Amell, a
maestre Francisco Boneu.

Para otro lugar real de dicha bolsa, que vacca por
haver mudado de estado, de real a militar, mos-
sén Juan Claresvalls, a mossén Pedro Orient.

Bolsa de regente las quentas.

Para el lugar de militar de esta bolsa, que vacca
por muerte de don Fadrique Desbosch, a mossén
Miquel de Pallarès.

Para otro lugar real de dicha bolsa, que vacca por
muerte de mossén Jayme Llobregat y Amell, a
mossén Pedro Orient.

Para otro lugar real de dicha bolsa, que vacca por
muerte de mossén Diego Monnrós, a maestre Jau-
me Boneu.

Para otro lugar de dicha bolsa, que vacca por
muerte de Gaspar Madriguera, // 288/5r // a
maestre Ramon Monnar.

Bolsa de receptor de la bolla.

Para el lugar ecclesiástico de esta bolsa, que vacca
por muerte de don Joseph de Fuente, al doctor
Francisco de Amigant, canónigo de Barcelona.

Bolsa de escriviente ordinario del regente las quentas.

Para el lugar real de esta bolsa, que vacca por
muerte de micer Jayme Llobregat y Amell, a mos-
sén Pedro Orient.
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Bolsa de ayudante segundo de escrivano mayor.

Para el lugar de esta bolsa, que vacca por muerte
de Poch Franch, a Gerónimo Llampillas.

Bolsa de assessor advogado fiscal y sus ayudantes
de la visita.

Para el lugar que vacca en esta bolsa, por muerte
del doctor Francisco Vidal y Roca, al doctor don
Juan Bautista Cortiada.

Bolsa de procurador fiscal de la visita.

Para el lugar que vacca en esta bolsa, por muerte
de don Fadrique Desbosch, a don Alexandre de
Boxadors.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados res-
pectivamente en los lugares vaccantes de dichas
bolsas en que se han nombrados en la forma y ma-
nera que lo están los demás insaculados en ellas y
como está declarado y dispuesto por el rey, mi se-
ñor, que haya gloria, en la insaculación que hizo
de estos officios y otros de esta calidad en 27 de
agosto de 1655, y sólo tengan drecho a estar insa-
culados en dichas bolsas mientras yo no se los
prohibiere, sin que por quedar aora insaculados
puedan allegar ni pretender drecho de possessión
ni otro alguno para estar en dichas bolsas ni sien-
do mi voluntad, reservándome, como me reservo,
la facultad de excluirlos y desinsicularlos, con
causa o sin ella, como me pareciere, // 288/4v //
por ser conforme a la reserva que se hizo el rey, mi
señor, que haya gloria, de lo tocante a estas insa-
culaciones en la concessión que hizo de sus consti-
tuciones y privilegios al Principado y condados.
En cuya conformidad libraréys este nombramien-
to y insaculación a los diputados y oydores de
quentas y tendréys mano en la execución de lo
arriba dispuesto y de lo que el rey, nuestro señor,
que haya gloria, ordenó en la insaculación que
hizo por dichos officios en 27 de agosto de 1655.
Dada en Madrid a IIII de julio, MDCLXXI. Yo, la
reyna. Vidit don Melchor de Navarra, vicecance-
llarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vi-
dit Exea, regens. Vidit Marchio de Castellnou.
Vidit don Antonius Ferrer, regens. Vidit don Jo-
sephus de Boxados, regens. Don Didacus de Sada,
secretarius.» Y per quant los reals òrdens de sa
magestat deuhen ser ab tot effecte cumplits y
exequutats, vos diem, per ço, y manam, que lo
assí insertat y precalendat de mà de sa magestat
poseu en exequció en la forma y manera que
està contengut y expressat, per ser esta sa real
voluntat y nostra. Dat en Barcelona als XV de ju-
liol de MDCLXXI.

Duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tába-

ra. Don Franciscus de Pons, cancellarius. Anto-
nius Reart.

In Curie Locumtenentis VII, foleo CLXVIIII.

Vuestra excelencia manda a los dipputados y oy-
dores de quentas del General de Cataluña que
pongan ex exequción la orden de su magestad
arriba expressada.

288 Loa duch de Sessa y Baena, compte marquès de 
/3r Tàbara, loctinent y capità general.

Nobles y amats de la real magestat los dipputats y
oÿdors de comptes de la casa de la Diputació del
General de Cathalunya en Barcelona residints,
no obstant que en las insaculacions dels officis
del General de aqueixa casa fetas per sa magestat
per la insaculació y extracció de pròxim fahe-
doras ve anomenat lo doctor misser Rafel Llam-
pillas en un lloch real de la bolsa de assessor
que vacca per mort del doctor misser Joseph
Monrràs, per quant, emperò, per justes causes y
rahons concernents al servey de sa magestat nos-
tre ànimo movents, no puga dit doctor Rafel
Llampillas ser insaculat en dita bolsa de assessor,
diem-vos per ço y manam que al temps de fer in-
saculació no insaculeu al dit doctor Rafel Llam-
pillas en lo dit lloch de assessor en què ve anome-
nat, exequtant aquest nostre orde tota rèplica y
consulta cessants, conforme ab lo present se us
ordena y mana, que per convenir axí al servey de
sa magestat és esta nostra determinada voluntat.
Dada en Barcelona, al XVIII de juliol, MDCLXXI.

Lo duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Franciscus de Pons, cancellarius. An-
tonius Reart.

In Curia Locumtenentis, folio XXI.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
quentas del General de Cathaluña que pongan
en execución la orden de su magestad arriba ex-
pressada.

289r E.

Enb lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y ohidors de comptes del Gene-
ral de Catalunya als magnífichs y nobles regent

1449

[ 1671 ]

a. decret intercalat entre els folis 287v i 288r del trienni
1668-1671.
b. vot intercalat entre els folis 288v i 289r del trienni 1668-
1671.



la Real Cancellaria y doctors de la Real Audièn-
cia, assessors y advocat fiscal de la present casa
baixfirmats, sobre a qui toca precehir entre los
senyors de la junta de la Novena en lo acte de la
insiculació de pròxim fahedora, si lo senyor
conseller segon, don Pedro Magarola, altre dels
extrets per lo estament militar, o les persones
del estament ecclesiàstich, y en quinas cadires
an de estar assentats dits senyors de la junta de
la Novena dels inseculadors, y lo que deu obrar
lo consistori, feta la declaració contra aquells
que se’n voldran anar per no assistir en dit acte
de inseculació y no voldran seguir lo declarat
sobre dita precedència, vistos los exemplars de
15 de maig, 1648, y de 15 de maig, 1649, que·s
lligen en lo llibre de Deliberacions, trienni
1647, vist lo exemplar de 24 de febrer, 1654,
que està en la còpia del llibre de la Ànima, vista
la relació contenguda en lo dietari corrent, vis-
tos altras exemplars de 18 de juliol y 19 de ma-
teix, 1644, y lo que en ell se refereix del any
1634, ohits los advocats de las personas de la
Novena del estament ecclesiàstich y vista la cer-
tificatòria presentada per lo síndich de la ciutat
de Barcelona, vist lo de vèurer, atenent que del
exemplar de 15 de maig, 1648, que està en lo
llibre de Deliberacions del trieni 1647, foli 215
ab los següents, consta que per a la extracció de
insiculadors aleshores fahedora sortejà entre al-
tres, per lo estament real, mestre Lluís Móra, y
que volent-se assentar en ses cadires per a exe-
cutar lo que tocave a son càrrech los tres senyors
y ecclesiàstichs de la dita Novena de insacula-
dors feren protesta que no·ls pogués causar pre-
judici algú lo sèurer, parlar y votar en primer
lloch lo dit mestre Lluís Móra, // 289v // conse-
ller segon de la present ciutat de Barcelona, que
entre altres ere estat extret y assistia en los actes
de dita Novena com a real, attenent també que
del exemplar de 15 de maig, 1649, que·s llig en
lo llibre de Deliberacions de dit trienni 1647,
foli 513, pàgina 2 ab les següents, consta que en
la extracció de insiculadors aleshores fahedoras
sortejaren, entre altres, per lo estament eccle-
siàstich, fra Francisco de Monpalau, abad de
Banyoles, y per lo estament militar Geroni de
Gaver, y que essent constituïts los senyors insi-
culadors extrets en la sala del consistori se senta-
ren en ses cadires, y en la primera estigué lo dit
senyor Gaver y presidí en esta Novena, per ser
lashoras conseller en cap de la present ciutat, y
en dit exemplar, respecte de precedència entre
dit abad don Francisco Monpalau y demés ec-
clesiàstichs y lo dit Geroni de Gaver, conseller
en cap, no·s llig en ell protesta alguna, y encara
que en la insaculació de 24 de febrer, 1654,
que·s llig en la còpia del llibre de Ànima, dos
fulls abans del foli primer, se digué que las per-
sonas eclesiàsticas de dita Novena dels insicula-
dors se assentaren en un més preheminent
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lloch, suposant ab axò que ditas personas eccle-
siàsticas se assentaren primer que lo dit senyor
Móra, lashoras conseller en cap de la ciutat de
Barcelona, nomenat insiculador per sa magestat
per lo bras, attès, emperò, que de la informació
vuy rebuda per als 18 de juliol, 1671, insertada
en lo dietari corrent, consta que lo dit Joseph
Móra, lashoras conseller de dita ciutat, se as-
sentà en la dita Novena després del molt il·lus-
tre y reverendíssim senyor don Ramon de Sem-
manat, bisbe de Vich, (...) altre dels insiculadors
per lo estament ecclesiàstich, precehint y assen-
tant-se, loa qual estave assentat a la mà esquerra
de dit bisbe y després a la mà dreta de dit senyor
conseller, en la que estave assentat lo doctor fra
Joseph de Jalpí, com prior de Santa Maria de
Meyà, losb quals eren de la Novena de dita insi-
culació per lo estament ecclesiàstich, a la qual
informa se ha de estar com a destenatària que és
de dita informació.

296r E.

Excel·lentíssimc senyor.

Lo consistori dels insiculadors dels officis de di-
putats y oÿdors diu y representa a vostra ex-
cel·lència que, havent tingut anomenat per vos-
tra excel·lència don Bernardino de Marymon en
lo lloch titular que occupava don Martí Joffre
de Rocabertí, compte de Peralada, com a bes-
compte de Rocabertí, de diputat noble de la ve-
garia de Gerona y sotsvegueria de Besalú fins y a
tant y age successor y possessor legítim en la
casa y títol de Rocabertí, y com per part del pro-
curador fiscal del General de Catalunya se age
opposat que dit don Bernardino de Marymon
obté algú o alguns benefficis ecclesiàstichs y axí
mateix pencions ecclesiàsticas, no com a llaych y
secular per dispensació ne age tinguda de Sa
Sanctedat, ans bé obtinga ditas pencions com a
clergue o ecclesiàstich, tenint la primera tonsura
y aportant hàbits clericals, y axí gosa del for ec-
clesiàstich, segons la més comuna opinió dels
doctors, y axí estar obligat a recitar los divinos
officis, y quant al privilegi del for lo pencionari
se comprès en nom de benefficiat, per tot lo
qual, dit don Bernardino de Marymon no pot
ser insiculat, obstant-li la excepció de obtenir
beneffici o benefficis y penció o pencions eccle-
siàsticas, per haver ordenat sa magestat, que
gose de glòria, tant en la reserva de las insicula-
cions como després ab sos reals decrets, que·s
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guarde y observe en las insiculacions, habilita-
cions y // 296v // extraccions las constitucions,
capítols y actes de Cort, usos y pràticas de la
present casa, entre los quals capítols de Cort,
vulgarment dit de Santa Anna, se troba disposat
no pugan los ecclesiàstichs ésser insiculats en los
llochs de militars o reals ni al contrari, que altre-
ment seria pervertir lo orde fins assí observat,
per tant, lo consistori de la Novena dels insicu-
ladors a vostra excel·lència supplica sie de son
servey tenir a bé aprovar y abonar per legítima la
excepció contra dit don Bernardino de Mary-
mon opposada, lo que rebrà a singular gràcia y
mercè de la liberal mà de vostra excel·lència.

297 Excel·lentíssima senyor.
/1r

En las insiculacions de deputats y oÿdors que se
enviaren a sa magestat fonch proposat, per los
deputats del General de Catalunya, en un lloch
militar de la vegaria de Urgell que vacca per ac-
cés de mossèn Guillem de Josa de oÿdor a dipu-
tat noble, en la despulla de oÿdor militar a
mossèn Joan Olmeta y a Joseph Gros y Madir. Y
com sie vingut anomenat per sa magestat dit
mossèn Joseph Gros y Madir y aquell no age
amostrat en la Novena dels insiculadors, ni altri
per ell, com lo dit era militar, y altres requisits
segons los capítols y actes de Cort, y per conse-
güent no age pogut ser insiculat y per dita causa
queda dit lloch vaccant, y com dita bolsa tinga
de ser plena, per tant los diputats proposan a
vostra excel·lència, en virtut de la facultat per sa
magestat a vostra excel·lència atribuïda, las per-
sonas següents: mossèn Thomàs de Pallarès,
mossèn Francisco de Monner. Dat en Barcelo-
na a XVIIII de juliol, MDCLXXI.

297 Excel·lentíssimb senyor.
/2r

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, per un lloch de oÿdor militar no-
ble de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de
Besalú que vacca per mort del excel·lentíssim
senyor compte de Empúries, don Luís Folch de
Cardona y Aragón, fins a tant y age hareu o suc-
cessor legítim de la casa y títol del comptat de
Empúries, se proposan a vostra excel·lència los
subjectes infrascrits y següents: don Enrrich
Descallar, don Joan Vivet. Dat en Barcelona a
XX de juliol, 1671.

297 Excel·lentíssima senyor.
/3r

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, per lo lloch de deputat militar
noble de la vegueria de Cervera que vacca per
mort del excel·lentíssim senyor duch de Cardo-
na, don Lluís Folch de Cardona y Aragón, fins a
fins a tant y age hareu o successor legítim de la
casa y títol del ducat de Cardona, se proposan a
vostra excel·lència los subjectes infrascrits y se-
güents: lo noble don Joan de Sarriera, don
Francisco de Rocabertí. Dat en Barcelona a XX
de juliol, MDCLXXI.

297 Excel·lentíssimb senyor.
/3r

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, per lo lloch de oÿdor real de la
ciutat de Gerona de la mà major que vaca per
haver-se provat és militar don Gerònim Be-
lloch, se proposan, per no haver·i altre subjecte
que tingue las qualitats necessàries a vostra ex-
cel·lència, lo subjecte infrascrit y següent: mos-
sèn Joseph Cerdà y Maduxer, ciutadà honrrat
de Gerona. Dat en Barcelona a XX de juliol,
MDCLXXI.

297 Excel·lentíssimc senyor.
/3r

En las insiculacions de deputats y oÿdors se en-
viaren a sa magestat fonch proposat per los de-
putats y oÿdors del General de Catalunya, en un
lloch militar de la vegaria de Urgell que vaca per
acenso de mossèn Guillem de Josa de oÿdor a
deputat noble, en la despulla de oÿdor militar a
don Juan Olmera y a Joseph Gros y Madir. Y
com sie vingut anomenat per sa magestat dit Jo-
seph Gros y Madir y aquell no age amostrat en
la Novena dels insiculadors, ni altre per ell, com
lo dit era militar y tenia los damés requisits se-
gons los capítols y actes de Cort, y per conse-
güent no hage pogut ser insiculat, y axí mateix
vaca lo lloch de oÿdor real de la ciutat de Gero-
na de la mà major, en lo qual estava insiculat
don Hièrònym Belloch, per haver-se averigüat
que dit don Hierònym de Belloch és militar, y
com ditas bolsas agen de ser plenas cada una en
son estament, per tant los deputats donan notí-
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cia a vostra excel·lència del sobredit per a què
sie de son servey manar lo fahedor. Dat en Bar-
celona a XX de juliol, MDCLXXI.

297 Excel·lentíssima senyor.
/4r

En las insiculacions de oÿdor militar que se en-
viaren a sa magestat.b

297 Loc duch de Sessa y Baena, compte marquès de 
/5r Tàbara, loctinent y capità general.

Nobles y amats de la real magestat los dipputats
y oÿdors de comptes de la casa de la Diputació
del General de Cathalunya en Barcelona resi-
dints. Per quant en lo lloch de oÿdor militar de
la vegueria de Barcelona, que vaca per monta de
mossèn Raphel Capsir y Sans de oÿdor a dipu-
tat, que escrit en las insaculacions de sa mages-
tat a mossèn Pedro Miravall, y que per dit res-
pecte, venint insaculat com a mossèn essent dit
Miravall noble no pot ésser insaculat en dit
lloch, per lo què y per dita causa resta vacant dit
lloch, per ço, vos diem y manam que proposeu
subjectes, a fi y effecte de què pugam eligir de
aquells o altres los que nos aparexerà ser conve-
nient, lo que posareu en exequció ab tota pun-
tualitat. Dat en Barcelona als XX de juliol,
MDCLXXI.

Lo duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Franciscus de Pons, cancellarius. An-
tonius Reart.

In Curia Locumtenentis septimo, foleo CLXXIIII.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
quentas del General de Cataluña que pongan en
execución la orden de su magestad arriba expres-
sada.

297 B.
/6r

Excel·lentíssimd senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, per lo lloch de oÿdor militar de la
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vegueria de Barcelona, que vacca per munta de
mossèn Francesch Capçir y Sans de oÿdor a de-
putat, en lo qual, ab las insiculacions de sa ma-
gestat, venie anomenat mossèn Pedro de Mira-
vall, y que per dit respecte, venint insiculat com
ha mossèn essent dit Miravall noble no pot ésser
insiculat en dit lloch, per ço, obtemperant lo or-
denat per vostra excel·lència lo dia present do-
nat, proposan los subjectes infrascrits y presents
següents: mossèn Joan de Olmera, mossèn An-
ton de Solanell. Dat en Barcelona a XX de juliol,
MDCLXXI.

298 Loa duch de Sessa y Baena, compte marquès de 
/1r Tàbara, loctinent y capità general.

Nobles y amats de la real magestat los diputats y
oÿdors de comptes de la casa de la Diputació del
General de Cathalunya en Barcelona residints, y
venerables, nobles y amats de la real magestat los
insaculadors que us trobau junts en dita casa per
la insaculació y extracció de pròxim fahedora.
Sobre la nominació que sa magestat, que Déu
guarde, és estada servida manar fer en esta nova
insaculació dels llochs vaccants de las bossas de
diputats y oÿdors de comptes de aqueixa casa y
Generalitat, havem vist la proposició de subjec-
tes que han romàs vacants dels que venian insa-
culats y altres que han vaccat des de 30 de maig
proppassat que per vostra part nos haveu pre-
sentats per cumplir lo número d’ells en las bolsas
de què se ha de fer la pròxima extracció y lo de-
més que en dita proposició representau. Y tenint
presents los mèrits dels proposats per vostra part
y de altres que són dignes de la real gràcia de sa
magestat, havem resolt, usant de la facultat real
per sa magestat a nós concedida, que en lo lloch
vaccant de dipputat militar noble de la vegueria
de Gerona y sotsvegueria de Besalú, que vaca
per mort de don Martín de Rocabertí, fins a tant
que hi haja hereter o successor legítim de la casa
y títol de Rocabertí, insacular en dit lloch vac-
cant a don Bernardino de Marymon.

Y en lo lloch de diputat real de la vegueria de
Barcelona, que vaca per mort del il·lustre Juan
Maresch, insaculareu al il·lustre Palladio Juncar.

Y en altre lloch de oÿdor real de la vegueria de
Barcelona, que vaca per monta del il·lustre Pa-
lladio Juncar de oÿdor a diputat, inseculareu en
dit lloch a misser Francisco Berart.

Los quals subjectes per nós, en los dits tres
llochs vaccants anomenats, és la real voluntat de
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sa magestat y nostra que sien respectivament in-
saculats y concorregan ab los demés que ya ho
estan en estas //298/1v //bolsas. Y que solament
tingan dret de estar en ellas y de concórrer en
las extraccions durant la real voluntat de sa ma-
gestat, en conformitat de la reserva que·s féu lo
rey, nostre senyor, que sancta glòria haja, sobre
estas y altres insaculacions, lo que executareu ab
tota puntualitat per a què en lo dia senyalat se
puga procehir a la extracció fahedora. Dat en
Barcelona als XVIII de juliol, MDCLXXI.

Lo duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Franciscus de Pons, cancellarius. An-
tonius Reart.

In Curia Locumtenentis VII, foleo CCXXII.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
quentas y insaculadores que juntos se hallan en la
casa de la Diputación pongan en execución la or-
den de su magestad arriba expressada.

298 Loa duch de Sessa y Baena, compte marquès de 
/2r Tàbara, loctinent y capità general.

Nobles y amats de la real magestat los diputats y
oÿdors de comptes de la casa de la Diputació del
General de Cathalunya, en Barcelona residints.
Havem vist lo paper nos és estat presentat per los
insaculadors que·s troban de present per la insa-
culació de pròxim fahedora, representant-nos ab
ell de què en lo lloch de deputat militar noble de
la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú,
que vacca per mort del molt il·lustre comte de
Empúries, duch de Segorb, don Luýs Folch de
Cardona y de Aragó, és estat anomenat en la
membrana de número sis lo comte de Ampúries,
y en lo lloch de diputat militar noble de la vegue-
ria de Cervera, que vacca per mort del dit molt
il·lustre duch de Cardona y Sogorb, és estat ano-
menat en la membrana de número deu lo duch
de Cardona. Y que per quant en dits dos llochs
vacants no estigue expressat lo nom y cognom
dels qui vuy són comte de Ampúries y duch de
Cardona, a fi y effecte de continuar-los en lo lli-
bre de la Ànima, comforme se és estilat o obser-
vat, suplicant-nos sie de mercè nostra declarar
los noms y cognoms dels sobredits que deuran
ésser posats en ditas membrana y en dit llibre de
la Ànima per a proseguir dita insaculació ab la
forma acostumada, nós, attenent a tot lo sobre-
dit, per dits insaculadors proposat, havem resolt
manar-vos, com ab tenor del present vos diem y
manam, que per rahó de no estar vuy declarat

qual degue gozar lo títol y possessió de comte de
Ampúries y duch de Cardona proposeu per a dits
llochs subjectes en la forma acostumada, perquè
aquells no resten vacants mentres no està decla-
rat, quals deuran llegítimament possehir los so-
bredits títols, a fi y effecte de què, vista per nós la
proposició de subjecte per vosaltres feta, pugam
elegir de aquells o de altres a nós ben //298/2v //
vistos, lo que aparexarà ser convenient sien insa-
culats en dits llochs segons sos mèrits de quiscú,
lo que exequtareu ab tota puntualitat. Dat en
Barcelona als XVIII de juliol, MDCLXXI.

Lo duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Franciscus de Pons, cancellarius. An-
tonius Reart.

In Curia Locumtenentis VII, foleo CCXXIIII.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores
del General de Cataluña que pongan en execu-
ción la orden de su magestad arriba expressada.

298 Loa duch de Sessa y Baena, compte marquès de 
/3r Tàbara, loctinent y capità general.

Nobles y amats de la real magestat los dipputats
y oÿdors de comptes de la casa de la Diputació
del General de Cathalunya, venerables, nobles y
amats de la real magestat los insaculadors que us
trobau junts en dita casa per la insaculació y ex-
tracció de pròxim fahedora. Havem vist la pro-
posició de subjectes que han romàs vacants des
de lo 30 de maig proppassat que per vostra part
nos haveu presentats per cumplir lo número
d’ells en las bolsas de què se ha de fer la pròxima
extracció, y tenint presents los mèrits dels pro-
posats per nostra part y de altres que són dignes
de la real gràcia de sa magestat, usant de la fa-
cultat real a nós concedida, havem resolt insacu-
lar en lo loch de oÿdor real de la ciutat de Giro-
na de la mà mayor que vacca per haver-se (...). Y
per tant diem y manam a dits insaculadors que
aquell insaculen en lo dit lloch per a què puga
concórrer igualment ab los demés insaculats en
dita bolsa, volent que tantsolament tinga dret
de concórrer y estar en ella durant la real volun-
tat de sa magestat y nostra, en conformitat de la
reserva que·s féu lo rey, nostre senyor, que sanc-
ta glòria haja, sobre estas y altres insaculacions.
Y en esta conformitat cloureu lo acte de la insa-
culació en la forma acostumada perquè se puga
passar a la extracció vuy fahedora. Dat en Barce-
lona als XXII de juliol, MDCLXXI.
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Lo duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Franciscus de Pons, cancellarius. An-
tonius Reart.

In Curia Locumtenentis VI, foleo CCVIIII.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
quentas y insaculadores que juntos se hallan en la
casa de la Diputación pongan en execución la or-
den de su magestad arriba expressada.

298 Loa duch de Sessa y Baena, compte marquès de 
/4r Tàbara, loctinent y capità general.

Nobles y amats de la real magestat los dipputats y
oÿdors de comptes de la casa de la Diputació del
General de Cathalunya en Barcelona residints, ve-
nerables, nobles y amats de la real magestat los in-
saculadors que us trobau junts en dita casa per la
insaculació y extracció de pròxim fahedora. Ha-
vem vist la proposició de subjectes que han romàs
vacants des de lo 30 de maig proppassat que per
vostra part nos haveu presentats per cumplir lo
número d’ells en las bolsas de què se ha de fer la
pròxima extracció, y tenint presents los mèrits
dels proposats per nostra part y de altres que són
dignes de la real gràcia de sa magestat, havem re-
solt, usant de la facultat real a nós concedida, que
en lo lloch de diputat militar noble de la vegueria
de Cervera, que vaca per mort del molt il·lustre
duch de Cardona y Sogorb, don Lluís Folch de
Cardona y Aragó, fins a tant estiga declarat qual
dega ser lo legítim hereu y successor de la casa y tí-
tol del ducat de Cardona, insacular en dit lloch al
noble don Juan de Sarriera. Y per tant diem y ma-
nam a dits insaculadors que aquell insaculen en lo
dit lloch, per a què puga concórrer igualment ab
los demés insaculats en dita bolsa, volent que
tantsolament tinga dret de concórrer y estar en
ella durant la real voluntat de sa magestat y nostra,
en conformitat de la reserva que·s féu lo rey, nos-
tre senyor, que sancta glòria haja, sobre estas y al-
tres insaculacions. Y en esta conformitat cloureu
lo acte de la insaculació en la forma acostumada
perquè se puga passar a la extracció vuy fahedora.
Dat en Barcelona als XX de juliol, MDCLXXI.

Lo duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Franciscus de Pons, cancellarius. An-
tonius Reart.

In Curia Locumtenentis septimo, foleo CLXXIIII.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
quentas y insaculadores que juntos se hallan en la
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casa de la Diputación pongan en execución la or-
den de su magestad arriba expressada.

298 Loa duch de Sessa y Baena, compte marquès de 
/5r Tàbara, loctinent y capità general.

Venerables, nobles y amats de la real magestat
los insaculadors que de present us trobau junts
en la casa de la Deputació del General de Cata-
lunya per la insaculació y extracció presents. Per
part de don Juan de Cruïlles y de Sitjar nos és
estat representat que en lo lloch de oÿdor mili-
tar de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de
Besalú, que vacca per mort de mossèn Antonio
Çella y de Canet, ve anomenat en las insacula-
cions fetas per sa magestat dién a mossèn Joan
de Cruÿlles, y que per dit respecte, essent noble,
féu reparo en insacular-lo. Y per quant no és
just que reste frustrada a esta part la intenció de
sa magestat, vos diem y manam que insaculeu al
dit Juan de Cruïlles y de Sitjar en lo lloch sobre-
dit com a mossèn, no obstant sie noble, a què
per esta vegada dispensam y desmayam en
quant menester sia aquest impediment. Volent
se observe en tot los demés requisits lo ús y cos-
tum se ha tingut en semblants insaculacions. E
així mateix, diem y declaram que per quant hi
ha altre subjecte que·s diu mossèn Joan Cruïlles
de Peratallada, per levar tota equivocació, de-
claram ser estada la intenció de sa magestat que
en lo lloch sobredit reste insaculat com a
mossèn lo dit don Juan de Cruïlles y de Sitjar. Y
així ho exequtareu conforme se us ordena, per
ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra.
Dat en Barcelona als XX de juliol, MDCLXXI.

Lo duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Franciscus de Pons, cancellarius. An-
tonius Reart.

In Curia Locumtenentis septimo, foleo CLXXV.

Su excelencia manda a los insaculadores que jun-
tos se hallan en la casa de la Diputación pongan
en execución la orden de su magestad arriba ex-
pressada.

298 Lob duch de Sessa y Baena, compte marquès de 
/6r Tàbara, loctinent y capità general.

Venerables, nobles y amats de la real magestat
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los insaculadors que de present us trobau junts
en la casa de la Deputació del General de Cata-
lunya per la insaculació y extracció de pròxim
fahedora. Havem vist lo paper per vosaltres a
nós presentat en lo qual representau la excepció
que ha posada lo procurador fiscal de aqueixa
casa a don Bernardino de Marymon en lo lloch
de diputat militar noble de la vegueria de Ge-
rona y sotsvegueria de Besalú, en què ab altre
decret de 18 del corent vos manàrem insacular,
estant vaccant per mort de don Martín de Ro-
cabertí, descompte de Rocabertí, fins a tant
que hi haja hereter o successor legítim de la
casa y títol de Rocabertí, pretenent que per
rahó de dita excepció no deu ser insaculat en lo
dit lloch per quant dit don Bernardino de
Marymon obté y posseheix un benefici perso-
nal y que per esta causa gaudeix del for eccle-
siàstich, y que no obstant haje renunciat lo dit
benefici no fou feta dita renunciació dintre lo
temps competent per haver-sa feta aprés de és-
ser-li posada dita excepció. E nós, vistes y pon-
derades totas las rahons sobreditas, havent con-
sultadas aquellas ab la Real Audiència, juntes
las tres salas, inseguint lo parer de aquella, ha-
vem resolt fer-vos enténdrer que no obsta a dit
don Bernardino de Marimon la excepció li és
estada oposada per lo procurador fiscal, per
quant la incapacitat que causan los beneficis ec-
clesiàstichs per a poder ser insaculats y admesos
als officis seculars sols dura mentres que·ls te-
nen y possehexen. Y com dit don Bernardino
de Marymon no possehesca dit personal benef-
fici per haver-lo renunciat, com ho dieu en nos-
tre paper, y en esta matèria no puga tenir cabu-
da dol algú ni frau perquè sols, com se ha dit,
lo impediment té lloch mentres dura la posses-
sió, y per conseqüent cessa immediatament
aprés de feta la renunciació. Y per quant també
lo obtenir pensions ecclesiàsticas no impedeix
lo ser insaculat per no gosar per ellas del privile-
gi del for ecclesiàstich, conforme fou observat
en la declaració feta en favor del doctor Pau
Achilles ab dos decrets fets per lo excel·lentís-
sim senyor don Vicente Gonzaga, predecesor
nostre, als 17 y 19 de juliol de 1665 per tant,
altrament premeditades totas las cosas demunt
ditas en dita Real Audiència, y en ella conside-
rat que la excepció per dit procurador fiscal feta
no subsisteix en aquell cas, // 298/6v // inse-
guint lo parer de la dita Real Audiència, vos
diem y manam que no obstant lo deduhit per
vosaltres per rahó de la excepció per dit procu-
rador fiscal opposada insaculeu al dit don Ber-
nardino de Marimon en lo dit lloch en lo qual
per nós vos fou ordenat ab lo precalendat de-
cret de 18 del corrent mes y any, que axí proce-
heix de nostre determinada voluntat. Dat en
Barcelona als XX de juliol, MDCLXXI.

Lo duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Franciscus de Pons, cancellarius. An-
tonius Reart.

In Curia Locumtenentis sexto, foleo CCXXIIII.

Su excelencia manda a los insaculadores que jun-
tos se hallan en la casa de la Diputación pongan
en execución la orden de su magestad arriba ex-
pressada.

298 Loa duch de Sessa y Baena, compte marquès de 
/7r Tàbara, loctinent y capità general.

Venerables, nobles y amats de la real magestat
los insaculadors que de present us trobau junts
en la casa de la Deputació del General de Cata-
lunya per la insaculació y extracció presents.
Per part de don Joseph de Vega y Oluja nos és
estat representat en la insaculació present per
sa magestat manada fer ve nomenat en un
lloch de oÿdor militar de la vegueria de Bala-
guer, que vacca per mort de mossèn Joseph
Corcó, y que en lo dit lloch està escrit a
mossèn Joseph de Vega y Oluja, y que per dit
respecte, venint insaculat com a mossèn essent
noble haveu fet reparo per insacular-lo. Y no
obstant estiga dit reparo en son lloch, ab tot,
per quant no és just que reste frustrada a esta
part la intenció de sa magestat, vos diem y ma-
nam que insaculeu al dit don Joseph de Vega y
Oluja com a mossèn en lo lloch sobredit en la
forma que en ell per sa magestat ve anomenat,
no obstant sie noble, a què per esta vegada dis-
pensam y desmayam en quant menester sia
aquest impediment. Volent se observe en tots
los demés requisits lo ús y costum se ha tingut
en semblants insaculacions, que per ser esta la
real intenció de sa magestat és aquesta nostra
determinada voluntat. Dat en Barcelona als XX
de juliol, MDCLXXI.

Lo duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Franciscus de Pons, cancellarius. An-
tonius Reart.

In Curia Locumtenentis sexto, foleo CCXXVII.

Su excelencia manda a los insaculadores que jun-
tos se hallan en la casa de la Diputación pongan
en execución la orden de su magestad arriba ex-
pressada.
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298 Loa duch de Sessa y Baena, compte marquès de 
/8r Tàbara, loctinent y capità general.

Nobles y amats de la real magestat los dipputats
y oÿdors de comptes de la casa de la Diputació
del General de Cathalunya en Barcelona resi-
dints, venerables, nobles y amats de la real ma-
gestat los insaculadors que us trobau junts en
dita casa per la insaculació y extracció de pròxim
fahedora. Havem vist la proposició de subjectes
que han romàs vacants des de lo 30 de maig
proppassat que per nostra part nos haveu pre-
sentats per cumplir lo número d’ells en las bol-
sas de què se ha de fer la pròxima extracció, y te-
nint presents los mèrits dels proposats per
nostra part y de altres que són dignes de la real
gràcia de sa magestat, havem resolt, usant de la
facultat real a nós concedida, que en lo lloch de
oÿdor militar de la vegueria de Urgell, que vac-
ca per monta de don Guillem de Tossa de oÿdor
a diputat noble, en lo qual venie anomenat
mossèn Joseph Gros, per quant lo dit no té las
qualitats necessàrias o no consta que las tinga,
insacular en dit lloch a mossèn Joan de Olmera.
Y per tant diem y manam a dits insaculadors que
aquell insaculen en lo dit lloch, per a què puga
concórrer igualment ab los demés insaculats en
dita bolsa, volent que tantsolament tinga dret
de concórrer y estar en ella durant la real volun-
tat de sa magestat y nostra, en conformitat de la
reserva que·s féu lo rey, nostre senyor, que sanc-
ta glòria haja, sobre estas y altres insaculacions.

Y així mateix vos diem y manam que en lo lloch
de oÿdor militar de la vegueria de Barcelona que
vacca per monta de misser Raphel Capsir y Sans
de oÿdor a diputat, en lo qual, en las insacula-
cions fetas per sa magestat, diu a mossèn Pedro
Miravall, y per tant, per ser noble no pot ser in-
saculat en dit lloch com a mossèn, y per conse-
güent resta dit lloch vacant, vos diem y manam
que per lo dit lloch en què va escrit a mossèn Pe-
dro Miravall, a fi y effecte de què puga //288/8v
// concórrer igualment ab los demés insaculats
en dita bolsa, volent que tant solament tinga
dret de concórrer y estar en ella durant la real
voluntat de sa magestat y nostra, en conformitat
de la reserva que·s féu lo rey, nostre senyor, que
sancta glòria haja, sobre estas y altres insacula-
cions. Y en esta conformitat cloureu lo acte de la
insaculació en la forma acostumada, perquè se
puga passar a la extracció vuy fahedora. Dat en
Barcelona als XX de juliol, MDCLXXI.

Lo duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Franciscus de Pons, cancellarius. An-
tonius Reart.
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Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
quentas y insaculadores que juntos se hallan en la
casa de la Diputación pongan en execución la or-
den de su magestad arriba expressada.

298 Loa duch de Sessa y Baena, compte marquès de 
/9r Tàbara, loctinent y capità general.

Nobles y amats de la real magestat los dipputats
y oÿdors de comptes de la casa de la Diputació
del General de Cathalunya en Barcelona resi-
dints, venerables, nobles y amats de la real ma-
gestat los insaculadors que us trobau junts en
dita casa per la insaculació y extracció de pròxim
fahedora. Havem vist la proposició de subjectes
que han romàs vacants des de lo 30 de maig
proppassat que per vostra part nos haveu pre-
sentats per cumplir lo número d’ells en las bolsas
de què se ha de fer la pròxima extracció, y tenint
presents los mèrits dels proposats per nostra part
y de altres que són dignes de la real gràcia de sa
magestat, havem resolt, usant de la facultat real a
nós concedida, que en lo lloch de diputat militar
noble de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de
Besalú, que vaca per mort del molt il·lustre
compte de Ampúries, duch de Sogorb, don Luís
Folch de Cardona y Aragó, fins a tant estiga de-
clarat qual dega ser lo legítim hereu y successor
de la casa y títol del comptat de Ampúries, insa-
cular en dit lloch a don Enrich Descallar. Y per
tant diem y manam a dits insaculadors que
aquell insaculen en lo dit lloch, a fi y effecte que
puga concórrer igualment ab los demés insacu-
lats en dita bolsa, volent que tantsolament tinga
dret de concórrer y estar en ella durant la real
voluntat de sa magestat y nostra, en conformitat
de la reserva que·s féu lo rey, nostre senyor, que
sancta glòria haja, sobre estas y altres insacula-
cions, lo que exequutareu ab tota puntualitat.
Dat en Barcelona als XX de juliol, MDCLXXI.

Lo duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Franciscus de Pons, cancellarius. An-
tonius Reart.

In Curia Locumtenentis sexto, foleo CCXXVI.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
quentas y insaculadores que juntos se hallan en la
casa de la Diputación pongan en execución la or-
den de su magestad arriba expressada.

a. decret intercalat entre els folis 297v i 298r del trienni
1668-1671.

a. decret intercalat entre els folis 297v i 298r del trienni
1668-1671.



299 A.
/1r

Molta il·lustre senyor.

Després de aver clos lo acta de la insiculació y es-
tant en lo acta de la abilitació, ha vingut a notícia
al procurador fiscal del General, després de ha-
ver-se fetas las degudas diligèncias, de com mos-
sèn Thomàs de Malla, lo qual avia molts anys avia
mudat son domicili de Perpinyà, és mort, lo qual
estava insiculat a deputat militar de la vegaria de
Barcelona. Y com per la extracció de pròxim fae-
dora de dita bolsa aja de ser aquella plena, per ço,
lo procurador fiscal suplica sia de son servey rè-
brer una informació del sobradit y, constat de la
mort de aquell, ésser proposant a sa excel·lència
dos subjectes per a què sia de son servey proveir
dit lloch. Officio. Altissimus, et cetera.

Campderros, advocatus fisci Generalis.

Oblata XXI julii MDCLXXI. In consistorio, et cete-
ra. Et domini deputati, intervinientibus dominis
auditoribus computorum, commisserunt predicta
magnificis assessoribus qui super suplicatis rela-
cionem faciant in scriptis. Joannes Argila, scriva
maioris Generalis Catalonie.

Los assessors de General infrascrits, vista la su-
plicació donada per part del procurador fiscal
del General, en la qual suplica que attès se troba
vaccant lo lloch de mossèn Thomàs Malla per
ser mort, lo qual estava ensiculat // 299/1v // en
deputat militar de la vegaria de Barcelona, su-
plica que per insicular dit lloch se fasse extracció
de ensiculadors en semblant cas acostumada fer,
com més llargament en dita supplicació és de
véurer, vista la comissió al peu de dita supplica-
ció als infrascrits assessors feta que fassen relació
en scrits, vist lo que se havia de vèurer, attès que
la dita ensiculació no s’és feta en lo temps se ha-
via de fer, són de vot y parer que, perquè sien
cumplerts los llochs com deuen ser, se fasse la
extracció de ensiculadors procehint las cridas ab
la forma acostumada lo més prest se pugue.

Montserrat, assessor. Vilaplana, assessor.

299 B.
/2r

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General

de Catalunya en Barcelona residints, per un
lloch vaccant de deputat militar de la vegueria
de Barcelona que vacca per mort de mossèn
Thomàs Malla, proposan a vostra excel·lència
los subjectes devall scrits y següents: mossèn
Pere de Miravall, mossèn Anthoni de Castelló.
Dat en Barcelona a XXI de juliol, MDCLXXI.

299 C.
/3r

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, per un lloch vaccant de oÿdor mi-
litar de la vegueria de Barcelona que vacca per
munta de mossèn Diego Despalau de oÿdor a
deputat, proposan a vostra excel·lència los sub-
jectes devall scrits y següents: mossèn Joseph de
Corbera y Santcliment, don Juan de Lanuça.
Dat en Barcelona a XXI de juliol, MDCLXXI.

299 E.
/4r

Excel·lentíssimb senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya y los habilitadors no-
vament extrets, junts en la casa de la Deputació,
referint a vostra excel·lència las causas han tin-
gut de inhabilitar las personas infrascritas antes
de clòurer lo acte de la habilitació estan fent, re-
presentan a vostra excel·lència lo següent:

Memorial de las personas exclosas per las causas
cada una de ellas expressades, conforme se pu-
blicarà en lo acte de la extracció.

Deputats ecclesiàstichs religiosos.
Fra don Francisco de Pons. Nonc potest, quia est
regius cancellarius.
Fra don Joseph Magarola, abat de Camprodon.
Non potest, qua non juravit per tempus.

Deputats capitulars fixos per Barcelona.
Lo doctor Joan de Ribera, ardiaca y canonge de
Barcelona. Non potest, qua est inquisitor Sancti
Officii.

Deputats ecclesiàstichs capitulars de Tortosa.
Mossèn Joan Pagès, canonge de la dita iglésia.
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Non potest, qua de presenti est deputatus.

Oÿdors ecclesiàstichs per Tortosa.
Lo doctor Joan Costa, canonge de dita iglésia.
Non potest, quia non vacavit per tempus.

Oÿdors ecclesiàstichs per Urgell.
Lo doctor Diego Morera. Non potest, quia de
presenti est auditor computorum.

299 Oÿdors ecclesiàstichs per Elna.
/4r Lo doctor Francesch Pujol. Non potest.

Deputats militars per la vegueria de Barcelona.
Don Gabriel de Lupià. Non potest, quia est ge-
rens vices generalis gubernatoris Catalonie.
Don Francisco Pons, senyor de Monsonís. Non
potest, quia non vaccavit per tempus.
Mossèn Luís de Areny. Non potest, quia est
baiulus parpetuus ville de Limiana. Imo potest
virtute decretis.
Mossèn Bernat Rexach. Non potest, quia est al-
guasilius regius.
Don Joan de Marymon. Non potest, quia est re-
gius teseurarius.
Misser Rafel Vilossa. Non potest, quia est magnus
cancellarius mediolani. Imo potest virtute decreti.

Deputats militars per la vegueria de Gerona y
sotsvegueria de Basalú.
Lo compte de Palamós, lo excel·lentíssim don
Francisco Fernández de Córdoba y Aragón.
Non potest, quia est (...) Catalonie.
Don Joan de Mata, del orde de Montesa. Non
potest, quia est locumtenentis magistri racionalis.
Mossèn Jaume Guitart, cavaller. Non potest, quia
est vicarius Gerunda.
Mossèn Francisco Torres. Non potest, quia est
regius alguasilus.

299 Don Bernardino de Marymon. Non potest, quia 
/5r habet penciones (...). Imo potest virtute decreti.

Mossèn Miquel de Pallarès. Non potest, quia de
presenti est auditor computorum

Deputats militars de la vegueria de Perpinyà.
Mossèn Francisco Amell.
Mossèn Francisco Jahén. Non potest, quia est co-
adjutor racionalis.
Don Joseph de Lanuça. Non potest.
Mossèn Antoni Generes. Non Potest.
Mossèn Joan Ballaró. Non potest.
Mossèn Anton Reart. Non potest, quia est scriba
mandatis et archiviarius regius.
Mossèn Joseph de Perearnau. Non potest.

Deputats militars de la vegueria de Vich.
Mossèn Francisco Puigdesalit. Non potest, quia
non vaccavit per tempus.
Don Francisco Jaquí. Non potest.
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Deputats militars de la vegueria de Vilafranca de
Panadès.
Don Ambrosio Grosso. Non potest, quia est vi-
carius Tarragone. Imo potest quia renunciavit
intra tempus.

299 Mossèn Gerònim de Miquel y Ferrer. Non potest, 
/5v quia est impetitus.

Diputats militars de la vegueria de Monblanch.
Mossèn Bernat Aymerich y Cruïlles. Non potest,
quia est de presentis deputatus.

Deputats militars de la vegueria de Balaguer.
Mossèn Demià de Torras. Non potest, quia exer-
cet officium alguatzilis regii. Imo potest virtute
decreti.

Deputats militars de la vegaria de Tàrraga.
Don Fèlix de Marymon. Non potest, quia exercet
officium thesaurarium regii. Imo potest virtute
decreti.
Mossèn Francisco Granollachs y de Millàs. Non
potest, quia est alcaydus castri de Bellver.

Deputats militars de la vegueria de Campro-
dón.
Mossèn Francisco Puigdesalit. Non potest causis
et racionibus exprimendis ad aurum.
Mossèn Jaume Francolí y de Toralla. Non po-
test, quia est debitor. Imo potest quia solvit.

Oÿdors militars de la vegueria de Barcelona.
Mossèn Benet de Pujol. Non potest causis et ra-
cionibus expremendie ad aurum.
Mossèn Plàsido de Montoliu. Non potest, quia
est vicarius Ilerde.

299 Mossèn Pere Pau de Llosellas. Non potest, quia 
/6r est debitor. Imo potest quia solvit.

Mossèn Ignasio de Foxar. Non potest causi et ra-
cionibus et primendis ad (...).
Mossèn Francesch Pasqual de Panno. Non po-
test, quia est in regii consilio in indicis.
Mossèn Narcís Anglasell. Non potest, quia est in
regio consilio.
Mossèn Felip Ferrera y Olsinellas. Non potest,
quia habet personatum.
Mossèn Joseph Sorribes y Paguera. Non potest.

Oÿdors militars de la vegueria de Perpinyà.
Mossèn Salvador de Sanyas. Non potest.
Mossèn Emanuel Guanter. Non potest.
Mossèn Lluýs Canter y d’Oms.

299 Mossèn Carlos de Lupià.
/6v Mossèn Joseph Jaquí y Pals. Non potest.

Oÿdors militars de la vegueria de Cervera.
Mossèn Pere Fivaller. Non potest, quia est impe-
titus.
Mossèn Joseph de Reguer y Baïllo. Non potest,
quia est vicarius Barchinone.
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Mossèn Pere de Amigant y de Ferrer. Non po-
test, quia est de regio consilio.
Mossèn Rafel Moxó. Non potest, quia est assessor
gubernatoris Catalonie.
Mossèn Francisco de Lluna y Magarola. Non
potest, quia est vicarius Cervarie. Imo potest vir-
tute decreti.
Mossèn Joan Bayart. Non potest, quia est guber-
nator in insula Maioricarum.

299 Oÿdors militars de la vegueria de Vich.
/7r Mossèn Pau Rexach. Non potest, quia est impeti-

tus.

Oÿdors militars de la vegueria de Puigcerdà.
Mossèn Gerònim de Magarola. Non potest, quia
est in regio consilio.

Oÿdors militars de la vegueria de Vilafranca de
Panadès.
Mossèn Joseph de Pallarès de Illa. Non potest,
quia est adjutor magistri racionis domini nostri
regis.
Jaume Cortada. Non potest, quia est cursor ma-
jordomi mayor domini nostri regis.

Oÿdors militars de la vegueria de Camprodon.
Mossèn Francisco Esprer. Non potest, quia est
advocatus pauperum.

Deputats reals de Perpinyà.
Mossèn Andreu Çalvà. Habilis per consensu.
Mestre Francisco Jordi. Non potest.
Mossèn Honofre Llobet y Vilaseca. Habilis per
consensum.

299 Mossèn Lluís Lafarga. Habilis per consensum.
/7v Misser Francisco Puig. Non potest.

Mestre Francisco Vicens. Habilis per consensum.
Mossèn Gaspar Arnau Bosch.
Mossèn Rafel de la Trinxaria. Non potest.
Mossèn Honorat Fontaner. Habilis per consen-
sum.
Misser Massià Grau. Non potest.

299 Mossèn Gerònim Compte. Non potest.
/8r

Deputats reals de Tortosa.
Mossèn Francisco Alaix. Non potest, quo habet be-
neficium ecclesiasticum. Imo potest virtute decreti.
Mossèn Pere Orient. Non potest, quia de presen-
ti est deputatus.

Oÿdors reals de Lleyda.
Misser Joseph Gomar. Non potest, quo non va-
cavit per tempus.

Oÿdors reals de Gerona.
Misser Narcís Camps. Non potest, quia est asses-
sor regii patrimonii in provincia Cerdinea.
Mossèn Francisco Miquel. Non potest, quia est
advocatus fiscalis maior curiarum vicarie et

baiule Gerunda. Imo potest virtute decreti.

Oÿdors reals de Perpinyà.
Mossèn Joseph Abat. Non potest.

299 Mossèn Francisco Escapa y Guitart. Non potest.
/8v Mossèn Honorat Oliver. Habilis per consensum.

Mossèn Francesch Fort. Non potest.
Mossèn Antoni Pejuan, mercader. Non potest,
quia est locus.
Mossèn Remualdo de Escapa y Guitart. Habilis
per consensum.
Mossèn Honofre Monsalvo. Habilis per consen-
sum.
Mossèn Andreu Bonet, mercader. Non potest.
Mossèn Joseph Compte. Non potest.
Mossèn Joan Saldoni Bonet. Non potest.

299 Lo doctor Esteva Costa. Habilis per consensum.
/9r Mossèn Maurici Maurís y Revell. Non potest.

Lo doctor misser Bonaventura Coll. Non potest.
Mossèn Emanuel Texidor. Habilis per consen-
sum.
Mossèn Esteva Gros de Illa. Non potest.

Oÿdors reals de Tortosa.
Lo doctor misser Joseph Verdià. Non potest
propter infirmitate apertitum officii impediente.

Estas són las personas que són estades inhabili-
tades per los deputats y Novena per las causas
expressades segons disposició dels capítols de
Cort y que de dret procehexen per la extracció
de deputats y oÿdors fahedora lo die de 22 de
juliol, suplicant a vostra excel·lència, attesa la
brevedat del temps, sia servit permètrer se fassa
la extracció, que ho rebran a particular mercè de
vostra excel·lència.

300 Excel·lentíssima senyor.
/1r

En justificació de la excepció per part del procu-
rador fiscal del General de Catalunya opposada
en lo lloch de deputat noble que vaca per mort
de don Martí Joffre de Rocabertí, compte de
Peralada, tenia com a bescompte de Rocabertí
en la vegaria de Gerona, lo qual és estat pro-
vehit en la persona de don Bernardino de Mari-
mon, presenta a vostra excel·lència la col·lació y
possessió de un personal beneffici, lo qual obté
dit don Bernardino, fundat en la iglésia de la
Seu de Barcelona, en virtut de una permuta que
féu de un benefici que dit don Bernardino obte-
nia en la iglésia parrochial de Santa Maria de la
Mar de la present ciutat, junt ab una àpoca de
solució de certa quantitat per rahó de dit benef-
fici, per lo que seria motiu bastant per a tenir
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lloch la excepció posada, per gaudir del privilegi
del for ecclessiàstich per rahó de dit beneffici en
virtut de las Corts de Santa Anna, 1493. Y si bé
per part de dit don Bernardino se age presentat
a las sinch horas de la tarda una renunciació del
dit personal beneffici, en mà y poder del vicari
general del il·lustríssim archebisbe bisbe de Bar-
celona lo die present feta, se veu clar ésser aque-
lla carta closa y feta després de ser apposada la
excepció per lo procurador fiscal del General,
per quant dita renunciació fou feta a las 3 horas
de la tarda y dita excepció fou opposada entre
las onse y dotse horas del mitxdie, com consta
de las certificatòrias que fan Jaume Pons, preve-
re y scrivà de la cort ecclesiàstica y del escrivà
major de la present casa, junct ab la renunciació
del dit // 300/1v // beneffici per dit don Bernar-
dino de Marimon, feta col·lació y possessió de
dit benefici y àpoca de solució. Y en tot cas se
justifica que las pencions que dit don Bernardi-
no té són ecclesiàsticas y las obté com a títol et
ut commodius vivere valeat y no seculars, per ser
sòlit de tenir beneffici ecclesiàstich, de hont se
inferex que dit don Bernardino de Marimon
gaudet privilegio fori conforme està declarat per
Gregorio Decimo Tercio, lo qual seguexen la co-
muna del doctors. Per lo que lo consistori de la
Novena de la insiculació suplica a vostra ex-
cel·lència sie de son servey tenir a bé aprovar y
abonar per legítima la dita excepció per lo dit
procurador fiscal contra dit don Bernardino de
Marimon opposada, lo que rebrà de mà de vos-
tra excel·lència a singular gràcia y mercè, etcè-
tera.

300 Loa duch de Sessa y Baena, compte marquès de 
/2r Tàbara, loctinent y capità general.

Nobles y amats de la real magestat los dipputats
y oÿdors de comptes de la casa de la Diputació
del General de Cathalunya, nobles y amats de la
real magestat los insaculadors que us trobau
junts en dita casa per la insaculació y extracció
de pròxim fahedora. Havem vist la proposició
de subjectes que han romàs vacants des de lo 30
de maig proppassat que per vostra part nos ha-
veu presentats per cumplir lo número d’ells en
las bolsas de què se ha de fer la pròxima extrac-
ció. Y tenint presents los mèrits dels proposats
per nostra part y de altres que són dignes de la
real gràcia de sa magestat, usant de la facultat
real a nós concedida, havem resolt insacular en
lo loch vaccant de dipputat militar de la vegue-
ria de Barcelona, que vacca per mort de mossèn
Thomàs Malla, a mossèn Diego Despalau. Y per
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tant vos diem y manam a dits insaculadors que
aquell insaculen en lo dit lloch per a què puga
concórrer igualment ab los demés insaculats en
dita bolsa, volent que tantsolament tinga dret
de concórrer y estar en ella durant la real volun-
tat de sa magestat y nostra, en conformitat de la
reserva que·s féu lo rey, nostre senyor, que sanc-
ta glòria haja, sobre estas y altres insaculacions.
Y per quant dit Despalau és noble lo insaculeu
com a mossèn en dita bolsa, a què dispensam
per esta vegada, tenint los demés requisits ne-
cessaris. Dat en Barcelona als XXI de juliol,
MDCLXXI.

Lo duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Franciscus de Pons, cancellarius. An-
tonius Reart.

In Curia Locumtenentis VI, foleo CCXXIX.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
quentas y insaculadores que juntos se hallan en la
casa de la Diputación pongan en execución la or-
den de su magestad arriba expressada.

300 Loa duch de Sessa y Baena, compte marquès de 
/3r Tàbara, loctinent y capità general.

Nobles y amats de la real magestat los dipputats
y oÿdors de comptes de la casa de la Diputació
del General de Cathalunya, nobles y amats de la
real magestat los insaculadors que us trobau
junts en dita casa per la insaculació y extracció
de pròxim fahedora. Havem vist la proposició
de subjectes que han romàs vacants des de lo 30
de maig proppassat que per vostra part nos ha-
veu presentats per cumplir lo número d’ells en
las bolsas de què se ha de fer la pròxima extrac-
ció. Y tenint presents los mèrits dels proposats
per nostra part y de altres que són dignes de la
real gràcia de sa magestat, usant de la facultat
real a nós concedida, havem resolt insacular en
lo loch vaccant de dipputat militar de la vegue-
ria de Barcelona, que vacca per monta de mos-
sèn Diego Despalau de oÿdor a dipputat, a
mossèn Joseph de Corbera y Santcliment. Y per
tant diem y manam a dits insaculadors que
aquell insaculen en lo dit lloch per a què puga
concórrer igualment ab los demés insaculats en
dita bolsa, volent que tantsolament tinga dret
de concórrer y estar en ella durant la real volun-
tat de sa magestat y nostra en conformitat de la
reserva que·s féu lo rey, nostre senyor, que sanc-
ta glòria haja, sobre estas y altres insaculacions.
Y en esta conformitat cloureu lo acte de la insa-
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culació en la forma acostumada, perquè se puga
passar a la extracció vuy fahedora. Dat en Barce-
lona als XXII de juliol, MDCLXXI.

Lo duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Franciscus de Pons, cancellarius. An-
tonius Reart.

In Curia Locumtenentis VI, foleo CCXXXII.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
quentas y insaculadores que juntos se hallan en la
casa de la Diputación pongan en execución la or-
den de su magestad arriba expressada.

300 Loa duch de Sessa y Baena, compte marquès de 
/4r Tàbara, loctinent y capità general.

Nobles y amats de la real magestat los dipputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalu-
nya, nobles y amats de la real magestat los habi-
litadors que us trobau junts en dita casa per la
extracció de pròxim fahedora. Havem vist lo pa-
per y llista de las personas que haveu inhabilita-
das que per vostra part nos és estada presentada,
la qual havem comunicada ab la Real Audiència,
juntes les tres sales. Y en dita llista havem trobat
que haveu inhabilitat a mossèn Lluís de Areny
perquè és batlle perpètuo de la vila de Llimiana,
lo que no subsisteix contra dit de Areny per
quant està en possessió de concórrer en las ha-
bilitacions y extraccions passades, de què ha
constat per certificatòrias de eixa casa ha nós
presentades. Y axí vos diem y manam que aquell
habiliteu y dexeu concórrer igualment ab los
demés que estan en la bolsa en què dit de Areny
està insaculat.

Axí mateix trobam en dita llista que haveu inha-
bilitat a misser Rafel Vilossa perquè és gran can-
celler de Milà, al qual tampoch no le obsta
aquest reparo, per quant no té lo exercici de sa
jurisdicció en Cathalunya, y també perquè està
en possessió de concórrer en las extraccions pas-
sades. Per lo què vos diem y manam que al dit
misser Vilossa habiliteu y dexeu concórrer
igualment com los demés insaculats en la bolsa
en què ell està insaculat.

També havem trobat en dita llista que haveu in-
habilitat a don Bernardino de Marymon, dient
no pot ser habilitat per obtenir pensions eccle-
siàsticas. Lo que tampoch no obsta al dit de
Marymon, per quant no per axò gaudeix del for
ecclesiàstich, conforme és estat per nós declarat

ab altre decret de 20 del corrent mes. Y així vos
diem y manam que al dit don Bernardino de
Marymon habiliteu y dexeu concórrer igual-
ment com los demés insaculats en la bolsa en
què ell està insaculat.

Havem també vist en dita llista que haveu inha-
bilitat a don Ambrosio Grosso, opposant-li que
és veguer de Tarragona, al qual no //300/4v // li
obsta dita opposició, per quant renuncià dit of-
fici dins lo temps hàbil, com ha fet constar de sa
renunciació feta als 25 de septembre de 1670.
Per lo que així mateix diem y manam que habi-
liteu y dexeu concórrer a dit don Ambrosio
Grosso ab los demés insaculats en la bolsa en
què està dit Grosso.

Més avant havem vist també que inhabilitau a
don Damià de Torres per trobar-se en lo exercici
de algutzil real, lo qual, no obstant axò, deu ser
habilitat y deu concórrer ab los demés insaculats
en la bolsa en què dit Torres està insaculat, per
quant lo proprietari de dit offici és don Francisco
de Torres, son germà, qui resta ja inhabilitat. Y
com no poden ser inhabilitats per rahó de un ma-
teix offici, lo qual no pot exercir sinó lo hu tant-
solament, y com per rahó de la indisposició de
son germà durant aquella serveix dit don Damià
de Torres lo dit offici, per tant igualment, com
als sobredits, vos diem y manam lo dexeu concó-
rrer en la bolla en que està insaculat.

Y perquè així mateix a don Fèlix de Marymon lo
inhabilitau per estar exercint lo offici de regent
la Real Thesoreria, ab lo qual militan las matei-
xas rahons en son favor que havem posades a
don Damià de Torres, perquè per ésser adjunct
de son pare, don Joan de Marimon, sols és per
lo interim per la indisposició de son pare. Y per
ço vos diem y manam que en la mateixa confor-
mitat que resta dit de don Damià de Torres ha-
biliteu y dexeu concórrer al dit don Fèlix de
Marymon en la bolsa en que està insaculat, com
per rahó de dit offici reste ja inhabilitat don
Juan, son pare.

Més avant havem trobat en dita llista que inha-
bilitau a misser Jaume de Francolí y de Toralla,
dient «non potest, quia est debitor». Y en quant a
dita excepció de debitor opposada havem resolt
que se estiga alt observat y exemplars de la casa.

No-res-menys vehem que haveu inhabilitat a
mossèn Francisco //s.n.r // de Llúria y Magarola
perquè dieu és veguer de Cervera. Y com lo dit
de Llúria y Magarola no haja jurat ni presa pos-
sessió de dit offici, per ço declaram que deu ser
habilitat y deu concórrer com los demés habili-
tats, y per consegüent vos diem y manam lo ha-
biliteu y dexeu concórrer.
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Semblantment trobam que haveu inhabilitat a
mossèn Francisco Alaix per obtenir benefici ec-
clesiàstich, al qual no li obsta dit impediment
per haver renunciat dit benefici en mà y poder
del viccari general de Tortosa, com consta ab
acte rebut en poder de Salvador Bordas, notari
de Tortosa, als 8 del corrent mes. Al qual diem
y manam dexeu concórrer y habiliteu igualment
com als demés habilitats.

Havem també vist que haveu inhabilitat a mos-
sèn Francisco Miquel perquè dieu és advocat
fiscal mayor de las Corts de la vegaria y batllia
de Gerona. Y per quant exerceix dit offici per lo
interim «donec aliter per suam magestate sit pro-
visum», diem y manam que lo habiliteu y dexeu
concórrer igualment com los demés habilitats.

Y ultimadament havem vist que en dita llista es-
tan posats entre lo número dels inhabilitats per
vosaltres proposats en vostre paper, los se-
güents, que són: mossèn Francisco Amell, mos-
sèn Lluís Canter y de Oms, mossèn Carlos de
Llupià, mossèn Andreu Çalvà, mossèn Honofre
Llobet y Vilaseca, mestre Lluís Lafarga, mestre
Francisco Vicens, mossèn Honorat Fontaner,
mossèn Honorat Oliver, mossèn Ramon Esca-
pa, mestre Onofre Monsalvo, lo doctor Esteve
Costa y mossèn Emanuel Texidor. Los quals,
per quant la real voluntat de sa magestat fou
que vivint en las terras de son domini fossen ha-
bilitats y puguessen concórrer en las bolsas que
respectivament estan insaculats inseguint sa real
voluntat y consentiment, vos diem y manam
que igualment habiliteu y dexeu concórrer als
sobredits axí com als demés habilitats en las bol-
sas en las quals estan respectivament insaculats
los dits subjectes en aquest capítol mencionats
//s.n.v //per quant vuy se troban vivint en parat-
ges que·ls fan capaces de la real gràcia de sa ma-
gestat.

Tots los quals subjectes mencionats y expressats
en aquest paper, inseguint lo parer de dita Real
Audiència, juntas les tres sales, vos diem y ma-
nam que habiliteu y dexeu concórrer en los
llochs de las bolsas en que quiscú de ells respec-
tivament està insaculat, com així precehesca de
la real voluntat de sa magestat y nostra.

En quant, emperò, als demés inhabilitats con-
tenguts en la llista que per nostra part nos és es-
tada presentada, de la qual ne exceptuam tots
los contenguts en aquest nostre decret, vos
diem que nos conformam ab les causes per las
quals los haveu inhabilitat, y així podreu, en esta
conformitat y en la forma demuntdita, clòurer
lo acte de la habilitació perquè vuy se puga fer la
extracció de dipputats y oÿdors. Dat en Barce-
lona als XXII de juliol, MDCLXXI.
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Lo duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Franciscus de Pons, cancellarius. An-
tonius Reart.

In Curia Locumtenentis VI, foleo CCXXXIII.

Su excelencia manda a los diputados y ohidores de
quentas y insaculadores que juntos se hallan en la
casa de la Diputación pongan en execución la or-
den de su magestad arriba expressada.

301r B.

Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen y representan a vostra ex-
cel·lència que als 19 del corrent mes reberen
per mans de Anton Reart, de orde de vostra
excel·lència, un decret de vostra excel·lència,
despedit per Cansellaria lo mateix dia, en lo
qual és servit vostra excel·lència enviar-nos lo
real decret de sa real magestat, que Déu guar-
de, dat en Madrit als 4 de juliol corrent, venint
en ell continuadas las personas que han de ser
posades en las bolsas dels officis vaccants de la
present casa. Y entre altres, en lo offici de as-
sessor real, que vacca per mort del doctor mis-
ser Joseph Monrrós, ve anomenat per sa ma-
gestat lo doctor Rafel Llampillas. Y juntament
ab lo sobradit decret se entregà, per orde de
vostra excel·lència, per lo sobredit Reart, altre
decret despatxat per Cancellaria als 18 del co-
rrent mes y any ordenant vostra excel·lència en
ell al consistori que, no obstant que en las insi-
culacions dels officis del General y present casa
fetas per sa magestat per la insiculació y extrac-
ció de pròxim fahedoras del anomenat lo doc-
tor Rafel Llampillas en un lloch real de la bolsa
de assessor que vaca per mort de misser Joseph
Morràs, per quant emperò per justas causas y
rahons consernents al servey de sa magestat lo
ànimo de vostra excel·lència movents, no pu-
gue dit doctor Llampillas ser insiculat en dita
bolsa de assessor, nos mana vostra excel·lència
que no insiculem al dit doctor Llampillas en
dit lloch de assessor en que bé anomenat. Y
com, excel·lentíssim senyor, sa magestat, que
gosa glòria, fou servit reservar-se ab sos reals
decrets, y en particular ab un dat en Madrit als
11 de juliol, 1653, y ab altre dat en el Pardo a
23 de janer, 1654, y ab altre dat en Madrit a
25 de juliol, 1655, y altres, la insiculació, tant
dels llochs de deputats y oÿdors com dels offi-
cis majors, volent tenir la mà libre per a elegir
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las personas que millor li aparexerà, essent sa
real voluntat que se execute y observe tot lo
disposat en dits decrets mentres sa magestat no
manara altre cosa al contrari, y solament dóna
facultat als excel·lentíssims llochtinents y capi-
tans generals anomenar los llochs de deputats y
oÿdors que faltaran // 301v // per aquellas bol-
sas estigan alienas de personas hàbils fins lo nú-
mero assenyalat, en cas que los habilitadors do-
naran per incapassos o moriran algunas
personas en lo intermedi, que seran enviadas a
sa magestat las bossas de las nominacions, y
que los talis anomenats per los excel·lentíssims
lloctinents y capitans generals seran admesos
en la insiculació per a sortejar com los demés
d’ella, sens que sia necessari, en quant a estas
novas personas, aprobació de sa magestat, que
axí ho té a bé per aquestos casos y per las cau-
sas referidas. Y en conformitat de dits reals de-
crets, lo excel·lentísism senyor marquès de
Castellrodrigo, lloctinent y capità general de sa
magestat en aquest Principat y comtats, ab son
decret despatxat per Cancellaria als quatre de
juny, 1663, ordenà y manà als tunc deputats y
oÿdors que encontinent desinsiculassen y tre-
guessen de las bossas de deputats y oÿdors o de
altres qualsevols càrrechs de la Deputació que
estave insiculada en la persona en que manava
sa excel·lència, usant de la facultat real per sa
magestat a sa excel·lència és estat atribuïda en
lo real orde en dit decret de sa excel·lència,
llargament insertat, dat en Aranjuez als 20 de
maig, 1663, còpia del qual se posa en mà de
vostra excel·lència.

Y si bé dits deputats y oÿdors aseguran a vostra
excel·lència que sempre han estat y estan
promptes per obeir y executar los ordes y man-
datos que vostra excel·lència és estat servit do-
nar-los, y així mateix en lo que és servit manar
en lo present decret de 18 del corrent mes,
però per a cumplir a la obligació de sos officis,
no trobant en lo arxiu de la present casa altre
exemplar sinó lo sobredit del excel·lentísism
marquès de Castellrodrigo, y assò per rahó de
la dita reserva de sa magestat, que sia en glòria,
per tant, suplican homilment a vostra excel·lèn-
cia sia servit manar attèndrer las rahons sobre-
ditas y fer-los mercè de tenir a bé de què se exe-
cute en tot y per tot lo dit orde de sa magestat
en dit real decret dat en Madrit als 4 del co-
rrent que vostra excel·lència és estat servit en-
viar-nos, conforme se ha sempre estilat en totas
las insiculacions després ensà que sa magestat és
estat servit de reservar-se’n, que ho rebran a
particular mercè y gràcia de mà de vostra ex-
cel·lència.

303r A.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya als assessors y advocat fiscal de dit
General infrascrits acerca del contengut en la
deliberació per sas senyorias lo dia present feta,
ço és, que attenent a la relació feta per los se-
nyors deputat militar y oÿdor real, la qual està
continuada en lo dietari corrent, en la jornada
de vui, de com avent-se conferit lo dia de aïr ab
sa excel·lència per a saber la resposta de la súpli-
ca que per orde de sas senyorias li fou reportada
lo dia de 24 del corrent per medi del síndich del
General, y que per dita resposta los ensenyà y
féu llegir un original decret de sa magestat, que
Déu guarde, en virtut del qual, segons an fet re-
lació dits senyors, li dóna plè poder y facultat a
sa excel·lència, qual sa magestat la té, per a de-
sinsicular qualsevols personas deb las bolsas de la
present casa de la Deputació en qualsevol temps
y per qualsevols rahons a sa magestat ben vistas,
per ço, an deliberat que los dits assessors y asses-
sor fiscal aconsellen y en escrits digen a sas se-
nyorias si deuen y poden posar en execució lo
fer extracció de assessor com se acostuma, no
obstant que ab lo decret que sa excel·lència fou
servit de enviar-los ordenant no enseculasen al
doctor misser Raphel Llampillas, despachat per
Cancilleria, en data de 18 del corrent, encara
que en aquell no estiga insertat en dit real de-
cret que an vist y llegit y fet relació dits senyors
deputat militar y oÿdor real.

Vist dit decret despachat per Cancilleria als 18
del corrent, vista la relació feta per dits senyors
deputat militar y oÿdor real continuada en die-
tari lo dia corrent, vista dita deliberació, vist lo
que·s havia de vèurer, //303v // attès que en dita
relació consta que lo excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general és estat servit ense-
nyar y fer llegir als sobredits senyors deputat mi-
litar y oÿdor real dit real y original decret de sa
magestat, y consta que los dits senyors an llegit
y trobat en dit real decret que sa magestat dóna
ple poder y facultat a dit excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general, qual sa magestat la
té, per desinsicular qualsevols personas de las
bosas de la present casa de la Deputació en
qualsevol temps y per qualsevols rahons a sa ex-
cel·lència ben vistas, lo qual decret, en particu-
lar per lo effecte sobredit y differents y distinct
del privilegi que sa excel·lècnia té de llochtinent
y capità general, lo que és bastant per a què dit
decret de sa excel·lència despachat per Cancille-
ria en 18 del corrent, encara que en ell no sia in-
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sertat lo dit real decret que an vist y llegit dit se-
nyor deputat militar y oÿdor real, manant sa ex-
cel·lència que no obstant que en las ensecula-
cions dels officis de la present casa fetas per sa
magestat vinga ensiculat en un lloch real de as-
sessor lo doctor misser Raphel Lllampillas, per
mort del doctor misser Joseph Monràs, que no
ensiculen a dit Llampilles, per ser del servei de
sa magestat y per justas causas y rahons lo àni-
mo de sa excel·lència movents, per ço, són de
vot y parer que poden y deven sas senyorias po-
sar en execució lo ordenat per sa excel·lència en
dit decret de 18 del corrent, no escrivint ni em-
burssant lo dit doctor Llampillas en lo dit lloch
de assessor real y fer la extracció del assessor en
la forma acostumada.

Montserrat, assessor. Vilaplana, assessor.

304 Número 1.
/1r

Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General del principat de
Catalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de deputat local del Gene-
ral de la ciutat de Tarragona y sa col·lecta per lo
trienni pròxim vinent de MDCLXXI.

Són los següents: lo doctor Joan Martí Perelló,
canonge de dita iglésia; lo doctor Gabriel Mas,
pàrroco de dita iglésia; mossèn Ramon Casals,
prevere. Dat en Barcelona, a XXX de juliol,
MDCLXXI.

304 Número 2.
/2r

Memorialb dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General del principat de
Catalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de deputat local del Gene-
ral de la ciutat de Tortosa per lo trienni pròxim
vinent de MDCLXXI.

Són los següents: Mossèn Pere Orient, ciutadà
honrat de Barcelona; lo doctor Joseph Blanch,
prevere curat de la Seu de Tortosa; mossèn Jo-
seph Sessé, notari. Dat en Barcelona, a XXX de
juliol, MDCLXXI.
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304 Número 3.
/3r

Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General del principat de
Catalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de deputat local del Gene-
ral de la ciutat de Lleyda y sa col·lecta per lo
trienni pròxim vinent de MDCLXXI.

Són los següents: lo doctor Francisco Nogués,
canonge de Lleyda; lo doctor misser Honofre
Massià; misser Joseph Sabadia. Dat en Barcelo-
na, a XXX de juliol, MDCLXXI.

304 Número 4.
/4r

Memorialb dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General del principat de
Catalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de deputat local del Gene-
ral de la ciutat de Gerona y sa col·lecta per lo
trienni pròxim vinent de MDCLXXI.

Són los següents: Francisco Domènech, canon-
ge; lo canonge Michel Adroher; lo canonge
Francisco Ardèvol. Dat en Barcelona, a XXX de
juliol, MDCLXXI.

304 Número 5.
/5r

Memorialc dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General del principat de
Catalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de deputat local del Gene-
ral de la vila de Cerdanya y sa col·lecta per lo
trienni pròxim vinent de MDCLXXI.

Són los següents: Mossèn Rafel Bosim, mossèn
Bernadí Ferran, mossèn Joseph Serdà. Dat en
Barcelona, a XXX de juliol, MDCLXXI.
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5/1r A

Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya diuen y re-
presentan a vostra excèl·lencia que en la extrac-
sió dels officis de assessor, advocat fiscal, procu-
rador fiscal, escrivà major y sos raspactive
ajudants de la visita del General, la qual fou feta
al tres del corrent mes y any, se offerí al procura-
dor fiscal del General opposar algunas excep-
cions a las personas estretas per a advocat fiscal y
son ajudant de dita visita, de las quals excep-
cions, en conformitat de un real decret de sa ma-
gestat, que és en glòria, dat en Madrit als 18 de
juliol, los dits deputats y oÿdors donan notícia a
vostra excèl·lencia per a què sia servit resoldre si
prosaeixen ditas excepcions y impediments. En
primer lloch, fou extret per advocat fiscal de dita
visita lo noble don Joan Batista Cortiada, al qual
dit procurador fiscal opposà dos excepsions; la
primera, que no podie obtanir dit offici per no
tenir la edat compatent, la qual, segons lo capítol
1 Corts de 1599 del nou redrés número 8, à de
ser de trenta anys, y com lo dit don Joan Batista
Cortiada no tinga la dita edat de trenta anys, que
per ço no deu poder exercir dit offici de advocat
fiscal; la segona excepció fonch perquè lo sobre-
dit don Joan Batista Cortiada no à complert sis
anys de pràctica, comforma lo tenor del dit capí-
tol [1] // 5/1v // Corts de 1599, número 8, se-
gons se·s sempre observat, tan en los assessors y
ajudant fiscal de la present casa, com en los de la
visita. Axí mateix, en dita extracsió sortejà per
ajudant fiscal de dita visita lo magnífich don Jo-
seph Ferrer, doctor de la Real Audiència, al qual
lo dit procurador fiscal opposà excepció que no
podia obtanir dit offici per ésser doctor del Real
Consell, y així bé, official real, los quals, segons
lo capítol 36 Corts de 1599 del nou redrés, y ca-
pítol 54 dels capítols y actas de ditas Corts, y al-
tres capítols de altres Corts anteriors, no poden

obtenir ningun offici del General, y per aquesta
rahó, són estats inhabilitats en extracsions de in-
siculadors, habilitadors, deputats y oÿdors, ofi-
cis de assessors y ajudant fiscal de la present casa,
y en la extracsió de visitadors y officis de asses-
sor, ajudant fiscal, sos ajudants de dita visita, y
los excel·lentíssims senyors llochtinents y con-
cell general antecessors de vostre excel·lència fo-
ran servits aprovar en alguns de dits officis dita
inhabilitació. Per tant y altrament, los dits depu-
tats oÿdors representan a vosta excel·lència las
sobreditas excepcions y impediments, y suplican
que sia servit resoldre que aquellas proseeixen,
que o tindran a partircular mercè de mà de vos-
tra excel·lència.

6/1r B

Molta il·lustre senyor. Ab molta estimació hau-
ria acceptat lo [offici de] visitador a què só estat
extret a no trobar-me [...pre]cisas ocupacions
que no·m permetan lo der[...] ocasió, y axí sent
vostra senyoria servit, se podrà pasar a [....insi-
cu]lació, restant yo tant servidor de vostra se-
nyoria com de ca[....] a vostra senyoria, que
Déu guarde molts anys. Peralada, y agost, a 7
de 1671. Besa la mà de vostra senyoria son ma-
jor servidor, lo comte de Plasència.

6/2v Dieb nona mensis julii, anno a Nativitate Domi-
ni millesimo sexcentesimo septuagesimo primo.
Actum Chertae, diocesis Dertusensis.

Ego, Josephus Torreda, mercator villae Chertae,
termini generalis civitatis Dertusensis, tabula-
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riusque et collector jurium Generalis Cathalonis
in dicta villa de Cherta dicto nomine. Gratis, et
cetera, constituo et ordino procuratorem meum
certum, et cetera, ita quod, et cetera, honorabilem
Franciscum Alos, mercatorem civitatis Barcino-
ne, licet absentem, et cetera. Ad videlicet pro me
et nomine meo uti tabulario et collectore iamdic-
to coram admodum illustribus dominis deputatis
Generalis Cathalonie et eorum consistorio com-
parendum et interessendum et in manibus et pos-
se suis dominationis pure, libere et simpliciter re-
nuntiandum officium // 6/2r // praedictum
tabularii et collectoris Generalis Cathalonia dic-
tae ville Chertae dictamque renuntiationem
mihi admitti petendum et in alterius personae
suae dominationi benevisae provideri supplican-
dum. Et inde supplicationes quascumque tam
verbo quam in scriptis offerendum et presentan-
dum easque dari et subsinari, petendum et sup-
plicandum et instrumenta quecumque inde ne-
cessaria et opportuna fieri et confici petendum,
instandum et requirendum et habendum ac subs-
tituendum et demum, et cetera. Promitto habere
ratum, et cetera, et non revocare, et cetera, sub bo-
norum et jurium meorum omnium obligatione
et hypoteca. Actum, et cetera.

Testes sunt Franciscus Pinyol et Lucas Falco,
agricolae dictae ville Chertae. Inquorum fidem
et testimonium praemissorum propio calamo
scriptorum ego Josephus Anthonius Folquer, apos-
tolica et regia auctoritatibus notarius publicus
ville Chertae, diocesis Dertusensis, hic me subscri-
bo et meum appono Sig+num.

7/1v n.1

Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
del comptes del General de Cathalunya diuan y
representan a vostra excel·lència que en la ex-
tracció de visitador del General feta als 3 del cor-
rent mes de agost, sortejà en un dels visitadors
del estament real mossèn Llorens Puig, ciutadà
honrat de Gerona, y després lo procurador fiscal
à tingut notícia que dit Puig és llochtinet de
batlle d’exa ciutat y stació de Gerona, conforme
consta del privilegi dattus en Madrid als 7 de
agost 1658, còpia del qual se posa en mà de
vostra excel·lència. Y axí matex, fou extret en
scrivà major de la visita Ramon Mas, notari cau-
sídich, lo qual és procurador fiscal del tribunal
de la capitania general, còpia del qual privilegi
axí matex se posa en mà de vostra excel·lència,
de a hont se veu ésser los sobredits oficials reals,
y segons lo capítol 36 del nou redrés, Corts
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1599 y ab altras capítols, no·s podran los offi-
cials reals obtenir algun ofici del General, per lo
que los deputats y oÿdors de comptes del Gene-
ral de Cathalunya a vostra excel·lència represen-
tan las sobreditas exceptions per lo procurador
fiscal opposadas, suplicant sia vostra excel·lència
servit resòldrer que prossedexan ditas excep-
cions, lo que rebran a singular marcè de la mà
de vostra excel·lència.

7/2r n.2 Privilegia de lloctinent de balle general en la
stació y ciutat de Gerona en persona de Lorens
Puig del principat de Catalunya.

Nos, Philippus, Dei gratia, rex Castelle, Arago-
num, Legionis utriusque Sicilie, Iherusalem,
Portugalia, Hungaria, Dalmatie, Croatie, Na-
varre, Granate, Toleti, Valentie, Galletie, Majo-
ricarum, Hispalis, Sardinie, Corduba, Corcice,
Murtie, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris,
Insularum Canarie, necnon Indiarum Orienta-
lium et Occidentalium, insularum et terrae fir-
me maris Occeani, archidux Austrie, dux Bur-
gunde, Brabantie, Mediolani, Athenarum et
Neopatria, comes Abspurgii, Flandria, Tirolis,
Barcinone, Rossilionis et Ceritanie, marchio
Oristani, et comes Goceani, cum per obitum Petri
Roig vaccet ad presens apud nostram regiam cu-
riam offitium locumtenentis nostri bajuli gene-
ralis Cathalonie in districtu nostre civitatis Ge-
runde ap posteatque illud, ut justum est, alicui
probe fide et condigie persona comittere que fide-
liter, legaliter et ut decet in ejusdem offitii exerci-
tio legerat venisti in mentem nostram inter alios
qui se se nobis ad id obtulerunt tu fidelis et dilecte
noster Laurentius Puig cui ob tuam fidem, probi-
tatem, solertiam et experientiam de quibus fide-
digno edocti sumus testimonio idem offitium con-
cedendum et commendandum duximus thenore
igitur presentis de nostra certa scientia regiaque
auctoritate deliberate et consulto predictum of-
fitium locumtenentis nostri bajuli generalis Cat-
halonie in districtu nostrae civitatis Gerunde tibi
eidem Laurentio Puig, ad nostram meram et li-
beram voluntatem, concedimus, committimus et
fideliter commendamus cum jurisdictione sala-
riis, juribus, lucris, emolumentis, honoribus et ho-
neribus ad dictum offitium juste et debite perti-
nentibus et spectantibus. Ita quod tu dictus
Laurentius Puig et alius nemo dicta nostra mera
et libera voluntate durante sis locumtenens nostri
bajuli generalis predictus ipsumque officium ha-
beas, //7/2v // teneas, regas, exerceas et adminis-
tres fideliter, legaliter atque bene vigili et solerti
cura patrimoniorum et jura nostra regia tuendo,
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deffendendo et pro viribus concervando et augen-
do omniaque et singula faciendo et libere exer-
cendo que ad dictum offitium eiusque plenum
usum et exercitium pertinere quovis modo dig-
noscantur habeasque percipias et concequaris ac
tuis usibus et utilitatibus applices salarium an-
nuum et alia salaria, jura, lucra, obvertiones et
emolumenta ad ipsum juste et debite pertinentia
et spectantia super dictum Petrum Roig et alios
in eodem offitio predecessores recipi et haberi soli-
ta et consueta gaudeas insuper utaris et fruaris
omnibus et singulis gratiis, privilegiis, favoribus,
honoribus, prerogativis, immunitatibus, exemp-
tionibus et preminentiis quibus dictus Petrus
Roig et alii predecessores in eodem offitio gavisi
sunt gaudereque et uti consueverunt, potuerunt
et debuerunt usque quaque subiiaris que honeri-
bus eidem incumbentibus. Verum antequam re-
gimini et exercitio dicti te immisseas offitii scera-
re tenearis in posse illius ad quem spectet te bene
fideliter et legaliter in eodem habiturum et alia
facturum adque tenearis et adstrictus existas. Se-
renissimo propterea Philippo, principi Asturia-
rum et Gerunda ducique Calabria et Montisal-
bi, filio primogenito nostro charissimo ac post
foelves et longoevas dies nostros in omnibus regnis
et dominiis nostris, Deo propitio, immediato here-
di et legitimo successori intentum aperientes nos-
trum sub paterne benedictionis obtentu, decimus
eumque rogamus illustri venerabili nostro lo-
cumtenenti et capitaneo generali in dicto nostro
principatu Cathalonie et comitatibus Rossilionis
et Ceritanie, venerabilibus nobilibus magnificiis
dilectisque conciliariis et fidelibus nostris, cance-
llario regenti Cancellariam et doctoribus nostrae
Regie Audientie gerentibusque vices nostri gene-
ralis gubernatoris, magistro rationali, bajulo ge-
nerali ac regenti nostram Regiam Thesaura-
riam, advocatis et procuratoribus fiscalibus et
patrimonialibus, alguaziriis, virgariis et porta-
riis, et signanter consulibus universitati et singu-
laribus personis dictae civitatis Gerunda ceteris-
que // 7/3r // demum universis et singulis
offitialibus et subditis nostris, majoribus et mino-
ribus, in dictis Principatu et comitatibus consti-
tutis et constituendis dictorumque offitialium,
locatenentibus, seu offitia ipsa regentibus et sub-
rogatis presentibus et futuris ad incursum nostre
regie indignationis et ira peneque florennorum
auri Aragonum mille, nostris regiis inferendo-
rum erariis decimus, precipimus et jubemus,
quatenus te, dictum Laurentium Puig, dictae
nostra mera et libera voluntate durante pro lo-
cumtenente nostri bajuli generalis Cathalonie in
districtu dictae civitatis Gerundae habeant, te-
neant, reputent, honorificent atque tractent et
ad quos spectet in possessionem dicti offitii te po-
nant et inducant positumque et inductunt ma-
nuteneant et deffendant contra cunctos et de sa-
lario annuo et aliis salariis, juribus, lucris,

obventionibus, et emolumentis predictis tibi inte-
gre respondeant seu faciant per quos deceat ple-
narie responderi contrarium nullatenus tentatu-
ri ratione aliqua causa si dictus serenissimus
princeps nobis morem gerere ceteri vero offitiales
et subditi nostri predicti gratiam nostram cha-
ram habent et preter ira et indignationis nostre
in cursum penam preappositam cupiunt evitare.
In cuius rei testimonium presentem fieri jussimus
nostro regio communi sigillo inpendenti muni-
tam. Datum in oppido nostro Matriti, die septi-
ma mensis augusti, anno a Nativitate Domini
millessimo sexcentessimo quinquagessimo octavo,
regnorumque nostrorum trigessimo octavo. Yo, el
rey. Vidit don Christophorus Crespi, vicecancella-
rius. Vidit comes de Albatea. Vidit comes de Ro-
bres, regens et pro thesaurario generali. Vidit
Marta, regens. Vidit don Petrus Villacampa, re-
gens. Vidit Marchio de Hariza, regens. Vidit don
Michael de Lanuza. Vidit don Josephus de Pugio,
regens. Vidit don Vinentius Moscoso. Vidit don
Didacus de Sada, pro conservatore generali. Vi-
dit don Josephus Sorribas. Dominus rex manda-
vit mihi don Didaco de Sada, vissa per don Chris-
tophorum Crespi, vicecansellarium, comitem de
Robres, regentem cansellariam et pro thesaurario
generali, comitem de Albatera, Villacampa et
Marta, regentes cansellariam Marchionem de
Hariza, don Michaelem de La(n)uza, don Vi-
centium Moscoso Pueyo etiam, regentem cansella-
riam necnon pro Sorribas et me pro conservatore
generali. Pago la mediantata. In offitialium XI,
folio XCVII. Provee vuestra magestad para du-
rante su real voluntad en persona de Lorenço de
Puig del principado de Cathalunya el officio de
lugartiniente del baile general en la // 7/3v //
ciudad y districtu de Gerona que vaia por muerte
de Pedro Roig. Consultado. Solvat pro jure sigilli
vestri centum septuaginta solidos. Villanueva, lo-
cumtenens, in offitio protonotarii.

Executoria dicti privilegii.

Nos, don Josephus de Rocaberti, miles ordinis et
militiae Beatae Mariae de Alcantara Barcinone
populatus, sacre, catholicae et regiae magestatis
domini nostri regis conciliarius bajulus generalis
et procurator regiorum feudorum Cathalonie.
Dilectis et fidelibus regiis universis et singulis of-
fitialibus tam regiis quam aliis et signanter ju-
ratis universitati et singularibus personis civita-
tis Gerunda ad quos spectet presentesque
pervenerint seu fuerint quomodo libet presentate
et de infrascripti requisiti extiterint dictorumque
offitialium locatenentibus presentibus et futuris
salutem et dilectionem. Noveritis quod sacra, ca-
tholica et regia magestas domini nostri regis Phi-
lippi nunc feliciter regnantis cum suo regio privi-
legio eius manu propria firmato et cum sigillo
pendenti munito aliisque debitis et solitis solemp-
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nitatibus more Regiae Cancelleriae Aragonum
expedito, datum in oppido Matriti, die septima
mensis augusti proxime preteriti, ad suam me-
ram et liberam voluntatem concessit, commissit et
fiducialiter commendavit Laurentio Puig, orto
de Massanet de la Selva, diocesis Gerundensis, of-
ficium locumtenentis bajuli generalis Cathalo-
nia in civitate et statione Gerunde cum jurisdic-
tione, salariis, juribus, lucris, emolumentis,
honoribus et honeribus ad dictum offitium juste
et debite pertinentibus Ita quod dictus Lauren-
tius Puig et nemo alius dicta regia mera et libera
voluntate durante sit locumtenens bajuli genera-
lis in dicta civitate et statione Gerunde ipsumque
offitium habeant, teneant, regat, exerceat et ad-
ministret fideliter, legaliter atque bene vigili et
solerti cura patrimonium domini nostri regis et
jura regia tuendo, deffendendo et pro viribus
concervando et augendo omniaque alia et singu-
la faciendo que ad dictum offitium pertinere
quovis modo dignoscantur habeatque percipiat et
consequatur ac suis usibus et utilitatibus applicet
salariumque annuum et alia salaria, jura, lucra
obventiones et emolumenta ad ipsum offi // 7/4r
// tium juste et debite pertinentia super Petrum
Roig, ultimum dicti offitii possessorem, et alios in
eodem offitio predecessores recipi et haberi solita
gaudeatque utatur et fruatur omnibus et singu-
lis gratiis, privilegiis, favoribus, honoribus, pre-
rrogativis, solempnitatibus, exemptionibus et pre-
heminentiis quibus dictus Petrus Roig et alii
predecessores in eodem offitio gavisi sunt gaudere-
que et uti consueverunt, potuerunt et debuerunt
subvivaturque oneribus eidem offitio incumben-
tibus et quod antequam regimini et exercitio dic-
ti officii se immisseat, jurare teneatur in posse
illius ad quem spectet de bene fideliter et legaliter
in eodem offitio se habendo et alia faciendo adque
teneatur prout hec et alia in dicto regio privilegio
ad quod nos referimus sunt contenta cumque dic-
tus Laurentius Puig praedictum juramentum de
bene et legaliter se habendo solitumque sacramen-
tum et homagium ore et manibus commendatum
et solitam cautionem in posse nostro et in scriva-
nia majori offitii dictae Bajuliae Generalis pres-
titent de quibus vos et quemlibet vestrum in
quantum opus sit cum presentibus certioramus.
Propterea ex parte sacra cesarea et regia mages-
tatis et auctoritate dicti nostri offitii quo in hac
frengimur parte ad penam florentinorum auri
Aragonum mille regiis inferendorum eraris dici-
mus et mandamus quatenus dictum Lauren-
tium Puig dicta regia mera et libera voluntate
durante pro locumtenente bajuli generalis Ca-
thalonie dicte civitatis et statione Gerunde habea-
tis, teneatis, reputetis, honorificetis atque tracte-
tis illumque in possessionem realem, actualem et
corporalem seu quasi eiusdem offitii ponatis, in-
ducatis et immitatis positumque inductum et
immissum manuteneatis et deffendatis contra
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cunctos eidemque respondeatis et seu respondere
faciatis de salario annuo et aliis salariis, juribus
et emolumentis predictis integre seu faciatis per
quos decet et plenarie responderi et etiam eidem et
jussionibus (et) mandatis suis pareatis et obedia-
tis ac parere et obedire per quos decet faciatis con-
trariis et impedimentis cessantibus quibuscum-
que et cavete secus agere, fieri ut permitere si
gratiam regiam charam habetis et preappositam
cupitis //7/4v // evitare penam. In quorum testi-
monium presentes executoriales literas expediri
jussimus per scribam majorem dictae Bajuliae
Generalis Cathalonie infrascriptum manu nos-
tra firmatas et regio comuni sigillo dicti nostri
offitii at ergo munitis. Dattum Barcinone et in
domibus ofitii dicte Bajulie Generalis Cathalo-
nie, die vigessima quinta mensis novembris, anno
a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo
quinquagessimo octavo. Don Joseph de Rocaberti,
scriba maior Bajulie Generalis Chatalonie. An-
tonius Pejoan, notarius publicus civis Barcinone.
Ita approbo infrascriptus notarius manu pro-
pria.

De premissis extractis a libro de Privilegiorum of-
ficii Bajulie Generalis Cathalonie fidem facio
ego Franciscus Dagui, notarius publicus, nomi-
nando alter et cuilibet dicto Bayulo generalis Ca-
talonie haec propia manu scribens. Recipi unam
libram et decem solidos vobis Emanuele Teixidor
procurador fiscal del general de Cathalunya sub-
rogato. LVXI. Dagui, notarius.

7/5r n.3. Duquea de Ossuna, lugarteniente y capitán
general, etcétera.

Por quanto en el tribunal de la capitanía general
deste principado de Catalunya y condados de
Rossellón y Cerdanya ha havido [...siem]pre un
procurador fiscal que cuyde de las causas nomi-
nales que tiene [ ...] el fisco, el qual [...] vaca por
muerte de Francisco Triador, notario [...] ciu-
dad de Barcelona, y sea preciso nombrar otro por
la [adminis]tratión de la justicia, y assí aten-
diendo a la [...] bondat y otras buenas partes que
[Rai]mundo Mas, notario causídico de la ciu-
dad de Barcelona, [...] elegimos y deputamos en
procurador fiscal al dicho [...] capitán general
durante la mera, líbera y real voluntad de su
magestad, Dios guarde, nuestra, sirviendo y exer-
ciendo dicho officio de la misma manera que
vuestros antecessores en él lo han acostumbrado
servir, regir y administrar y governar, gosando
por rasón de aquél todos los salarios, privilegios,
gracias y prerrogativas que semejantes procura-
dores fiscales de la capitanía general assí nom-
brados han acostumbrado tener y gosar, mante-
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niendo y defendiendo los derechos reales, patrimo-
niales y otras regalías a su magestad y dicho tri-
bunal de la capitanía general pertenesientes y es-
pectantes y hasiendo esto a grado que a dicho
officio toca y pertenece en que antes de meteros en
el exercisio de dicho officio juréys en mano y poder
de aquel a quien tocare que os havéys bien y leal-
mente en el exersisio de aquél, y que aréys y cum-
pliréys todo lo demás a que fuérades venido y obli-
gado; por lo que ordenamos y mandamos al
abogado fiscal, assessores, secretario y demás //
7/5v // officiales y ministros de dicho nuestro tri-
bunal de la capitanía general, officiales y minis-
tros de guerra mayores y menores y demás a dicho
tribunal sugetos, como a procurdor fiscal de dicho
tribunal os tengan, traten y reputan, guardando
de hacer lo contrario sino quieren caer en la des-
gracia de su magestad y nuestra y incurrir en la
pena de mil ducados de oro de Aragón a los cofres
reales de la capitanía general aplicadores, y en
caso de contrafacción, de sus bienes exhigidores.
Dattus en Barcelona, a los nueve dias del mes de
enero año del nasimiento de Nuestro Señor Je-
suchristo mil seyscientos sessenta y nueve años. Du-
que duque. Videt Caldero, fisci advocatus capita-
nie generalis Catalonia, por mandato de su
excelencia. Baltasar Bazán.

Copia huiusmodi manu propia scripta extracta
fuit a quodam libro papiri scerti comunis perga-
meneis coopertis cooperto in res rogatus officialem
capitania generalis pº. sub. Fol. antesimo eius-
dem libri certe eidem in juditio et extra ac ubi-
que ab omnibus fides conecta impendator ego
Franciscus Leonart, auctoritatibus apostolica at-
que regia notario publico, scriba major generalis
gubernationis Cathalonia ac dicti tribunalis ca-
pitanei generalis, hic meum soleum appono
sig+num.

12/1r Ducha de Sessa y Baena, compte marquès de
Tàbara, lloctinent y capità general.

Nobles, amats y faels de la real magestat. Los
diputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya en Barcelona residint: Havem vist
dos memorials que per vostre part nos són pre-
sentats sobre las excepcions que lo procurador
fiscal de aqueixa casa ha posat a las sorts de vi-
sitadors, advocat fiscal de la visita, ajudant de
advocat fiscal de aquella y escrivà major de dita
visita; y havent-se molt particularment vist di-
tas accepcions y los impediments que [...] dels
subjectes respectivament han tingut en què
[...] havem resolt declarar que proceheixen las

que [...] sort del noble don Joan Baptista Cor-
tiada, que [...] advocat fiscal de dita visita, y axí
mateix la que [...] al magnífich Joseph Ferrer,
doctor de la Real Audiència, [...] sortejà al offi-
ci de ajudant de advocat fiscal de aquella, y
també proceheix la exceptió que opposà lo fis-
cal de dita casa a la sort de mossèn Llorens
Puig, qui isqué per lo estament real en visita-
dor de aqueixa casa y Generalitat per las causas
y rahons que en dits memorials més llargament
estan contengudas, las quals nos han aparegut
ésser justas, per lo que vos diem y manam que
encontinent procehihau a la extracció de altres
nous subjectes en lloch de dits don Joan Bap-
tista Cortiada, doctor Juseph Ferrer y Llorens
Puig a effecte de què·s puga formar lo cumpli-
ment del que falta en lo consistori de aqueixa
visita. En quant, emperò, a la excepció que se
ha opposada a Ramon Mas, notari, que fou ex-
tret a la sort de escribà major de dita visita, no
té lloch aquella per hara en manera alguna per
estar-se mirant lo que·s deurà fer, guardant-se
una altre resolució. Y axí vos diem y manam
que // 12/1v // per hara se suspenga la extracció
de escrivà major de dita visita y que en lo ínte-
rim servesca lo puesto de dit escrivà major lo
primer ajudant que fou extret en esta sort, que
per convenir axí al servey de sa magestat és es-
tat sa real voluntat y nostra. Dattus en Barcelo-
na alsa de agost MDCLXXI. Duque de Sessa y Ba-
ena, conde marqués de Tábara. Don Franciscus
de Pons, cancellarius. Antonius Reart. In Cu-
ria Locumtenenti VI, foli CCXXXX. Vuestra
excelencia manda a los dipputados y oydores de
qüentas del General de Cathaluña pongan en
exequtión la orden de vuestra excelencia arriba
expressada.

25/1r E.

Excel·lentíssimb senyor. Los deputats del Gene-
ral de Cathalunya diuen y representan a vostra
excel·lència que prosohint en fer nova extracció
de advocat fiscal de la visita, als 3 de setembre
del corrent any, per no aver acudit a prestar lo
jurament lo doctor Melcior Vallès, de la ciutat
de Leida, al qual offici era estat extret a 19 de
agost proppassat, lo dia asenyalat per capítols de
Cort sortejà entra altres y fou extret lo magnífich
Joan Carbonell, doctor de la Real Audiència, al
qual perc lo procurador fiscal del General fou
posada la exepció per ser doctor del Real Con-
sell, y per consegüent, official real segons dispo-
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sissió del capítol 36 del nou redrés del General
de las Corts 1599 y capítol 54 Corts 1599 y al-
tras aplicables, segons los quals los senyors del
Real Consell no podan obtenir algun offici en la
Deputació; y en exa conformitat són estats hi-
nabilitats differents doctors de la Real Audièn-
cia, lo qual fou extret al 3 de agost proppassat
en ajudant de advocat fiscal de la present visita,
per lo procurador fiscal se li opposà la exepció
per ser doctor de la Real Audiència, la qual ab
altras excepcions per lo procurador fiscal oppo-
sadas, són estadas approvadas per sa excel·lència
y per sos assessors. Per ço, los deputats y oÿdors
de comptas del General de Cathalunya repre-
sentan a vostra excel·lència la sotadita exepsió
supplicant a vostra excel·lència sia de son servei
declarar prosehex la exepsió per lo procurador
fiscal del General al dit don Joan Carbonell op-
posada per ser de la Real Audiència, lo que re-
bran de la mà de vostra excel·lència a singular
gràcia y favor.

26/1r Procuraa per a renúncia del offici de taulager,
per a cobrar y pleyts, en poder de substituir, feta
y faig per Pere Torta de Amposta en favor de
Gabriel Domènech de vostra senyoria.

26/2r Die VII. mensis septembris, anno a Nativitate Do-
mini MDCLXXI. Ego, Petrus Torta, agricola ville
de Amposta, diocesis Dertusensis, tam nomine
meo proprio quam etiam ut taulegerius tabule
Generalis dicta villa de Amposta in villa Ullde-
cona repertus dictis nominibus, gratis, et cetera,
constituo et ordino procuratorem meum certum,
et cetera, ita quod, et cetera, vos, Gabrielem Do-
menech, agricola dicte ville Ulldecone, presentem,
et cetera. Ad videlicet pro me et nomine meo in
manibus et posse admodum illustribus dominis
deputatis et auditoribus computorum Generalis
presentis Cathalonie principatus, pure, libere et
simpliciter causis et rationibus mihi bene visis
dictum offitium taulegerii tam verbo quam in
scriptis renuntiandum et resignandum et de ipsis
renuntiatione // 26/2v // et resignatione publi-
cum confici et recepi instrumentum. Item aliam
pro me et nomine meo petendum, exhigendum,
recipiendum, recuperandum, consequendum et
habendum ac habuisse et recipisse confitendum
omnes et singulas ac quasvis peccunie quantitates
sive peccuniarum sumas, mutua, debita, credita,
deposita, comodatta, comandas, pensiones, cen-
sualium mortuorum et violariorum, census quo-
que fructus, redditus et proventus, et alia quevis
bona res et jura universa que mihi dicto consti-
tuenti debentur et debebuntur, detinentur et de-
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tinebuntur, fiunt et prestantur fiuntque et pres-
tabuntur, pertinent et spectant pertinebuntque et
spectabunt ubique locorum et mundi partes per
quasvis universitates, comunitates, corpora, colle-
gia et singulares personas quibus vis rationibus
sive causis et de receptis, et cetera, apocham et apo-
chas et alias quasvis cautelas utiles et necessarias
faciendum et firmandum, agendum quoque, et
cetera ad omnes littes sive causas large cum solito
et amplisimo littium et causarum cursu, et cete-
ra. Et cum posse substituendi ad omnia et de-
mum, et cetera, promitto rattum habere, et cete-
ra, et non revocare, et cetera, sub bonorum
omnium meorum obligatione, et cetera. Actum
Ulldecone, et cetera.

Testes sunt honorabiles Lucas Ferrer, agricola, et
Felicianus de Estrada, magister puerorum, Ull-
decone vicini. Recepi propriaque manu scripsi //
26/2r // huismodi procurationis instrumentum
ego Michael Reyner, apostolica et illustris domini
comendatoris presentis ville Ulldecone auctorita-
tibus notarius publicus dicte ville utque eidem ab
omnibus tam in juditio quam extra plena tri-
buatur fides. Ego dictus Reyner notario hic me
subscribo et meum quo utor appono Sig+num.

26/3r A

Loa duch de Cessa y Baena, comte marquès de
Tàbara, llochtinent y capità general de Cathalu-
nya.

Nobles y amats de la real magestat. Los diputats
y oÿdors de comptes de la casa de la Diputació
del General de Cathalunya en Barcelona resi-
dints. La reyna, nostra senyora, és estada servida
enviar-nos un real orde firmat de sa real mà y
despachat en deguda forma de la Real Cancella-
ria del Supremo Consell de Aragó, que és del
thenor següent: «La reyna governadora. Ilustre
duque de Cessa y de Baena, primo, mi lugarte-
niente y capitán general. Con vuestra carta de 22
de agosto se recibió el papel de las tres salas de essa
Real Audiencia que os dieron con su parezer so-
bre el memomrial que se os presentó del consistorio
de los depputados en que refieren que su procura-
dor fiscal puso excepción a Ramón Mas, notario
real, de poder exercer el officio de escribano mayor
de la visita de los officiales del General del trie-
nnio próxime passado de 668 en que sorteó en 3 del
dicho mes de agosto por ser procurador fiscal de la
capitanía general, y por consiguiente, official
real y inhábil para su exercicio, según los capítu-
los de Cortes de Santa Anna, Cortes del año
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1499, y particularmente, el capítulo 36 del nuevo
redrezo del General de las Cortes de 1599, que
prohiben a los officiales reales obtener officios con
el General. Y haviendo considerado lo que tam-
bién se me ha representado a este tiempo por parte
de los diputados, y todo lo demás que a vos y a los
ministros de la Audiencia se ha offrecido en la
materia, he resuleto declarar, como con la presen-
te declaro, en virtud de la facultad que para ello
tengo reservada en la disposición y formación de
las bolsas de dicha visita, que no tiene lugar el im-
pedimento y excepción propuesta por el dicho pro-
curador fiscal contra dicho Ramón Mas para el
exercicio del officio de escribano mayor de la visi-
ta de dichos officiales del General por la causa re-
ferida, sino que sin embargo della se le debe admi-
tir el juramento para su exercicio y en esta
conformidad daréys la orden conbeniente para
que se execute. Dattus en Madrid a doze de se-
tiembre MDCLXXI. Yo la reyna. Videt don Mel-
chior de Navarra, vicecancellarius. Videt don
Petrus Villacampa, regens. Videt Ferdinandus
ab Eredia, regens. Videt Exea. // 26/3v // Videt
don Josephus de Boxados. Videt Marchino de Cas-
telnou. Don Didacus de Sada, secretarius.» Y
perquè és molt just que los reals ordens de sa
magestat sien ab tot effecte cumplits y execu-
tats, diem-vos per ço y manam sens mora ni di-
lació alguna, executeu lo present sobrecalendat
real orde assí insertat conforme en ella està con-
tengut y expressat. Dattus en Barcelona, als XXIIIº
de febrer MDCLXXI. Marqués de Sessa y Baena, con-
de marqués de Tábara. Videt don Franciscus de
Pons, cancellarius. Antonius Reart. In Curiae Lo-
cumtinente VII, foli CLXXXXI. Vuestra excelen-
cia manda a los diputados y oydores de quentas del
General de Cathalunya que pongan en execución
la orden de su magestat arriva expresada.

s.n.r A. Diea trigessima mensis septembris, anno a na-
tivitate Domini millessimo sexcentesimo septua-
gessimo primo. Ilerda.

Honorabilis Josephus Bayona, mercator Ilerde,
portalerius portalis Pontis dicte civitatis, dicto no-
mine, gratis et cetera, constituit et ordinavit, pro-
curatorem suum certum et cetera, ita tamen, et ce-
tera, reverendum Thomam Esponda, presbiterum
Sedis Ilerde benefficiatum, licet absentem, et cete-
ra. Ad pro dicto constituente et eius nomine coram
multum illustribus dominis deputatis, presentis
Cathalonie principatus comparendum, et cetera,
et dictum offitium portalerii cum juribus et perti-
nentiis ac emolumentis suis universis in manibus
et posse dictorum multum illustrium dominorum

deputatorum seu alterius cuiuscumque persone de
hiis potestatem habentis vel habitura causis et ra-
tionibus animum dicti constituentis juste moven-
tibus renuntiandum, cedendum et dimitendum
dictamque renuntiationem admitti petendum et
suplicandum, et cetera, et de predictis omnibus et
singulis instrumenta quecunque utilia et necessa-
ria et dicto reverendo procuratori benevisa facien-
dum seu fieri faciendum, instandum et requiren-
dum, et demum, et cetera. Promissit habere rattum,
et cetera, et non revocare sub bonorum suorum
omnium //s.n.r //obligatione. Actum, et cetera.

Testes sunt Dominicus la Torre, chirurgus, et An-
tonius Llordella, scriptor Ilerde, ac Josephus Mon-
hereu, etiam scriptor dicte civitatis, qui ut substi-
tutus notarii infrascripti in hiis interfuit.

In quorum fidem ego Thomas Capdevila, nota-
rius publicus Ilerde et collegio notariorum publi-
corum dicte civitatis hic meum quo utor appono
sig+num.

40/1r A

Béa sap y ignorar no pot, senyor Segimon Cap-
devila, notari real col·legiat, com lo procurador
fiscal del General ha instat una y moltes vegades
a vostra mercè li donàs la còpia autèntica de una
causa de aprehensió y entrega de differents
grans foren apresos de don Francisco Montser-
rat y Vives y de sos factors per orde del vaguer
de Barcelona, offerint pagar a vostra mercè son
just valor y condecent salari, lo que ha recusat y
recusa fer, y com per generals constitucions de
Cathalunya, y en particular per la constitució tí-
tol «De monstrar y exhibir causas» y altresb apli-
cables, estiga disposat que los notaris y persones
públiques tingan obligació de monstrar y donar
trasllats satisfets, emperò de son salari condes-
cent, de tots actas tocáns interès de part a part,
lo que fins vuy no aja volgut fer. Per ço, lo pro-
curador fiscal del General lo requerex y inter-
pel·la li entregue còpia de dits actas de aprehen-
sions de dits grans se són fets en son poder,
offerint pagar a vostra mercè encontient son
just y condesent salari, altrament fent lo contra-
ri, protesta prosehir contra vostra mercè com a
contrafactor de las generals constitucions de
Cathalunya per los remeis que se estillan y acat-
tan prosehir contra los violadors de las generals
constiucions. Requirens notarium, et cetera.
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41 A
/s.n.r

Haviendoa visto el memorial que en nombre de
vuestra señoría me á dado su síndico, en que se me
representa los recados que de su parte se me an
dado sobre desentir vuestra señoría, fundado en
las constituciones que alega, de que es contrafac-
ción que oficiales reales trienales exerçan sus ofi-
cios acabados los trienios; lo que se me ofreze decir
a vuestra senyoria es que los oficiales que menzio-
na no exerçen con nuevo privilegio, sino que con el
primero que se les conçedió continuan dichos ofi-
cios asta que venga nuevo subsesor, que esto les es
lícito porque las constituziones que vuestra seño-
ría refiere reziven inteligencia de derecho común,
que dispone que el ofiçial hordinario puede conti-
nuar el exerçiçio de su ofiçio asta que venga el
nuevo subzesor, y esto se á observado en este Princi-
pado y resuelto por asesores de la Diputación, ade-
más que el haver continuado algunos //41/1r //á
sido por importar al servicio de su regiduría, de
quien siendo vuestra señoría tan celoso es preziso
que esta circunstancia lo á de ser de muy grande
recomendasión, y a que se añade que la falta tan
universal que ay de sugetos obliga, como también
lo poco que valen los puestos, pues con eso ay menos
que se alienten de exercerlos. Con que consideran-
do el primer punto por lo que se á dicho en él, no
hallo que en esto aya contrafacçión, y si la huvie-
ra, puede vuestra señoría asegurarse de lo que de-
seo no faltar a ninguna constituzión que procu-
rará el remedio. Respecto de Jayme Llisar, que es
governador de el obispado de Vique, le daré orden
para que sese aquella ocupasión. Guarde Dios a
vuestra señoría los años que deseo. Palazio, a 10
de noviembre de 1671. Duque de Sessa y Baena,
conde marqués de Tábara. Señores diputados y
oydores de quentas del General de Cathaluña.

44/1r E

Ilustrísimob señor. Haviendo entendido que haví-
an hecho a vuestra señoría con suma malicia in-
formes falsos en raçón de algunos procedimientos
míos hechos como governador de la plaça de Puig-
cerdam suponiendo fuessen contra algunos privi-
legios, cuya observancia pertenece a vuestra seño-
ría, y el cumplimiento a todos los que somos
vasallos del rey nuestro señor, para mexor hacer a
su real servicio, solicité con repetidas instancias
hasta que logré el que el señor duque de Sesa me
permitiese dar a entender a vustra señoría quan-
to era mi desseo en su servicio y cómo lo havia pro-
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curado hacer en todo para mexor cumplir el de su
magestad en el empleo para que tuvo por bien em-
biarme a esta provincia por buena fortuna mía; y
no la tuviera en algo si faltara en partes a esta
obligación y al reconocimiento que es justo tenga
a la merced que me han hecho todos los naturales
de Cataluña dentro y fuera de ella, a quienes é
tenido suerte de comunicar y sinificar //s.n.v //mi
afecto y buena voluntad; y haviendo manifestado
ésta a vuestra señoría en consistorio y suplicándo-
le para maior comprovación que se sirviese man-
darme dar los puntos sobre que eran los informes,
y llegado a mis manos por las del doctor Pedro
Cardona, síndico de su señoría, el papel que vues-
tra señoría tuvo por bien embiarme, que contiene
catorçe capítulos, uno tras otro verá vuestra seño-
ría satisfecho com se sigue, que si me hallase en
Puigcerdam fuera con más yndividuales noticias.

1.Tingué pres a Hyacintho Puig dit governador
en la tanassa dos messos y després lo tragué ab
desterro de dita plaça deu anys sens ser subjecta
a sa jurisdictió ni menos haver comès delicte per
ser desterrat. Fáltale que añadir a esta crueldad
que antes de tres meses se dio por libre del destierro
a Jacinto Puig, y en quanto que yo no tenía juris-
dicción, no lo ará bueno ninguno que sepa estava
haciendo guardia en la muralla devajo de cavos
militares; ni tampoco que no tuvo delito, pues por
no cumplir lo que le mandava su alférez, le hirió
el dicho Puig [...] la muralla y cuerpo de guar-
dia. Y es tan malicioso y confuso el capítulo que le
han hecho sólo por el tiempo que se dilattase de res-
ponder, pues es notorio que su excelencia quando
fue a visitar aquella plaça, i siendo así que oió el
mismo delinqüente en la prisión en que estava y
tenía diferentes memoriales suios, aprovándome
a mí lo hecho , me mandó obrase en el proceso que
está en Puicerdán actuado por el doctor Francisco
Pi , auditor de aquella plaça ante juicio Rai-
mundo Vergés, notario, y es tan constante ser de
mi jurisdición //s.n.r //el conocimiento de este de-
lito, que ningún ministro de justicia no le á pedi-
do. Más para mexor inteligencia de esto, sabrá
vuestra senyoria que en Puigcerdam ay seis capi-
tanes de aquella villa y tierra con patentes, sueldo
y preeminencias como los demás capitanes de yn-
fanteria española y que sus compañías se forman
de vecinos de aquella villa, los quales por su turno
hacen la guardia de cada noche y tienen alférez,
sargentos y cavos de esquadra nombrados pur sus
capitanes, deviéndoles la misma ovediencia y res-
peto en el servicio de las guardias que los demás
soldados a sus oficiales; y la noche que hacen guar-
dia le sirven el pan de munición de su magestad,
y uno de estos era, como queda dicho, Jacinto
Puig.

2. En lo mes de octubre proppassat dos soldats
de cavall prengueren a dos paysans al pont de
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Sant Martí que habitan en lo lloch de Ger, los
portaren devant del senyor governador, lo qual
manà que·ls portassen al cuerpo de guardia de la
porta y dient-li lo senyor veguer fos servit entre-
gar-li dits presos per ser de sa jurisdictió, res-
pongué lo senyor governador a dit veguer molt
àsparament que·s dexàs de axò, que tot //s.n.r //
lo que estava baix de la artilleria era de sa juris-
dicció, replicant dit veguer li tornà dir que no
passàs més havant en aquexa matèria y per nin-
gun cas los volgué entregar. En lo más, falta a la
verdad: la causa fue por estarse para matar uno
a otro; el lugar fue el que comunmente llaman la
Varonia, en que no tiene jurisdicción el veguer ni
otro oficial que resida en Puigcerdán, porque es
del abad de Monpalao, vasallo del rey christianí-
ssimo, que en cumplimiento de los capítulos de paz
deve poner oficiales y ministros a satisfacción de
los governadores de las plaças, y no hallándose
ninguno con este requisito, pareçe que yo tenia al-
guna jurisdicción en aquel sitio. Y no fue hecha
prisión por los soldados, pues no tenían orden
para ello, y acaso se hallaron con que acudieron
en fragancia al remedio de un daño tan grande e
inmediato; y era uno de los que se querian matar
hombre facineroso que por tal fue pedido por el ca-
vildo de la Seu de Urgel por atroces delitos que ha-
vía cometido en su jurisdicción, de que inferirá
vuestra señoría con evidencia que mi fin no era
hacer perxuria a ninguna jurisdicción, ni usur-
parla. Y cómo fue pedido y entregado luego, cons-
tará a vuestra señoría, señor diputado ecclesiásti-
co, como prevendado de aquel ilustre cavildo; y el
haver yo detenido estos hombres fue por no haver
juez competente en Puicerdán para aquel delito,
por ser cometido en tierras de varón y ser su aba-
día de Francia como el abad, y el otro no fue pedi-
do por parte de los oficiales de Puigcerdán ni de
//s.n.r //otro juez y después le solté sin costa dentro
de muy pocos dias.

3. Lo die dels innocents manà a son ajudant dit
senyor governador que digués al sotsveguer se
posàs en la presó de dita vila, com en effecte o
féu, y anant los senyors cònsols de dita vila a dit
governador a representar-li la admiració causava
tant al comú com al particular dita captura, que
se servís ordenar traure’l de dita presó, los des-
pedí molt àsperament dient-los perquè ells los
havian demanat no·l volia tràurer fins al dia dels
Tres Reys que ya estava fet lo empenyo. La or-
den que di al aquí nombrado soveguer, que no es
sino sobaile, y así le nombraré en todo este papel,
fue para que se fuese a presentar por presso de mi
orden a la carcel, porque el tal se havía encarga-
do y exercía el executar las ordenes que se davan
para el cumplimiento de hacer la guardia los
paysanos, y por esto tenía un pan de munición to-
dos los dias del rey, y el útil de lo que dava un vezi-
no para eximirse de hacer guardia todos los dias

que se le dava en quenta del sueldo, y sería un real
y otro pan más de munición todos los dias, y ha-
viéndole dado orden para que prendiese dos o tres
que no havían asistido a la guardia, no lo hizo, y
por no haverles preso y haver constado que en esta
ocasión y otras muchas havia compuesto // s.n.v //
con dinero a los que havian faltado a la guardia,
que viendo que era dañoso así al servicio de su
magestad como al descanso de los demás vezinos el
faltar a la guardia, le mandé que se pusiese en la
carcel por ynovediente y haverse sometido, como se
á dicho, a la jurisdicción mía. Y el no haverle sol-
tado por la súplica de los cónsules fue por no atri-
buirles derecho en perjuicio de la jurisdicción que
me competía, de la qual en estos casos havían usa-
do con el sobayle los antecesores mios mandándole
y temiéndole ocupase como oficial suyo en aquel
ministerio, y en este conocimiento estuvo el sobai-
le, pues él se fue solo con la orden a la carcel sin ser
nezesario que ninguno lo prendiese ni llevase; y en
orden al modo con que respondí a los cónsules, no
tengo que representar a vuestra señoría más que
suplicarle me haga merced de considerar mis obli-
gaciones y las de aquellos que con tan poco funda-
mento y raçón me an fiscaliçado tan maliciosa-
mente.

4. En lo mes de abril 1671 en perjudici de la ju-
risdicció del veguer ordenà a Joan Lluch Lleal
fes manament, tant de paraula con en scrits, a
militars com a plebeos, essent veritat que dit
Lluch Lleal és home molt ordinari sens ocupar
puesto de jurisadictió real. Este capítulo es gene-
ral y hecho con intención de callar verdad, que di-
vulgándola, se hechará de ver que no huvo con-
trafuero ni obrar sin // s.n.r // fundamento
porque lo que encargaríase a Juan Lluch sería lo
mismo que havían hecho mis antecesores, y este
Juan Lluch es aguacil de la capitanía general , y
así, suxeto a la capitanía general y buen vasallo
de su magestad.

5. En lo mes de dezembre 1670 manà a Joseph
Migrat se isqués de la plaça de Puigcerdà, com
en effecte o féu, y passat poch temps manà tràu-
rer sa muller y sa familia, essent veritat que és
estat y és dit Migrat fel vassall de sa magestat, y
en tant és veritat, que per víurer baix la obe-
diènçia de son rey se’n és anat de sa pròpia casa
y ha dexat sa hasienda en la obediènçia de
França en lo lloch dit de Fonpedrosa, terra de
Conflent; se’n vingué a víurer en la dita vila de
Puigcerdà, y sent ja hora tarda la expulsió de la
muller de dit Migrat y sa familia de dita vila,
volguent-se aquella retirar en una casa que està
cituada molt serca de la tanassa de dita vila, los
amos de aquella no la volgueren recullir dient-li
tenian orde del senyor governador, y vent-se la
dita dona desesperada, com era tart, se’n tornà
vers lo portal de dita vila a provar si la dexarian
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entrar, y li respongueren que no podia entrar,
que tenian dita orde, com en effecte no la dexa-
ren entrar, tot axò manà se fes dit senyor gover-
nador a contemplació del capità Jaume Julià
sens rahó ni causa alguna. //s.n.v // A Joseph Mi-
grat con su familia mandé salir de la plaça moti-
vando que era bagamundo, y es ansí que no tra-
vajava podiendo en el exercicio que tenía de traer
vino de Rosellón con machos suisos, pero esto fue
por no desacreditarle, porque de este Joseph Mi-
grat estuvo reçeloso don Gerardo Hiemberch, ma-
estre de campo que me entregó el gobierno, en
cuya ocasión me dixo que havía puesto un capitán
en casa de Joseph Migrat adonde concurrían
amigos de la ovediençia de Francia, y especial-
mente de Font Pedrosa, de donde se retiró por de-
litos, que era la causa de no traginar con sus ma-
chos de que se confirmaron los avisos y sospechas
que don Gerardo Hieremberch tenia de ser espía
de Francia dicho Migrat. Y en cuanto a Jaime
Julián, se satisface que este fue el capitán aloxado
en su casa por mi antecesor, el dicho don Gerardo,
para el efecto referido , de que no quedarian muy
contentos, pues le sirviría de embaraço para las
traiciones y empleos de espía. Y el mandato que le
di a Migrant, su mujer y familia, fue con térmi-
no de cinco dias dentro del qual tenía tiempo
para no salir a desora, y si acaso haviendo llegado
dicha muxer en la casa llamando a la obra coro-
nada llamada tenasa, no la admitieron, no por-
que fue por orden particular dada contra dicha
mujer, sino porque fue por todos los hombres para
no recoxer en aquella casa persona alguna por es-
tar devaxo de la obra coronada, y es tolerancia te-
ner esta casa para guardar una huerta, y todas
las mañanas que se vate y reconoze el campo se re-
gistra dicha casa, // s.n.r // y receloso con las noti-
cias que tuve con las cartas del maestre de campo
general de 31 de maio 1670 y la de 30 del dicho
mes y año escrita por el veguer de Jirona, que reci-
bí al mesmo tiempo que el govierno de la plaça, so-
licité nuevamente tener noticias de los desinios del
françès y los confrentes confirmaron nuevamente
con muchas circunstancias que dicho Migrat era
espía de Francia, que me avisaron de ello; y esta
fue la ocasión que me obligó a sacarle de la plaça,
y lo hiçe con el menos ruído que se pudo y no obs-
tante el retiro de Francia que davan a entender
era por no pagar unas deudas y otras penas, fue
allà y se lo advertí haciéndole cargo de ello, que
me respondió que havía ido de noche, que me puso
en más sospecha, y por hallarse dicho Migrat cul-
pado, no acudió otro juez para que le diese algún
remedio ni le fue dado, haviendo tenido noticia
del mandato del sobaile, a que se añade que lo que
se obró en esto califica su excelencia en carta de 21
de marzo de 1671.

6. En lo mes de mars proppassat a las deu o
onse horas de la nit ordenà dit governador a son
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ajudant anàs a capturar a Francesch Piguillem,
apotecari de dita vila, sent de edat de sexanta
anys, com en effecte ordenà al capità de la guar-
da que no·l // s.n.v // dexàs scalfar ni baxar al
cuerpo de guardia, sent veritat que lo temps ere
inclement per lo gran fret que feya, sens haver-í
causa ni rahó de haver fet dita captura sinó sola-
ment per a què Ramon Vergès, notari, digué a
dit governadora que dit Puiguillem tenia uns
papers de un licenciado que obté benefici en la
vila de Bellver li presta tots anys una pensió de
deu scuts, sent veritat que los portà a dit senyor
governador la senyora de aquells, que viu en la
vila de Llívia, que·s la mare de dit licenciado.
Digo que en la villa de Oleta, jurisdicción de
Francia, se embargaron unos machos de un vezi-
no de la villa de Bellver a instancia de Francisco
Labarta, sacerdote posehedor de una capellanía
fundada en un altar de la iglésia colegial de
Puigçerdán, a quien hace censo la universidad de
Velver de cierta cantidad cada año; y haviéndolo
yo sabido, y que con ello intervenía Francisco Pi-
guillem con querer, comuniqué la materia, como
también con otros se dispuso que se restituiesen los
machos y se pagase lo que se devía del censo amiga-
blemete por asistir i amparar a los vasallos de su
magestad que me hacían unas instancias para
que los librase de la opresión que padecian de los
franceses; y saviendo que por orden de Piguillem
se havía querido hacer pagar a los de Velver las
costas que se hicieron en el proçeso de Francia,
donde no tenían jurisdicción, le hice llamar a mi
posada, luego que los interesados me dieron la
queja para que los amparase, y le pedí los autos //
s.n.v // originales de fiança para que en ningún
tiempo constase que con procedimientos hechos en
Francia se dava molestia a los vasallos de su ma-
gestad; y no haviéndolos querido entregar, le em-
bié a la puerta hasta que los entregase, y pasó toda
aquella noche al fuego en el aloxamiento y com-
pañía del capitán de guardia, y por la mañana
los autos que deçía Piguillem no estavan en su po-
der los entregaron al abrir las puertas de la plaça,
por donde constará lo dicho. Y teniendo los autos,
inmediatamente le mandé fuese a su casa sin cos-
tas y haviéndose conseguido por este medio el ali-
bio de los vasallos del rey y su autoridad, pudo
estar contento Piguillem de que no se hizese mayor
demostración, pues antes de hacerse lo que se obró
en Francia, tuvo aviso Piguillem, y no me dió
quentas estando dentro de la plaça quién lo solici-
taba y executó en Francia, y que amenaçava lo
aría de que me podían tener sospechoso que en
otros casos convenían en las operaciones de los
franceses; y en este poco tiempo que le detuve le
hice varias preguntas por mí y por el capitán de
guardia para ver si con ellas declararía algo de lo
que me havían avisado que dicho Piguillem era
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sospechosso y dava aviso a los franceses, y parecien-
do no era cierto lo solté y publiqué no haverle dete-
nido por otra causa que por la de los papeles. Con-
fieso a vuestra señoría que hice mal de no sacarle
de la plaça en cumplimiento de la orden de su ex-
cel·lencia, supuesto que tenía tantas noticias de
no ser hombre de satisfazión.

s.n.v 7. Als 28 de Mars proppassat donà orde dit go-
vernador que capturassen a Cosme Hortet, no-
tari de dita vila, y que·l portassen a la tanassa y
donà orde que no se li donàs menjar sinó pà de
monició y aigua per bèurer, lo féu estar de
aquexa manera trenta-vuyt horas sens menjar ni
bèurer y lo tingué pres vint-y-un dia y dit Hor-
tet és estat inmune de culpa com se ha dit. Cos-
ma Ortet tuvo noticia por dicho confidente de
Perpiñán que era muy malo y que atendiese acu-
saciones y a las del doctor Prada porque dispon-
drían qualquier vellaquería contra la plaça; y
que havía hecho el auto de la fixación de papeles
firmados de los ministros de Francia que se pusie-
ron en Puicerdam la noche del viernes santo,
como se cree por disposición del dicho don Manuel
Prada, a quien asistía éste en diferentes negocios
de vasallos del rey cristianíssimo que no eran pú-
blicos, pues también supe que los dichos Prada y
Ortet havían dado las noticias de haverse demoli-
do unas varracas al abad Monpalau que en pro-
secuçión de ordenes repetidas hice demoler por es-
tar inmediatas a las fortificaciones, por lo qual
hize instancias al abad para que se hicciese repre-
salias en Perpiñán y no lo logró por juzgar justa
la causa el governador y demás ministros del rey
de Francia; y la causa de tenerle con tanto recato
a Ortet fue para que no se pudiese comunicar con
nadie en el ínterin que se hiciese la prueva, y si no
se logró ésta y fue suelto // s.n.r // fue por no descu-
brir a aquellos que más importava conservar
para el mayor servicio del rey, que eran los que
darían los autos, y esto yo lo hice por los avisos que
han tenido y por carta de Jaime Guitart escrita
al governador de Cathaluña, don Gabriel de Lu-
pián, de 30 de março de 1670 y por la que remitió
con correo expreso el maestre de campo general de
31 del dicho mes y año y la referida carta de su ex-
celencia del 21 de março de este año y en cumpli-
miento de mi obligación y título para la conserva-
ción de aquella plaça en execución de ordenes de
su magestad; y jamás se me pidió por parte de otro
juez ni que el preso entregase a otra jurisdición,
por reconcoçer que era negocio de estado en con-
formidad de lo que havían visto abrar a los ante-
cesores mios así con seglares como con eclesiásticos.

8. En dit mes de mars dit governador féu captu-
rar a Francisco Labarta, natural de la vila de
Olesa de Conflent, al qual vuy viu en la vila de
Llívia en la obediènçia de Espanya per ser perse-
guit dels ministres de França per ser bon vassall

de nostre rey, que Déu guarde; al dit tingué
pres serca de un mes en las presons reals de la
vila de Puigcerdà y després lo relexà ab condició
y pretext que havia de servir als pobres del hos-
pital tant temps com ell voldria. Demás de lo que
se diçe en el capítulo 6, se añade que Francisco
Labarta es padre del capellán de la capellanía
que se á ablado en el capítulo 6 y de que en virtud
del poder obró también // s.n.v // lo que se á referi-
do y que el detenelle en Puigcerdán fue a fin de
remediar lo que después se consiguió, y no me
acuerdo que estuviese en la carçel; y porque a mí
mismo ablando sobre esto me dijo que porque no se
hacía justicia en España havía acudido al reino
de Francia; respecto de haver sido desvergonçado
en hablar estas palabras y otras en mi presencia
en deservicio de su magestad y contra la autori-
dad de los ministros y en atención que estava fue-
ra de su casa por negocio de los Angeletes y de ser
cirujano, le mandé asistir en el hospital hasta que
le permitiese fuese a su casa, y el tiempo de la de-
tençión fueron algunos dies o dose dias y por haver
delinquido delante de mí con poco respeto a la au-
toridad de mi puesto y los demás ministros le de-
tuve, como se á dicho; a que se añade que por par-
te de otra jurisdición no se me fue representado ni
pedido entregar ni diese en libertad a dicho La-
barta ni padeció en más.

9. Després de haver lo veguer capturat a Pere
Mallol ab orde de son assessor, lo qual dit Ma-
llol havia perdut lo respecte a dit assessor de go-
vernador, ordenà al dit veguer lo tragués de la
presó com en effecte lo tingué de tràurer per
evitar algun mal lançe. Lo que pasó en el negocio
de Pedro Mallol fue que este, como todos los vezi-
nos a quienes afligían los ministros reales, se am-
paró de mí por las experiencias que tenían que de
todas maneras procurava su consuelo. Diome un
memorial // s.n.r // representando que no estando
obligado havía pagado al asesor de veguer un
censo por raçón de hallarse derrivada por servicio
de su magestad la casa sobre que hacía dicho censo
dentro de la estrada de dicha plaça en el baluarte
de San Pablo y no le quería dar carta de pago so-
bre que havía tenido unas palabras con dicho ase-
sor y por esto le havían puesto en las cárceles reales,
y que le asistiese y intercediendo con el beguer por
que le aliviase de aquella opresión; y a vista de esto,
yo leý el memorial delante de don Joseph Agulló y
de don Guillermo Sesil al veguer, pidiéndole que
si no havía otra cosa de lo que narrava el memo-
rial, que le consolase supuesto no havía sido faltar
al respecto de asesor en cosas tocantes a su oficio,
sino sobre particulares de su hacienda, y el veguer
lo hiço conociendo la raçón y ya desapasionado.

10. En lo mes de juny proppassat anà dit gover-
nador a la vilia de Llívia y prengué a captura
sinch paysans entre los quals s·í trobava misser
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Miquel y Hyerònym Prats, de la vila de Vila-
franca de Conflent naturals, que estaven retirats
en dita vila de Llívia per lo fet dels Angelets, y
los aportà a la vila de Puigcerdà y los féu posar
lo un en la tanassa y lo altre a la torreta del por-
tal y los altres un en cada cuerpo de guardia y lo
cas per què los prengué fonch perquè un paysà
tirà ab una arma de foc a altre paysà. // s.n.v //
Haviendo dado orden al auditor de la plaça que
enbiase un alguacil de la auditoría de la villa de
Lívia por negocios del servicio de su magestad, lle-
gó aviso que un oficial de Francia asistido de
otros luego que llegó el alguacil a la dicha villa de
Lívia le tiró un pistoletaço y que toda aquella vi-
lla estava rebuelta tocando las campanas y dando
voces de via fora ladres, con el qual aviso subí lue-
go a cavallo llevando alguna cavallería de la
plaça, y haviéndome dicho que los contenidos en
este capítulo eran los que asistían al oficial de
Francia y vasallos de su rey y havían venido para
alvorotar la dicha villa y eran cómplices en lo de
haver tirado al alguacil de la auditoria, les hice
prender y llevar a la villa de Puicerdán; y havien-
do constatado no tener culpa, los mandé soltar sin
costas algunas, y tampoco me las pidió ministro
alguno de justicia constándoles de esto y siendo
pública su prisión a todos.

11. En lo mes de maig proppassat manà lo dit
governador a son ajudant capturàs a Pere For-
manir, paysà de dita vila, y lo tingué pres cerca
de un mes sens què ni per a què, com se·s vist
del efecte, y després lo manlleutà. El suxeto que
menciona esta capítulo es uno de los alguaciles de
la auditoria de Puigcerdán, y el que fue a la villa
de Lívia por orden que le havía dado el auditor y
el que tuvo la pendencia con el oficial y otros vasa-
llos de Francia, que es lo que se á dicho y referido
en el capítulo antecedente, y haviendo sospechas e
ynformación recivida en que culpan al dicho al-
guacil // s.n.r // de haver dado ocasión sin causa
alguna al dicho alvoroto y a que le tirasen el pisto-
letaço, le mandé prender, y por no haverse averi-
guado las sospechas le saqué de la carcel con fiado-
res.

12. Als 23 de juny proppassat, entre las sinch y
las sis de la matinada, estant lo veguer de dita
vila de Puigcerdà passejant-se un tret de scopeta
llarga, poch més o menos, fora de la muralla de
dita vila en companyia del doctor Emanuel Pra-
da y del doctor Hyacintho Cornet en lo camí
que va a Rigolisa, vingué dit governador de dita
plasa de Puigcedà en companyia de catorse o
quinse cavalls; sens tenir paraula ni rahó alguna
ab dits, manà a dos soldats de cavall prengues-
sen y capturassen als ditsa Prada y Cornet y los
portassen a la tanassa, a hont fins vuy se troban

1476

presos, y dient lo veguer al dit governador per
què causa o rahó feya tal y que miràs lo que feya
que se’n donaria rahó a superior de governador,
no féu més que girar lo cavall en companya dels
demés y se’n tornà dins Puigcerdà sens tenir
más rahons. En este dia 23 de junio hapenas me
havía puesto en la cama quando me dieron aviso
que el veguer y doctor Prada se havían de juntar
con el doctor Cornet, ministro del rey de Francia,
y con otros de aquella ovediencia y entre ellos Ra-
fael Solán Flonch, alias Mal Spíritu, rector de
Caldegas, persona la más perjudicial al servicio
de su magestat en aquella tierra, a quien havia
sacado de la plaça // s.n.v // en compañía del rec-
tor del excelentíssimo don Gerónimo Balduares, y
después de haverles sacado, le vino orden de su ex-
celencia sin noticia de esto para que los sacase de
la plaça, que haviendo acordado de juntarse en el
rincón de Rigolisa, que es a tiro de mosquete de la
plaça y puesto que no puede describirse de ningu-
na de las fortificaciones y más avajo es terreno de
calidad que podría estar cubierto todo un exerci-
to, y biendo la ora peligrosa, la circunstancia del
puesto y haver de convenir el doctor Prada, sospe-
choso en la fidelidad a su magestad, y Cornet, mi-
nistro de Francia, y el dicho Mal Espíritu sacado
de la plaça de orden de su excelencia y a favor de
quien se havían sacado los papeles de Francia y
maliciosamente de noche fixados por las esquinas
de Puigcerdán, me vestí luego y con soldados de la
guarniçión fuy a reconocer el dicho puesto, y a las
sinco de la mañana y aun antes de esta ora hallé
a los dichos en el puesto referido y tenían un fa-
drín de escolta que les avisó, con que se levantaron
luego que me descubrió el dicho fadrín, y el dicho
Mal Espíritu se huió, según me dixeron, y passó el
río; y haviendo llegado junto a ellos reconocí esta-
van muy turbados y pregunté al veguer quién era
aquel forastero que estava con ellos y respondieron
era el doctor Cornet, y yo le dixe «¿Tan de maña-
na á salido vuestra merced a ablar con un juez de
Francia, en un lugar tan escondido?», y no pu-
diéndome valer del veguer por ser en esta //s.n.r //
materia también culpado, o por lo menos sospe-
choso, prendí a los dichos Cornet y Prada y los puse
en la obra coronada de l(a) cruz d’en Roca. De
esta prisión que fue echa a los 23 de junio de 1671
di quenta al señor virrey, como pareçe de la copia
de la carta que escriví sobre esto a su excelencia pi-
diéndole enviase juez competente para conocer de
este casso y que no se quexase de que se procedía
contra lo dispuesto en las constituciones de Cata-
luña; y su excelencia respondió en carta de 26 del
mesmo mes de junio que enbiaría juez y que po-
dría soltar al doctor Cornet si le havía preso en
tierras de la ovedienzia de Fancia y sino, no. Y en
22 de agosto me entregó una carta don Marcos
Alexandro del Borro de su excelencia fecha de 6
de agosto pasado que pasase a la prisión y carcel
real luego a los dichos Prada y Cornet y embiase

[ 1671 ]

a. a continuació ratllat manà a dos soldats.



un tanto del proçeso, y uno y otro se esecutó sin di-
lación alguna, como consta del entrego hecho de
los dichos dotores al sobayle Domingo Jordana por
auto de 22 de agosto, que fue el mesmo dia que re-
civí la orden sin que pasase una ora de término
en executalla.

13. Dit dia a la tarda vespra de sant Joan prop-
passat a las nou horas de la nit encontrà dit go-
vernador als sotsveguer de dita vila que rondava
ab sos fadrins, dit governador li’n capturà un y
lo desermà y dit sotsveguer li digué algunas pa-
raules //s.n.v // perquè li capturava dit criat, alsà
la mangala amanassant a dit sotsveguer per dos
o tres vegades y últimament li digué «váyasse en
hora mala». La noche de san Juan encontrando
al sobayle en la puerta del theniente coronel don
Guillem Lleal, y fue la que reconocí un hombre de
mal crédito en todo género de delitos, y pregun-
tándole si llevava armas, reparando en que iba
muy arrevocado, me dixeron él y el sobaile que sí,
que eran dos pistolas cortas y que estavan carga-
das y que dixeles si no savían eran prohibidas el
traerlas por vandos generales y mucho más en
una plaça, quando no necesitavan los ministros
de justícia de armas para hacella con el amparo
de los oficiales y soldados; y luego hice llamar al
veguer, a quien estando en el mismo puesto se las
entregué y las pistolas delante del mesmo don
Guillermo y soldados de su guardia y ynformé a
parte y en secreto al veguer de las malas noticias
que tenía de aquel hombre en materias del servi-
cio de su magestad y que sería bien le llevase a la
carcel y procurase en todas veras el averiguarlo, y
lo que se hizo fue el soltarle dentro de muy pocos
dias.

14. Arribant los cònsols de la vila de Bellver y
síndich de sa batllia a tractar los negocis de la
palla contribuían a la cavalleria de la plaça //s.n.r
// de Puigcerdà, dit governador manà los por-
tassen presos a la tanassa hont stigueren presos
quatre dies y més sens causa ni rahó. Estando la
plaça con muchísima necesidad de paxa, avisé de
ello a los lugares, y particularmente a los de Bel-
ver, que eran los que tenían más omisión y devían
más, y para obligarles al entrego de la paxa man-
dé se estuviesen dentro de las fortificaciones de la
plaça hasta que empeçasen a haçer el servicio de
su magestat; y lo que dize el capítulo de haverles
tenido presos es tan contrario a la verdad que les
fié la muralla y nombre haciendo guardia. Los
pocos dias que tardaron a empeçar a traer paxa
por la falta que havía de soldados en la plaça y te-
ner ocupados algunos en la dilixencia de que los
de Belver traxesen paxa a ella y pasaron muchas
semanas antes de acavar de cumplir. Y siempre é
procurado con palabras obligar a los vasallos
huçiesen el servicio de su magestad y no ay exem-
plos que les aya embiado cavallería ni infantería

para ello, ni les aya hecho costas algunas como en
otros tiempos esperimentaron en diferentes ocasio-
nes, cuidando que el veguero no les hiciese a gas-
tos, que es el maior rencor que tiene el veguer con-
tra mí; y porque pondera el haverlos detenido en
que no sólo no abla la universidad de Belver, pero
da gracias de que no se les aian hecho xamás gas-
tos como lo haçía el veguer y su única pretensión es
que en la materia de servicio que les toquen a los
naturales de aquel país no se entrometa el veguer
ni otro que lleve salario ni costas; y ningún minis-
tro abló sobre esta materia ni me los pudieron pe-
dir porque jamás se tuvieron por presos ni lo estu-
vieron, como digo.

Y sobre todoa // s.n.v // esto puedo asegurar a vues-
tra señoría que viéndome ponderada la vida tan
individualmente de todo el tiempo de mi gobierno
por aquellos pocos que voluntariamente se an que-
rido mostrar mis enemigos, me persuade más jus-
tificación en mi obrar de la que por mi descon-
fiança tenía en él. Bien puede ser que en algo de lo
que refieren en este papel aya faltado, más aseguro
que no á sido por intención el executarlo de faltar
a lo que devo a vuestra señoría, como tan interesa-
do en el servicio de su magestad, y que puedo aña-
dir a esta verdad que lo que é procurado á sido el
maior alivio de los naturales, no sólo de Puigcer-
dán, sino de toda Serdaña, así en sus intereses sin
permitir padeciesen en esto por mí ni por ningun
súbdito mío, y en su quietud, consiguientemente,
no menos en la seguridad de sus haciendas, y últi-
mamente, no menos en lo principal de sus honras,
procurando antes el que conociesen todos la esti-
mación y confiança que yo hacia de aquellos natu-
rales, como se berificará en las órdenes que estable-
cí de nuevo de que se participase el nombre a todas
los centinelas que se probeían de los naturales en la
muralla y que a su coronel, el consul primero, se le
acatase como tal y se le tomaron el arma en todos
los cuerpos de guardia que ni uno ni otro se haçia.
Y también en más de mill escudos que ha creçido
de renta la villa en sus derechos que para que se
multiplicasen çedí de los que me tocavan y aun
huviera cedido todos los que me pertenecian de las
carnicerías de los soldados para que pagasen aun-
que no fuese más de un dinero en cada libra de
carne, porque todos la comiesen más varata; //s.n.r
//tambien en la llaneça y confiança con que yo vi-
vía andando solo a todas oras por la villa procu-
rando en común y en particular el alivio de todos,
como esperimentaron, y muy repetidamente, los
neçesitados y más pobres, que no sabían a otro a
donde acudir que a mí, quixás porque les defen-
día su raçón, y que no se atrevieran a negarsela te-
niéndome por testigo. Y de todo esto lo son todos los
de aquella villa y tierra y los que en ella an asisti-
do, aunque entren aquellos pocos que se an decla-
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rado contra mí, porque unos i otros, como es noto-
rio y vuestra señoría puede informar si gustare,
publican mi vigilancia, desinterés, cuidado y celo
en el maior servicio de Dios, del rey y de este Prin-
cipado, de que tendrá vuestra señoría prueva real
por el estilo que más pareciere y conbiniere a vues-
tra señoría, y no es pequeña de esto los dos memo-
riales que dio Francisco Fábrica, consul de Puicer-
dam, a su excelencia que berifican las cartas que
después é recivido de los más principales de aquella
villa cuias copias é puesto en manos de su mages-
tad y de su excelencia. Por estos fundamentos veo
no haver contravenido a las constituciones de este
Principado y que procedí teniendo probabilidad
en mi obrar; si en algún caso huviese controversión
sin probabilidad, estoy pronto a revocar lo que hu-
viere hecho reponiendo lo que fuere menester en su
pristino estado, // s.n.v // quedando cierto de vues-
tra señoría, en continuación de la merced hasta
ahora recivida, la conseguiré de nuevo, logrando
el que vuestra señoría me tenga por su verdadero y
observantísimo servidor y enteramente aficionado
de coraçón, para que me emplee en aquello que
fuere más de su agrado e interés de vuestra seño-
ría. Que Nuestro Señor prospere, guarde y conser-
ve. Barcelona, 21 de noviembre 1671. Besa la
mano de vuestra señoría su más fiel y gran serbi-
dor. El conde de Moncloba.

45/2v B

Dicha jo, Gerony Gomis, cotoner, bastaix del Ge-
neral, que als 23 de noembre 1671 é pasat en la
casa del General 12 pesades de ferro 50 sous, 5 di-
ners remalls grisos, 3 roxons que an pasat 35
quintàs y una roba y 12 lliures, lo qual ferro los
é·ntregat a dit dia a Cosmes Domena, manyà. Ge-
roni Gomis. Jo bax firmat confés tenir rebut la so-
bradita cantitat de trenta-sinch quintàs y una roba
ferro y dotsa lliuras, dich 35 quintàs, 1 roba, 12
lliures. Rebut de mà del senyor don Francisco Vila,
regent los comtas de la casa de la Diputasió, y per
éser axís la veritat, fas fer la prasent, rebuda de mà
agena y firmat de mà mia en Barselona, a 24 de no-
vembra 1671. Cosme Domènech, manyà. Valen a
6 lliures lo quintar, 212 lliures, 3 sous, 10 diners.

59/1r B

Moltb il·lustre senyor. Lo noble don Joseph Gal-
ceran de Pinós a vostra senyoria diu y representa
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com en la estracció dels censals dels acrehedors
censalistas del General que havian condonat las
pensions se’ls restaven a dèurer, feta per los se-
nyor deputats predessesors de vostra senyoria als
13 de abril proppassat 1671, sortejà y isqué en
sort en aquells 24 censals que en differents ter-
minis quiscun any rebia sobra dit censal y com
de aquells, los dos, ço és, lo un pensió 121 sous,
10 diners pagadora al primer de juny, y lo altre
pensió 125 sous pagadora als 29 de octubre, fo-
ran y posehí lo noble don Ramon de Torrellas,
lo qual segons la relació de vostra senyoria feta
per lo magnífich racional de la present casa, diu
resta a dèurer a dit General la quantitat de 1461
lliures, 25 sous, 7 diners; ço és, 994lliures, 7 di-
ners, 10 sous per resta de sa part tocant a pagar
per rahó de la fiansa tenia feta a Francesch Joan
de Tamarit, arrendador de dita bolla de Tarra-
gona, trienni 1582, los quals dos censals axí ma-
teix foran y posseí Francesc de Santcliment, lo
qual segons dita relació de dit racional diu resta
a dèurar a dit General la quantitat de 11 lliures,
10 sous, 8 diners per restar de sa part tocant a
pagar per rahó de la fiansa tenia feta a Jordi Bo-
net de Marimon, receptor eo sobrecullidor de
dit General de la col·lecta de ponent en lo any
1521, que juntas ditas tres partidas prenen sum-
ma de 1473 lliures, 6 diners, 3 sous, las quals
1473 lliures, 6 sous, 3 diners, és estat vostra se-
nyoria servit instar a dit don Joseph Galceran de
Pinós revoltas a dit General de aquellas 11375
lliures, 19 sous, 9 diners en té giradas en son
nom en la taula dels cambis o comuns depòsits
de la present ciutat a solta del scrivà major de la
present casa per los preus, lluitions y quitaments
de dits 24 censals, a fi y effecte que aquellas ser-
vescan per la total solta y satisfactió del que dits
de Torrellas y Francesch de Santcliment restan
//s.n.v //a dèurar per rahó de ditas fiansas tenian
fetas a dits Oliver, Tamarit y Marimon; y com
dit de Pinós no·s trobe possehir altra cosa obli-
gada a dits tres dèbits més que la volta de dits
dos censals, que los dos junts importan 352 lliu-
res, 7 sous y 5 diners, que és la quantitat dit de
Pinós té girada en dita taula per lo preu de
aquells; y no sia just que revoltant dit don Jo-
seph Galceran de Pinós a vostra senyoria los
preus capitals de dits dos censals, que és lo que
se troba obligat a dits dèbits, se li fassan ni pose
embargo a las restants quantitats líquidas té po-
sades; offerint dit don Joseph revoltar a vostra
senyoria, de una part, ditas 352 lliures, 7 sous, 9
diners, que són los preus de dits dos censals obli-
gats, de altra part, 1424 lliures, que com dita re-
lació de dit racional consta restar a dèurer diffe-
rents persones en dita relació mensionades, las
quals possehiren part de dits 24 censals; y de al-
tra part, 112 lliures, 3 sous, que per error li foran
giradas de més ab dita partida; ço és, 12 lliures
del preu del censal pensió 206 sous pagador al
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primer de juny, per lo qual censal li foran giradas
220 lliures no essent lo preu de aquell més que
208 lliures, y las restants 100 lliures, 3 sous del
preu del censal pensió 453 sous, 6 diners, paga-
dor als 7 de decembra, per lo qual censal li foran
giradas 600 lliures y no tocar a dit don Joseph
per rahó de dit censal més que 499 lliures, 12
sous com las restants 100 lliuras, 3 sous tocan y
espectan als hereus y successors de mossèn Car-
los de Llupià, donzell en Barcelona y vila de Per-
pinyà domiciliat, com apar ab lo capbreu de la
present casa del mes de decembra, foli 411, que
juntas ditas quantitats offerexen revoltar dit de
Pinós prenent suma de 1888 lliures, 10 sous, 5
diners. Per so y altrament, dit don Joseph de
Galceran de Pinós a vostra senyoria supplica sia
son servey admètrar-li dita offerta de revolta de
ditas 1888 lliures, 10 sous, 5 diners, per las cau-
sas y rahons ditas, que ademés és de justícia dit
supplicant y o tindrà a singular gràcia y favor de
la mà de vostra senyoria; offerint axí matex dit
don Joseph Galceran de Pinós girar de la //s.n.r
// restant quantitat líquida li resta en dita taula
dels preus dels restants censals, 475 lliures, 15
sous, 1 diner dels hereus y successors del quòn-
dam Miquel Teixidor, ciutedà honrat de Barce-
lona, en paga y satisfació de consemblans li’n te-
nia fet consigna sobra las pensions de dits 24
censals y de las pensions que trau vingudas a seva
mà en lo any 163, com de dita consignació cons-
ta en poder del quòndam reverent Rafel Bonas-
tra, prenotari dels capbreus de la present casa, als
13 de fabrer 1662. De las quals pensions, junt
ab las demés se restaven a deura per rahó de dits
24 censals, ne féu condonació dit don Joseph en
favor de dit General. Altissimus,et cetrea. Molins.

Oblata XVI januarii MDCLXXII in consistorio. Et
domini deputati intervenientibus dominis audi-
toribus computorum comiserunt predicta mages-
tatis assessoribus Generalis , qui super supplicatis
relationem fatiant in scriptis. Johannes Argila,
scriva majoris Generalis Cathalonie.

Recepta die et ano sit admissa oblata in presenti
supplicatione facta per illustrisimum et nobilem
don Josephum Galcerandum de Pinos si et in
quantum facit per procuratoris fiscalis generalis
suis juribus semper salvis. Montserrat, assessor.
Areny, assessor.

63/1r A

Exel·lentíssima senyor. En dias passats fou servit
vostra excel·lència fer unes crides en la present

ciutat contenint en elles que attenent la necessi-
tat que per falta de aygua se amanasaba de faltar
lo blat necessari per al víurer dels provincials, y
volent suvbenir a què no patissen esterilitats de
fam, manà vostra excel·lència que ninguna per-
sona se atrevís tràurer del present Principat
grans alguns necessaris per al sustento dels na-
turals ab les penes en ditas crides sentensiades,
tot lo qual nasqué del noble y piadós pit de vos-
tra excel·lència com ha pare universal de tot est
Principat, del que donam a vostra excel·lència
infinites gràcies. Y com en lo present estat, Déu,
Nostre senyor, per sa infinita missericòrdia se·s
apiedat de nosaltres donant-nos abundància de
aygua, ab què se espera de la divina clemència
felís annyada, y així, sessar los motius que mo-
gueren lo ànimo de vostra excel·lència a fer di-
tes crides, y per altra part, considerant la
abundància de grans que·s troben buy en lo
present Principat y la pobresa de diner ab què se
troben molts que tenen blat per a vendre per a
poder acudir a los deutes y censals y per rahó de
dita prohibició no poder beneficiar los propis
grans que tenen per a vendre, conforma molts
de ells nos han representat movent-nos a com-
pació, y desitjant summament aconsolar a tots y
lo bé y utilitat dels provincials, supliquem per
ço humilment a vostra excel·lència sia de son
servey tollerar que los provincials y habitants en
lo present puguen tràurer de Cathalunya los
grans los apareixera sens que los empedesca les
dites crides, gaudint del líbero commers con an-
tes teniana, lo que esperan //s.n.v // de la liberal
mà de vostra excel·lència aconsolarà així mateix
ab esta gràcia tot lo Principatb, lo que serà per
nosaltres de particular estimacióc.

63/2r B

Moltd il·lustre senyor. La Comuna de les Uni-
versitat del Camp y archabisbat de Tarragona
en lo temps que dura la guerra en lo Principat
entre sý ajustaven o plegaven cerca de 500 lliu-
res, poc més ho menos, las quals donavan gra-
ciosament al governador de la plassa de dita ciu-
tat. Ab pretexto de què lo·y donaven per la
llenya que gastava, després enssà també conti-
nuàvem en donar-li axí mateix grasiosament
dita quantitat. Y com de la libaralitat que en axò
ha exercit dita Comuna, ne resultia que dit go-
vernador, en lloc de estimació, ne abusa, perquè
lo que era de mera liberalitat y gràcia, vol ara
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exigir ab rigor y violènsia, de tal manera que no
donant-li ditas universitats la sobredita quanti-
tat, per no poder abastar sos béns a acudir a la
forssosa satisfacsió, axí dels molts mals y càr-
rechs ordinaris com altres que són inescusables
de contribucions, alotjaments, etcètera, dit go-
vernador fa embargar las cavalcaduras dels par-
ticulars de ditas universitats retenint-se-las fins
que ly paguen tot lo que ell vol, ab escusa de la
llenya, a més de què no té prou bastantament
de la que se dona de cada càrrega axí com entra
per lo portal, lo que és manifesta vexasió, dan-
yós gravamen y oppressió que infereix dit go-
vernador als singulars y universitats de dita Co-
muna, y passa ab tant excés que no estant
content del que antes ditas universitats ly dona-
van sens tenir-hi alguna obligació, sinó gracio-
sament com està dit, procehint de absoluta y ex
abrupto los fa despedir manaments pretexto de
dita llenya, y per cantitats encara un ters majors
que no de antes, lo qual no se ly deu permètrer,
perquè ditas universitats ya pagan y gastan en
allò que deuen gastar, tenint quiscuna sos alot-
jaments y acudint a las contribucions que se li
offerexan ab tot lo que·ls és possible y ab tota
puntualitat y bona voluntat com a bons y lleals
vassalls de sa magestat, Déu lo guarde. En tant
que no obtenint que la reyna nostra senyora los
féu mercè de què sy en alguna ocasió se offeria
lo aver de guarnir la plassa de Tarragona acudis-
sen ells ab gent a la guarnició de aquella, los
feye libres y exempts de alotjaments, y vingué lo
cas en lo any 1668 que dita plassa se // 63/2v //
agué de guarnir de soldats y per dit effecte en-
viaren ditas universitats molta gent, y en parti-
cular la villa de Valls y de Reus ab sos capitans y
alféres y demés officials, tots pagats a gastos de
ditas universitats, ab tot no an volgut ussar de
dita gràcia y mercè, sinó continuar lo contribuir
y servir sempre tots los alotjaments se han offe-
rit, com son major logro no sia altra que acudir
a tot lo que·s degue obrar en servei de sa mages-
tat; axí que y en attenció del que se ha reffrerit,
y vent-se com, clarament se veu, que la preten-
sió de dit governador és molt injusta y voler allí
per sa privada utilitat y sols son propi interès so-
brepechar ditas universitat en la pretesa exacció
de cosa a què no estan obligats, an de ésser des-
lliurats de dits excessos per gastos tan volunta-
ris, majorment, conforme està dit, acudint ab lo
bon affecte, lealtad y puntualitat que sempre an
acudit y cumplert y accudir y cumplir offereixen
a tot lo que en servei de sa magestat deguen fer
y cumplir. Per lo que, y altrament, desitjant dita
Comuna obviar ditas vexasions y oppressions,
per no ésser humanament possible a las univer-
sitats de aquella lo poder suportar eixos gastos
per ocasió que la major part dels particulars és
gent pobra; supplicant a vostra senyoria sie de
son servei representar a sa excel·lència tant justi-
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ficadas queixas perquè mane provehir de remey
necessari en què lo governador de dita plassa de
Tarragona cesse de semblants pretensions y no
vexe ni moleste més a dita Comuna ni singulars
de las universitats de aquella per ocasió de la
pretesa exacsió de ditas indebidas quantitats,
implorant lo offici de vostra senyoria, etcètera.
Altissimus, et cetera. De Cancer.

Montserrat, assessor.

63/3r C

Molta il·lustre senyor. Per capítols de cort està
disposat que lo receptor dels fraus y fogatjes del
General de Cathalunya tingue obligació lo me-
nos dos vegadas cada mes de anar a regonéixer
aquelles casas en las quals se pot presumir se co-
met algun frau a la Generalitat, prenenet un offi-
cial real perquè ly fassa asistènsia; y com lo dit of-
ficial, com és just, dega ésser pagat de son salari o
dietas, y estas agen acostumat y acostuman pagar
los arrendadors de la bolla de la col·lecta de la
present ciutat, los quals volem, e o lo sobreestant
que dits arrendadors tenen en lo General, que no
se fassen ditas regonexensas sens primer tenir
llicènsia o donar-ne notícia al dit sobrestant, sens
que altrament vullen pagar las dietas a officials
que asisteix, del que resultan molts inconve-
nients en notable dany de vostra senyoria y de la
Generalitat; et signanter que sy al dit sobrestant
ly apar o te conveniènsia en què no vagen a re-
gonèixer, està en sa mà com o diga, altrament
que no pagarà las dietas altre que avent-se de do-
nar eixa notísia, ya se té temps sobrat per estar
avisats dits forssan fraudants; per lo que, y altra-
ment y per evitar dits danys, supplica sie ordenat
que lo dit receptor dels fraus puga anar a fer las
regonexenssas independentment dels arrenda-
dors y sobrestant, tenint axí mateix obligació
aquell de pagar las dietas al algutxir deb la Gene-
ralitat que asisteixc. Lo offici, etcètera. Altissi-
mus, et cetera. De Cancer. Abilis Campderros.

Oblata XVII junii MDCLXXI in consistorio, et cete-
ra. Et domini deputatis intervenientibus dominis
auditoribus computorum comisserunt predicta
magistratis assessoribus Genenralis Cathalonie
qui super suplicatis debire provideant et justi-
ciam administrent. Johannes Argila, scriva ma-
joris Generalis Cathalonie.
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83/2r C

Certificoa y fas fe, yo, lo doctor infrascrit, com
la malatia del doctor Dionís Magarola, procura-
dor fiscal del General de Catalunya, de la qual
fiu relació al molt il·lustre consistori dels se-
nyors deputats a 24 de desembre proppassat; ha
continuat fins a 20 de febrer pròxim passat y de
present no·s troba apte per a exercir son offici
per ocasió de estar ara novament per a fer-se re-
meys, los quals per la inclemència y mala dispo-
sició del temps se han hagut de diferir fins ara, y
axís ho firmo vuy, a 12 de mars de 1672. Lo
doctor Joan Alòs.

s.n.r A

Certificob y fas fe, yo, lo doctor infrascrit, com
la malaltia de don Pere Joan Nen, receptor dels
salaris menors se reban en la casa de la Diputa-
sió del General de Catalunya, de la qual fiu rela-
ció al molt il·lustre consistori dels senyors dipu-
tats a 9 de fabrer 1672, ha continuat fins a 4 de
mars del dit any; y axí ho firmo vuy, a 12 de
mars 1672. Lo doctor Joseph Bas.

86/1r B Diec 22 martii, 1672. Supplicació presentada
al senyor virrey.

Noverint universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo secun-
do, die vero vigesima secunda mensis martii inti-
tulata presente et ad haec vocato ad instanciam
Petri Cardona, utriusque juris doctoris, deser-
vientis offitio sindici Generalis Cathalonia pro
domno Miccaelled de Masdovellas de licencia do-
minorum deputatorum dicti Generalis, me, Jo-
annes Argila, cive honorato Barcinone, secreta-
rio et scriba majore dicti Generalis, et mandato
infrascripti excellentissimi domini locumtenentis
Generalis interessente Antonio Reart, domicello
locumtenente protonotarii presentis principatus
Cathalonia regii que mandati scriba, Barcinone
populato, simul stipulantibus et in solidum clau-
dentibus et presentibus pro testibus Josepho Blanch
altero ex virgariis consistorii dominorum depu-
tatorum, et Hiacinto Morato, tapicerio, civibus
Barcinone, ad tota vocatis specialiter et assump-
tis, dictus Petrus Cardona dicto nomine constitu-

tus personaliter ante presentiam excellentissimi
domini ducis de Sessa et Baena comitis, marchio-
nis de Tabara, et cetera, pro sacra, catholica et
regia magestate locumtenentis et capitanei gene-
ralis in presenti principatu Cathalonia et comi-
tatibus Rosilionis et Ceritanie, existentis perso-
naliter in suo palatio scito in presenti civitate
Barcinone venia prius obtenta sua excellentia
illis quibus decet respectu et reverentia, obtulit et
presentavit eidem excellentissimo domino locum-
tenenti generali ac per me, dictum et infrascrip-
tum notarium, secretarium et scribam majorem,
legi publice petiit, instavit et requisivit quandam
in scriptis papiri supplicationis scedulam thenoris
huiusmodi: «Excel·lentíssim senyor. A notícia
dels deputats del General del present principat
de Cathalunya ha previngut que de orde de vos-
tra excel·lència lo veguer de Barcelona, veguer
de // 86/1v // Vilafranca de Panadès», et cetera.
Quaquidem papiri supplicationis scedula, sicut
predicitur, oblata et presentata et a dicto exce-
llentissimo domino locumtenente generali habita,
ut dixit, pro sibi lecta et publicata copiaque illius
cum originali comprobata eidem excellentissimo
domino locumtenente generali tradita et liberata
illico sua excellencia verbo respondendo dixit:
«que la vería con mucho gusto y que se reservavaa

el tiempo de la constitución para responder». De
quibus ita peractis et gestis atque secutis, dictus
Petrus Cardona, dicto nomine, petiit et requisi-
vit sibi ac dictis dominis deputatis fieri et tradi
unum et plura publicum et publica instrumenta
per me, dictum et infrascriptum notarium secre-
tarium et scribam majorem dicti generalis, et
dictus excellentissimus dominus locumtenens Ge-
neralis mandavit dicto Anthonio Reart, scribe
mandati de predictis confisceret et sibi traderet
instrumentum. Que fuerunt acta Barcinone sub
anno die, mense et loco predictis, presente et inter-
veniente mandato dicti excellentissimo domini
locumtenentis dicto Anthonio Reart presente que
et ad hec vocato atque rogato me, dicto Joanne
Argila supra memorato pro parte et ad instan-
tiam dicti sindici dicti Generalis simul stipulan-
tibus et insolidum claudentibus, et presentibus
testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et
assumptis prout superius continetur.

86/4r C. Requestab al veguer de Barcelona, a 22 de
mars, 1672

Noverint universi quod anno a Nativitate Do-
mini milesimo sexcentesimo septuagesimo secun-
do, die vero martis vigesima secunda martii inti-
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tulata presente et ad hec vocato atque rogato me,
Joanner Argila, civi honorato Barcinone secreta-
rioque et scriba majore Generalis huius Cathalo-
nia principatus infrascripto, et presentibus pro
testibus Josepho Blanch, altero ex virgariis domus
Deputationis dicti Generalis, et Hiecinto Mora-
to, tapicerio, Barcinone civibus, ad infrascripta
vocatis specialiter et assumptis. Magnificus Pe-
trus Cardona, utriusque juris doctor, civis Barci-
none, tanquam deserviens de lisencia admodum
illustrum dominorum deputatorum et audito-
rum computorum dicti Generalis Cathalonia of-
fitium sindici dicti Generalis pro domno Miccae-
llea de Masdovellas, dicto nomine, constitutus
personaliter in domibus Josephi Baillo et Reguer,
regentis vicariam Barcinone, citis in presenti ci-
vitate Barcinone, in platea Sancte Anne, devant
lo abaurador de la font de dita plaça, obtulit et
presentavit eidem et seu per me, dictum infras-
criptum notarium, secretarium et scribam majo-
rem praedictum, presentari et publice legi petiit,
requisivit et fecit quandam in scriptis papiri re-
quisitionis sedulam thenoris huyusmodi: «Molt
bé sap y ignorar no pot vostra mercè, senyor Jo-
seph Baillo y Reguer, regent la vegaria de Bar-
celona», et cetera. Quaquidem papiri requisitio-
nis sedula, sicut predicitur, oblata, presentata et
a dicto Josepho Baillo y Reguer habita pro lecta et
publicata copiaque illius cum originali compro-
bata eidem tradita et liberata illico dictus Jose-
phus Baillo et Reguer verbo respondendo dixit
«que se aturava lo temps de la constitució per a
respòndrer». De quibus omnibus et singulis, sicut
predicitur, actis, dictis, gestis et secutis dictus
magnificus Petrus Cardona dicto nomine petiit
et requisivit publicum confici instrumentum sibi
que dicto nomine seu dictis dominis deputatis ac
aliis cuya intercit dari et tradi per me, dictum et
infrascriptum notarium secretariumque et scri-
bam predictum. Que fuerunt acta Barcinone //
86/4v // sub anno, die, mense et loco predictis, pre-
sente me, dicto et infrascripto notario secretario-
que et scriba supra memorato, et presentibus
etiam testibus ad premissa vocatis specialiter et
asumptis, ut superius continetur.

86/5r Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè, se-
nyor Joseph Bayllo y Reguer, regent la vegueria
de Barcelona, com per orde de sa excel·lència,
segons se diu, als 26 de setembre del any prò-
xim passat de 1671 en la botiga de Joan Soler,
revenador de la ciutat, la qual té en lo carrer de
las Benlligadas, la qual tenia llogada a don Fran-
cisco Montserrat y Vives, Pere Xarquell, Pere
Berenguer y Saldoni Costa, mesuradors de la
plaça de la present ciutat, feren relació mitjen-
nsant jurament, lo qual prestaren en mà de vostra
mercè, com havia mesurat en presència de nota-
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ri y testimonis en dita botiga cent quarteras ordi
copejadas, les quals se’n aportaren differents
personas en una botiga dels assentistas de dit
any 1671. Y axí mateix, als 27 de dits mes y any
se’n aportaren differents personas per orde de
vostra mercè cent y vint-y-tres quarteras y un
quartà civada copejadas de dita botiga després
de haver-las mesuradas Pere Xarpell y Celdoni
Costa, mesuradors de dita botiga de dit Joan
Soler, les quals eran de dit don Francisco Mont-
serrat, y aquella aportaren en la botiga de Pau
Feu, altre dels assentistas. Semblantment, dit
die de 27 de setembre de dit any, Pere Marsans
y Francesch Sardanyons, mesuradors de la plaça
de Barcelona, feren relació mitjensant jurament
en mà y poder de vostra mercè prestat, com dit
die havian mesurat en casa de Joan de la Rea
tres-centas sexanta-quatre quarteras de ordi co-
pejadas, y de altre part, cent vint-y-quatre quar-
teras y sinch cortans civada, axí mateix copeja-
das ferro cubert, la qual era de dit don Francisco
Montserrat, y foren aportats dits grans en la bo-
tiga de dit Pau Feu, assentista. De altra part, dit
die per Pere Barenguer y Pau Tusset, mesura-
dors, fou feta relació mitjensant jurament en
poder de vostra mercè, com havian mesurat en
la botiga de dit Joan Soler, la qual tenia arren-
dada dit Francisco Montserrat y Vives, set-cen-
tes quaranta quarteras ordi ferro cubert les
quals eran propis de dit don Francisco Montser-
rat, les quals semblantment foren aportadas en
la dita botiga de dit Pau Feu. Axí mateix , als 30
de setembre del mateix any, en lo mas o torra de
Bellafilla, Pere Berenguer // 86/5v // y Jaume
Sunyer, mesuradors, feren relatió haver mesurat
dos-centas y nou quarteras y sis cortans ordi; y
axí mateix feren relatió mitjensant jurament en
mà y poder de vostra mercè prestat, que en la
casa o torra del convent de Nostra Senyora de la
Mercè, cerca de la torra de Bellafilla, havian me-
surades setanta-y-sis quarteras ordi, los quals
grans foren entregats als assentistas de dit any
1671, essent pòpis de dit don Francisco Mont-
serrat. Y axí mateix, en lo lloch de Viladecans y
Castelldefels, de unas sitjas foren mesuradas
vuyt-centas quaranta-una quarteras de ordi; y
de altra part quatre-centas quaranta-sinch quar-
teras de sivada copejadas ferro cubert en casa de
Pau Hugó, habitant en lo Hospitalet, foren me-
suradas set-centes setanta corteras ordi y sivada,
tots los quals grans eran propis de dit Francisco
Montserrat y Vives, y per orde de vostra mercè
foren entregats als factors de don Joan Guinart,
Pau Feu y altres asentistas de dit any 1671, los
quals prenen suma de 3793 quarteras entre ordi
y sivada. Y com per generals constitucions de
Catalunya, y en particular per las constitucions
4 y 5 del títol «De violències y restitutió de des-
pullats» y altres aplicables, se disposa que Nós
ni officials nostres no despullen algú o alguns de
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qualsevol condició sian sens conexensa de causa
de la possessió o quasi de aquellas cosas que te-
nen y possehexen, y en cas fossen despullats,
fossen restituhits íntegrament; y per la apre-
henstió y entrega per vostra mercè feta de dits
propis de don Francisco Montserrat y Vives
sens conexensa de causa ni ésser estat citat ni
ohyt dit don Francisco, és estat despullat de la
possessió de aquells, y conseqüentment, en dita
aprehentió se hage contrafet a ditas constitu-
cions 4 y 5 del títol «De violència y restitució de
despullats» y a la constitució 11, títol «De ob-
servar constitucions» que prohibeix semblants
fets. Per ço, lo síndich del General de Catalunya
a vostra mercè requereix e interpel·la per obser-
vança de ditas generals constitucions revoque
ditas aprehensions reintegrant a dit don Fran-
cisco en la possessió dels grans li foren appresos,
altrament protesta de procehir per las penas im-
posadas contra los viladors de las // 86/6r // ge-
nerals constitucions y a tot lo lícit y permès. Re-
quirens notarium, et cetera.

87/1r D

Certificha y fas fe lo doctor infrascrit, com la
malaltia de Joseph Cortès, veguer del consistori
dels senyors deputats, de la qual fiu relactió a 5
del corrent mes de mars, ha continuat fins a 22
de dit mes de mars inclusive. Y axí ho firmo de
mà meva. En Barcelona, a 22 de mars 1672.

87/2r E. Requestab al veguer de Vich, a 24 de mars,
1672.

Noverint universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo secun-
do, die vero jovis vigesima quarta mensis martii,
intitulata presente et ad hec vocato adque rogato
me, Joanne Argila, civi honorato Barcinone se-
cretarioque et scriba majore Generalis principa-
tus Cathalonia infrascripto, et presentibus pro
testibus Josepho Blanch et Josepho Cortes, virgariis
dominorum deputatorum dicti Generalis, ad in-
frascripta vocatis spetialiter et asumptis, magni-
ficus Petrus Cardona, utriusque juris doctor, ci-
vis Barcinone, tanquam deserviens de licentia
dictorum dominorum deputatorum et audito-
rum computorum dicti Generalis offitium sindi-
ci dicti Generalis pro domno Micaellec de Masdo-

vellas, dicto nomine, constitus personaliter in pre-
senti domu Deputationis et in aula dicta [dels
Reys], ubi reperiebat Antonius Fontanellas, re-
gens vicariam Ausae, obtulit et presentavit eidem
et seu per me, dictum et infrascriptum notarium,
secretarium et scribam majorem predictum, pre-
sentari ac publice legi petiit, requisivit et fecit
quandam in scriptis papiri requisitionis sadulam
thenoris huyusmodi: «Molt bé sap y ingnorar no
pot vostra mercè, senyor Anton Fontanellas, re-
gent la vegueria de Vic», et cetera. Quaquidem
papiri requisitionis sedula, sicut predicitur, obla-
ta, presentata et a dicto Antonio Fontanellas ha-
bita pro lecta et publicata copiaque illius cum
originali comprobata et liberata illico dictus An-
tonius Fontanellas verbo respondendo dixit: «Que
se aturava lo temps de la constitució per a
respòndrer». De quibus omnibus et singulis, sic,
ut predicitur, actis, dictis, gestis et secutis dictus
magnificus Petrus Cardona dicto nomine petiit
et requisivit publicum confici instrumentum sibi
que dicto nomine seu dictis dominis deputatis ac
aliis curia intersit dari et tradi per me, dictum et
infrascritum notarium secretariumque et scri-
bam predictum. Que fuerunt acta Barcinone sub
anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto et infrascripto notario secretarioque et scri-
ba supra memorato, et presentibus etiam testibus
ad premissa vocatis specialiter et assumptis ut su-
perius continetur.

87/3r Molt bé sap y ignorar no pot, senyor Anthon
Fontanelles, regent la vegueria de Vich, com
per orde de sa excel·lència, segons se diu, en lo
mes de octubre en jornada de 21 pròxim passat
manà a Joseph Puig-robí y a Jaume Comamala,
ciutadans de dita ciutat, donassen y entregassen
a Joseph Perer, parayre de dita ciutat, com ha
factor de don Joan Guinart viut-sentes y sin-
quanta quarteres y sis quartans de ordi de una
part, los quals eran de don Francisco de Mont-
serrat y Vives, y aquellas féu entragar, com de
fet se entregaren; y axí mateix, als 16 de noem-
bre proppassat manà a Joan Rossell, sastre y cal-
ceter de la vila de Centelles, entregàs al dit Parer
300 quarteres de civada, y axí mateix, a dit dia
manà a Saguimun Costa, pagès de la parròchia
de Santa Maria, entregàs a dit Parer trenta-una
quartera de sivada, com en effecte les entregà; y
axí mateix, a 17 de dit mes manà vostra mercè a
Gaspar Camprodon, negociant de Sant Feliu de
Torallò, en dita vegueria entregàs sent quarte-
res de sivada que tenia venudes a Joseph Puig-
robí per compte de dit don Francisco de Mont-
serrat, les quals féu vostra mercè entregar a dit
Parer com ha factor de dit don Joan Guinart,
que totes juntes summen mil quatre-centes
quaranta-una quartera; és a saber, vuit-centes y
sinquanta de ordi y sinch-centes noranta-una si-
vada, tots los quals grans eran propis de dit don
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Francisco Montserrat y Vives, y aquells per orde
de vostra mercè foren entregats al dit Parer, fac-
tor del dit don Joan Guinart, sens cognició de
causa ni ser citat ni oït dit don Francisco de
Montserrat. Y com per generals constitucions
de Cathalunya, y en particular per la constitució
4 y 5 del títol «De violència y restitució de des-
pullats» y altres aplicables, se disposa que Nós
ni officials nostres no despullen algú o alguns de
qualsevol condició que sien sens cognició de
causa de la possessió o quasi de aquelles coses
que tenen y posseeixen, y en cas fossen despu-
llats, sien restituïts íntegrament, y per //87/3v //
la aprehenció y orde de vostra mercè y entrega
feta de dits grans propis de don Francisco
Montserrat y Vives sens cognesensa de causa ni
estat citat ni oït dit don Francisco, és estat des-
pullat de la possessió de aquells, y per conse-
güent, en dita aprehensió se age contrafet dites
constitucions 4 y 5 del títol «De violències y
restitució de despullats» y el títol «De observar
constitucions» que prohibeix semblants fets;
per ço, lo síndich del General de Cathalunya a
vostra mercè requereix e interpel·la per a obser-
vació de dites generals constitucions, revocá di-
tes aprensions y reintegre a dit don Francisco en
la possessió dels grans li són estats apressos, al-
trament protesta de prosehir contra vostra
mercè per les penes imposades a los violadors de
les generals constitucions y a tot lo lícit y
permès de protestar. Requirens notarium, et ce-
tera.

90/1r G. Diea 28 martii, 1672. Segona requesta del
veguer de Barcelona.

Noverint universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo secun-
do, die vero lune vigesima octava mensis martii
intitulata presente et ad hec vocato atque rogato
me, Joanne Argila, civi honorato Barcinone se-
cretarioque et scriba majore Generalis huyus
Cathalonia principatus infrascripto, et presenti-
bus pro testibus Josepho Sauleda et Michaelle Sau-
leda, grammatice studentes, civibus Vicensibus,
Barcinone residentibus, ad infrascripta vocatis
specialiter et assumptis, magnificus Petrus Car-
dona, utriusque juris doctor, civis Barcinone,
tanquam deserviens de licencia admodum illus-
trium dominorum deputatorum et auditorum
computorum dicti Generalis Cathalonia offi-
tium sindici dicti Generalis pro domno
Miccaelleb de Masdovellas, dicto nomine, consti-
tutus personaliter in domibus Josephi Baillo et
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Reguer, regentis viccariam Barcinone, citis in
presenti civitate Barcinone, in platea Sancte
Anne, devant lo abaurador de la font de dita
plaça, obtulit et presentavit eidem seu per me, dic-
tum infascriptum notarium, secretarium et scri-
bam majorem predictum, presentari ac publice
legi petiit, requisivit et fecit quandam in scriptis
papiri requisitionis scedulam thenoris huyusmo-
di: «Molt bé sap y ignorar no pot, Don Joseph
Baillo y Reguer, regent la vegueria de Barcelo-
na», et cetera. Qua quidem papiri requisitionis
scedula, sicut predicitur, oblata, presentata et a
dicto Josepho Baillo et Reguer habita pro lecta et
publicata copiaque illius cum originali compro-
bata, eidem tradita et liberata illico dictus Jose-
phus Baillo et Reguer verbo respondendo dixit:
«Que lo que haviae obrat ere estat per orde del
excel·lentíssim senyor virrey». De quibus omni-
bus et singulis sicut predicitur, actis, dictis, gestis
et secutis dictus magnificus Petrus Cardona dicto
nomine // 90/1r // petiit et requisivit publicum
confici instrumentum sibi que dicto nomine seu
dictis dominis deputatis ac aliis cuya intersit
dari et tradi per me, dictum et infrascriptum no-
tarium secretariumque et scribam predictum.
Que fuerunt acta Barcinone sub anno, diae,
mense et loco predictis, presente me, dicto et in-
frascripto notario secretarioque et scriba supra
memorato, et presentibus etiam testibus ad pre-
missa vocatis specialiter et assumptis ut superius
continetur.

90/2r Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè, se-
nyor Joseph Bayllo y Reguer, regent la vegueria
de Barcelona, com per orde de sa excel·lència,
segons se diu, als 26 de setembre del any prò-
xim passat de 1671 en la botiga de Joan Soler,
revenador de la ciutat, la qual té en lo carrer de
las Benlligadas, la qual tenia llogada a don Fran-
cisco Montserrat y Vives, Pere Xarquell, Pere
Berenguer y Saldoni Costa, mesuradors de la
plaça de la present ciutat, feren relació mitjen-
nsant jurament, lo qual prestaren en mà de vos-
tra mercè, com havia mesurat en presència de
notari y testimonis en dita botiga cent quarteras
ordi copejadeas, les quals se’n aportaren diffe-
rents personas en una botiga dels assentistas de
dit any 1671. Y axí mateix, als 27 de dits mes y
any se’n aportaren differents personas per orde
de vostra mercè cent y vint-y-tres quarteras y un
quartà civada copejadas de dita botiga després
de haver-las mesuradas Pere Xarpell y Celdoni
Costa, mesuradors de dita botiga de dit Joan
Soler, les quals eran de dit don Francisco Mont-
serrat, y aquella aportaren en la botiga de Pau
Feu, altre dels assentistas. Semblantment, dit
die de 27 de setembre de dit any, Pere Marsans
y Francesch Sardanyons, mesuradors de la plaça
de Barcelona, feren relatió mitjensant jurament
en mà y poder de vostra mercè prestat, com dit
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die havian mesurat en casa de Joan de la Rea
364 quarteras de ordi copejadas, y de altre part,
124 quarteras y sinch cortans civada, axí mateix
copejadas ferro cubert, la qual era de dit don
Francisco Montserrat, y foren aportats dits
grans en la botiga de dit Pau Feu, assentista. De
altra part, dit die per Pere Barenguer y Pau Tus-
set, mesuradors, fou feta relatió mitjensant jura-
ment en poder de vostra mercè, com havian
mesurat en la botiga de dit Joan Soler, la qual
tenia arrendada dit Francisco Montserrat y Vi-
ves, set-centes quaranta quarteras ordi ferro cu-
bert les quals eran propis de dit don Francisco
Montserrat, les quals semblantment foren apor-
tadas en la dita botiga de dit Pau Feu. Axí ma-
teix, als 30 de setembre del mateix any en lo
mas o torra de Bellafilla, Pere Berenguer y Jau-
me Sunyer, mesuradors, feren relatió haver me-
surat 209 quarteras, 6 cortans ordi; y axí mateix
feren relació mitjensant jurament // 90/2v // en
mà y poder de vostra mercè prestat, que en la
casa o torra del convent de Nostre Senyora de la
Mercè, cerca de la torra de Bellafilla, havian me-
surades setanta-y-sis quarteras ordi, los quals
grans foren entregats als assentistas de dit any
1671, essent propis de dit don Francisco Mont-
serrat. Yaxí mateix, en lo lloch de Viladecans y
Castelldefels de unas sitjas foren mesuradas
vuyt-centas quaranta-una quarteras de ordi, y
de altra part, quatre-centas quaranta sinch quar-
teras de sivada copejadas ferro cubert; en casa
de Pau Hugó, habitant en lo Hospitalet, foren
mesuradas set-centes setanta corteras ordi y si-
vada, tots los quals grans eran propis de dit
Francisco Montserrat y Vives, y per orde de vos-
tra mercè foren entregats als factors de don
Joan Guinart, Pau Feu y altres asentistas de dit
any 1671, los quals prenen suma de 3793 quar-
teras entre ordi y sivada. Y com per generals
constitucions de Catalunya, y en particular per
las constitucions 4 y 5 del títol «De violències y
restitució de despullats» y altres aplicables, se
disposa que Nós ni officials nostres no despu-
llen algú o alguns de qualsevol condició sian
sens conexensa de causa de la possessió o quasi
de aquellas cosas que tenen y possehexen, y en
cas fossen despullats, fossen restituhits íntegra-
ment, y per la aprehensió y entrega per vostra
mercè feta de dits propis de don Francisco
Montserrat y Vives sens conexensa de causa ni
ésser estat citat ni ohyt dit don Francisco, és es-
tat despullat de la possessió de aquells, y conse-
qüentment, en dita aprehentió se hage contra-
fet a ditas constitucions 4 y 5 del títol «De
violència y restitució de despullats» y a la consti-
tució 11, títol «De observar constitucions» que
prohibeix semblants fets. Per ço, lo síndich del
General de Catalunya, per constituir a vostra
mercè en major mora y negligència, segona ve-
gada a vostra mercè lo requereix e interpel·la

per observança de ditas generals constitucions
revoque ditas aprehensions reintegrant a dit
don Francisco en la possessió dels grans li foren
appresos, altrament protesta de procehir per las
penas imposadas contra los viladors de las gene-
rals constitucions y a tot lo lícit y permès. Re-
quirens notarium, et cetera.

90/3r H. Diea 28 martii, 1672. Segona requesta al ve-
guer de Vich.

Noverint universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo secun-
do, die vero lune vigesima octava mensis martii
intitulata presente et ad hec vocato atque rogato
me, Joanne Argila, civi honorato Barcinone se-
cretarioque et scriba majore Generalis principa-
tus Cathalonia infrascripto, et presentibus pro
testibus Raphaelle Calaf, sartore, Barcinone civi,
et Michaelle Sauleda, grammatice studente, ad
infrascripta vocatis specialiter et assumptis, mag-
nificus Petrus Cardona, utriusque juris doctor,
civis Barcinone, tanquam deserviens de licentia
admodum illustrium dominorum deputatorum
et auditorum computorum dicti Generalis offi-
cium sindici dicti Generalis pro domno Micaelleb

de Masdovelles, dicto nomine, constitutus perso-
naliter in domibus dicti Raphaellis Calaf, sarto-
ris, sitis in presenti civitate, in vico vocato del Re-
gumí, ubi reperiebatur Antonius Fontanellas,
regens vicariam Ausae, obtulit et presentavit ei-
dem et seu per me, dictum et infrascriptum nota-
rium, secretarium et scribam majorem predic-
tum, presentari ac publice legi petiit, requisivit et
fecit quandam in scriptis papiri requisitionis se-
dulam thenoris huiusmodi: «Molt bé sap y igno-
rar no pot vostra mercè, senyor Anton Fontane-
llas, regent la vegaria de Vich», et cetera.
Quaquidem papiri requisitionis sedula, predici-
tur, oblata, presentata et a dicto Antonio Fonta-
nellas habita pro lecta et publicata copiaque illius
cum originali comprobata et liberata illico dictus
Anthonius Fontanellas verbo respondendo dixit:
«Que se aturave lo temps de la constitució per a
respònder». De quibus omnibus et singulis, sicut
predicitur, actis, dictis, gestis et secutis dictus
magnificus Petrus Cardona dicto nomine petiit
et requisivit publicum confici instrumentum ti-
bique dicto nomine // 90/3v // seu dictis dominis
deputatis ac aliis cuia intersit dari et tradi per
me, dictum et infrascriptum notarium secreta-
riumque et scribam predictum. Que fuerunt acta
Barcinone sub anno, die, mense et loco predictis,
presente me, dicto et infrascripto notario secreta-
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rioque et scriba supra memorato, et presentibus
etiam testibus ad premissa vocatis specialiter et
assumptis ut superius continetur.

90/4r Molt bé sap y ignorar no pot, senyor Anthon
Fontanelles, regent la vegueria de Vich, com
per orde de sa excel·lència, segons se diu, en lo
mes de octubre en jornada de 21 pròxim passat
manà a Joseph Puig-robí y a Jaume Comamala,
ciutadans de dita ciutat, donassen y entregassen
a Joseph Perer, parayre de dita ciutat, com ha
factor de don Joan Guinart viut-sentes y sin-
quanta quarteres y sis quartans de ordi de una
part, los quals eran de don Francisco de Mont-
serrat y Vives, y aquellas féu entragar, com de
fet se entregaren; y axí mateix, als 16 de noem-
bre proppassat manà a Joan Rossell, sastre y cal-
ceter de la vila de Centelles, entregàs al dit Parer
300 quarteres de civada; y axí mateix, dit dia
manà a Saguimun Costa, pagès de la parròchia
de Santa Maria, entregàs a dit Parer 31 quarte-
ras de sivada, com en effecte les entregà; y axí
mateix, a 17 de dit mes manà vostra mercè a
Gaspar Camprodon, negociant de Sant Feliu de
Toralló, en dita vegueria entregàs 100 quarteres
de sivada que tenia venudes a Joseph Puig-robí
per compte de dit don Francisco de Montserrat,
les quals féu vostra mercè entregar a dit Parer
com ha factor de dit don Joan Guinart, que to-
tes juntes summen 1441 quarteras, és a saber,
850 de ordi y 591 sivada, tots los quals grans
eran propis de dita don Francisco Montserrat y
Vives, y aquells per orde de vostra mercè foren
entregats al dit Parer, factor del dit don Joan
Guinart, sens cognició de causa ni ser citat ni oït
dit don Francisco de Montserrat. Y com per ge-
nerals constitucions de Cathalunya, y en parti-
cular per la constitució 4 y 5 del títol «De
violència y restitució de despullats» y altres apli-
cables, se disposa que Nós ni officials nostres no
despullen algú o alguns de qüalsevol condició
que sien sens cognició de causa de la possessió o
quasi de aquelles coses que tenen y posseeixen,
y en cas fossen despullats, sien restituïts íntegra-
ment, y per la aprehenció y orde de vostra
mercè y entrega feta de dits grans propis de don
Francisco Montserrat y Vives sens cognesensa
de causa ni estat citat ni oït dit don Francisco, és
estat despullat de la possessió de aquells, y per
consegüent, en dita aprehensió se age contrafet
dites constitucions 4 y 5 del títol «De violències
y restitució de despullats» y el títol «De obser-
var constitucions» que prohibeix semblants fets;
per ço, lo síndich del General de Cathalunya per
constituir a vostra mercè en major mora y ne-
gligència, segona vegada en la present lo //
90/4v // requereix e interpel·la per a observació
de dites generals constitucions, revoque dites
aprensions y reintegre a dit don Francisco en la
possessió dels grans li són estats apressos, altra-
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ment protesta de prosehir contra vostra mercè
per les penes imposades a los violadors de les
generals constitucions y a tot lo lícit y permès
de protestar. Requirens notarium, et cetera.

90/5r I

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo septuagessimo se-
cundo, die vero vigessima quinta mensis martii
eiusdem anni intitulata presente et ad hec vocato
me, Josepho Marti, apostolica regiaque auctorita-
tibus ac reverendi domini archidiaconi Peniten-
sis nottario publico Villefrancha Penitensis, Bar-
cinonense diocesis, et per totam terram et
dominationem serenissimi domini nostri regis
scribaque Deputationis localis dicte ville et eius
collecta, infrascripto, et presentibus etiam reve-
rendis Josepho Sabater et Francisco Rovira, pres-
biteris et beneficiatis in ecclesia parochiali Beatae
Marite dicte ville, pro testibus ad hec vocatis spe-
tialiter et asumptis, reverendus Paulus Bellvey,
presbiter, deputatus localis dictae villae et eius co-
llecte, personaliter constitutus coram magnifico
Francisco Gallart, vicario dictae villae Villae-
francha Penitensis, pro sacra, cesarea et regia
magestate in domo Gasparis Adsamar, chirurgus
dictae villae, in platea vocata de Sant Joan eius-
dem villae, personaliter reperto et exhistente eis-
dem, obtulit et presentavit et seu per me, dictum
et infrascriptum notarium et scribam, presentari
legique publice coram eo petiit et requisivit et fe-
cit quadam in scriptis papirii requisitionis et pro-
testationis sedulam thenoris sequentis: «Molt bé
sab y ignorar no pot vostra mercè, senyor Fran-
cisco de Gallart, regent la vegaria de Vilafrancha
del Panadès, com per orde de sa excel·lència, se-
gons se diu, que en lo mes de octobre pròxim
pasat manà a Pera Farrer, pagès de Sant Sadur-
ní, donàs y entregàs a Magí Masià, factor de
don Joan Guinart, quatra-centas quarteras
grans grocer, ço és, ordi y sivada, y de Joseph
Casanoves nou-centas quoranta quarteras de
ordi y de sivada, y de Melsior Escofat, de la vila
del Vendrell, 12 quarteras, tres quartans de
blat, quoranta quarteras, dos cortans de ordi, y
setanta-y-sis quarteras, dos cortans y mitg siva-
da, y de Joan Galtés de Vilanova de Cubelles
sinquanta quarteras de // 90/5v // sivada y sin-
quanta de ordi de Bernat Güell, botiguer de
dita Vila, sinquanta quarteras de ordi y sina-
quanta de sivada de los grans tenian comprats
de orde de Magí Marrugat, factor de dit don
Francisco de Montserrat, que juntas fan la suma
de mil sis-centas sexanta-vuit quarteras y sinch
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cortans, tots los quals heran propis de dit don
Francisco Montserrat y Vives, y foren de orde
de vostra mercè entregats a dit Masià, factor de
dit don Joan Guinart, sens ésser citat no oït dit
don Francisco Montserat ni haver precehit cog-
nició de causa. Y com per generals constitucions
de Cathalunya, y en particular per las constitu-
cions quatra y sinch del títol «De violències y
restitució de despullats» y altres aplicables, se
disposa que Nós ni officials nostres no despu-
llen algú o alguns de qualsevol condició que
sien sens cognició de causa de la possessió o
quasi de aquelles coses que tenen y posseeixen,
y en cas fossen despullats, sien restituïts íntegra-
ment, y per la aprehenció y orde de vostra
mercè y entrega feta de dits grans propis de don
Francisco Montserrat y Vives sens cognesensa
de causa ni estat citat ni oït, dit don Francisco és
estat despullat de la possessió de aquells, y per
consegüent, en dita aprehensió se age contrafet
dites constitucions 4 y 5 del títol «De violències
y restitució de despullats» y el títol «De obser-
var constitucions» que prohibeix semblants fets.
Per ço y altrament, lo reverent Pau Bellvey, pre-
vere y deputat local de dita vila de Vilafrancha
de Panadès, de orde dels molt il·lustres senyors
deputats y oïdors de comptes del General de
Cathalunya, a vostra mercè requereix e inter-
pel·la per a observància de dites generals consti-
tucions, revoque dites aprensions y reintegre a
dit don Francisco en la possessió dels grans li
són estats apressos, altrament protesta de pro-
sehir contra vostra mercè per les penes imposa-
des a los violadors de les generals constitucions
y a tot lo lícit y permès de protestar. Requirens
notarium, et cetera.» Qua quidem papirii requi-
sitionis et protestationis sedula, sicut predicitur,
oblata, lecta et presentata copiaque sibi prius tra-
dita cum esset parata et in promptu haberetur
quam copiam dictus magnificus Franciscus de
Gallart, vicarius predictus, suis manibus accepit
et penes se retinuit verboque respondentes dixit:
«Quod sibi tempus constitutionis ad responden-
dum retinebat». De quibus omnibus et singulis,
sicut predicitur, actis, gestis et sequutis prefatus
reverendus Paulus Bellvey, deputatus localis, pe-
tiit et requisivit sibi ac aliis cura interesit fieri,
dari et tradi atque confici unum et plura publi-
cum et publica consimilia et eiusdem thenoris ins-
trumenta per me, dictum et infrascriptum nota-
rium et scribam. Post modum vero die vigessima
sexta mensis et anni predictis, intitulata presente
iterum et ad hec vocato me, dicto Josepho Marti,
// 98/3v // notario et scriba infrascripto, et pre-
sentibus et idem Laurencio Torrens, adroguerio,
et Francisco Farrer, corderio, omnibus dicte ville,
pro testibus ad hec vocatis spetialiter et assumptis,
supradictus magnificus Franciscus de Gallart,
vicarius dicte ville et vicarie, pro sacra, cesarea et
regia magestate personaliter constitutus in scri-

bania mei dicti et infrascripti notarii et scriba,
que sita est in vico vocato de Sant Joan, et mihi
tradidit et liberavit quandam in scriptis papirii
requisitionis sedulam quam in pedes seu calse
preinserte requisitionis inseri et una sine altera
non claudi nec parti, tradi seu liberari petiit et
requisivit per me, dictum et infrascriptum nota-
rium et scribam, qua // 90/6v // quidem respon-
tionis sedula est thenoris huiusmodi: «Responent
Francisco de Gallart, veguer de Vilafrancha de
Panadès, a una voluntària requesta a aquell pre-
sentada per lo regent Pau Bellvey, prevere y de-
putat local de dita vila, de orde, segons se diu,
dels molt il·lustres senyors deputats y oïdors de
comptes del General de Cathalunya comensa
«Molt bé sab» y acaba «requirens notarium»
quea los grans féu entregar a magí Masià per
orde de don Joan Guinart fou per orde del ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
del present principat de Cathalunya despatxat
als quatorsa de octubre de mil sis-cents setanta-
hú, lo qual no pogué dexar de executar per
complir a la obligació de son offici y creu haver
prosehit conforme a la disposició de dret del
Principat, majorment que la falta  ý havia de ha-
ver, lo que no·s creu, en dit modo de prosehir
no se hauria aquella de imputar al dit Francisco
Gallart, qui posà en execució dit orde, sinó a
qui dona aquell, per lo que diu, creu y té per
cert dit Francisco Gallart haver proseguit jurídi-
cament sens contrafer constitució alguna, y cas
agués contrafet, se ofereix revocar-o ad ordina-
tionem regii consilii o de qualsevol modo se
dega revocar, advertint-se pren gran error en las
partidas de grans marcadas en dita requesta per-
què de alguns an aquella nomenats los manà
Francisco de Gallart entregar majors quantitats
y menors de las que en aquella estan expressa-
des, y demanant no ésser la predita requesta
sens insertar la present resposta donada còpia,
de tot lo lícit y permès de protestar. // 90/7v //
Requirens notarium. Que fuerunt acta Ville-
francha Penitensis, Barcinonense diocesis, sub
anno, mense, diebus et locis predictis, presente et
ad hoc vocato me, dicto et infrascripto notario et
scriba, et presentibus etiam testibus supradictis
ad hec respective vocatis spetialiter et assumptis
prout superius continetur. Sig+num Josephi Mar-
ti, apostolica regiaque auctoritatibus ac reveren-
di domini archidiaconi Penitensis notarii publici
Villefrancha Penitensis, Barcinonense diocesis, et
per totam terram et dominationem serenissimi
domini nostri regis scribaque curie deputationis
localis dicte ville et eius collecte, qui premissis una
cum prenominatis testibus interesse et scribere fe-
cit et rogatus et requisitus clausit.
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91/1r L. Fasa fe jo, Jacinto Borràs, notari públich de
Barcelona, com ab acte rebut en mon poder als
vint-y-sis de mars mil sis-cents setanta-dos, lo
noble don Lluís de Sabater, en Barcelona popu-
lat, ha feta y fermada procura de general ab líbe-
ra y general administració al noble senyor don
Anthon de Camporrells del hàbit de Sant Jaume
de la Espasa, en Barcelona populat, y entre al-
tres poders que en dita procura general ha do-
nats y concedits, és lo poder que dit noble don
Anthon de Camporrells puga presentar-se de-
vant los molt il·lustres senyors deputats y ohi-
dors de comptes del General de Cathalunya y
altres qualsevols personas, axí ecclesiàstichs com
seglars, en mà y poder dels quals en nom de dit
noble don Lluís de Sabater preste y // 90/1v //
prestar hage qualsevols sòlits juraments de ha-
ver-se bé y llealment en qualsevol puesto, càr-
rech o offici que a dit noble don Lluís de Saba-
ter hauran anomenat o donat o per qualsevols
respectes o causas y qualsevols actes a las predi-
tas cosas necessari o ab aquellas stipulacions,
obligations, juraments y altres clàusules ne-
cessàrias fer y fermar, com llargament en dita
procura general és de vèurer, per anomenar y
donar-li voldran acta approbat notarius infras-
criptus propria manu.

De premissis aliena manu scriptis fidem facio ego
Jacynthus Borras, notarius publicus Barcinone,
hec propria me subscribens manu.

91/2r M.

Senyorab. Los deputats y oÿdors de comptes del
General del principat de Cathalunya per als
llochs vuy vaccants fins al die present de depu-
tats y oÿdors de comptes dels tres estaments,
proposan a vostra mercè los subjectes conten-
guts en lo infrascrit memorial. Deputats eccle-
siàstichs. Per lo lloch de deputat ecclesiàstich
religiós que vacca per mort de fra don Pau de
Àger se proposan: fra don Galseran de Vilallon-
ga, del àbit de Sant Joan; fra don Francisco Ri-
quer, del mateix àbit. Per altre lloch de deputat
ecclesiàstich religiós que vacca per mort de fra
Jaume Climent, abat de Sant Salvador de Breda,
se proposan: fra don Joan de Bau y Canta, sa-
cristà major de Ripoll; fra don Joseph Bru y
Canta, dispenser major de Sant Cugat. Depu-
tats miliatrs. Per lo lloch de deputat militar y
nobles de la vegueria de Vilafranca de Panadès
que vacca per haver mudat de estat don Ambro-
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sio Grosso, se proposan: don Carlos de Llupià
// 91/2v // don Fèlix de Àger. Per altre lloch de
deputat militar de la vegueria de Barcelona que
vacca per mort de mossèn Francesc de Meca, se
proposan: mossèn Ignasi de Meca y Vilalba;
mossèn Francisco de Montaner. Per altre lloch
de deputat militar de la vegueria de Gerona que
vacca per mort de mossèn Francisco Torres, se
proposan: mossèn Bernat de Vilallonga; mossèn
Francisco de Sayol. Per alte lloch de deputat mi-
litar de la vegueria de Balaguer que vacca per
mort de mossèn Joan de Vega, se proposan:
mossèn Miquel Torres; mossèn Carlos Torres.
Per alte lloch de deputat militar de la vegueria
de Gerona que vacca per mort de mossèn Joan
Domingo de Negrell y Orri, se proposan:
mossèn Gregori Oliver de Boteller, ja insiculat
en oÿdor militar mossèn Francesc Giner. Per al-
tre lloch de deputat militar de la vegueria de Tar-
ragona que vacca per mort de mossèn Miquel
de Monrrodon, se proposan: mossèn Baltasar
Torres, ja insiculat a oÿdor militar; mossèn
Francesc Giner. // 91/3r // Oÿdor ecclesiàstich.
Per un lloch de oÿdor ecclesiàstich del Capítol
de la Seu de Barcelona que vacca per mort del
doctor Jaume Gualbes, se proposan: doctor
Luís de Josa, degà y canonge de dita Seu; lo
doctor Pau Retx, canonge. Oÿdos militars. Per
lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de Cer-
vera que vacca per mort de mossèn Pere Five-
ller, se proposan: mossèn Ferran de Fiveller;
mossèn Aleix de Fluvià. Per altre lloch de oÿdor
militar de la vegueria de Urgell que vacca per
mort de mossèn Francsico Camps, se proposan:
mossèn Luís Bru Canter; mossèn Anton de Flu-
vià. Per altre lloch de oÿdor militar de la vegue-
ria de Cervera que vacca per munta de mossèn
Gregori Oliver de Botaller de oÿdor a deputat,
se proposan: mossèn Pere Miravall; mossèn
Faustino Miravall. Per altre lloch de oÿdor mili-
tar de la vegueria de Manresa que vacca per
munta de mossèn Baltasar Torres de oÿdor a
deputat, se proposan: mossèn Hierònim Garcia;
mossèn Baptista Garcia. //91/3v //Oÿdors reals.
Per lo lloch de oÿdor reals de la veguería de Bar-
celona que vacca per haver mudat de estat de
real a militar mossèn Bonaventura Tristany, se
proposan: lo doctor misser Joseph Areny; mes-
tre Francisco Fontana. Per altre lloch de oÿdor
real de la vegueria de Lleyda que vacca per ha-
ver mudat de estament de real a militar mossèn
Anton de Vilaplana, se proposan: mossèn Fran-
cisco Gras, ciutedà honrat de Barcelona;
mossèn Pere Joan Janer, ciutedà honrat. Per al-
tre lloch de oÿdor reals de la vegueria de Torto-
sa que vacca per mort de mossèn Agustí Duran,
mercader, se proposan: mossèn Francesc Vide-
lla, mercader, mossèn Joseph Peris, mecader.
Per altre lloch de oÿdor real de la vegueria de
Gerona que vacca per trobar-se insiculat a de-
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putat mossèn Llorens Puig, antes insiculat en
oÿdor, se proposan: mossèn Joseph Güell, ciu-
tedà honrat; lo doctor misser Joseph Moret
Torrorb, ciutedà honrat. Dattus en Barcelona, a
XXXI de mars MDCLXXII.

91/4r N. Senyoraa. Los deputats y oÿdors de comptes
del General del principat de Cathalunya per als
llochs vuy vaccants fins lo die present de la bolsa
de officis del General de Cathalunya y casa de la
Deputació, proposan a vostra mercè los subjec-
tes contenguts en lo infrascrit memorial. Bolsa
de assessor. Per lo lloch de assessor ecclesiàstich
que vacca per mort del doctor Joseph Ximens
Monrodon se proposan: lo doctor Francesc Fer-
rer y Tou, beat canonge de la Seu de Gerona;
lo doctor Amadeo Ferrer, canonge de dita Seu;
lo doctor Joseph Vidal, canonge de la Seu de
Vich. Per altre lloch de assessor real que vacca
per haver mudat de estament de real a militar lo
doctor Aleix Tristany, se proposan: lo doctor
misser Roberto Avellà; lo doctor misser Fran-
cesc Alberrí; lo doctor misser Alfonso Barra-
chart. Bolsa de exactor. Per lo lloch de la bolsa
de exactor que vacca per mort de mossèn Fran-
cesc Gubens se proposan: // 91/4v // mossèn
Làtser Talarn, de present deputat real; mossèn
Francesc Vidiella; mossèn Joseph Peris. Bolsa
de regent los comptes. Per lo lloch ecclesiàstich
de regent los comptes que vacca per mort de fra
don Pau de Àger, se proposan: doctor Joseph
de Camporrell, de present deputat; lo doctor
Anton Serra, canonge de Urgell; lo doctor
Francisco Llabur, canonge de Urgell. Bolsa de
receptor de la Bolla. Per lo lloch de receptor de
la Bolla que vacca per mort de fra don Pau de
Àger se proposan: fra don Galseran de Vilallon-
ga; fra don Francisco Xammar de Santbenet; fra
don Francisco de Riquer. Per altre lloch de re-
ceptor de la bolla ecclesiàstica que vacca per
mort de fra Jaume Climent, se proposan: don
Joseph de Camporrells, de present deputat ec-
clesiàstich; lo doctor Anton Serra, canonge de
Urgell; lo doctor Francisco Llabur, canonge de
Urgell. Per altre lloch militar de receptor de la
Bolla que vacca per mort de mossèn Francisco
Torres, se proposan: mossèn Luís Canta y Oris,
de present oÿdor militar; mossèn Joseph Bru;
mossèn Luís Bru. // 91/5r // Bolsa de dorador
de ploms. Per lo lloch militar de la bolsa de do-
rador de ploms que vacca per mort de mossèn
Domingo de Megrell y Orri, se proposan: mos-
sèn Francesc de Vilallonga, de present deputat
militar; mossèn Ignasi Mua y Vilalba; mossèn
Francisco Muntaner. Bolsa de síndich. Per lo

lloch real de la bolsa de síndich que vacca per
mort del doctor en medicina Joan Maresch, se
proposan: mossèn Jaume Texidor, mercader;
mossèn Jaume Joseph Fontanillas, mercader;
mossèn Francesc Fonodella, mercader. Per alte
lloch real de la bolsa de síndich que vacca per
haver mudat de estament de real a militar lo
doctor Joan Carbonell, se proposan: mossèn
Joseph Thomàs, de present oÿdor real; mossèn
Sirillo Martí, mercader; mossèn Marion Martí,
mercader. Bolsa de procurador fiscal de la visita:
Per un altre lloch de procurador fiscal de la visi-
ta que vaca per mort de mossèn Domingo Ser-
grell y Orri, se proposan: mossèn Baltasar Sans;
misser Baptista Torras; mossèn Baptista Garcia.
Dattus en Barcelona, als XXXI de mars MDCLXXII.

91/6r O

Memoriala dels subjectes que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General del principat de
Cathalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de altre dels taulers del Ge-
neral de la vila de Puigcerdà que vacca per mort
de Francesch Colom, últim pocessor de aquell.
Anton Cases, notari de dita vila; Bernat Llom-
bart; Joan Leó. Dattus en Barcelona, a XXX de
mars MDCLXXII.

91/7r R

Excel·lentíssimb senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya diuen y
representan a vostra excel·lènciac que per part
de Magí Puig, pagès habitant en Barcelona na-
tural del lloch de Sant Climent, bisbat de Solso-
na, se’ls ha representat que estava pres en lo ca-
labozo de la adrassana de la present ciutat de
orde de don Francisco Marrón, auditor general
del exèrcit, segons se diu, sens ser soldat stipen-
diat ni altrament estar subjecte al auditor gene-
ral del exèrcit, y que és estat condempnat en
certas penas segons se li ha intimat la sentència
criminal sens que don Francisco Marrón puga
exercir jurisdicció alguna en lo present Principat
per no ser natural de aquell, axí que encontra
dita sentència y captura contra las generals
constitucions de Catalunya y formalment con-
tra la constitutió 1, 3 y 4 títol «Que tots los offi-
cials en Catalunya y Mallorca sien naturals», y la
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constitutió 1 y demés del títol «Que novells of-
ficials no sien posats», y axí mateix, encontra ab
la constitutió 7, títol «De offici de alcayts y capi-
tans», a hont està disposat que lo excel·lentíssim
senyor capità general no pot exercir en Catalu-
nya més jurisdicció de aquella que per dret y
constitucions de Catalunya li és permès; y se-
gons disposició de exés y constituctió de Cata-
lunya, no·s troba permès al excel·lentíssim
llochtinent y capità general poder conèxer en lo
cas ocurrent essent dit Magí Puig provincial.
Per ço, los dits diputats y oÿdors, a qui toca lo
cuydar de la observança de dites generals cons-
titucions, suplican extrajudicialment a vostra
excel·lència sie servit manar a dit don Francisco
Marrón que no procehesca en la execució de
dita sentència ni menos en la conexensa de dita
causa, attès encontra ab les dites generals cons-
titucions y que // 91/7v // entre dit porcés a la
règia cort a qui toca la conexensa del pretès de-
licte per a què vostra excel·lència y Real Concell
puga castigar a dit reo segons serà trobat de jus-
tícia sercant dites constitucions, y per quan se
tem que vuy no se exequute dita sentèntia, lo
que seria en gran dany de dit procés y contrafac-
tió de dites generals constitucions y prejudici de
la jurisdicció de vostra excel·lència y Real Con-
cell, y axí se resesorta de propmte remey, supli-
cam humilment a vostra excel·lència sie servit
de provehir de remey opportú manant enconti-
nenta no remoure ninguna cosa per a què se evi-
ten dits prejudicis y danys. Sperant de la
clemència de vostra excel·lència rèbrer esta sin-
gular mercè, axí com fou servit fer lo excel·len-
tíssim senyor duch de Osuna, predesessor de
vostra excel·lència, als 9 de juny 1669 en un al-
tre cas consemblant sobre lo qual dit die vingué
en est consistori don Gabriel de Llupià, por-
tantveus de general governador en lo present
principat de Cathalunya, de part de dit
excel·lentíssim senyor duch de Usuna, repre-
sentant que si bé pretenia poder conèxer del cas
que se li suplicava offerir, que no se innovaria ab
sa excel·lència, lo que axí mateix ho speran de la
poderosa mà de vostra excel·lència.

91/8r P. 3ª requestab per lo regent la vegueria de Bar-
celona, a 1 de abril 1672

Noverint universi quod anno Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo septuagesimo secundo, die
vero veneris prima mensis aprilis intitulata pre-
sente et ad hec vocato adque rogato me, Joanne
Argila, civi honorato Barcinone secretarioque et
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scriba majore Generalis principatus Cathalonia
infrascripto, et presentibus pro testibus Michaelle
Sauleda, studente, et Francisco Rovira, minore,
argenterio presentis civitatis Barcinone, ad in-
frascripta vocatis spetialiter et asumptis, magni-
ficus Petrus Cardona, utriusque juris doctor, ci-
vis Barcinone, tanquam deserviens de licentia
admodum illustrium dominorum deputatorum
et auditorum computorum dicti Generalis Cat-
halonia offitium sindici dicti Generalis pro dom-
no Miccaellea de Masdovellas, dicto nomine, cons-
titutus personaliter in domibus Josephi Baillo et
Reguer, regentis vicariam Barcinone, citis in
presenti civitate Barcinone, in platea Sancte
Anne, devant lo abaurador de la font de dita
plaça, obtulit et presentavit eidem et seu per me,
dictum infrascriptum notarium, secretarium et
scribam majorem predictum, presentari ac publi-
ce legi, petiit, requisivit et fecit quandam in
scriptis papiri requisitionis sedulam thenoris hu-
yusmodi: «Molt bé sap y ignorar no pot vostra
mercè, senyor Joseph Bayllo y Reguer, regent la
vegaria de Barcelona», et cetera. Quaquidem
papiri requisitionis sedula, sic ut predicitur,
oblata, presentata et a dicto Josepho Bayllo et Re-
guer habita pro lecta et publicata copiaque illius
cum originali comprobata eidem tradita et libe-
rata illico dictus Josephus Bayllo et Reguer verbo
respondendo dixit: «Que se aturava lo temps de la
constitució y que si ninguna cosa avia feta era
per orde de sa excel·lència». De quibus omnibus
et singulis, sic ut predicitur, actis, lectis, gestis et
secutis dictus magnificus Petrus Cardona dicto
nomine petiit et requisivit publicum confici ins-
trumentum sibi que dicto nomine seu dictis do-
minis deputatis ac aliis curia intercit dari et tra-
di per me, dictum et infrascriptum notarium
secretariumque et scribam predictum. Que fue-
runt acta Barcinone sub anno, die, mense et loco
predictis, presente me, dicto //91/8v // infrascrip-
to notario secretarioque et scriba supramemorato,
et presentibus etiam testibus ad premissa vocatis
spesialiter et asumptis ut superius continetur.

9r 3ª Requesta per lo regent la vegueria de Barce-
lona

Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè, se-
nyor Joseph Bayllo y Reguer, regent la vegueria
de Barcelona, com ab dos requestas en diffe-
rents diades presentades se li és estat notificat
que vostra mercè, per orde de sa excel·lència,
segons se diu, als 26 de setembre del any prò-
xim passat de 1671 en la botiga de Joan Soler,
revenador de la ciutat, la qual té en lo carrer de
las Benlligadas, la qual tenia llogada a don Fran-
cisco Montserrat y Vives, Pere Xarquell, Pere
Berenguer y Saldoni Costa, mesuradors de la
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plaça de la present ciutat, feren relació mitjen-
nsant jurament, lo qual prestaren en mà de vos-
tra mercè, com havia mesurat en presència de
notari y testimonis en dita botiga 100 quarteras
ordi copejadeas, les quals se’n aportaren diffe-
rents personas en una botiga dels assentistas de
dit any 1671. Y axí mateix, als 27 de dits mes y
any se’n aportaren differents personas per orde
de vostra mercè 123 quarteras y un quartà civa-
da copejadas de dita botiga després de haver-las
mesuradas Pere Xarpell y Celdoni Costa, mesu-
radors de dita botiga de dit Joan Soler, les quals
eran de dit don Francisco Montserrat, y aquella
aportaren en la botiga de Pau Feu, altre dels as-
sentistas. Semblantment, dit die de 27 de se-
tembre de dit any, Pere Marsans y Francesch
Sardanyons, mesuradors de la plaça de Barcelo-
na, feren relació mitjensant jurament en mà y
poder de vostra mercè prestat, com dit die ha-
vian mesurat en casa de Joan de la Rea 364
quarteras de ordi copejadas, y de altre part, 124
quarteras y 5 cortans civada, axí mateix copeja-
das ferro cubert, la qual era de dit don Francisco
Montserrat, y foren aportats dits grans en la bo-
tiga de dit Pau Feu, assentista. De altra part, dit
dia per Pere Barenguer y Pau Tusset, mesura-
dors, fou feta relació mitjensant jurament en
poder de vostra mercè, com havian mesurat en
la botiga de dit Joan Soler, la qual tenia arren-
dada dit Francisco Montserrat y Vives, 740
quarteras ordi ferro cubert, les quals eran propis
de dit don Francisco Montserrat, les quals sem-
blantment foren aportadas en la dita botiga de
dit Pau Feu. Axí mateix , als 30 de setembre del
mateix any, en lo mas o torra de Bellafilla, Pere
Berenguer y Jaume Sunyer, // 91/9v // mesura-
dors, feren relació haver mesurat 209 quarteras
y 6 cortans ordi; y axí mateix feren relació mit-
jensant jurament en mà y poder de vostra mercè
prestat, que en la casa o torra del convent de
Nostra Senyora de la Mercè, cerca de la torra de
Bellafilla, havian mesurades 76 quarteras ordi,
los quals grans foren entregats als assentistas de
dit any 1671, essent pòpis de dit don Francisco
Montserrat. Y axí mateix, en lo lloch de Vilade-
cans y Castelldefels de unas sitjas foren mesura-
das 841 quarteras de ordi; y de altra part, 445
quarteras de sivada copejadas ferro, cubert en
casa de Pau Hugó, habitant en lo Hospitalet,
foren mesuradas 770 corteras ordi y sivada, tots
los quals grans eran propis de dit Francisco
Montserrat y Vives, y per orde de vostra mercè
foren entregats als factors de don Joan Guinart,
Pau Feu y altres asentistas de dit any 1671, los
quals prenen suma de 3793 quarteras entre ordi
y sivada. Y com per generals constitucions de
Catalunya, y en particular per las constitucions
4 y 5 del títol «De violències y restitutió de des-
pullats» y altres aplicables, se disposa que Nós
ni officials nostres no despullen algú o alguns de

qualsevol condició sian sens conexensa de causa
de la possessió o quasi de aquellas cosas que te-
nen y possehexen, y en cas fossen despullats,
fossen restituhits íntegrament; y per la apre-
henstió y entrega per vostra mercè feta de dits
propis de don Francisco Montserrat y Vives
sens conexensa de causa ni ésser estat citat ni
ohyt dit don Francisco, és estat despullat de la
possessió de aquells, y conseqüentment, en dita
aprehenció se hage contrafet a ditas constitu-
cions 4 y 5 del títol «De violència y restitutió de
despullats» y a la constitució 11, títol «De ob-
servar constitucions» que prohibeix semblants
fets; per ço, lo síndich del General de Catalunya
per constituir a vostra mercè en major mora y
negligència, tersera vegada a vostra mercè lo re-
quereix e interpel·la per observança de dites ge-
nerals constitucions revoque ditas aprehensions
reintegrant a dit don Francisco en la possessió
dels grans li foren appresos, altrament protesta
de procehir per las penas imposadas contra los
violadors de las generals constitucions y a tot lo
lícit y permès. Requirens notarium, et cetera.

91 Q. 3ª requestaa per lo regent la vegaria de Vic,
/10r a 1 de abril 1672.

Noverint universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo secun-
do, die vero veneris prima mensis aprilis intitula-
ta presente et ad hec vocato adque rogato me,
Joanne Argila, civi honorato Barcinone secreta-
rioque et scriba majore Generalis principatus
Cathalonia, infrascripto, et presentibus pro testi-
bus Raphaelle Calaf, sartore, Barcinone civi, et
Michaelle Sauleda, gramatice studente, ad infra
vocatis specialiter et asumptis, magnificus Petrus
Cardona, utriusque juris doctor, civis Barcinone,
tanquam deserviens de lisencia admodum illus-
trium dominorum deputatorum et auditorum
dicti Generalis offitium sindici dicti Generalis
pro domno Miccaelle de Masdovellas, dicto nomi-
ne, constitutus personaliter in domibus dicti
Raphaellis Calaf, sartoris, sitis in presenti civita-
te, in vico vocato del Regumí, ubi reperiebatur
Antonius Fontanellas, regens vicariam Ausae,
obtulit et presentavit eidem et seu per me, dictum
et infrascriptum notarium, secretarium et scri-
bam majorem predictum, presentari ac publice
legi petiit, requisivit et fecit quandam in scriptis
papiri requisitionis sedulam thenoris huyusmodi:
«Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè, se-
nyor Anton Fontanellas, regent la vegaria de
Vich», et cetera. Quaquidem papiri requisitionis
sedula, sicut predicitur, oblata, presentata et a
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dicto Antonio Fontanellas habita pro lecta et pu-
blicata copia que illius cum originali comprobata
et liberata, illico dictus Antonius Fontanellas
verbo respondendo dixit: «Que se aturava lo
temps de la constitució per a respòndrer, y que
si ninguna cosa avia feta era per orde de sa ex-
cel·lència». De quibus omnibus et singulis, sicut
predicitur, actis, dictis, gestis et secutis dictus
magnificus Petrus Cardona dicto nomine petiit
et requisivit publicum confici sibique dicto nomi-
ne seu dictis dominis deputatis ac aliis cuya inter-
sit dari et tradi per me, dictum et infrascriptum
secretariumque et scribam predictum. Que fue-
runt acta Barcinone sub anno, die, mense et loco
predictis, presente me, dicto et infrascripto nota-
rio secretarioque et scriba supra memorato, et
presentibus etiam testibus ad premissa vocatis spe-
cialiter et asumptis ut superius continetur.

91 3ª Requestaa per al veguer de la vuegueria de
/11r Vich.

Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè, se-
nyor Anthon Fontanelles, regent la vegueria de
Vich, com ab dos differents requestas se li és es-
tat notificat que vostra mercè, per orde de sa ex-
cel·lència, segons se diu, als 21 de octubre
pròchsim passat manà a Joseph Puig-rubí y a
Jaume Comamala, ciutadans de dita ciutat, do-
nasen y entregasen a Joseph Perer, perayre de
dita ciutat, com a factor de don Joan Guinart,
850 quarteres, 16 quartans de ordi de una part,
y 160 quarteres, 6 quartans de civada de altra,
los quals grans eran de don Francisco Montser-
rat y Vives y aquells féu entregar, com de fet en-
tregaren, al dit Perer. Y axí mateix, als 16 de no-
vembre proppassat, manà a Joan Rossell, sastre
y calsater de la vila de Sentelles, entregàs al dit
Perer 300 quarteras de civada; y axí mateix, dit
dia manà a Sagimon Costa, pagès de la parrò-
quia de Santa Maria, entregàs a dit Perer 31
quarteras de civada, com en efecte las entregà.
Semblantment, als 17 de dit mes manà vostra
mercè a Gaspar Camprodon, negociant de Sant
Feliu de Toralló en dita veguaria situat, en-
tregàs 100 quarteras de civada que tenia venu-
das a Joseph Puig-rubí per compte de don
Francisco Montserrat, las quals féu vostra mercè
entregar a dit Perer, com a factor de dit don
Joan Guinart, las quals partidas juntas suman
1441 quarteras; és a saber, 850 de ordi, 591 de
civada, tots los quals grans eran propis de
Montserrat. Y com per generals constitucions
de Cathalunya, y en particular per las constitu-
cions 4 y 5 del títol «De violències y restitució
de despullats» y altres aplicables, se disposa que
Nós ni oficials nostres no despullen algú o al-

1492

guns de qualsevol condisió sens conexensa de
causa de la possessió o quasi de aquellas cosas
que tenen y poseeixen, y en cas fosen despullats,
sien restituïts; y per la aprehensió y entrega per
vostra mercè feta de dits grans propis de dit don
Francisco de Montserrat y Vives sens conexensa
de causa ni ésser estat sitat no hoÿt dit don
Francisco, és estat despullat de la possessió de
aquells, y per conseqüent, en dita aprehensió se
haya contrafet a ditas constitusions 4 y 5 del tí-
tol «De violències y restitució de despullats» y a
la constitució 11 del títol «De observar consti-
tucions» que prohibeixen semblants fets, per
ço, lo síndich del General de Cathalunya per
constituyr a vostra mercè en major mora y ne-
gligènsia //91/11v // tersera vegada ab la present
lo requereix y interpel·la per observansa de ditas
generals constitucions, revoque ditas aprehen-
sions, reintegrant a dit don Francisco de Mont-
serrat en la possesió dels grans apresos, altra-
ment protesta de present contra de vostra
mercè per las penas imposadas contra los viola-
dors de las generals constitucions y de tot lo lísit
y permès protestar. Requirens notarium, et cete-
ra.

92 R
/1r

Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oïdors
de comptes del General de Cathalunya diuen
com lo dia de ahir, que contàvem a 2 del cor-
rent mes, se presentà a vostra excel·lència per
lo síndich del General una suplicació contenint
en ella que per part de Magí Puig, pagès habi-
tant en Barcelona natural del lloch de Sant Cli-
met, bisbat de Solsona, se’ls havia representat
que estava pres en lo calabozo de la adresena de
la present ciutat de orde de don Francisco Mar-
rón, segons se diu, auditor general del exèrcit,
sens ser dit Puig soldat estipendiat, ni altra-
ment, constar estar subjecte al dit auditor gene-
ral; que és estat condemnat en certes penes se-
gons se li ha estimat la sentència criminal sens
que dit don Francisco Marrón pugue exercir ju-
risdició alguna en lo present Principat per no és-
ser natural de aquell; axí que encontra dita es-
criptura y sentència contra les generals
constitucions de Cathalunya y formalment con-
tra la constitució 1, 3 y 4 títol «Que tots los of-
ficials en Cathalunya y Mallorca sien naturals»,
y així mateix, encontra ab la constitució 7, títol
«De offici de alcayts», a hont està disposat que
lo excel·lentíssim senyor capità general no pot
exersir en Cathalunya més jurisdició de aquella
que per dret y constitucions de Cathalunya li és
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permès, y segons disposició de dret y constitu-
cions de Cathalunya, no·s troba permès al ex-
cel·lentísism senyor capità general poder conè-
xer de un provincial, com ho és dit Magí Puig.
Per lo que suplicaven extrajudicialment dits de-
putats y oïdors a vostra excel·lència fos servit
manar a dit don Francisco Marrón no proseguís
en la execució de dita sentència, attès dits actes
encontren ab dites generals constitucions, //
s.n.v // y que entregàs dit pres y procés a la règia
cort, a qui toca la coneixensa del present delic-
te, per a què vostra excel·lència y lo auditor ge-
neral puga castigar a dit reo segons serà trobat
de justícia, observant dites constitucions; y vos-
tra excel·lència és estat servit respòndrer de pa-
raula al dit síndich que quant les armes de sa
magestat, que Déu guarde, entraren en lo pre-
sent Principat sa magestat se reservà tot lo que
era armes de guerra, en lo que se inclohia lo cas
contenia dit memorial o súplica. A més, que la
persona que·s parle en dita súplica és criat de
don Joseph Agulló, lo qual és capità de cavalls, y
per consegüent, la dita persona per ser criat y de
la família de dit Agulló, és subjecta al auditor
general del exèrcit, juntament que aquest fet
tantmateix tocava exir al Consell Real, lo que
no havia fet per entendre que dit Marrón ho ha-
via pogut fer. Al que se diu a vostra excel·lència
que no duptan que pot vostra excel·lència com
ha capità general, en virtut de la constitució 7,
títol «De alcayts y altres officis», conèixer tot lo
que és armes y guerra, però que la dita persona
encara que sia criat de don Juseph Agulló, ca-
pità de cavalls, no sent soldat stipendiat ni altra-
ment no està subjecte a vostra excel·lència com
ha capità general, sinó com ha llochtinent, y per
consegüent, al Real Consell, per quant lo dit
reo és provincial, y axí soplicàvem a vostra ex-
cel·lència fos servit manar a dit Marrón entregàs
dit pres y procés a vostra ecxel·lència com ha
llochtinent y al Real Consell. Per lo que de nou
humilment sopliquem a vostra excel·lència lo
mateix, y per quant se tem que no se exsequte
dita sentència, lo que seria en gran dany de dit
pres y de dites generals constitucions y perjudici
de la jurisdició de vostra senyoria y del Real
Consell, y axí se necessite de prompte remey,
soplican a vostra excel·lència sia servit manar no
se incove cosa alguna //s.n.r // per a què se escu-
sen dits perjudicis y danys, esperán de la
clemència de vostra excel·lència rèbrer esta sin-
gular mercè, així com fou servit fer-la lo
excel·lentíssim duch de Osuna, predecessor de
vostra excel·lència, als 9 de juny 1667 en un al-
tre cas concemblanta per lo qual dit dia vingué
en est consistori don Grabiel de Llupià, purtàn-
veus de general governador en lo present prin-
cipat de Cathalunya, de part de dit excel·lentís-

sim senyor duch de Osuna representant que, si
bé pretenia poder conèixer del cas, se li soplica-
va offeria que no se innovaria cosa alguna que
dit governador no se agués conferit ab sa ex-
cel·lència, per lo que així mateix, esperan lo que
dalt se ha soplicat de la poderosa mà de vostra
excel·lència.

94 A
/1r

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats del General de Cathalunya als
assessors y advocat fiscal y consulens infrascrits
aserca si los segrest per orde del excel·lentíssim
llochtinent general per differens officials reals
pesats en algunes quantitats de grans com són
blats, ordis y sivades, diuen ésser de Francisco
Montserraten, lo mes de setembre y octubre
proppassats, los quals vuy se suposan dorar, en-
contran ab la constitució 7, títol «De sequestres
y emparas» y altres aplicables. Vista una carta
del excel·lentíssim senyor llochtinent general
escrita als molt il·lustres senyors deputats sots
jornada de 18 de febrer pròxim passat en lo
principi de la qual se serveix insinuar ésser fets y
exsecutats dits segrest; vistos differents testimo-
nis ministrats a instància del procurador fiscal
del Cathalunya, rebuts sobre la suplicació dona-
da a 5 del present mes y any, dels quals resulta
haver-se seqüestrat per differents officials reals
differents quantitats de grans de dit Francisco
Montserrat y Vives en los dits messos de setem-
bre y octubre proppassat; vista la dita constitu-
ció 7 y fi del dit títol «De seqüestres y emparas»
ab la qual està disposat que vitualles no puguen
ésser segrrestades ni altres provisions per més de
dos mesos. Attès y conciderat que no consta
que dits segrest se sien alsats y que del dia que
aquells fosen pesats fins lo dia de vuy han discor-
regut molt més de dos mesos. Per ço, són de
vot y parer que los molt il·lustres senyors depu-
tats y oïdors de comptes de Cathalunya poden
eixir al reparo de dita contrafació, sí y conforme
lo ús y costum de la present casa. Montserrat,
assessor; Valencia, consulens; Comes, consu-
lens; Campderròs, advocat fiscal del General;
Areny, assessor; Grymosachs, consulens.

95 A
/1r

Excel·lentíssimb senyor. Los diputats y ohidors
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de comptes del General de Cathalunya diuen y
representen a vostra excel·lència com en los me-
sos de setembre y octubre proppassats alguns
officials reals han segrestat en algunas parts de
Cathalunya quantitats de grans, ço és, blats, ordis
y civadas, de orde, diuen, de vostra excel·lència,
los quals grans se diu són de don Francisco
Montserrat y Vives, havent passat més de set
mesos que dits segrest són posats; y que lo ha-
ver differit lo presentar a vostra excel·lència esta
súplica és estat per haver-se servit vostra ex-
cel·lència escríurer al consistori als 18 de febrer
proppassat que sobre lo que dit consistori li ha-
via suplicats manava posar remey, axí en los
grans que foren appresos de dit Montserrat,
com en alssar los dits segrests. E com, excel·len-
tíssim senyor, los sobredits segrest excedint dos
mesos que són posats, encontran ab generals
constitucions, y en particular ab la constitució
7, títol «De segrests y emparas» y altres aplica-
bles, lo qual disposa que los segrests apposats en
vituallas y altres provisions no pugan durar més
de dos mesos; per ço, extrajudicialment a vostra
excel·lència suplican humilment sia de son ser-
vey revocar y manar revocar los dits segrests
com a perseverants contra la dita constitució 7,
títiol «De segrests y emparas», que ho rebran a
particular mercè de la grandeça de la mà de vos-
tra excel·lència.

95 B
/2r

Molta il·lustre senyor. Erasma de Lana y Fonta-
net, donsell, racional de la present casa, a vostra
senyoria fa relació com té feta exacta averigua-
ció ab los llibres de Vàlues per rahó de aquells
24 partits de diferents censals que lo noble don
Joseph Galceran de Pinós rebia sobre lo Gene-
ral en diferents mesos y jornades, en los quals
sortejà dit Pinós en la extracció dels censals feta
per los molt il·lustres senyors diputats predeces-
sors de vostra senyoria en lo mes de abril prop-
passat del corrent any 1672, y segons dits libres
de Vàlues, se troban estar embarassats los cen-
sals baix especificats per las quantitas y rahons
baix expressades.

Primo, un censal pensió 236 lliures, 3 diners,
pagador a 23 de juliol, lo qual censal possehí y
fonch de Bernat Macip, scrivà de manament, lo
qual era altre de las fiansas de Bernat Joan Go-
mis, arrendador de la bolla de Gerona trienni
1581, per preu de 18401 lliures quiscun any,
consta en lo libre de Vàlues trienni 1581, foli
237. Y per quant entre totas las fiansas se havian
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obligat en 199 lliures més per quiscun any del
que pujava lo preu de dit arrendament, las quals
defalcadas resta per quantitat, segons lo que
quiscuna de ditas fiansas se havian obligat, sols
vin, que dit Macip estar obligat per 494 lliures,
13 sous quiscun any, que los tres anys junts són
1483 lliures, 19 sous de las quals se li fan bonas
848 lliures, 8 sous, 5 diners, ço és, 748 lliures, 5
diners li tocan y gaudeix de aquellas 27841 lliu-
res, 5 sous, 9 diners, que ab diferents jornades
dit Bernat Joan Gomis, principal de dit arrenda-
ment, y las restans 100 lliures que a 5 de octu-
bre 1600 pagà dona Marianna Macip, sa muller,
consta en lo llibre de Vàlues trienni 1599, foli
445, axí que resta a dèurer dit Macip la quanti-
tat de 635 lliures, 10 sous, 7 diners. Però per
quant dit Macip no //95/2v // possehí dit censal
ab altre títol sinó com ha pare y legítim admi-
nistrador de la persona y béns de Barthomeu
Gràcia Macip, son fill, com consta en lo capbreu
nou del mes de juliol fòleo 510 retro, per lo que
queda liberat dit censal del sobradit dèbit, per
ço no·s trau enfora.

2. Ítem, dos censals, lo hun de pensió 185 sous,
7 diners, pagador al primer de juny, y altre de
pensió 206 sous pagador al primer de dit mes,
los quals possehí y foren de Miquel Joan de To-
ralla, cavaller, lo qual era altre de las fiansas de
Francesc Iglésias, arrendador de la bolla de Fi-
gueras trienni 1566, per preu de 848 lliures per
any, lo qual de Toralla se obligà en dit arrenda-
ment per 112 lliures per quiscun any, que los
tres anys junts són 336 lliures, com consta en lo
llibre de Vàlues de dit trienni 1566, foli 162, de
las quals se lo fan bonas 148 lliures, 13 sous per
tantas li tocan y gaudeix de 112 lliures, 10 sous,
4 diners que ab diferents llibres de Vàlues cons-
ta ha pagat en diferents jornades dit Iglésias,
principal de dit arrendament. Axí que resta ha
dèurer dit Toralla 187 lliures, 6 sous, 10 diners,
però per quant dit Toralla possehí lo dit censal
com ha usufructuari tant solament, com consta
en lo capbreu del mes de juny, foli 154, per lo
que resta liberat dit censal del sobrdit dèbit, y
per ço no·s trau enfora. Y lo altre censal de pen-
sió 206 sous, pagador al primer de juny, axí ma-
teix no fou més que usufructuaris dit Toralla,
com consta en lo dit capbreu de juny, folis 587
y 588, lo dit Toralla axí mateix era altre de las
fiansas de la bolla de Castelló de Empúries del
trienni 1566 per preu de 1956 lliures per any, lo
qual Toralla se obligà en dit arrendament per
2000 lliures per any, que los tres anys junts són
6000 lliures, consta en lo dit llibre de Vàlues de
dit trienni 1566, foli 166, de las quals se li fan
bonas 41914 lliures, 5 sous, per tantas li’n to-
can y gaudeix de aquellas 4100 lliures que ab
diferents llibres de Vàlues consta haver pagat en
diferents partidas dit Iglésias, principal de dit,
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axí que resta dit de Toralla 180 lliures, 15 sous,
7 diners, però resta liberat per las rahons dalt di-
tas de usufructuari tantum, y axí no·s trau enfo-
ra. Los dits dos censals passehí y foren també de
Bernat Tavarner, lo qual era altre de las fiansas
dels consistorials del trienni 1602, los quals se-
gons libre de Vàlues trienni 1668, foli 114 res-
tan a dèurer //95/3r // la quantitat de 2797 lliu-
res, 10 sous, però per quant dit Tavarner alienà
los dits censals en lo any 1595, com consta en lo
capbreu del mes de juny en fòleos 554 a retro y
558 a retro, quedan líberos dits dos censals per
rahó de dit dèbi, y per ço no·s trau res enfora.

3. Ítem, altre censal de pensió 62 sous, 6 diners
pagador a 18 de maig, lo qual fou y possehí dit
Bernat Tavarner, fiansa predit dels consistorials
del trienni 1602, per quant aquell alienà dit
censal en lo dit any 1595, com consta en lo cap-
breu del mes de maig, foli 296, per ço, queda
dit censal líbero y no·s trau res enfora.

4. Ítem, altre censal de pensió 227 sous, 3 di-
ners y malla pagador a 25 de febrer, lo qual cen-
sal fou y possehí Hierònim Fivaller, altre de las
fermansas dels consistorials del trienni 1623, los
quals segons lo libre de Vàlues trienni 1688 en
folis 187, 188, 190 y 199 restan a dèurer la
quantitat de 1766 lliures, 18 sous, 2 diners. Y
per quant dit Fivaller alienà dit censal en lo any
158, com consta en lo capbreu de dit mes de fe-
brer, foli 178 a retro, per ço queda dit censal lí-
bero y no·s trau enfora.

5. Ítem, altre censal de pensió 720 sous, paga-
dor al primer de mars, lo qual censal fou y pos-
sehí Pere Joan Grimosachs, doctor en medicina,
altre de las fiansas dels dits consistorials del dit
trienni 1623, los quals restan a dèurer la quanti-
tat de ditas 1766 lliures, 18 sous, 2 diners. Y per
quant dit Grimosachs alienà dit censal en lo any
1575, com consta en lo capbreu de dit mes de
mars, foli 158, per ço, queda dit censal líbero y
no·s trau enfora. Lo dit censal possehí y fonch
de Galceran Ferrer, donsell, lo qual era altre de
las fiansas de Agustí Amigó, arrendador de la
bolla de Tremp y Pallàs trienni 1575, de la qual
bolla segons lo llibre de Vàlues trienni 1668,
foli 38, se resta a dèurer 743 lliures, 3 sous, 3
diners, però per quant dit Galceran Ferrer alienà
lo dit censal en lo any 1538, com consta en lo
capbreu del dit mes de mars foli 157, queda li-
berat del dit dèbit y no·s trau enfora.

6. Ítem, altre censal de pensió 453 sous, 6 di-
ners, pagador a 7 de desembre, lo qual possehí y
fonch de don Carlos de Llupià, altre de las fian-
sas de Antoni Viladomar, arrendador de la bolla
de Cervera trienni 1575 per preu // 95/3v // de
3231 lliures per any, lo qual Lupià se obligà en

dit arrendament per 400 lliures per quiscun any
y per los tres anys 1200 lliures, consta en dit lli-
bre de Vàlues trienni 1572, foli 192, de las
quals se li fan bonas 1271 lliures, 3 sous, 7 di-
ners; ço és, 588 lliures, 3 sous, 2 diners li tocan
y gaudeix de aquellas 475 lliures, 3 sous, 6 di-
ners que al libre de Vàlues consta haver pagades
en diferents jornades dit Viladomat, principal
de dit arrendament, y las restants 682 lliures, 19
sous, 3 diners que axí mateix ab diferents jorna-
des consta haver pagat dit Llupià, y per conse-
güent, queda líbero dit censal per rahó de dit
arrendament tant per constar tenir de crèdit dit
Llupià 71 lliures, 3 sous més del qual estava
obligat, com també se deslliuraria per quant
alienà dit censal en lo any 1569, com constat en
lo capbreu de dit mes de setembre, foli 411, per
ço, no·s trau enfora. Lo dit de Lupià era axí ma-
teix altre de las fiansas de Bernat Vallgornera,
arrendatari de la bolla de Perpinyà, trienni
1572, per preu de 11675 lliures per any, lo qual
de Llupià se obligà en dit arrendament per 486
lliures, 9 sous, 2 diners per any, que los tres anys
junts són 1459 lliures, 7 sous, 6 diners, consta
en dit llibre de Vàlues trienni 1572, foli 190, de
las quals se li fan bonas 1004 lliures, 17 sous, 2
diners; ço és, 602 lliures, 10 diners li tocan y
gaudeix de aquellas 14448 lliures, 15 sous, 10
diners que ab diferents libres de Vàlues consta
haver pagades en diferents vegades dit Vallgor-
nera, principal de dit arrendament, y las restàns
402 lliures, 16 sous, 9 diners que axí mateix ab
diferents jornades consta haver pagades dit Llu-
pià, axí que restaria a dèurer la quantitat de 454
lliures, 9 sous, 11 diners a cumpliment de las
1459 lliures, 7 sous, 6 diners se era obligat; pe-
rò per quant dit de Llupià alienà dit censal en lo
any 1569, com desobre està dit, per ço queda lí-
bero de dit dèbit y no·s trau res enfora.

7. Ítem, altre censal de pensió 40 sous pagador
al primer de abril lo qual possehí y fonch de
Pere Rovira, mercader, qui obtenia lo ofici de
guarda scrivà y estimador del defanador del Ge-
neral, lo qual en virtut de deliberació dels se-
nyors diputats a 3 de juny 1567, fou provehit
en cullidor de la bolla de la taula de Barcelona
per suspensió per dits senyors diputats feta de
Joan Vidal, menor, mercader, qui obtenia lo
ofici de cullidor de la bolla, lo qual Pere Rovira,
segons lo libre de Vàlues trienni 1668, foli 18,
resta a dèurer de la recepció de dita bolla la
quantitat de 258 lliures, 7 sous, 4 diners, lo
qual dèbit se originà per las tersas, abril, maig y
juny 1569, com consta en lo llibre de Vàlues //
95/4r // de dit trienni 1569, foli 60, però per
quant dit Rovira no fou més que usufructuari
de dit censal, com consta en lo capbreu del mes
de abril foli 353, queda líbero dit censal per
rahó de dit dèbit, y per ço no·s trau enfora.
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8. Ítem, altre censal de pensió 309 sous, 4 di-
ners y malla pagador a 15 de nohenbre, lo qual
possehí y fonch de Francí Setantí, altre de las
fiansas de Antoni Caldés, arrendador de la bolla
de Perpinyà trienni 1569, de la qual bolla se-
gons lo llibre de Vàlues trienni 1668, foli 26, se
resta a dèurer 169 lliures, 11 sous, 7 diners. Y
axí mateix, dit Setantí era altre de las fiansas de
Perot Ferrers, sobrecullidor del General segons
lo llibre de Vàlues trienni 1668, foli 593, lo
qual Perot Ferrers, segons lo llibre de Vàlues
trienni 1668, foli 11, resta a dèurer la quantitat
de 3927 lliures, 16 sous, 5 diners, però per
quant dit Setantí alienà lo dit censal en lo any
1469, com consta en lo capbreu de dit mes de
nohembre, foli 269, està líbero aquell per rahó
de dits dèbits, y per ço no·s trau res enfora.

9. Ítem, altre censal de pensió 170 sous pagador
a 23 de juliol lo qual possehí y fonch de Làtzer
Bosch, altre de las fiansas de Pau Riu, mercader,
receptor de la bolla de Barcelona, lo qual Làtzer
Bosch se troba comensar estar continuat altre de
ditas fiansas en lo llibre de Vàlues trienni 1614,
foli 65, lo qual Pau Riu, segons lo llibre de Và-
lues trienni 1668, foli 57, resta a dèurer 5387
lliures, 5 sous, 2 diners, lo qual dèbit se originà
de la recepció de dita taula de la tersa de juliol,
agost y setembre 1584, consta en lo llibre de Và-
lues de dit trienni 1584, foli 211. Lo dit Làtzer
Bosch era altre de las fiansas de Miquel Gomar,
arrendador de la bolla de Perpinyà trienni 1578,
per preu de 11417 lliures per any, lo qual Bosch
se obligà en dit arrendament per 300 lliures quis-
cun any, consta en lo llibre de Vàlues trienni
1578, foli 213, y per quant entre totas las fiansas
se havian obligat en 99 lliures més per los tres
anys, que defalcades resta per quantitat segons lo
que quiscuna de ditas fiansas se havia obligat,
sols vingué dit Bosch a estar obligat per 297 lliu-
res, 8 sous, 2 diners tant solament per quiscun
any, que los tres anys junts són 892 lliures, 4
sous, 6 diners, de les quals se li fan bonas 166
lliures, 13 sous, 10 diners, per tantas li’n tocan y
ne gauideix de aquellas // 95/4v // 6362 lliures
que ab diferents libres de Vàlues consta haver pa-
gat en diferents jornades dit Miquel Gomar,
principal de dit arrendamennt; axí que resta a
dèurer dit Làtzer Bosch la quantitat de 725 lliu-
res, 10 sous, 8 diners per rahó de dita fiansa. Lo
dit Làtzer Bosch era altre de las fiansas de Fran-
cesch Salvà y Vallseca, donzell arrendador de la
bolla de Vilafranca de Panadès trienni 1578, de
la qual bolla, segons lo llibre de Vàlues del trien-
ni 1668, foli 43, se resta a dèurer la quantitat de
12463 lliures, 11 sous, 4 diners, però per quant
dit Làtzer Bosch alienà dit censal en lo any 1575,
com consta en lo capbreu del mes de juliol en
cartas 515 retro, queda líbero dit censal per rahó
dels sobradits tres dèbits, y axí no·s trau enfora.
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10 Ítem, lo atràs de dit censal de pensió 206
sous pagador al primer de juny fou y possehí
mossèn Joan Marçer, prevere, y com en lo
arrendament de la bolla de Puigcerdà trienni
1593, arrendador Francesch Rubí, de Puig-
cerdà, entre altras fiansas de dit arrendament, se
troba Joan Marçer, notari de Puigcerdà, lo qual
se obligà en dit arrendament per 200 lliures per
any, y encara que de dit arrendament y de la
part tocava a dit Joan Marçer, notari, per los
tres anys de dit arrendament reste a dèurer lo
quantitat de 48 lliures, 13 sous, 6 diners, fetas
bonas 551 lliures, 6 sous, 6 diners, li tocan y
gaudeix de aquellas 6081 lliures, 2 sous, 1 di-
ners que ab diferents libres de Vàlues consta ha-
ver pagat en diferents jornades dit Rubí, princi-
pal de dita bolla, sempre que lo fiscal del
General fes constar que dits Joan Marçer, nota-
ri, y Joan Marçer, prevere, fossen un mateix
subjecte, ab tot resta líbero dit censal per rahó
de la sobradita obligació, per quant dit mossèn
Joan Marçer sols posehí per títol de asignació y
consignassió per don Bernat Galceran de Pinós
y don Francesch de Pinós, son fill, a 14 de octu-
bre 1622 per altre censal de consemblant quan-
titat y après lo quitament donà Isabel de Pinós,
com consta en lo capbreu del mes de juny, foli
589, y per ço no·s trau cosa enfora.

11. Ítem, dos censals, lo un de pensió 121 sous,
10 diners pagador al primer de juny, y l’altrede
pensió 125 sous pagador a 29 de octubre, los
quals possehí y foren de don Ramon de Torre-
llas, altre de las fiansas de Francesc Joan de The-
maut, arrendador de la bolla de Tarragona
trienni 1581, per preu de 13007 lliures per any,
lo qual de Torrellas se obligà en dit arrenda-
ment per 2000 lliures per // 95/5r // quiscun
any, consta en lo llibre de Vàlues trienni 1581,
foli 240, y per quant entre totas las fiansas se ha-
vian obligat en 3293 lliures més per quiscun
any, que defalcadas resta per quantitat segons lo
que quiscuna de ditas fiansas se havian obligat,
sols vingué dit de Torrellas a estar obligat per
1595 lliures, 18 sous, 7 diners per any, que los
tres anys junts són 4787 lliures, 15 sous, 9 di-
ners, de les quals se li fan bonas 4320 lliures, 8
sous per tantas li’n tocan y ne gaudeix de aque-
llas 35211 lliures, 18 sous, 9 diners que ab dife-
rents llibres de Vàlues consta haver pagat en di-
ferents jornades det de Themaut, principal de
dit arrendament; axí que·s resta a dèurer dit don
Ramon de Torrellas a cumpliment de las sobre-
ditas 4787 lliures, 15 sous, 9 diners, la quantitat
de 467 lliures, 7 sous, 9 diners; dich, 467 lliu-
res, 7 sous, 9 diners. Lo dit don Ramon de Tor-
rellas era altre de las fiansas de Fernando Oliver,
donzell, arrendador de la bolla de Tarragona
trienni 1578, per preu de 13134 lliures per any,
lo qual de Torrellas de obligà en dit arrenda-
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ment per 500 lliures quiscun any, consta en lo
llibre de Vàlues trienni 1578, foli 212, y per
quant entre totas las fiansas se havian obligat en
366 lliures més quiscun any del que muntava
dit arrendament, que defalcadas resta per quan-
titat segons lo que quiscuna de ditas fiansas se
havia obligat, sols vingué dit de Torrellas a estar
obligat per 486 lliures, 8 sous, 10 diners per
quiscun any, que los tres anys junts són 1459
lliures, 6 sous, 6 diners, de las quals se li fan bo-
nas 464 lliures, 18 sous, 8 diners; ço és, 314
lliures, 18 sous, 8 diners li tocan y gaudeix de
aquellas 8503 lliures, 4 sous, 1 diners que ab di-
ferents libres de Vàlues consta haver pagat en
diferents jornades dit Fernando Oliver, princi-
pal de dit arrendament, y las restants 150 lliures
que; ço és, 100 lliures que a 5 de setembre
1606 pagà dona Isabel de Torrellas, sa muller,
consta en lo llibre de Vàlues trienni 1605, foli
53 y las restàns 50 lliures que als 15 de juny
1609 pagà la dita dona Isabel, consta en lo lli-
bre de Vàlues trienni 1608 foli 49; axí que·s //
95/5v // resta a dèurer dit de Torrellas a cumpli-
ment de las sobreditas 1459 lliures, 6 sous, 6 di-
ners per dita fiansa, la quantitat de 994 lliures, 7
sous, 10 diners, dich 994 lliures, 7 sous, 10 di-
ners. Los dits dos censals foren y los possehí
Francesc de Santcliment, altre de las fiansas de
Jordi Benet de Marymon, receptor eo sobrecu-
llidor del General de la col·lecta de ponent, lo
qual de Santcliment li féu fiansa per 500 lliures
en lo any 1521, consta en lo llibre de Vàlues
trienni 1635, foli 2, lo qual Jordi Benet de
Marymon, segons lo llibre de Vàlues trienni
1668, foli 1, resta a dèurer 94 lliures, 2 sous,
que repartidas resta per quantitat entre totas las
fiansas donades per aquell, toca deu pagar dit
Francesc de Santcliment 11 lliures, 10 sous y 8
diners; dich, 11 lliures, 10 sous, 8 diners. Lo
censal atràs dit de pensió 227 sous, 3 diners y
malla pagador a 25 de fabrer fou y possehí Àn-
gel Bernabé Alsina, altre de las fiansas del sobre-
dit Jordi Benet de Marymon, lo qual Alsina li
féu fiansa per 300 lliures en dit any 1521, com
consta en dit llibre de Vàlues trienni 1635, foli
2, ab què li toca a pagar 6 lliures, 18 sous, 4 di-
ners de las sobraditas 94 lliures, 11 sous, 2 di-
ners resta a dèurer dit Marimon 6 lliures, 18
sous, 4 diners. Lo atràs dit censal de pensió 309
sous, 4 diners y malla pagador a 15 de nohem-
bre junt ab altres quatre censals; ço és, lo hun de
pensió 98 sous, 10 diners y malla pagador a 14
de abril; altre de pensió 340 sous, 6 diners y ma-
lla pagador a 17 de maig; altre de pensió de 60
sous, 10 diners pagador al primer de juny; y al-
tre de pensió 459 sous, 1 diners, pagador a 8 de
juny, possehí y foren de don Pedro de Santcli-
ment, altre de las fiansas de Gerònim Sascasas,
receptor de las bollas foranes de la col·lecta de
Barcelona, lo qual don Pedro de Santcliment se

troba continuat fiansa en lo llibre de Vàlues
trienni 1668, foli 56, resta a dèuer 130 lliures,
12 sous, 6 diners, lo qual dèbit se originà en lo
trieni 1584, folis 225 y 226, ab què li toca a pa-
gar a dit don Pedro 9 lliures, 15 sous, 11 diners
de las sobraditas 130 lliures, 12 sous, 6 diners
restava a dèurer lo sobradit Hierònim Sascasas,
com dalt està dit; dich, 9 lliures, 15 sous, 11 di-
ners.

95 12. Ítem, los atràs dits sinch censals; ço és, lo
/6r hun de penssió 459 sous, 1 diner pagador a 8 de

juny; altre de pensió 20 sous pagador al primer
de mars; altre de pensió 40 sous pagador al pri-
mer de abril; altre de pensió 98 sous, 10 diners
y malla pagador a 14 de abril; y lo altre de pen-
sió 453 sous, 6 diners pagador a 7 de setembre
junt ab altres set censals; ço és, un de pensió
2400 sous pagador a 17 de mars; altre de pensió
24 sous pagador al primer de juny; altre de pen-
sió 386 sous, 10 diners y malla pagador al 20 de
juliol; altre de pensió 93 sous, 9 diners pagador
a 21 de juliol; altre de pensió 53 sous, 1 diner y
malla pagador a 15 de setembre; altre de pensió
941 sous, 2 diners pagador a 25 de setembre; y
altre de pensió 800 sous pagador al primer de
setembre, foren y possehí don Hierònym de Pi-
nós, qui fou altre de las fiansas de Miquel Joan
de Junyent, arrendador de la bolla de Gerona
trienni 1578 per preu de 2130 lliures per any, lo
qual don Hierònim de Pinós se obligà en dit
arendament per 500 lliures per quiscun any,
consta en lo llibre de Vàlues trienni 1578, foli
209, y per quant entre totas las fiansas se havian
obligat en 2899 lliures més per quiscun any del
que muntava dit arrendament, que defalcades
resta per quantitat segons lo quiscuna de ditas
fiansas se havian obligat, sols vingué dit de Pi-
nós a estar obligat per 440 lliures, 2 sous, 2 di-
ners per quiscun any, que los tres anys junts són
1320 lliures, 6 sous, 6 diners, de las quals se li
fan bonas 599 lliures, 13 sous, 6 diners; ço és,
499 lliures, 13 sous, 6 diners li tocan y gaudeix
de aquellas 24184 lliures, 4 sous, 6 diners que
ab diferents libres de Vàlues consta haver pagat
en diferetns jornades dit Miquel Joan de Ju-
nyent, principal de dit arrendament, y las restants
100 liures; ço és, 50 lliures a 14 de juny 1614
pagà don Bernat de Pinós per dit don Hierò-
nim, com consta en lo llibre // 95/6v // de Và-
lues trienni 1611, foli 650, y las restáns 50 lliu-
res que a 7 de desembre 1614 pagà lo dit don
Bernat per compte de dit don Hierònim, consta
en lo llibre de Vàlues trienni 1614, foli 46. Així
que resta a dèurer dit don Hierònim de Pinós a
cumpliment de las ditas 1320 lliures, 6 sous, 6
diners per rahó de dita fiansa la quantitat de
720 lliures, 13 sous, dich 720 lliures, 13 sous.
Advertint que dels dos dalt últimament dits
censals; ço és, lo hun de pensió 98 sous, 10 di-

1497

[ 1672 ]



ners y malla pagador a 14 de abril, y lo altre
pensió 459 sous, 1 diner pagador a 8 de juny,
dit don Hierònim de Pinós sols fou usufructua-
ri de aquells, com consta en los capbreus del
mes de abril foli 3 retro, y en lo capbreu del mes
de juny, foli 30 retro, y per consegüent, dits dos
censals quedan líberos per rahó del sobradit dè-
bit y sols restan obligats los restants censals
mencionats en la antassadent partida.

13. Ítem, los atràs dits dos censals; ço és, lo hun
de pensió 386 sous, 10 diners y malla pagador a
20 de juliol, y lo altre pensió 93 sous, 9 diners
pagador a 21 de juliol junt ab altre dea pensió
1000 sous pagador a 20 de setembre foren y
possehí don Francesc de Pinós, qui fonch altre
de las fiansas de Ferrando Oliver, arrendador de
la bolla de Tarragona trienni 1578, per preu de
13134 lliures per any, lo qual don Francesc de
Pinós se obligà en dit arrendament per 300 lliu-
res quiscun any, consta en lo llibre de Vàlues de
dit trienni 1578, foli 212, y per quant entre to-
tas las fiansas se havian obligat en 366 lliures
més per quiscun any del que muntava dit arren-
dament, que defalcadas resta per quantitat se-
gons lo quiscuna ditas fiansas se havian obligat,
sols vingué dit de Pinós a estar obligat per 291
lliures, 17 sous, 4 diners per quiscun any, que
los tres junts són 875 lliures, 12 sous, de las
quals se li fan bonas 188 lliures, 19 sous, 3 di-
ners li tocan y gaudeix de aquellas 8503 lliures,
4 sous, 1 diner que ab diferents libres de Vàlues
consta haver pagat ab diferents jornades dit Fer-
rando // 95/7r // Oliver, principal de dit arren-
dament; axí que resta a dèurer dit don Francesc
de Pinós a cumpliment de las sobraditas 875
lliures, 12 sous per dita fiansa, la quantitat de
686 lliures, 12 sous, 9 diners, dich 686 lliures,
12 sous, 9 diners. Se fa nota que don Bernat de
Pinós, qui possehí dels atràs dits censals onse;
ço és, un de pensió 227sous, 3 diners y malla
pagador a 25 de febrer; altre de pensió 62 sous,
6 diners pagador a 18 de maig; altre de pensió
185 sous, 7 diners pagador al primer de juny;
altre de pensió 206 sous pagador al primer de
juny; altre de pensió 386 sous, 10 diners y malla
pagador a 20 de juliol; altre de pensió 170 sous
pagador a 23 de juliol; altre de pensió 236 sous,
3 diners pagador a 23 de juliol; altre de pensió
53 sous, 1 diner y malla pagador a 15 de setem-
bre; altre de pensió 941 sous, 2 diners pagador
a 25 de setembre; altre de pensió 800 sous pa-
gador al primer de setembre; lo altre de pensió
453 sous, 6 diners pagador a 7 de setembre, féu
concert ab lo General y se obligà als dèbits de
sos predecessors, com consta en lo llibre de
Concurs, foli 45.
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Axí que per las sobreditas respective quantitats
tretas enfora restan embarassats los atràs dits
respective censals, com dalt està dit. Esta és la
relació fa a vostra senyoria salvo en tot error de
comptes del aposento del rational a III de no-
hembre MDCLXXI. Erasma de Lana y Fontanet,
racional.

97 A
/1r

Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya diuen y
representen a vostra excel·lència com als 11 de
abril del corrent any 1672 se presentà a vostra
excel·lència per lo síndich del General una supli-
cació contenint en ella com en los mesos de se-
tembre y octubra propassats alguns officials re-
als an segrestats en algunes parts de Cathalunya
differents quantitats de grans; ço és, blats, ordis
y civades de orde, segons se diu, de vostra ex-
cel·lència, los quals grans se diu són de don
Francisco Montserrat y Vives, havent passat més
de set mesos que dits segrests són passats y que
lo haver diferit lo presentar a vostra excel·lència
dita suplicació és estat per haver-se servit vostra
excel·lència escríurer al consistori als 18 de fe-
brer propassat que sobra lo que est consistori
los avia supplicat miraria possar remei, axí en los
grans que foren represos de dit don Francisco
Montserrat, com en alsar los dits segrests. E
com, excel·lentíssim senyor, los sobredits se-
grests excedint dos mesos que són pasats en-
contren ab les generals constitucions de Catha-
lunya, y en particular en la constitució 7, títol
«De segrests y emparas» y altres aplicables, la
qual disposa que los segrests opposats en vitua-
llas y altres provisions no pugan durar més de
dos mesos, per ço, ab esta segona embaxada ex-
trajudicialment a vostra excel·lència humilment
suplicam sia de son servey revocar y manar revo-
car los dits segrests com a perseverans contra la
dita constitució 7, títol «De segrests y ampa-
ras», lo que rebran a singular mercè de la mà y
grandesa de vostra excel·lència.

98 A Disapteb a 30 de abril.
/1r

98 Noverint universi quod anno a Nativitate Domi-
/2r ni millessimo sexcentessimo septuagessimo secun-

do, die vero trigessima mensis martii eiusdem
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anni, intitulata presente et ad hec vocato me, Jo-
sepho Marti, apostolica regiaque auctoritatibus
ac reverendi domini archidiaconi Penitensis no-
tario publico Villafrancha Penitensis, Barcino-
nense diocesis, et per totam terram et dominatio-
nem serenissimi domini nostri regis scribaque
curiae deputationis localis dicte villa et eius co-
llecta, infrascripto, et presentibus Petro Botines,
sarrellerio, et Jacobo Llorens, agricola dicte ville,
pro testibus ad hec vocatis spetialiter et assumptis,
reverendus Paulus Bellvey, presbiter, deputatus
localis dicte ville et eius collecta pro illustribus
dominis deputatis et auditoribus computorum
Generalis Cathalonia, personaliter constitutus
coram magnifico Francisco de Gallart, vicario
dicte ville Villafrancha Penitensis pro sacra, ce-
sarea et regia magestate, in domo sua propria,
quam fovet in dicta villa et in vico vocato dels
Farrers, personaliter reperto et exhistente eidem,
obtulit et presentavit et seu per me, dictum et in-
frascriptum notarium et scribam, presentari le-
gique publice coram eo petiit et requisivit et fecit
quandam in scriptis papiris requisitionis et pro-
testationis sedulam thenoris sequentis: «Molt bé
sab vostra mercè, senyor Francisco de Gallart,
regent la vegaria de Vilafrancha del Panadès,
que per orde de sa excel·lència, segons se diu,
com en altra requesta se li ha presentat als vint-
y-sinch del corrent mes de mars, que en lo mes
de octubre pròxim passat manà a Pera Farrer,
pagès de Sant Sadurní, factor de don Francisco
de Montserrat i Vives, donàs y entregàs a Magí
Masià, factor de don Joan Guinart, quatra-cen-
tas quarteras ordi y sivada; y a Joseph Casano-
ves, de Vilafrancha, també factor de dit Mont-
serrat, nou-centas quoranta quarteras de ordi y
sivada; y a Malsior Escofet, del Vendrell, li
manà vostra mercè, en pena de sinch-centas
lliuras, entregàs mil vuit-centas // 98/2v // vint
quarteras de ordi y sivada que tenia com a fac-
tor de dit don Francisco Montserrat comprades
y las entregà a dit Masià, factor de dit Guinart,
y obtemperant dita orde, per no incórrer en di-
tas penas, féu y firmà dit Escofet un albarà en
favor de dit Masià y aquell entregà al dit Masià
prometent en aquell tenir per son compte dits
grans y entregar aquells a qui ell ordenaria,
com en effecte té entregats al dit dotse quarte-
ras, tres cortans de ordi y setante-dos quarteras
y dos cortans de sivada; y axí mateix, a Magí
Marrugat, factor de dit don Francisco Montse-
rrat, manà vostra mercè en pena de sinch-cen-
tas lliuras entregades a dit Masià, factor de dit
don Joan Guinart, mil cent quarteras de ordi y
civada tenia comprades de orde de dit don
Francisco Montserrat, y axí mateix, dit Marru-
gat, per evitar las penas, féu un albarà a dit Ma-
sià confessant no tenir dits grans a sa dispossi-
ció y entregar-los a qui ell ordenaria, com en
effecte li ha entregat per mans de Joan Galtés,

botiguer, cent quarteras de ordi y sivada, y per
mans de Barnat Güell alres quarteras de ordi y
civada, quals dos-centas quarteras de ordi y si-
vada tenia comprat de dit(s) Galtés y Güell de
orde de dit Marrugat, y lo dit per compta y
orda de don Francisco Montserrat, las quals
partidas de grans juntas entregadas per orde de
vostra mercè per los refferits importan quatre
mil dos-centas setanta-y-dos quarteras, las
quals se entregaren sens cognició de causa ni
ser estat citat dit don Francisco Montserrat. Y
com per generals constitucions de Cathalunya,
y en particular per la constitutió quarta y quin-
ta, títol «De violència y restitució de despu-
llats» y altres aplicables se disposa que Nós ni
officials nostres no despullen algú o alguns de
qualsevol condició sien sens conexènsa de causa
de la pocessió o quasi de aquellas coses que te-
nen y possehexen, y en cas fossen despullats,
sien restituïts íntegrament; y per la aprehenció
y entrega per vostra mercè de dits grans propis
de dit don Francisco Montserrat y Vives //
98/3r // sens cognició de causa ni ser stat citat ni
oÿt dit don Francisco és estat despullat de la
pocessió de aquells, y per consegüent, en dita
aprehenstió se haje contrafet a dites constitu-
tions 4 y 5 títol «De violencias y restitució de
despullats», y a la constitució onze títol «De
observar constitutions» que prohibex sem-
blants fets; per ço, Pau Bellvey, prevere deputat
local del General de Cathalunya en la col·lecta
de Vilafrancha de Panadès, de orde dels molt
il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes
del General, per constituir-lo en major mora y
negligència, segona vegada requerix e inter-
pel·la a vostra mercè per observansa de dites ge-
nerals constitucions revoque dites aprehensions
reintegrant a dit don Fancisco Montserrat en sa
pocessió dels grans li foren apressos, altrament
protesta de procehir contra vostra mercè per les
penes imposades contra los violadors de les ge-
nerals constitucions y de tot lo lícit y permès.
Requirens notarium, et cetera». Quaquidem pa-
pirii requisitionis et protestationis sedula, sichut
premicitur, oblata et presentata et cum illam
agere vellem dictus magnificus Franciscus de
Gallart, vicarius predictus, verbo respondens di-
xit: «Quod habebat dicta requisio pro sibi lecta et
presentata et quod sibi tempus constitutionis ad
respondendum retinebat». Et incontinenti fuit
eidem per me, dictum et infrascriptum nota-
rium et scribam, tradita copia quam copiam
dictus magnificus vicarius suis manibus accepit
et penes se retinuit de quibus omnibus et singulis,
sicut predicitur, actis, gestis et sequicitis prefatus
reverendus Paulus Bellvey, deputatus localis, pe-
tiit et requisivit sibi ac aliis curia interesit fieri,
dari et tradi atque confici unum et plura publi-
cum et publica consimilia et eiusdem tenoris ins-
trumenta per me, dictum et infrascriptum nota-
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rium et scribam. Post modum vero die prima
mensis aprilis anni presenti intitulata presente
iterum ad hec vocato me, dicto Josepho Marti, no-
tario et scriba, infrascripto, et presentibus etiam
Nicolao Mas et Josepho Martí // 93/3v //, scriptori-
bus omnibus dicte ville, pro testibus ad hec vocatis
spetialiter et assumptis, supradictus magnificus
Franciscus de Gallart, vicarius dicte ville et vica-
rie Penitensis, pro sacra, cesarea et regia mages-
tate, personaliter constitutus intus domos meas
dicti et infrascripti notarii et scriba, sitas intus
menia dicta villa et in vico vocato de Sant Joan,
mihi tradidit et liberavit quandam in scriptis
papirii responsionis sedulam quam in pede seu
calse preincerta requisitionis inseri et una sine
altera non claudi nec parti, tradi seu liberam
petiit et requisivit per me, dictum et infrascrip-
tum notarium et scribam, qua quidem responsio-
nis sedula est thenoris huiusmodi: «Satisfent
Francisco de Gallart, veguer de Vilafrancha de
Panadès, a una voluntària requesta a aquell pre-
sentada instant lo reverent Pau Bellvey, prevere
y diputat local de la dita vila, per orde, sengons
se diu, dels molt il·lustres senyors deputats y oï-
dors de comptes del General de Cathalunya,
diu que fa admirasió del contengut en dita re-
questa. Primo, perquè tot lo que à obrat és es-
tat ab orde de sa excel·lència, y sent per orde de
sa excel·lència, no pot revocar lo que mana exe-
cutar lo superior. Segundo, per haver ja respost
en la requesta así presentada als vint-y-sinch del
mes de mars y no creu haver contrafet a consti-
tució alguna, y cas que agués fet, se offereix en
revocar-o en quant puga ad ordinationem Regii
Concilii. Tertio y últimament, se diu que·s pren
notable equivocació en lo narrat en dita reques-
ta dient que manà dit veguer entregar a Magí
Masià quatra mil dos-centas y setanta-y-dos
quarteras de difarent grans, perquè és cert no
fou tant gran quantitat lo que mediant dit orde
manà entregar, y axí mateix, equipera dita re-
questa la quantitat manà entregar al dit Masià
ab la entregaren, essent ver que la quantitat se
entregà al dit masià fou una misèria y cosa molt
poca y si desistia ab la forma se insta que dit ve-
guer manà restituir a dit Masià la pocha quanti-
tat de ordi y sivada se li entregaren // 98/4r //
procuren despatxe sa excel·lència orde que o
mane, que ab la mateixa diligènsia e igual vo-
luntat la posarà en execucuió. Y protestant de
tot lo que és lícit y permès demana no ésser do-
nada còpia de dita requesta sens inserta de la
present resposta. Requirens notarium.» Que
fuerunt acta Villaefrancha Penitensis, Barcino-
nense diocesis, sub anno, mense, diebus et locis
predictis, presente et ad hec vocato me, dicto et
infrascripto notario et scriba, et presentibus
etiam testibus supradictis ad hec respective voca-
tis spetialiter et assumptis pro ut superius conti-
netur.
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Sig+num Josephi Marti, apostolica regiaque auc-
toritatibus ac reverendi domini archidiaconi Pe-
nitensis notarii publici Villefrancha Penitensis,
Barcinonense diocesis, et per totam terram et do-
minationem serenissimi domini nostri regis scri-
baeque curie deputationis localis dicte ville et eius
collectae, qui premissis una cum prenominatis
testibus interesse scribere fecit et rogatus et requi-
situs clausit.

98 B
/5v

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo septuagessimo se-
cundo, die vero veneris prima mensis aprilis eius-
dem anni intitulata presente et ad hec vocato me,
Josepho Marti, apostolica regiaque auctoritatibus
ac reverendi domini archidiaconi Penitensis no-
tario publico Villaefrancha Penitensis, Barcino-
nense diocesis, et per totam terram et dominatio-
nem serenissime domini nostri regis scribaque
curia Deputationis localis dicte ville et eius collec-
te, infrascripto, et presentibus Nicolao Mas et Jo-
sepho Marti, scriptoribus dicte ville, pro testibus
ad hec vocatis spetialiter et assumptis, reverendus
Paulus Bellvey, presbiter, deputatus localis dicte
ville et eius collecte pro illustribus dominis depu-
tatis et auditoribus Generalis Cathalonia, perso-
naliter constitutus coram magnifico Francisco de
Gallart, vicario dicte villa et vicaria pro sacra,
cesarea et regia magestate intus domos meas dicti
et infrascripti notarii et scriba, quas foveo intus
menia presentis villa et in vico vocato Sancti Jo-
annis, personaliter reperto et exhistente eidem
magnifico vicario, obtulit et presentavit et seu per
me, dictum et infrascriptum notarium et scri-
bam, presentari legique publice petiit et requisi-
vit et fecit quandam in scriptis papirii requisitio-
nis et protestationis sedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sab vostra mercè, senyor Francisco de
Gallart, regent la vegaria de Vilafrancha del Pa-
nadès, que per orde de sa excel·lència, segons se
diu, com en altra requesta se li ha presentat als
vint-y-sinch del corrent mes de mars, que en lo
mes de octubre pròxim passat manà a Pera Fa-
rrer, pagès de Sant Sadurní, factor de don Fran-
cisco de Montserrat i Vives, donàs y entregàs a
Magí Masià, factor de don Joan Guinart, qua-
tra-centas quarteras ordi y sivada; y a Joseph
Casanoves, de Vilafrancha, també factor de dit
Montserrat, nou-centas quoranta quarteras de
ordi y sivada; y a Malsior Escofet, del Vendrell,
li manà vostra mercè, en pena de sinch-centas
lliuras, // 98/5v // entregàs mil vuit-centas vint
quarteras de ordi y sivada que tenia com a factor
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de dit don Francisco Montserrat comprades y
las entregà a dit Masià, factor de dit Guinart, y
obtemperant dita orde, per no incórrer en ditas
penas féu y firmà dit Escofet un albarà en favor
de dit Masià y aquell entregà al dit Masià pro-
metent en aquell tenir per son compte dits
grans y entregar aquells a qui ell ordenaria, com
en effecte té entregats al dit dotse quarteras, tres
cortans de ordi y setante-dos quarteras y dos
cortans de sivada; y axí mateix, a Magí Marru-
gat, factor de dit don Francisco Montserrat,
manà vostra mercè en pena de sinch-centas lliu-
ras entregades a dit Masià, factor de dit don
Joan Guinart, mil cent quarteras de ordi y civa-
da tenia comprades de orde de dit don Francis-
co Montserrat, y axí mateix, dit Marrugat, per
evitar las penas féu un albarà a dit Masià confes-
sant no tenir dits grans a sa dispossició y entre-
gar-los a qui ell ordenaria, com en effecte li ha
entregat per mans de Joan Galtés, botiguer,
cent quarteras de ordi y sivada y per mans de
Barnat Güell alres quarteras de ordi y civada,
quals dos-centas quarteras de ordi y sivada tenia
comprat de dits Galtés y Güell de orde de dit
Marrugat, y lo dit per compta y orda de don
Francisco Montserrat, las quals partidas de
grans juntas entregadas per orde de vostra
mercè per los refferits importan quatre mil dos-
centas setanta-y-dos quarteras, las quals se en-
tregaren sens cognició de causa ni ser estat citat
dit don Francisco Montserrat. Y com per gene-
rals constitucions de Cathalunya, y en particular
per la constitutió quarta y quinta, títol «De
violència y restitució de despullats» y altres apli-
cables, se disposa que Nós ni officials nostres no
despullen algú o alguns de qualsevol condició
sien sens conexènsa de causa de la pocessió o
quasi de aquellas coses que tenen y possehexen,
y en cas fossen despullats // 98/6r // sien resti-
tuïts íntegrament, y per la aprehenció y entrega
per vostra mercè de dits grans propis de dit don
Francisco Montserrat y Vives sens cognició de
causa ni ser stat citat ni oÿt dit don Francisco és
estat despullat de la pocessió de aquells, y per
consegüent, en dita aprehenció se haje contra-
fet a dites constitucions 4 y 5 títol «De violen-
cias y restitució de despullats», y a la constitució
onze títol «De observar constitucions» que
prohibex semblants fets. Per ço, Pau Bellvey,
prevere, deputat local del General de Cathalu-
nya en la col·lecta de Vilafrancha de Panadès, de
orde dels molt il·lustres senyors deputats y oï-
dors de comptes del General, per constituir-lo
en major mora y negligència, tercera vegada re-
querix e interpel·la a vostra mercè per observan-
sa de dites generals constitucions revoque dites
aprehensions reintegrant a dit don Fancisco
Montserrat en sa pocessió dels grans li foren
apressos, altrament protesta de procehir contra
vostra mercè per les penes imposades contra los

violadors de les generals constitucions y de tot
lo lícit y permès». Requirens notarium, et cete-
ra». Quaquidem papirii requisitionis et protesta-
tionis sedula, sichut prefertur, oblata et presenta-
ta et cum illam legere vellem dictus magnificus
Franciscus de Gallart, vicarius predictus, verbo
respondens dixit: «Quod habebat dicta requisitio
pro sibi lecta et presentata et quod sibi tempus
constitutionis ad respondendum retinebat». Et
incontinenti fuit eidem per me, dictum et infras-
criptum notarium et scribam, tradita et liberata
copia quam copiam dictus magnificus vicarius
suis manibus accepit et penes se retinuit de quibus
omnibus et singulis, sicut predicitur, actis, gestis
et sequtis reverendus Paulus Bell // 98/6v // vey,
deputatus localis predictus, petiit et requisivit sibi
ac aliis cuia interesit fieri, dari et tradi atque
confici unum et plura publicum et publica consi-
milia et eiusdem thenoris instrumenta per me,
dictum et infrascriptum notarium et scribam.
Post modum vero dia tertia mensis et anni pre-
dicti titulata presente iterum ad hec vocato me,
dicto Josepho Marti, notario et scriba infrascrip-
to, et presentibus etiam Bernardo Vila, agricola,
et Josepho Marti, scriptore, omnibus dicte ville,
pro testibus ad hec vocatis spetialiter et assumptis,
supradictus magnificus Franciscus de Gallart,
vicarius dicte ville et vicarie Penitensis, pro sacra,
cesarea et regia magestate, personaliter constitu-
tus intus scribaniam meam dicti et infrascripti
notarii, quam foveo intus menia presentis villae
et in vico vocato de Sant Joan, mihi tradidit et li-
beravit quandam in scriptis papirii responsionis
scedulam quam in pede seu calse preincerte re-
quisitionis inseri et una sine altera non claudi
nec parti, tradi seu liberari petiit et requisivit
per me, dictum et infrascriptum notarium et
scribam. Quaquidem responsitionis sedula est
thenoris huismodi: «Satisfent Francisco de Ga-
llart, veguer de Vilafrancha de Panadès, a una
voluntària requesta a aquell presentada instant
lo reverent Pau Bellveý prevere y diputat loqual
del General de Cathalunya en la col·lecta de Vi-
lafrancha de Panadès, de orde com se mana en
aquella dels molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes de dit General que comensa
«Molt bé sap» y acaba «requirens notarium»,
diu que refereix a las resposta(s) fetas en las de-
més requestas presentadas a aquell instant dit
Bellveý, y assenyaladament que no creu haver
contrafet a las constitucions del principat de Ca-
thalunya, ans bé que aquellas desitja // 98/7r //
indubtablemament observar en totas las oca-
sions y en cas que se puga perssuadir haver con-
trafet a alguna de aquellas sens requisició e o in-
terpel·lació alguna, procuraria ab tota solicitut y
cuidado en revocar-o, lo qual no obstant, com
si de present dúptia haver contrafet, se offereix a
la revocació en cas constàs ad ordinationem Re-
gii Consilii ab lo millor modo y forma revocar
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se puga, y protestant de tot lo que és lícit de
manera no ésser donada de la predita requesta
còpia sens inserta de la present resposta. Requi-
rens notarium, et cetera. Que fuerunt acta Ville-
francha Penitensis, Barcinonense diocesis, sub
anno, mense, diebus et locis predictis, presente et
ad hec vocato me, dicto et infrascripto notario et
scriba, et presentibus etiam testibus supradictis
ad hec respective vocatis spetialiter et assumptis
pro ut superius continetur.

Sig+num Josephi Marti, apostolica regiaque auc-
toritatibus et reverendi domini archidiaconi Pe-
nitensis notarii publici Villefrancha Penitensis,
Barcinonense diocesis, et per totam terram et do-
minationem serenissimi domini nostri regis scri-
baque curie Deputationis localis dicte ville et eius
collecta, qui premissis una cum prenominatis tes-
tibus interesse scribere fecit rogatus et requisitus
clausit.

98 C. Primeraa requesta
/8r

Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè, Do-
mingo Jordana, sosballe de la vila de Puigcedà y
subveguer de Serdanya, com per orde de sa ex-
cel·lència, segons se diu, en jornada de dinou de
octubre pròxim passat de mil sis-cents setanta y
hú, manà a Rafel Serraclara, negociant de la vila
de Llívia, que les dos mil càrregues de blats y
mil càrregues de ordi que tenia comprades per
orde y compte del noble don Francisco Mont-
serrat y Vives, assentista que era de sa magestat,
que Déu guarde, les entregàs a Guillem Malla,
factor del noble don Joan Guinart, com de fet
foren entregades per lo dit Serraclara en dife-
rents partides al dit malla mil sis-centes y dotze
quarteras y tres quartans de blat y nou-centes
vuytanta-sinch quarteras de sivadas incluses
sent-y-nou quarteras de ordi que stan reduïdes
altre spècie de civada, avent fet pagar al dit Ser-
raclara les dites y gastos que se han occasionats
per dites entregues, tot lo qual ha obrat vostra
mercè de fet y sens cognició de causa y sens és-
ser stat dit de Montserrat citat ni oït. E com per
generals constitucions de Cathalunya, y en par-
ticular per la constitució quarta y quinta, títol
«De violèntia y restitució de despullats» y altres
aplicables, se disposa que Nós ni officials nos-
tres no despullen algú o alguns de qualsevol
condició sien sens conexensa de causa de la po-
cessió o quasi de aquellas coses que tenen y pos-
sehexen, y en cas fossen despullats, sien resti-
tuïts íntegrament, y per la aprehenció y entrega
per vostra mercè de dits grans propis de dit don
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Francisco Montserrat sens conexensa de causa
ni ser stat citat ni oït és stat despullat de la po-
cessió de aquells, y per consegüent, en dita
aprehenció // 98/8v // se haje contrafet a dites
constitutions 4 y 5 títol «De violencias y restitu-
ció de despullats», y a la constitutió onze títol
«De observar constitucions» que prohibex sem-
blants fets, per ço, lo doctor Pere Màrtir Capde-
vila, assessor de la Diputatió local de esta dita
vila de Puigcerdà, de orde dels molt il·lustres se-
nyors deputats y oïdors de comptes del General
de Cathalunya a vostra mercè requerex e inter-
pel·la per observansa de dites generals constitu-
cions revoque dites aprehensions reintegrant a
dit don Francisco Montserrat en sa pocessió
dels grans li foren apressos, altrament protesta
de procehir contra vostra mercè per les penes
imposades contra los violadors de les generals
constitucions y de tot lo lícit y permès. Requi-
rens notarium, et cetera». Die trigessima mensis
martii, anno a Nativitate Domini millessimo
sexcentessimo septuagessimo secundo, Podiicerita-
ni. Huiusmodi papiri requisitionis scedula ins-
tante, petente et requirente magnifico Petro
Martire Capdevila, juris utriusque doctore, asses-
sore ordinario deputationis localis Generalis co-
llecta huyus villae Podiiceritani, et stationis Seri-
tanie fuit oblata, lecta et presentata honorabili
Dominico Jordana, subbajulo dicte ville et subvi-
cario Seritanie et adpresens regenti vicariam, ei-
dem personaliter invento in platea major dicte
ville per me, Franciscum Puig, presbiterum, no-
tarium publicum et scribam dictis deputationis
infrascriptam. Quibus oblatione et lectura factis
dictus Jordana verbo respondendo dixit: «Que li
sia donada còpia de dita requesta y se atura lo
temps de la costitució per a respòndrer». Qua-
quidem copia fuit illico ei tradita. De quibus et
cetera, presentibus pro testibus discreto Nicholao
Ginesta, notario publico, et Francisco Soler, blan-
querio dicte ville, ac me Francisco Puig, notario
et scriba, supradicto. Postea autem die prima
mensis aprillis eyusdem anni, dictus Dominicus
Jordana volens pro ut // 98/9r // dixit respondere
supradicta requisitionis scedula sibi ut praedici-
tur presentata, constitutus coram me pre et in-
frascripto notario et testibus infrascriptis quan-
dam in scriptis papirei respontionis scedulam
mihi tradidit et liberavit series huyusmodi: Do-
mingo Jordana, responent a la requisició a ell
presentada als trenta del proppassat mes de
maig a las sinch horas de la tarda instant lo doc-
tor Pere Màrtir Capdevila, assessor de la Dipu-
tació local de la present vila, de orde dels molt
il·lustres deputats y oïdors de comptes del pre-
sent Principat se dugué dit Domingo Jordana,
en virtut de orde a ell donat per legítim supe-
rior, en segrestar una partida de blat y altre de
sivada trobadas en mà y poder de Rafel Serracla-
ra del lloch de Gorguja. E axí matex, en sagrestà
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altras diffarents partides de grans trobades en
poder de differents persones, y ser stades com-
prades per orde de don Francisco Montserrat y
Vives y de Talis Ceviola, canonge y ardiaca de
Urgell, y como ell, dit Domingo Jordana, en dit
nom nunca haje fet entregar ni a Guillem Malla
ni a altre persona partida de blat alguna ni de dit
Serraclara ni de altres, y encara que és veritat
que lo dit Jordana en dit nom haje fet entregar a
dit Malla una partida de sivada de la que dit Ser-
raclara tenia comprada per compte del dit no-
ble don Francisco Montserrat, com consta de
las àpochas menté fermadas dit Malla, emperò
dita entrega féu fer axí matex de orde de legítim
superior, per quant dit Jordana no creu ni entén
haver contrafet ni contravingut a las constitu-
cions de Cathalunya, sinó haver procehit justifi-
cadament en virtut dels sobradits ordes, avent
posats aquells en deguda exequtió, volent que
dita requisició no sie donada còpia autèntica ni
fe fahent sens inserta de la present resposta. Re-
quirens vos notarium, et cetera». Petens et requi-
rens illam in pede seu calce dicte //98/9v //requi-
sitionis inserti et de illa absque incertione dictae
respontionis copiam auctenticam nec fidem fa-
cientem nemini traderem. De quibus, et cetera.
Que fuere acta, et cetera.

Testes sunt dictus Nicholaus Ginesta, notarius, et
Raimundus Romeu, scriptor Podiiceritani, ac
ego dictus Puig, notarius et scriba qui, et cetera.
In quorum fidem et testimonium ego idem Fran-
ciscus Puig, presbiter, auctoritatibus apostolica
et magnificorum consulum villae Podiiceritani,
regio privilegio concessa notarius publicus et de
collegio notariorum publicorum dicta villa scri-
baque supramemoratus, hic me subscribo et
meum solitum appono requisitus a dicto magni-
fico Petro Martire Capdevila, assessore predicto.
Sig+num.

98 D
/10r

Molta bé sab y ignorar no pot vostra mercè, se-
nyor Domingo Jordana, sotsballe de la vila de
Puigcerdà y sotsveguer de Serdanya, com ab al-
tra requesta se li és stat notificat que per orde de
sa excel·lència, segons se diu, als 19 de octubre
pròxim passat féu aprenció de mil y sis-centas y
dotze quarteras de blat y nou-centas vuytanta-
y-sinch quarteras de civada incluses cent y nou
quarteras hordi reduides al respecte a sivada.
Les quals de orde de vostra mercè foren entre-
gades a Guillem Malla, factor de don Joan Gui-
nart, y los dits grans eran propis de don Francis-

co de Montserrat y Vives, y dita apprehenció y
entrega fonch feta per vostra mercè sens ésser
stat citat ni oït dit don Francisco Montserrat, al-
trament no avent precehit cognició de causa, y
com per generals constitucions, y en particular
per la constitució quarta y quinta títol «De
violèncias y restitució de despullats» y altres
aplicables, se disposa que Nós ni officials nos-
tres no despullen algun o alguns de qualsevols
condició que sien sens conexensa de causa de la
pocessió o quasi de aquelles coses que tenen y
possehexen, y en cas fossen despullats, sien res-
tituïts íntegrament, y per la apprehenció y en-
trega per vostra mercè feta de dits grans propis
de dit don Francisco Montserrat y Vives sens
conexensa de causa ni ésser stat citat ni oït, és
stat despullat de la pocessió de aquells, y per
consegüent, en dita aprehenció se aja contrafet
a ditas constitutions quarta y quinta títol «De
violèncias y restitució de despullats» y a la cons-
titució onze del títol «De observar constitu-
cions» que prohibeix semblants fets, y altres
aplicables. // 98/10v // Per ço, lo doctor Pera
Màrtir Capdevila, assessor de la Diputatió local
de dita vila, de orde dels molt il·lustres senyors
deputats y oïdors de comptes del dit General,
per a constituir a vostra mercè a major mora y
negligència, segona vegada lo requerexe y inter-
pel·la que per a observansa de dits generals
constitutions revoque dites apprehencions,
reintegrant de dit Francisco Montserrat en la
pocessió dels dits grans li són apresos, altra-
ment, protesta de procehir contra de vostra
mercè per las penas imposades contra los viola-
dors de las generals constitutions y ab tot lo lícit
i permès de protestar. Requirens notarium, et
cetera.

Die secunda mensis aprillis, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo se-
cundo, in villa Podiiceritani, Urgellensis diocesis.

Huiusmodi secunda papirei requisitionis scedula
instante, petente et requirente magnifico Petro
Martire Capdevila, juris utriusque doctore, asses-
sore deputationis localis Generalis, collecte ville
Podiiceritani et Seritanie fuit oblata, lecta et
presentata Dominico Jordana, subbajulo dicte
ville et subvicario Seritanie ac ad presens regenti
vicariam eidem, personaliter invento intus do-
mum magnifici Francisci Bages, ibidem juris
utriusque doctoris, judicis ordinaris Seritanie
scribam, subtus plateam majorem dicte ville per
me, Franciscum Puig, presbiterum, notarium
publicum et scribam infrascriptum. Quetuidem
Jordana presentatione et lectura factis statim
verbo respondendo dixit: «Que se atura lo temps
de la constitució per a respòndrer y que li sia
donada còpia». Qua quidem copia fuit illi conse-
quenter tradita. Presentibus pro testibus honora-
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bilibus Petro Font, pharmocopola, et Joanne Petro
// 98/11v // Vidal, brasserio, dicte ville Podiiceri-
tani, ac me Francisco Puig, presbitero, notario et
scriba infrascripto que, et cetera. In quorum fi-
dem et testimonium ego Franciscus Puig, presbi-
ter, auctoritatibus apostolica et magnificorum
consulum villae Podiiceritani, regio privilegio
concessa notarius publicus ac de collegio notario-
rum publicorum dicte ville scribaque ordinarius
deputationis localis Generalis collecta eiusdem vi-
llae et stationis Seritaniae, qui una cum preno-
minatis testibus presentis interfici hic me subscri-
bo et meum solitum appono requisitus a dicto
magnifico assessore Capdevila die quinta predic-
torum mensis et anni Sig+num.

98 E
/12v

Molta bé sab y ignorar no pot vostra mercè, se-
nyor Domingo Jordana, sotsballe de la vila de
Puigcerdà y sotsveguer de Serdanya, com ab al-
tres requestas se li és stat notificat que per orde
de sa excel·lència, segons se diu, als 19 de octu-
bre pròxim passat féu aprrenció de mil y sis-cen-
tas y dotze quarteras de blat y nou-centas vuy-
tanta-y-sinch quarteras de civada incluses cent y
nou quarteras hordi reduides al respecte a siva-
da, les quals de orde de vostra mercè foren en-
tregades a Guillem Malla, factor de don Joan
Guinart, y los dits grans eran propis de don
Francisco de Montserrat y Vives, y dita appre-
henció y entrega fonch feta per vostra mercè
sens ésser stat citat ni oït dit don Francisco
Montserrat, altrament no avent precehit cogni-
ció de causa; y com per generals constitucions, y
en particular per la constitució quarta y quinta
títol «De violèncias y restitució de despullats» y
altres aplicables, se disposa que Nós ni officials
nostres no despullen algun o alguns de qualse-
vols condició que sien sens conexensa de causa
de la pocessió o quasi de aquelles coses que te-
nen y possehexen, y en cas fossen despullats,
sien restituïts íntegrament; y per la apprehenció
y entrega per vostra mercè feta de dits grans
propis de dit don Fancisco Montserrat y Vives
sens conexensa de causa ni ésser stat citat ni oït,
és stat despullat de la pocessió de aquells, y per
consegüent, en dita aprehenció se aja contrafet
a ditas constitutions quarta y quinta títol «De
violèncias y restitutió de despullats» y a la cons-
titutió onze del títol «De observar constitu-
cions» que prohibeix semblants fets, y altres
aplicables; per ço, lo doctor Pera Màrtir Capde-
vila, assessor de la Diputatió local de dita vila,
de orde dels molt il·lustres senyors deputats y
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oïdors de comptes del dit General, per a consti-
tuir a vostra mercè a major mora y negligència,
tercea vegada lo requerex y interpel·la que per a
observansa de dits generals constitutions revo-
que dites apprehencions, reintegrant de dit //
98/12v // Francisco Montserrat en la pocessió
dels dits grans li són apresos, altrament protesta
de procehir contra de vostra mercè per las penas
imposades contra los violadors de las generals
constitucions y ab tot lo lícit i permès de protes-
tar. Requirens notarium, et cetera».

Huiusmodi tertia papirei requisitionis scedula
die quarta mensis aprillis, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo
secundo, hora quarta post meridiem, Podiiceri-
tani, instante, petente et requirente magnifico
Petro Martire Capdevila, juris utriusque docto-
re, assessore ordinario deputationis localis Gene-
ralis collecte ville Podiiceritani, et Seritanie, fuit
oblata, lecta et presentata Dominico Jordana,
sub bajulo dicte ville et subvicario Ceritanie, ac
de presenti regenti vicariam eidem personaliter
juxta portale reperto et ad invento per me, nota-
rium et scribam infrascriptum. Qu[i] lectura
facta verbo respondendo dixit: «Que li sia donada
còpia y se atura lo temps de la constitució per a
respòndrer». Que quidem copia fuit ei illico tra-
dita. De quibus, et cetera. Presentibus pro testibus
honorabilibus Petro Font, pharmacopola, et Ga-
briele Ricart, sutore, dicte ville, ac me pre et in-
frascripto notario et scriba qui, et cetera. Postea
autem die sexta predictorum mensis et anni pre-
dictus Jordana nomine quo supra, volens pro ut
dixit respondere preincerte requisitionis scedule
sibi ut praedicitur presentatae dixit: «Que stà y
persevera a la resposta te feta a la primera re-
questa se li presentà». De quibus, et cetera. Que
fuere acta, et cetera.

Testes sunt Franciscus Portaria, lanifius, et Rai-
mundus Romeu, scriptor Podiiceritani. In quo-
rum fidem et testimonium ego Franciscus Puig,
presbiter, auctoritatibus apostolica et magnifico-
rum consulum villae Podiiceritani, regio privi-
legio concessa notarius publicus et collegiabus dic-
te ville scribaque ordinarius deputationis localis
Generalis collecte, //98/13v // dicte ville, qui una
cum prenominatis testibus presentis interfici, hic
me subscribo et meum solitum appono requisitus
a dicto magnifico Capdevila, assessore predicto.
Sig+num.

98 F. Diea vigessima nona mensis martii, anno a 
/14r Nativitate Domini millessimo sexcentessimo sep-
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tuagessimo secundo, Podiiceritani, inter septem
et octavam horas post meridiem.

Constitutus personaliter magnificus Petrus Mar-
tir Capdevila, juris utriusque doctor, assessor De-
putationis localis Generalis collecte ville Podiice-
ritani, coram honorabili Dominico Jordana,
subbajulo dicte ville et subvicario Seritanie, intus
domum sua solita habitationis quam fovet intus
dictam villam, in vico dicto de Llívia, petiit et re-
quisivit quandam in scriptis papirei requisitionis
scedulam dicto Jordana dicto nomine presentari,
et dictus Jordana verbo respondendo dixit: «Que
ell era un official del Rey, y que no volia se li
presentàs dita requesta, perquè no era ora per
ser ja nits, y que ell volia consultar-ó ab son as-
sessor, perquè tot lo que ell avia fet o havia fet
ab orde de sa excel·lència.» De quibus dictus
Capdevila petiit presens confici instrumentum,
et cetera. Testes sunt discretus Anthonius Caser,
notarius, et Franciscus Portaria, lanifius, ac
Franciscus Rossell, notarius, qui vice et nomine
mei notarii infrascripti presens interficit. In quo-
rum fidem et testimonium ego Franciscus Puig,
presbiter et notarius publicus ville Podiiceritani
ac scriba Deputationis localis Generalis dicte vi-
lle, hic me subscribo et meum solitum appono re-
quisitus a dicto Capdevila. Sig+num.

98 G
/15r

Noverinta universi quod anno a Nativitate mi-
llesimo sexcentesimo septuagesimo secundo, die
vero vigesima nona mensis martii ejusdem anni
intitulata, constitutus personaliter reverendus
Benedictus Campa, presbiter, ville Campirotun-
di, diocesis Gerundensis, deputatus localis ville et
collecte Campirotundi per ordinem illustris con-
cistorii Generalis Cathalonia, coram et ante pre-
sentiam magnifici Bonifacii March, artium et
medecina doctoris, ville Oloti, dicte Gerundensis
diocesis, personaliter reperti et exhistentis intus
monasterium et conventus Beate Marie de Monte
Carmelo dicte ville Oloti et in loco vocato la Por-
taria, dictus Campa dicto nomine eidem Boniffa-
cio March, presentavit, intimavit et nottificavit
et seu per dominum Michaelem Orri, notarium
publicum dicte ville Oloti vice, loco et nomine ac
substituti mei Petri Pauli Masbernat, notarii in-
frascripti, presentari, intimari et nottificari ac
de verbo ad verbum publice legi petiit, fecit, ins-
tavit et requisivit quandam in scriptis papiri re-
quisitionem quam suis defferebat manibus teno-
ris sequentis: «Molt bé sab y ignorar no pot
vostra mercè, senyor Boniffaci March, que com

ha cònsol en cap que era de la vila de Olot apor-
tava la vara de llochtinent de veguer de la ve-
guaria de Camprodon, per orde de sa excel·lèn-
cia, segons se diu, als vint-y-sinch del mes de
octubre proppassat, o altre mes, verdader die
manà a Benet Plana, negociant de dita vila, en-
tregar a don Joan Guinart o a qui ell ordenaria
quatre-centes quaranta quarteras de sivada que
dit Plana com ha factor de dit don Francisco
Montserrat tenia comprada(s), tot lo qual obrat
vostra mercè de fet y sens cognició de causa y
sens ésser estat dit don Francisco de Montserrat
citat ni oït; e com per les generals constitutions
de Cathalunya, y en particular per la constitució
quarte y sinch títol «De violències y restitucions
de despullats» y altres aplicables, se disposa que
Nós ni officials nostres no despullen algú o al-
guns de qualsevol condició que sien sens cogni-
ció de causa de la possessió o quasi de aquellas
cosas que tenen y possehexen, y a cas fossen
despullats, sien restituïts íntegrament; y com
per la aprehensió y entrega per vostra mercè de
dits grans feta propis de dit don Francisco de
Montserrat, sens coneixensa de causa ni ésser
estat citat ni oït sie estat despullat de la posses-
sió de aquelles, y per consegüent, en dita appre-
henció se haje contrafet a dites constitucions
quatre y sinch títol «De violències y restitucions
de despullats» y a la constitució onse de títol //
98/15v // «De obeir constitutions» que prohi-
beix senblants fets; per ço, lo reverent Benet
Campa, procurador y diputat local de la vila y
col·lecta de Camprodon, per orde del molt
il·lustre consistori del General de Cathalunya,
vostra mercè requereix y interpel·la per obser-
vança de dites generals constitucions revoque
dites apprehensions reintegrán a dit don Fran-
cisco Montserrat en la posessió de dits grans li
fossen apresos, y altrament, protesta de prosehir
contra vostra mercè per les penes imposades
contra los violadors de generals constitucions y
de tot lo lícit y permès. Requirens notarium, et
cetera». Quaquidem presentatione sic facta, et ce-
tera, dictus Boniffacius March verbo respondendo
dixit: «Que protesta de la dita requesta y se atu-
ra lo temps de la constitució per a respòndrer».
Quaquidem copia fuit dicto March incontinenti
tradita, et cetera. De quibus, et cetera. Que fue-
runt acta, et cetera, presente, vocato et requisito
dicto domino Michaelle Orri, notario publico, et
presentibus etiam pro testibus ad presens vocatis et
cetera, Sigismundo Costa, sartore ville Oloti, et
Joanne Aubi, negotiatore ville Campirotundi.
Deinde autem die trigesima prima predictorum
mensis et anni, dictum magnificum Boniffa-
cium March tradidit et liberavit mihi dicto et in-
frascripto Petro Paulo Masbernat, notario, perso-
naliter reperti et exhistenti intus notariam
domum mea propria habitationis quandam in
scriptis responsionem suprainserta requisitionis
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quam suis defferebat manibus tenoris sequentis:
«Responent lo doctor Boniffaci March a una re-
questa a ell presentada dimars, que comptàvem
a vint-y-nou del mes corrent, per part del reve-
rent Benet Campa, deputat local, com se diu,
de la vila y col·lecta de Camprodon, la qual co-
mença «Molt bé sab» y acaba «com en ella se
conté», que no creu ni entén estar obligat en re-
vocar las aprehencions que se feren de quatre-
centas quaranta quarteres de sivada de don
Francisco Montserrat ni de restituir-lo en la
possessió de dits grans, perquè si el dit doctor
March manà a Benet Plana entregar y lliurar las
ditas quarte-centes quaranta quarteras de civada
a don Joan Guinart o la persona que ell ordena-
ria, fonch per exprés orde y mandat del ex-
cel·lentíssim senyor duch de Sesa, virrey y capità
general del present Principat, contengut ab sa
carta de quinse del mes de octubre mil sis-cents
setanta-hú, la qual carta està incertada en lo acte
que del manament que ell féu a dit Plana se llevà
en poder de Lluís Oliveres, notari de Olot, als
vint-y-sinch del matex mes de octubre; axí que
si alguna acció o querella pogués competir a dit
deputat local o als il·lustres deputats Generals
per rahó de dit mandato fet a dit Plana, aquells
havian de dirigir al dit excel·lentíssim senyor vi-
rey y capità general, y no contra // 98/16r // dit
doctor March, per no ser ell sinó mer exequtor,
màxime no trobant-se, com no·s troba vuy dit
March, exercir la jurisdicció que exercia quant
donà dit mandato, y axí no pot ell, no sent offi-
cial, ni·s por dir que ab lo mandato que ell féu y
donà a Benet Plana de què entregàs dits grans a
dit don Joan Guinart haja contravingut a les
constitucions quatre y sinch títol «De violència
y restitució de despullats» y altres aplicables, ni
que axò fos contrafacció formal de dites consti-
tucions, perquè dits grans havian de servir, com
han servit y se han gastat, per lo sustento dels
cavalls de sa magestat, Déu lo guarde, que esta-
ven y estan allotjats tant en la vila de Olot com
en los llochs circumvehins, y ha no haver-se
procehit de la manera se procehí, no se haurian
pogut dits cavalls sustentar, redundant assò,
com se deixa vèurer, en notabilíssim dany de la
pública utilitat, perquè en dita ocasió no se tra-
bavan ni se haurian trobat altres grans que ha-
guessen bastat per lo sustento ordinari de dits
cavalls, per haver-los tots comprats dit Plana,
axí que la pública utilitat y sustento de dits ca-
valls demanaven total apressuració y brevu exe-
quutió de dit negoci, y si per assò se hagués
procehit ab citació del senyor don Francisco
Montserrat y ab cognició de causa, se hauria
molt dilatat lo sustento de dits cavalls y se hau-
ria occasionat lo inconvenient que està dit, en
los quals y semblants casos no tenen lloch las di-
tas constitutions ni és de pensar fos tal lo intent
de la Cort legisladora. Requerint a son senyor
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notari que no lliure còpia de dita requesta sens
inserta de la present resposta.» De quibus, et ce-
tera. Presentibus testibus honorabili Joanne
Banch, pharmacopula, et Stephano Bassols, mo-
linerio farine, ambobus Oloti habitatoribus.
Inquorum fidem, et cetera, ego Petrus Paulus
Masbernat, auctoritatibus appostolica et regia no-
tarius publicus villae Oloti, diocesis Gerundensis,
hic me subscribo et meum solitum artis nottaria
quo utorum approbatione et ita appono sig+num.

98 H
/17r

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo secun-
do, die vero prima mensis aprilis anni eiusdem
intitulata. Constitutus personaliter reverendus
Benedictus Campa, presbiter ville Campirotun-
di, diocesis Gerundensis, deputatus localis ville et
collecte Campirotundi, per ordinem illustris con-
cistorii Generalis Cathalonia coram et ante pre-
sentiam magnifici Boniffacii March, artium et
medecina doctoris ville Oloti, dicte diocesis Ge-
rundensis, personaliter reperti et exhistentis intus
domum magnifici Joannis Pauli Bosch de Pla-
traver, utriusque juris doctoris dicte ville Oloti, et
in studio magnifici Joannis Bosch de Platraver,
etiam utriusque juris doctoris, eius filii, dictus
Campa dicto nomine eidem Boniffacio March
presentavit, intimavit et nottifficavit et seu per
Antonium Riera, scriptorem substitutum, jura-
tum et domesticum meum Petri Pauli Masber-
nat, notarii infrascripti, presentari, intimari et
notifficari ac de verbo ad verbum publice legi pe-
tiit, fecit, instavit et requisivit quandam in scrip-
tis papiri requisitionem quam suis dictus Campa
defferebat manibus scriptam et continuatam te-
noris sequentis: «Molt bé sab y ignorar no pot
vostra mercè, senyor Bonifaci March, que com
ha cònsol en cap que era de la vila de Olot apor-
tava la vara de llochtinent de veguer de la ve-
gueria de Camprodon, per orde de sa excel·lèn-
cia, segons se diu, als vint-y-sinch del mes de
octubre proppassat, o altre mes o verdader die
manà a Benet Plana, negotiant de dita vila, en-
tregar a don Joan Guinart, o a qui ell ordenaria,
quatre-centes quaranta quarteras de sivada que
dit Plana com ha factor de dit don Francisco
Montserrat tenia comprades, tot lo qual obrat
vostra mercè de fet y sens cognitió de causa y
sens ésser estat dit don Francisco de Montserrat
ciat no oït; e com per las generals constitutions
de Cathalunya, y en particular per la constitució
quarte y sinch títol «De violències y restitucions
de despullats» y altres aplicables, se disposa que
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Nós ni officials nostres no despullen algú o al-
guns de qualsevol condició que sien sens cogni-
tió de causa de la possessió o quasi de aquellas
cosas que tenen y possehexen, y a cas fossen
despullats, sien restituïts íntegrament; y com la
aprehensió //98/17v // y entrega per vostra mer-
cè de dits grans feta propis de dit don Francisco
de Montserrat sens coneixensa de causa ni ésser
estat citat no oït, sie estat despullat de la posses-
sió de aquelles, y per consegüent, en dita appre-
hentió se haje contrafet a dites constitutions
quatre y sinch títol «De violències y restitucions
de despullats» y a la constitució onse títol «De
obeir constitutions» que prohibeix senblants
fets; per ço, lo reverent Benet Campa, procura-
dor y diputat local de la vila y col·lecta de Cam-
prodon, que per orde del molt il·lustre consis-
tori del General de Cathalunya vostra mercè
requereix y interpel·la per observança de dites
generals constitutions revoque dites apprehen-
sions reintegrán a dit don Francisco Montserrat
en la posessió de dits grans li fossen apresos, y
altrament, protesta de prosehir contra vostra
mercè per les penes imposades contra los vilola-
dors de generals constitucions y de tot lo lícit y
permès. Requirens notarium, et cetera.» Qua-
quidem presentatione sic facta, et cetera, dictus
Boniffacius March verbo respondendo dixit: «que
protesta de la dita requesta y se atura lo temps
de la constitució per a respòndrer». Quaquidem
copia fuit dicto March incontinenti tradita, et
cetera. De quibus, et cetera. Que fuerunt acta, et
cetera. Presente vocato et requisito dicto Antonio
Riera, scriptore predicto, et presentibus etiam pro
testibus Petro Valenti, cultore parrochie Sancti
Privati de Bas, et Joanne Auli, textore lane et ne-
gociatore ville Campirotundi. Deinde autem
dicto et eodem mense et die seu quasi incontinenti
dictus magnificus Boniffacius March, artium et
medecine doctor Oloti, tradidit et liberavit mihi
dicto et infrascripto Petro Paulo Masbernat, no-
tario, personaliter reperti et cetera, intus nota-
riam domus mea propia habitationis quandam
in scriptis responsionem suprainserte requisitionis
quam suis defferebat manibus tenoris sequentis:
«Responent lo senyor Bonifaci March a la re-
questa a ell en lo die de vuy presentada per part
del reverent Pere Benet Campa, com se diu, de-
putat de la vegueria y col·lecta de Camprodon,
diu que a tot lo que està contengut en dita re-
questa té ja ell respost y satisfet ab altre resposta
per ell feta a altre requesta que per part del ma-
tex Campa li fonch presentada dimars, que
comptàvem als vint-y-nou de març proppassat,
la qual resposta vol tenir per repetida a la pre-
sent requesta des de la primera dicció fins la úl-
tima y com si hi estigués tota scrita paraula per
paraula. Requirens // 98/18r // vos notarium, et
cetera.» De quibus, et cetera. Presente vocato et
requisito me, dicto et infrascripto notario, et pre-

sentibus etiam pro testibus ad presens vocatis, et
cetera, Stephano Bassols, molinerio farine, et dic-
to Antonio Riera, scriptore, Oloti habitatoribus.

In quorum fidem et cetera, ego Petrus Paulus
Masbernat, auctoritatibus appostolica et regia
notarius publicus ville Oloti, diocesis Gerunden-
sis, hic me subscribo et meum solitum artis notta-
rie quo utor requisitus appono sig+num. Habuit
dictus notarius pro salario, et cetera, unam li-
bram Barcinone. Antonius Riera, scriptor.

98 J
/19r

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo secun-
do, die vero prima mensis aprilis anni eiusdem in-
titulata constitutus personaliter reverendus
Benedictus Campa, presbiter ville Campirotun-
di, diocesis Gerundensis, deputatus localis ville et
collecte Campirotundi, per ordinem illustris con-
cistorii Generalis Cathalonia coram et ante pre-
sentiam magnifici Boniffacii March, artium et
medecina doctoris ville Oloti, dicte diocesis Ge-
rundensis, personaliter reperti et exhistentis intus
notariam dominus Ludovici Oliveres, notario pu-
blico dicte ville Oloti, quiquidem dictus compra
dicto nomine eidem Boniffacio March presenta-
vit, intimavit et nottifficavit et seu per Anto-
nium Riera, scriptorem substitutum juratum, et
domesticum meum Petri Pauli Masbernat, nota-
rii infrascripti, presentari, intimari et notifficari
ac de verbo ad verbum publice legi petiit, fecit,
instavit et requisivit quandam in scriptis papiri
requisitionem quam suis dictus Campa deffere-
bat manibus scriptam et continuatam tenoris se-
quentis: «Molt bé sab y ignorar no pot vostra
mercè, senyor Bonifaci March, que com ha còn-
sol en cap que era de la vila de Olot aportava la
vara de veguer de la vegueria de Camprodon
com ab altres requestes se li és estat notificat
que, per orde de sa excel·lència, segons se diu,
als vint-y-sinch del mes de octubre proppassat
manà a Benet Plana, negotiant de dita vila, en-
tregar a don Joan Guinart, assentista dels grans,
quatre-centes quaranta quarteras de sivada que
dit Plana com ha factor de dit don Francisco
Montserrat y Vives tenia comprades sens ésser
estat citat ni oït dit don Francisco de Montserrat
ni altrament, haver procehit cognició de causa; y
com per las generals constitutions, y en particu-
lar pere la constitutió quarta y quinta títol «De
violències y restitucions de despullats» y altres
aplicables se disposa que Nós ni officials nostres
no despullen algú o alguns de qualsevol condi-
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tió que sien sens conexensa de causa de la pos-
sessió o quasi de aquellas cosas que tenen y pos-
sehexen, y en cas fossen despullats, sien restituïts
íntegramentm; y per la dita aprehensió y entrega
per vostra mercè feta de dits grans propis que
eran de dit don Francisco de Montserrat sens
coneixensa de causa ni ésser estat citat //19-1v //
dit don Francisco Montserrat és estat despullat
de la possessió de aquelles, y per consegüent, en
dita apprehenció se haje contrafet a dites consti-
tucions quatra y quinta títol «De violències y res-
titucions de despullats» y a la constitució onse
títol «De obeir constitutions» que prohibeix
semblants fets y altes aplicables; per ço, lo reve-
rent Benet Campa, diputat local de la vila y
col·lecta de Camprodon, de orde dels molt
il·lustres diputats y oïdors de comptes del dit
General, per constituhir-lo en major mora y ne-
gligència, tercera vegada requerex y interpel·la a
vostra mercè per observança de dites generals
constitucions revoque dites apprehensions rein-
tegrant a dit don Francisco Montserrat en la po-
sessió de dits grans li són estats apresos, y altra-
ment protesta de prosehir contra de vostra
mercè per les penes imposades contra los vilola-
dors de generals constitucions y de tot lo lícit y
permès. Requirens notarium, et cetera. Quaqui-
dem presentatione sic facta et cetera, dictus Bonif-
facius March verbo respondendo dixit: «Que per
resposta de la dita requesta dona a la matexa res-
posta té donada lo dit per altre requesta si le és
presentada, la qual resposta és del tenor se-
güent: «Responent lo doctor Bonifaci March a
la requesta a ell en lo die de vuy presentada per
part del reverent Pere Benet Campa, com se diu,
deputat local de la vegueria y col·lecta de Cam-
prodon, diu que a tot lo que està contengut en
dita requesta té ja ell respost y satisfet ab altre re-
questa per ell feta a altre requesta que per part
del matex Campa li fonch presentada dimars,
que comptàvem als vint-y-nou de març proppas-
sat, la qual resposta vol tenir per repetida a la
present requesta des de la primera dicció fins la
última, y com si hi estigués tota scrita paraula
per paraula.» Requirens vos notarium, et cetera.
De quibus, et cetera. Presente vocato et requisito
me, dicto et infrascripto notario, et presentibus
etiam pro testibus ad presens vocatis et cetera,
Stephano Bassols, molinerio farine, et dicto Anto-
nio Riera, scriptore, Oloti habitatoribus.

In quorum fidem, et cetera, ego Petrus Paulus
Masbernat, auctoritatibus appostolica et regia
notarius publicus ville Oloti, diocesis Gerunden-
sis, hic me subscribo et meum solitum artis notta-
rie quo utor requisitus appono sig+num. Habuit
dictus notarius pro salario, et cetera, unam li-
bram Barcinone. Antonius Riera, scriptor.
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100 B
/1r

Exel·lentíssima senyor. Los deputats y oïdors de
comptes del General de Cathalunya diuen y re-
presenten a vostra excel·lència com als 11 y 24
del corrent mes de abril 1672 se presentaren a
vostra excel·lència per lo síndich del General
dos embaixades contenint en elles com en los
mesos de setembre y octubre pròxim pasats al-
guns officials reals han segrestat en algunes pars
de Cathalunya differents quantitats de grans; ço
és, ordis, blats y civades de orde de vostra ex-
cel·lència, los quals grans són de don Francisco
Montserrat y Vives, havent pasat més de set me-
sos que dits segrest són posats y que lo haver di-
ferit lo enviar a vostra excel·lència dites embai-
xades és estat per haver-se servit vostra
excel·lència escríurer al consistori als 18 de fe-
brer proppassat que sobre lo que est consistori
li havia soplicat, manaria posar remey, axí en los
grans que foren apresos de dit don Francisco
Montserrat com en alçar los dits segrests. E
com, excel·lentíssim senyor, los sobredits se-
grests excedint dos mesos que són posats, en-
contran ab las generals constitucions de Catha-
lunya, y en particular ab la constitució 7, títol de
«De segrest y empares» y altres aplicables, la
qual disposa que los segrests posats en vituales y
altres provisions no pugan durar més de dos
mesos, y fins vuy vostra excel·lència no sia estat
servit manar alçar aquells; per ço, ab esta tersera
embaixada extrajudicialment a vostra excel·lèn-
cia suplican sia de son servey revocar y manar re-
vocar los dits segrests com a perseverants contra
la dita constitució 7, títol «De segrests y empa-
res», lo que rebran a singular mercè de la mà y
grandesa de vostra excel·lència.

101 A
/2r

Certifichb y fas fe jo, Francisco Steva, notari y
scrivà devall scrit, com vuy als deset del mes de
abril del any mil sis-cents setanta dos, lo doctor
en medecina del molt il·lustre Capítol de Ur-
gell, qui és Emanuel Tarragó, me ha fet relació
com lo doctor misser Grabiel Balasch, altre dels
acessors de la casa de la Deputatió del General
de Cathalunya, continue en los matexos mals y
achaques que féu relació junt ab lo doctor Ola-
guer Solans, vuy absent d’esta ciutat, sots jorna-
da del primer del mes de janer proppassat, y per
a què al sobredit se done tota fe y crèdit, jo, dit
Francisco Steva, per les auctoritats apostòlica y
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real notari públich de la ciutat de Urgell y scrivà
de la Deputatió local de dita ciutat, pose así
mon acostumat sig+ne.

101 B
/3r

Molta il·lustre senyor. No obstant que los mag-
nífichs doctors Pere de Amigant, Miquel Calde-
ró, Vicens Sabater y Gleu hajan contrafet a las
generals constitucions de Cathalunya y drets de
la pàtria, assenyaladament a la constitució sèpti-
ma, títol «De officis de alcayts y capitans» en los
procehiments se feren y aprehensió de reals de
vuit y plata obrada sobre la galera Patrona de
Gènova, governada per lo capità Hipólito Ga-
llo, per quant dit magnífich doctor Pere de
Amigant fonch lo assessor de dita causa, lo
magnífich Miquel Calderó alashoras advocat
fiscal del tribunal de la capitania, y lo magnífich
doctor Vicens Sabater, com altre dels assessors
de dit tribunal botants en la sentència de com-
mís se féu sobre dita aprehenssió de dits reals de
vuit y plata obrada, rebent axí mateix vuit-sents
reals de viut en spècie quiscun d’ells per las ave-
rias de dita causa, com apar de la còpia auctènti-
ca de la sentència sobre dit fet proferida en dit
tribunal y àpochas firmades per los sobredits
respective, que se exibeixen y presentan a vostra
senyoria. Ab tot, lo sýndich de vostra excel·lèn-
cia à omitit presentar tres requestas a quiscú de
dits magnífichs doctors y que totas tres fossan
personals, y axí mateix, omitit fossan abilitades
totas tres, per quant després dits magnífichs
doctors són estats provehits en altres dels doc-
tors del Real Consell y assessor de la Batllia Ge-
neral de Cathalunya respective, per lo que con-
tra part dels sobredits, és a saber, los magnífichs
Miquel Calderó, doctor de la Real Audièntia, y
Pere de Amigant, alashoras assessor de la Batllia
General, no ha procehit lo judici de la contra-
facció declarada en favor del sýndich de vostra
excel·lència a 4 de maig 1672 // 101/3v // per
falta de ditas circuntàncias, lo que és en notable
dany y perjudici de Francisco Lleonart, notari, y
de Miquel Salvador; per tant, suplicant humil-
ment a vostra excel·lència sia de son servey ma-
nar a dit sýndich encontinent, per lo perill gran
ý ha en la tardanssa, presente a tots los sobre-
dits; çob és, als doctors Pere de Amigant y Vi-
cens Sabater y Gleu y Miquel Calderó ditas tres
requestas y totes personals y abilitades contra de
aquells per lo reparo de dita contrafacció en la
forma acostumada ab incerció de las scripturas
presentades, presentant-los supplicants a vostra

senyoria, de las quals notoriament consta haver
principalment contrafet en la constitució sèpti-
ma, títol «De officis de alcayts y capitans», com
del thenor de la sentèntia de dita contrafactió
evidentment de llanu de vèurer, que a més és de
justícia, ho rebran los suplicants a singular grà-
cia y mercè de la mà de vostra excel·lència. Offi-
cio, et cetera. Altissimus, et cetera. Josephus
Camps.

«Oblata VIIIº maii MDCLXXII in consistorio, et ce-
tera. Et domini deputatis intervenientibus domi-
nis auditorum computorum commiserunt mag-
nificis assessoribus Generalis Cathalonia qui
super supplicatis provideant et justitiam admi-
nistrent. Joannes Argila, scriva majoris Genera-
lis Cathalonia.»

113 A
/1r

Molta il·lustre senyor. Erasma de Lana y Fonta-
net, donzell, racional de la present casa, a vostra
senyoria fa relació com té feta exacta averigua-
ció ab los libres de Vàluas y altres de la present
casa per rahó de aquells dos censals que en lo
mes de abril proppassat de 1671 en la extracció
dels censals feta per los molt il·lustres senyors
diputats predecessors de vostra senyoria sorteja-
ren; ço és, lo hun de pensió 600 sous que rebia
lo doctor Joseph Manyer, canonge de la Santa
Iglésia Metropolitana de Tarragona, y lo altre
de pensió 500 sous que rebia lo col·legi de Cor-
dellas, construhit en la present ciutat, eo lo no-
ble don Galceran de Cordellas com ha patró de
dit col·legi, y segons dits libres de Vàlues y al-
tres, se troba lo següent:

Primo, lo censal de pensió 600 sous pagador a
17 de agost que sortejà lo sobradit doctor y ca-
nonge Manyer fou y possehí los administradors
del hospital de Santa Creu de la present ciutat,
los quals administradors segons lo llibre de Và-
lues trienni 1668, foli 215, restan a dèurer la
quantitat de 2400 lliures, 12 sous, 6 diners per
compra de diferents fustets, lo qual dèbit se ori-
gina y devalla del libre de Vàlues trienni 1638,
foli 350. Però per quant dits administradors
alienaren dit censal en lo any 1580, com consta
en lo capbreu vell del mes de agost, foli 402, stà
líbero dit censal per rahó de dit dèbit, y per ço
no·s trau res enfora.

Ítem, dit censal fou y possehí lo reverent Joan
Pau Riffós, doctor en drets, ardiaca y canonge
de la santa Iglésia de Barcelona, lo qual segons
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lo llibre de Vàlues trienni 1668, foli 199, resta a
dèurer la quantitat de 75 lliures, lo qual dèbit se
originà y devallà del libre de Vàlues trienni
1629, foli 738 per tanas que dit ardiaca Riffós
fou condempnat per los molt il·lustres senyors
diputats y Novena de habilitadors haver de pa-
gar, al qual per haver rebudes aquellas ultra dels
salaris li competian com ha visitador ab títol de
guants y confitura en las festas se feren per lo //
113/1v // naxament del senyor príncep de Span-
ya y per la vinguda de la sereníssima reyna de
Ungria, dich 74 lliures. Lo dit Joan Pau Riffós
era altre de las fiansas del reverent mossèn Ono-
fre Compter, canonge de Elna, ohidor eccle-
siàstich que fou en lo trienni 1623, lo qual ca-
nonge Compter junt ab los condeputats fou
condempnat en la visita de dit trienni, feta en lo
trienni 1626, a pagar al General; ço és, 46 lliu-
res, 4 sous sobre la querela múmero 25 per tan-
tas ne havia pagat a Onofre Güell; 125 lliures
sobre la querela número 29 per tantas junt ab
major quantitat ne feren pagar a mossèn Fran-
cesc Lauger y a mossèn Pere Sagura, per haver
entrevingut en la causa que lo procurador fiscal
del General aportava contra diversos particulars
açerca de la validitat de las insiculacions fetas en
lo any 1623, per no haver pogut entrevenir en
dita causa los assessors, les quals 125 lliures de-
vian dits deputats dins sis mesos cobrar de
aquells o pagar-ho ells, que juntas ab las 46 lliu-
res, 4 sous, prenan suma de 171 lliures, 4 sous,
de las quals segons los llibres de Vàlues trienni
1629, foli 682 y trienni 1632 foli 353 consta
haver pagat a compte de ditas dos partidas 60
lliures, 9 sous, 10 diners; axí que·s resta a dèurer
de ditas dos querelas la quantitat de 110 lliures,
14 sous, 2 diners; dich, 110 lliures, 14 sous, 2
diners.

Ítem, sobre la querela número 14 foren con-
dempnats dits deputats y hoïdors en pagar lo
que faltaria a cobrar de aquellas 62 lliures, 10
sous feren pagar a Hierònim Galí y a Joan Cu-
rús, y sobre la querela número 18, entre altres
quantitats, foren condempnats en pagar 25 lliu-
res per tantas ne havian fet pagar a Hiacinto
Barthomeu, que juntas las dos partidas prenen
suma de 87 lliures, 10 sous, de las quals segons
los llibres de Vàlues trienni 1629, foli 377,
1635, foli 310, 1638, foli 299 y 1641, foli 293
consta haver pagat a bon compte dea las ditas
dos partidas la quantitat de 66 lliures, 1 sou, 4
diners, axí que resta a dèurer a cumpliment de
aquellas, vint-y-una lliura, vuit sous y vuit; dich
21 lliura, 8 sous, 8 diners.

113 Ítem, sobre dita querela número 18 foren con-
/2r dempnats en pagar 90 lliures per tantas ne ha-
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vian fet pagar a Francesc Collbaró, notari, per
treballs extraordinaris, de la qual partida no·s
troba se’n donàs dèbit en lo llibre de Vàluas, ni
a dits diputats y hoïdors en comú ni en particu-
lar, ni a dit Collbaró; però per quant ab lo de-
cret de execució de dita querela fou confirmada
dita sentèntia en quant tenia respecte a ditas 90
lliures, y per ço se trauhen enfora; dich 90 lliu-
res.

Ítem, sobre las querelas números 41 y 165 fo-
ren condempnats dits deputats y hoïdors, junt
ab majors quantitats, en pagar per iguals parts
tot lo que faltaria a cobrar-se de aquellas 1480
lliures que feren pagar tant als officials mecà-
nichs servian a la present casa, com també a al-
tres diferents personas que no sols no atenian
officis estipendiats del General, però encara no
servian a la present casa de officials mecànichs,
per plusos y sobreplusos de las inseculacions
dels anys 1624 y 1625, los quals, segons la de-
claració fou servit fer vostra senyoria junt ab los
magnífichs assessors de la present casa sots jor-
nada de 9 de desembre proppassat de 1671
acerca del dupte proposat per dit racional, tant
per lo que té respecte a dita matèria dels interes-
sos de dits officials mecànichs, com per també a
altres caps, y fou vostra senyoria servit declarar
que baix dita paraula «mecànichs» estaven com-
promesos los demés subjectes havian cobrat dits
plusos y sobreplusos, los quals no constava ésser
oficials estipendiats del General, de las quals
1480 lliures consta segons los llibres de Vàlues
restar-se a dèurer la quantitat de 707 lliures, 2
sous, axí que toca per la sisena part de dit ca-
nonge Compter 117 lliures, 17 sous; dich 117
lliures, 17 sous.

Ítem, sobre la querela número 31 foren con-
dempnats los oficials del General en pagar la
quantitat de 2368 lliures per tantas los dits de-
putats y hoïdors los ne feren pagar en dit trienni
per satisfactions de treballs // 113/2v // extraor-
dinaris, y en subsidi de dits officials, foren dits
deputats y hoÿdors condempnats en pagar totas
las quantitats faltarian o no se haurian pogut co-
brar de dits oficials, de las quals 2368 lliures se-
gons lo llibre de Vàlues trienni 1668, foli 241
consta restar-se a dèurer la quantitat de quatre-
centas trenta-quatre lliures; dich 434 lliures.

Ítem, sobre la querela número 96 foren dits de-
putats y hoïdors condempnats en què dins de
un any comptador del die de dita sentència en
avant, fessen las diligèntias necessàrias per a què
ab tot effecte se trobassen la quantitat de 159
lliures, 6 sous, 10 diners per tantas que ab major
quantitat foren condempnats los diputats y hoï-
dors del trienni 1620 y altres officials del Gene-
ral en la visita de dit trienni 1620 feta en trienni
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1623, y que passat dit temps de un any, tin-
guessen obligació de pagar dita quantitat, o lo
que constaria restar-se a dèurer de aquella, dits
deputats y hoïdors del trienni 1623, si ja no fos
que per part de dits deputats y hoïdors se provàs
que algunas de ditas quantitats no·s poguessen
exhigir y cobrar de dits condempnats ab ditas
sentèntias, per ço que al temps de la probació
de aquelles y notificació feta a dits deputats y
hoïdors no tingueren que pagar dits condemp-
nats en lo dit cas los dits deputats y hoïdors res-
tassen líberos y fora de obligació de haver de pa-
gar al General las quantitats que per dit effecte
de béns no foren cobrades, las quals quantitats
segons lo càlcol fet per los calculadors de la dita
visita trienni 1623, exhibit en lo procés de dita
querela, són las següents y dels subjectes baix
mensionats, com consta en lo llibre de Vàlues
trienni 1623 en los folis baix speciificats. Primo,
en foli 174 Onofre Jordà y Çasala, deputat mili-
tar en dit trienni 1620, 332 lliures, 4 sous.
Ítem, foli 179 los diputats y hoïdors de dit
trienni, 1453 lliures, foli 178 dits deputats y
hoïdors 19 lliures, 16 sous, foli 575 Sebastià Se-
rinyana, tauler de Cadaqués, 9 lliures, 2 sous,
10 diners, foli 576 Luýs Colom, tauler de Puig-
cerdà, 22 lliures, dit foli // 113/3r // Barthomeu
Pinós y Andreu Coll, taulers de la Vall de Aran,
40 lliures; dit foli Anthoni Miranda y los hereus
de Miquel Pinyol, taulers de Alfarràs, 7 lliures; y
en foli 577 Joseph Cabossa, deputat local de la
vila de Montblanch, 40 lliures, de las quals
quantitats , segons lo llibre de Vàlues trienni
1668 y en los folis baix mencionats, consta res-
tar-se a dèurer la quantitat de 1452 lliures, 8
sous, 2 diners; ço és, en foli 172 resta a dèurer
dit Onofre Jordà y Çasala, 5 lliures, 4 sous; en
foli 173 restan a dèurer dits deputats y hoïdors
1403 lliures; en foli 172 dit Serinyana ditas 9
lliures, 2 sous, 10 diners; y en lo foli 210 dits
Barthomeu Pinós y Andreu Coll las sobraditas
40 lliures junt ab 182 lliures, 15 sous, 8 diners
que se’ls uní de dèbit en lo llibre de Vàlues
trienni 1647, foli 287, lo qual dèbit de ditas
182 lliures, 17 sous, 8 diners baixa del llibre de
Vàlues trienni 1632, foli 643; no obstant que
de dit dèbit de ditas 1591 lliures, 6 sous, 10 di-
ners per rahó de dita condempnació de visita
no·s troba haver-se’n donat particular dèbit a
dits deputats y hoïdors de dit trienni 1623, sinó
sols posat en nota en lo llibre de Vàlues trienni
1629, foli 682 sens tràurer quantitat alguna en-
fora; assí se’ls trau las sobraditas 1451 lliures, 8
sous, 2 diners se troba restar a dèurer com de
sobre està dit; dich 1452 lliures, 8 sous, 2 di-
ners.

Ítem, ab la atràs dita sentèntia de la querela nú-
mero 18 foren condempnats dits deputats y
hoÿdors en pagar en subsidi de Francesc Coll-

baró, notari, la quantitat de 900 lliures per tan-
tas ne havian pagades a dits Collbaró per satis-
facció del treball de diferents scripturas, y en lo
decret de execució de dita querela remeteren la
declaració eo execució de aquella a major deli-
beració, de la quantitat no·s troba haver-se do-
nat dèbit en lo llibre de Vàlues a dits deputats y
hoïdors ni a dit Collbaró, però per quant ab la
declaració per vostra senyoria feta als 9 de de-
zembre proppassat de 1671 acerca del dupte
proposat per dit racional fou vostra senyoria ser-
vit declarar, junt ab los magnífichs assessors de
la present casa, que en quant al que tenia res-
pecte al interès de ditas 900 lliures, attès que en
dita visita fou reservada a major deliberació en
lo decret de execució, y de la // 113/3v // dita
major declaració no consta have-se de remètrer
a dit decret de execució, y per consegüent, no
poder-se executar la dita sentèntia ni de visita ni
poder-ne haver rahó en lo present cas; y per ço,
no·s trau res enfora.

Ítem, sobre la querela número 33 foren con-
dempnats dits deputats y hoïdors en subsidi dels
oficials de la present casa, bolla y general en dita
querela número 33 las quantitats que constaria
restar-se a dèurer de aquellas 9475 lliures, 5
sous, 2 diners foren pagades a dits officials per
satisfactió de treballs presos per la los drets de
galeras, y en lo decret de execució de dita que-
rela fou remesa dita declaració eo execució de
aquella a major deliberació de las Corts Gene-
rals celebrant en lo any 1626, de las quals no·s
troba haver-ne donat dèbit a dits deputats y
hoïdors en lo llibre de Vàluas, però per quant ab
la sobrachalendada declaració per vostra senyo-
ria feta acerca de dit dupte proposat per dit ra-
cional, fou vostra senyoria servit declarar junt ab
los magnífichs assessors de la present casa, que
en quant al quòndam, tenia respecte al interès
de dita querela, per quant ditas Corts estan in-
decissas, se dehués prestar cautió al General per
la quantitat de dits censals que estan o poden
estar obligats, y per ço, no·s trau res enfora.
Nota que de totas las partidas que tenen respec-
te als dits deputats y hoïdors del trienni 1623 ja
se’n ha fet càrrega en la relació dels dos censals,
lo hun pensió 600 sous pagador a 13 de agost
que sortejà ja en los pubills, fills y hereus del
quòndam Raphel Càrçer y Bals, y lo altre pensió
570 sous pagador a 7 de octubre que sortejà la
noble dona Maria Sans.

Ítem, dit censal fou y possehí Gerònim Gort y
Jorba, qui fonch fiansa de Onofre Jordà, depu-
tat militar del trienni 1620, lo qual Jordà junt
ab sos condeputats foren condempnats ab
sentèntia de la visita del trienni 1620, feta en
trienni 1623, sobre las querelas de números 91
y 122 en pagar y satisfer al General la part del
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que quiscun d’ells reberen de aquellas 1553
lliures se feren pagar a sí y als oficials del Gene-
ral; ço és, 643 lliures, 10 sous ab quatre anadas
feren a la drassana a vèurer la galera Capitana,
462 lliures, 10 sous per tres anadas en dita dras-
sana; 255 lliures gastaren per donar possessió
del // 113/4r // arrendament de la bolla a Joan
Pau Cànoves y 270 lliures se partiren per la con-
fitura per la entrada del senyor bisbe Santís; axí
que fa averiguar ab lo llibre de deliberacions de
dit trienni 1620 la quantitat que quiscun de dits
consistorials respective cobraren per ditas res-
pective functions per poder tràurer en límpio lo
que toca y devia pagar dit Onofre Jordà, en la
qual quantitat estarà obligat dit censal per rahó
de dit Hierònim Gort y de Jorba, y per ço, no·s
trau enfora quantitat certa per faltar dita averi-
guació. Feta nota que averiguada que sia la
quantitat tocarà a dit Onofre Jordà de la sobra-
dita partida, aquella té mira y respecte al que se
ha fet relació sobre la condempnació dels de-
puttats y hoïdors del trienni 1623 sobre la que-
rela número 6, la qual nota se fa assí per advertir
no·s cobràs dita quantitat dos vegades.

Ítem, lo altre censal pensió 500 sous pagador a
11 de maig que sortejà lo noble don Galceran
de Cordellsa com ha patró del col·legi dit de
Cordellas, fou y possehí Lluýs Salgueda, qui al
primer de desembre 1587 suma debitori de
5171 lliures, 10 sous, 8 diners per lo arrenda-
ment de la bolla de Gerona trienni 1578, comb

consta en lo llibre de Concerts foli 19, y axí ma-
tex, dit censal fou y possehí Miquel Salgueda,
altre de las fiansas de dita bolla de Gerona trien-
ni 1578, lo qual se obligà en dit arrendament
per 1000 lliures lo any, del qual arrendament se
troba restar-se a dèurer la quantitat de 14673
lliures, 14 sous, 5 diners segons lo llibre de Và-
lues trienni 1668, foli 46. Y axí mateix, possehí
dit censal don Francisco de Erill, fiansac de don
Joan de Erill, debitor de dita bolla de Gerona,
consta en lo dit llibre de concerts, foli 48, y axí
mateix, dit censal fou y possehí Antoni Corne-
llana, mercader, fiansa de Barthomeu Anglada,
negociant arrendador de la bolla de Cervera y
Santa Coloma, trienni 1599, lo qual Cornellana
se obligà en dit arrendament, segons lo llibre de
Vàlues trienni 1668, foli 94, se resta a dèurer
6621lliures, 18 sous, 9 diners. Però per quant
dit censal fou venut a mossèn Alexandre de
Cordellas com ha patró de dit col·legi per exe-
qutió // 13/4v // del General feta en los béns de
dits Miquel y Lluýs Salguedas, com consta ab
acte rebut en scrivania major als 8 de juliol
1599 y se troba continuat en lo capbreu de dit
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mes de maig en lo foli 577, resta líbero dit cen-
sal per rahó de dits dèbits, y per ço, no·s trau res
enfora.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria selvat
en tot error de càlcol del apossento del racional,
vuy als XXI de mars MDCLXXI Erasma de Lana y
Fontanet.

113 C. Diea vigesima sexta mensis may millesimo se-
/5r xesimo septuagesimo secundo.

Barcelona. Convocat y congregat lo Consell de
Cent Jurats en la gran sala de dit consell en la
forma acostumada, en lo qual consell lo senyor
conseller en cap en veu sua y dels demés senyors
consellers, sos companys, donà per propositió al
present consell un paper que fonch llegit en ell
que·s del thenor següent: «Molt il·lustre se-
nyor. En lo die de ahir dimecres, que contàvem
als vint-y-sinch del corrent, serca las sis oras de
la tarda entraren per lo portal de Mar de la pre-
sent ciutat algunes caixes de confitura que se
eran comprades en la barca del patró ...b ge-
novès, y que aquellas havia venudas dit patró ab
pacte que lo comprador pagàs los drets, y ha-
vent los officals de vostra senyoria procurat ex-
higir los drets dita confitura, los quals aportavan
ditas caxas, no sols recusaren pagar-lo no de-
nunciant-les, però encara procuraren allargant
lo pas exhimint-se de pagar lo dit dret. Y com
los dits officials fassen la diligència possible per
sa exacció, attesa la recusació, feren aprehenció
de ditas capsas, y feta aquella, se féu enténdrer
aprés al magnífich clavari perquè sobre la matè-
ria obràs lo que ben vist li seria, ha succehit que
vuy die present, que comptam als vint-y-sis de
maig, a la què anave Francesch Torrent, sastre,
qui asisteix en lo portal de Mar per la exacció de
dits drets a la residència y functió de son offici
serca las sis horas de la matinada ha la què ha
volgut entrar dins lo restillo del portal a hont
estava don Agustín de Medina, comissari gene-
ral de la cavalleria, ab companyia de sis o set
persones, no han permès pugués entrar dins lo
restillo, ans bé, ab una empenta lo han fet axir
de ell, y dit don Agustín de Medina li ha donats
alguns colbs ab la mangala, los quals han oca-
sionat effució de sanch, y fugint y retirant-se dit
Francesch Torrent fins cerca de palàcio sens fer
ninguna resistència, y restat dins lo restillo, los
sis o set anaven en la companya de dit don
Agustín de Medina, han dit que de qualsevol
manera que fos, las caxas de confitura al mixdie
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haurian de ésser en casa de dit don Agustín,
quant altrament los matarian //113/5v // a tots a
bastonades y los posarian las orellas ab unas
canyas en lo portal per escarment dels demés. E
com los danys que a vostra senyoria se han de
ocasionar de semblants excessos, han de ésser
de grandíssimas consequèncias y nocius per la
exacció dels drets de vostra senyoria, dels quals
redunda tota la administració de vostra senyo-
ria, ha aparegut als senyors concellers no poder
dexar de diligenciar lo convenient, per la qual
causa encontinent han convocada una proho-
menia de cavallers, en la qual, reportada y discor-
reguda la matèria, se ha resolt participar-ho y
proposar-ho a vostra senyoria per a què en cosa
de tanta consideració y consequència, vostra se-
nyoria servit pèndrer deliberatió qual semblant
matèria requereix. E aprés de feta y llegida la
dita proposició, se alsà lo magnífich clavari de la
present ciutat, qui·s trova present en consell, y
de paraula digué y explicà acerca lo sobrecon-
tengut; ço és, que lo die de ahir, que comptà-
vem als vint-y-sinch del corrent, a las sinch ho-
res y mitja de la tarda, arribant dit magnífich
clavari al portal de Mar, los officials que exhigei-
xen los drets de la present ciutat en aquell li di-
gueren havian pres tres capsas de confitura càn-
dida que la entravan uns soldats y un lacayo
amagadament, y que sens tenir notícia dits offi-
cials de què entrassen en cosa ninguna, lo patró
de una barca genovesa que li havia venuda los
avisà de què havia venut tres capsas de confitura
als dits soldat y lacayo ab pacte que pagassen los
drets, y com dits soldat y lacayo tinguessen est
avís del dit patró, los dit soldat y lacayo se posa-
ren a fugir, y aleshores los dits officials anaren
envers aquells y los feren aprehentió de ditas
tres capsas de confitura sens que a la aprehenció
diguessen de qui eren ditas tres capsas de confi-
tura, judicant que lo dit patró ho denuntià per
ocasió que la mercaderia que aportava era de-
nunciada per trànsit, y que no pagant-se lo dret
podia dit patró ésser penat, y lo dit clavari digué
a dits officials que quant los demanassen las di-
tas tres caixas de confitura los fessen de resposta
que ell, dit clavari, las tenia y que las hi dema-
nassen a ell; se’n anà dexant als dits officials dit
orde, y al cap de mitja hora los dits soldat y laca-
yo, en companya de altres, tornaren al dit portal
y ab moltas amenases y bravetes digueren a dits
officials los tornassen las ditas tres capses de
confitura, y a la que devien ser envers las set ho-
res de la mateixa tarda, retirant-se dit clavari en
la casa a la que ere un de San Sebastià a la font
//113/6r // de l'Àngel, li arribà un gentil hom y
li digué que en lo portal de Mar havian fet apre-
henció de tres capses de confitura que eran de
son amo, don Agustín de Medina, comissari ge-
neral, y que manàs tornar-las, al qual respongué
que no creya fossen de aqueix cavaller, attès que

en la aprehentió de aquelles no havian dit de qui
eren, y que en lo cas fossen, no tenia que fer-las
entrar amagadot ni fugir dels officials del portal,
que a haver anomenat fossen estades de aqueix
cavaller, les haurien dexadas passar, y ab exas ra-
hons se despedí de ell; y en la nit, a las nou ho-
ras arribaren en la casa quatre o sinch, lo hu dels
quals pujà en ella y li representà y digué de qui
ere la confitura y que estava dit comissari gene-
ral sentidíssim y que no podia dexar de fer-ne
demostració, y que·n donaria rahó a sa
excel·lència; y lo dit clavari li respongué que no
conexia aqueix cavaller de qui deya que ere, y
que si·n donava part a sa excel·lència, que ell no
podria dexar de col·lectar los drets y castigar los
qui impedissen la exacció de aquells. Y com vuy
al dematí, entra set y vuyt horas, hagués tingut
avís del desman havia fet dit comissari general
en companya de sis o set de altres, que vostra se-
nyoria és estat servit proposar al present consell,
és anat al senyor don Pedro Estevan y Castelló,
governador de esta plassa, per a informar-lo de
tot lo succehit, y que dins del restillo eren res-
tats los sis o set que anaven en companya de dit
comissari general aguardant que lo mosso del
portal tornàs de ohir missa per a poder exequu-
tar ab dit mosso lo que se havia fet ab lo official
de dit portal, y amenassant als demés officials
estavan allí que si per vuy a mitxdie las capsas de
confitura no eren en casa de son comissari gene-
ral, los havian de matar a tots a bastonadas, y lo
dit senyor governador, ohit lo que dit clavari li
ha referti, ha cridat un capità viu de infanteria y
li ha donat orde que anàs al portal de Mar y que
digués al capità de guarda quant mal obeÿa los
ordes que tenia de ajudar als officials de dit por-
tal y haver permès que a sa vista se hagués fet un
desorde tant gran, y que ell ne pendria la satis-
facció convenient, y en quant al comissari gene-
ral, que ell no tenia jurisdicció sobre aquell, que
acudissen a don Anelo de Gusmán, capità gene-
ral de la cavalleria; y que axí mateix, vuy antes
del mitxdie lo mateix gentilhom li parlà ahir
cerca Sant Sebastià se és conferit en sa casa, y ha
dexat dit en ella que si las capsas de confitura a
mitxdie no eren en casa de dit comissari gene-
ral, son amo, que als que quedaven al portal los
moldria de bastonadas y los llevaria de orellas.

Feta la qual relació se donà tot per proposició al
dit Consell per a què delibere lo convenient. E
lo dit consell féu la deliberació següent: que
consideranta //113/6v // lo cas que de present ha
succehit a Francesch Torrent, sastre, que acis-
teix per la extracció dels drets de esta ciutat en
lo portal de Mar, de ella quan digna és de admi-
ració, sentiment y reparo per ésser nat aquell de
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voler dit Torrent cumplir a sa obligació volent
col·lectar los drets deguts de las capsas de confi-
tura que lo dia de ahir entraven per dit portal de
Mar per servey, segons se diu, de don Agustín
de Medina, comissari general de la cavalleria del
trosso de Milà. Y attenén que de no fer-sse’n lo
disentiement y las demonstracions que són me-
nester, se’n podriein seguir consedirebles
danys, no sols a la exacció y col·lecta dels drets
de la present ciutat y demés administracions
d’ella, però encara al que respecte al major ser-
vey de sa magestat, que Déu guarde, pau, quie-
tut y unió dels ciutadans y demés persones, que
és en lo que més interessa la present ciutat, que
sens disgregar-se lo present consell sien servits
dos senyors consellers en nom y per part dels
del present consell anar a besar la mà a sa ex-
cel·lència lo senyor virrey representant a sa ex-
cel·lència la desatenció tant gran ha obrat dit
don Agustí de Medina, y que a vista de ella y del
que sempre ha donat mostrations sa excel·lència
de honrar la present ciutat, majorment en cosas
que tenen tanta mira al servey de sa magestat,
com és la del cas present, manará que la present
ciutat reste ab la enteresa y lustre que és menes-
ter per medi de un càstich públich ab la persona
de dit comissari general, y que prometent-ho ab
aqueixa conformitat, ha resolt lo present consell
no disgregar-se fins y a tant haje obtinguda la
resposta de sa excel·lència per a què vista de la
mercè que espera merèxer, puga fer-ne las de-
gudas gràcias y que la resposta que sa excel·lèn-
cia serà servit fer a dits dos senyors consellers se
reporte al present consell, en lo qual se propose
per a què entesa aquella, se puga deliberar la de
major acert. En exequutió de la propdita delibe-
ració, fonch reportada a sa excel·lència per medi
dels senyors consellers segons y ters la embaxa-
da exprimida en dita deliberació, y que après de
ser tornats dits consellers segon y ters de dita
embaxada, feren relació en ple consell de la res-
posta que sa excel·lència era estat servit fer a la
dita embaxada, y que ere estat servit respòn-
drer-los que podia la ciutat escusar esta diligèn-
cia per quant ja tenia notícia del que havia suc-
cehit en exequució del que havia manat
averiguar lo cas y rebrer informació de aquell
per a què la ciutat quedàs satisfeta, y que ab tot
effecte procuraria per la satisfatió de aquella, y
que la aconsolaria y que no ha procurat ni pro-
cura llevar-li cosa alguna, ans bé, son desix és
tingués major lustre. Feta la qual relació lo se-
nyor conseller en cap en veu sua y dels demés
senyors consellers, sos companys, donà per pro-
posició al dit Consell per a què sia servit delibe-
rar lo de major servey de las dos magestats divi-
na y humana y benefici públich. E lo dit Consell
féu la deliberació següent: que considerant que
// 113/7r // lo fet que de present se tracta és
matèria que també toca y competeix a la Gene-
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ralitat y que par aquell consistori deuria obrar
ab la mateixa conformitat que la present casa,
que per ço los senyors consellers sien servits per
medi de un ciutedà y un militar per sa senyoria
nomenadors, fer embaxada al consistori dels
molt il·lustres senyors deputats insinuant a sa
senyoria tot lo succehit y obrat, y que lo present
consell desitjaria que los dos consistoris obras-
sen en est fet ab tota uniformitat tenint-se per
aquest effecte conferèncias de dos o quatre per-
sonas de Consell de Cent, si no de aquelles
que·ls aparexca ab plenitut de poder, las quals
ab las nomenades per part dels senyors deputats
discorreguen, premiditen y censuren tot lo
que·ls aparexerà ésser convenient y fahedor per
al major acert de la satisfactió dels cas succehit,
y del que resoldran en ditas conferèncias sien
servits los senyors consellers dilluns pròxim ma-
nar convocar lo present Consell y en ell refferir-
ho juntament ab lo que seran estat servits tenir
intel·ligència del que hauran obrat sa excel·lèn-
cia fent mercè a la present ciutat per a què pu-
guen resòldrer lo convenit.

117 A
/1r

Molta il·lustre senyor. En lo savi Consell de
Cent de la present ciutat de Barcelona tingut y
celebrat en lo lloch y forma acostumats als 24
de maig 1671, precehint proposició en aquell
feta, fonch presa la deliberació següent: que
considerant que de lograr-se lo fi que s’insinua
en la suplicació presentada per part del magis-
trat de la Llotja de mar d’esta ciutat llegida en lo
present consell, ha de resultar un gran servey de
las dos magestats, divina y humana, benefici
dels ciutadans y habitants de la present ciutat y
poblats en la demés província, y que per aqueix
medi se ha de lograr la llibertat de comerciar
cosa tant important per tots los regnes, y princi-
palment per los de nostre rey y senyor, que Déu
guarde, per medi de la qual se alcansan las me-
dras de tanta conveniència. E que per ço, los se-
nyors consellers tingan facultat y ple poder,
com ab la present se’ls dona, de obrar sens refe-
riment algú ab los senyors deputats totas di-
ligèncias y cosas que apareixeran a sa senyoria
ésser convenients per al bon èxit del representat
per aquells medis y camins que ha acostumat la
present ciutat y judicara sa senyoria ésser de ma-
jor conveniència y assert; y considerant de
quanta conveniència és lo bon èxit de la matè-
ria, sien servits los senyors consellers la estafeta
vinent scríurer al senyor don Luís Sabater, qui
per lo consistori dels molt il·lustres senyors de-
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putats se troba en la cort de sa magestat, per a
representar-li sie de son real servey vulle dignar-
se donar remey al que se li suplica, que la pre-
sent ciutat, desitjant que los negocis que té re-
comanats sortescan lo effecte que és menester,
ha deliberat lo present Consell valer-se de son
medi per a representar a sa magestat lo conve-
nient tant en lo que te respecte a la extincció del
dret de contrabando com també en lo que re
respecte a tots altres negocis y convenièncias de
la present ciutat, segons se li explicaran y per
cartas o altrament se li donaran avissos. Sperant
que en consideració del affecte té al major ser-
vey de sa magestat y beneficis públichs accep-
tarà //117/1r // pèndrer aquest treball y que dits
senyors consellers tingan facultats en totas las
ocasions apareixeran convenients scríurer a sa
magestat axí en crehensa del que li explicarà dit
senyor don Luís Sabater, com també en totas las
demés cosas los apareixerà ésser fahedor y tam-
bé a tots los demés senyors sie convenient, y
que la present deliberació sia feta entèndrer als
senyors deputats per medi de un ciutedà y un
militar, suplicant a sa senyoria vulle ab totas ve-
ras instar-se logre de sa magestat lo que se li su-
plica.

118 A
/1r

Molta il·lustre senyor. Erasma de Lana y Fonta-
net, donzell, racional de la present casa, a vostra
senyoria fa relació com té feta exacta averigua-
ció ab los llibres de Vàlues y altres de la present
casa per rahó de aquells tres censals que en lo
mes de abril proppassat del corrent any 1671 en
la extractió dels censals feta per los molt il·lus-
tres senyors deputats predecessors de vostra se-
nyoria sortejaren; ço és, lo hun censal de pensió
360 sous que rebia lo reverent paborde y Capí-
tol de canonges de la Seu de Manresa, lo altre
de pensió 600 lliures que rebian los pubills, fill y
hereus del quòndam Raphel Càrçer y Bals, y lo
altre de pensió 570 sous que axí mateix rebia la
noble dona Maria Sans, y segons dits llibres de
Vàlues y altres se troba lo següent:

Primo, lo censal de pensió 360 sous pagador al
primer de desembre que sortejà dit reverent Pa-
borde y Capítol de la Seu de Manresa, fou y
possehí Ramon de Calders, senyor de Pierola,
lo qual se troba continuat ab altre de las fiansas
de Ramon de Calders, senyor de Santa Fe, hoÿ-
dor militar del trienni 1620, lo qual hoïdor junt
ab los condeputats y alguns oficials del General,
segons lo llibre de Vàlues trienni 1668, foli

177, restan a dèurer la quantitat de 1403 lliu-
res; y axí mateix, en dit libre de vàlues, foli 190,
dit don Ramon de Calders, senyor de Pierola, se
troba continuat altre de las fiansas del doctor
misser Bernat Sala, hoïdor real del trienni 1623,
lo qual Sala junt ab los condeputats consta en
dit foli restar a dèurer la quantitat, entre altres,
de 1590 lliures, 16 sous, 1 diner, però per
quant dit de Calders, senyor de Pierola, no fou
més que usufructuari de dit censal, com consta
en la capbreu de dit mes de desembre, foli 117
a retro, resta líbero per rahó de dits dèbits, y per
ço no·s trau res enfora.

2. Ítem, lo altre censal pensió 600 sous pagador
a 13 de agost que sortejaren dits pubills, fills y
hereus de dit quòndam Raphel Càrcer y Bals,
fou y possehí fra Miquel Salvardenya, lo qual
era altre de las fiansas de fra Miquel de Alen-
torn, deputat ecclesiàstich que fonch en lo
trienni 1635, lo qual Alentorn, junt ab sos con-
deputats, en la visita de dit trienni foren con-
dempnats; ço és, sobre la querela número 15,
50 lliures, sobre la querela número 14, //118/1v
// 135 lliures, 2 sous, per la querela número 13,
200 lliures, per la querela número 1, 605 lliures
y per la querela número 3, junt ab misser Fran-
cesc Nadal y don Ramon de Magarola, asses-
sors, en 85 lliures, 8 sous, que juntas suman
suma ditas quantitas de 1135 lliures, 10 sous,
de las quals segons lo llibre de Vàlues trienni
1668, foli 246 consta se resta a dèurer de ditas
condempnacions la quantitat de 143 lliures, 6
sous, 2 diners; dich 243 lliures, 6 sous, 2 diners.

3. Lo dit censal fou y possehí misser Bernat
Sala, hoïdor real que fou en lo trienni 1623, lo
qual junt ab sos condeputats fou condempnat
en la visita de dit trienni pagar al General, ço és,
sobre la querela número 25, 46 lliures, 4 sous
per tantas ne habian pagat a Onofre Güell, y so-
bre la querela número 29 en 125 lliures per tan-
tas junt ab major quantitat ne feren pagar a mis-
ser Francesc Lauger y a misser Pere Segura per
haver entrevingut en la causa que lo procurador
fiscal del General portava contra diversos parti-
culars acerca de la validitat de las insaculations
fetas en lo any 1623 per no haver pogut entre-
venir en dita causa los assessors, les quals 125
lliures dits deputats devian dins sis mesos cobrar
de aquells o pagar-ho ells, que juntas ab las 46
lliures, 4 sous prenan suma de 171 lliures, 4
sous de las quals segons los llibres de Vàlues
trienni 1629, foli 682, y trienni 1632, foli 353,
consta haver pagat a compte de ditas dos parti-
das 60 lliures, 9 sous, 10 diners, axí que·s resta a
dèurer de ditas dos querelas la quantitat de 110
lliures, 14 sous, dich 110 lliures, 14 sous.

4. Ítem, sobre la querela número 14 foren con-
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dempnats dits deputats y hoÿdors en pagar lo
que faltaria a cobrar de aquellas 62 lliures, 10
sous feien pagar a Hierònim Galí y a Joan Cu-
rús, y sobre la querela número 18 entre altres
quantitats foren condempnats en pagar 25 lliu-
res, feren pagar a Hiacinto Barthomeu, que jun-
tas las dos partidas prenan suma de 87 lliures,
10 sous, de las quals segons los llibres de Vàlues
trienni 1629, foli 377, 1635, foli 310, 1638,
foli 299 y 1641, foli 293 consta haver pagat a
compte de ditas dos partides las quantitat de 66
lliures, 1 sou, 4 diners, axí que·s resta a dèurer a
cumpliment de aquelles, 21 lliures, 8 sous, 8 di-
ners; dich, 21 lliures, 8 sous, 8 diners.

118 5. Ítem, sobre la querela número 18 foren con-
/2r dempnats en pagar 90 lliures per tantas ne ha-

vian fet pagar a Francesc Colbaró, notari, per
treballs extraordinaris, de laqual partida no·s
troba se’n donàs dèbit en lo llibre de Vàlues ni a
dits diputats ni hoïdors en comú ni en particular
ni a dit Colbaró, però per quant en lo decret de
execució de dita querela fou confirmada dita
sentència en quant tenia respecte a ditas 90 lliu-
res, y per ço no se trauen enfora. 90 lliures.

6. Ítem, sobre las querelas número 41 y 166 fo-
ren condempnats dits deputats y hoïdors, junt
ab majors quantitats, en pagar per igual parts
tot lo que faltaria a cobrar-se de aquellas 1480
lliures que feren pagar tant als oficials mecà-
nichs servian a la present casa, com també a al-
tres diferrents personas, que no sols no obte-
nian oficis stipendiats del General, però encara
no servian a la present casa de oficials mecà-
nichs, per plusos y sobreplusos de las insacula-
cions dels anys 1624 y 1625, los quals segons la
declaració fou servit fer vostra senyoria junt ab
los magnífichs assessors de la present casa sots
jornada de 9 de setembre proppassat de 1671
acerca del dupte propossat per dit racional, tant
per lo que té respecte a dita matèria dels interes-
sos de dits oficials mecànichs com també a altres
caps, y fou vostra senyoria servit declarar que
baix dita paraula «mecànich» estaven compre-
sos los demés subjectes havian cobrat dits plu-
sos y sobreplusos, los quals no constava ésser
oficials estipendiats del General, de las quals
1480 lliures consta, segons lo llibre de Vàlues,
restar-se a dèurer la quantittat de dit misser Ber-
nat Sala 117 lliures, 17 sous; dich, 117 lliures,
17 sous.

7. Ítem, sobre la querela número 31 foren con-
dempnats los oficials del General en pagar la
quantitat de dos mil tres-centas sexanta viut
lliures per tantas los dits deputats y hoïdors los
ne feren pagar en dit trienni per satisfaccions de
treballs extraordinaris, y en subsidi de dits ofi-
cials foren dits deputat y hoïdors condempnats
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en pagar totas las quantitats faltarian o no se
haurian pogut cobrar de dits oficials de las quals
2368 lliures segons lo llibre de Vàlues trienni
1668, // 118/2v // foli 241, consta restar-se a
dèurer la quantitat de 434 lliures; dich, 434
lliures.

8 Ítem, sobre la querela número 96 foren dits
deputats y hoÿdors condempnats en què dins
de un any comptador del die de dita sentència
en avant fessan las diligèncias necesàrias per a
què ab tot efecte se cobrasen la quantitat de
1591 lliures, 6 sous, 10 diners per tants que ab
major quantitat foren condempnats los depu-
tats y hoïdors del trienni 1620 y altres oficials
del General en la visita del trienni 1620 feta en
trienni 1623, y que passat dit temps de un any
tinguessen obligació de pagar dita quantitat o
lo que constaria restar-se a dèurer de aquella
dits deputats y hoÿdors del trienni 1623, si ja no
fos que per part de dits deputats y hoïdors se
provàs que algunas de ditas quantitats no·s po-
guessen exhigir y cobrar de dits condempnats
ab ditas sentèncias, per ço que al temps de la
prolatió de aquellas y notificasió feta a dits de-
putats y hoÿdors no tinguerren que pagar dits
condempnats, en lo dit cas los dits dits deputats
y hoïdors estassen liberats y fora de obligasió de
haver de pagar al General las quantitats que per
dit defecte de béns no foren cobrades, les quals
quantitats segons lo càlcol fet per los calcula-
dors de la dita visita trienni 1623 exhibiren lo
procés de dita querela són los següents y dels
subjectes baix mensionats, com consta en lo lli-
bre de Vàlues trienni 1623 en los folis baix spe-
cificats. Primo, en foli 574 Honofre Jordà y Ça-
sala, hoïdor militar en dit trienni 1620, 332
lliures, 4 sous; ítem, foli 579 los deputats y hoï-
dors de dit trienni, 143 lliures, foli 578, dits de-
putats 19 lliures, 16 sous, foli 575, Sebastià Se-
rinyana, tauler de Cadaqués, 9 lliures, 2 sous,
10 diners, foli 576 Lluýs Colom, tauler de
Puigcerdà, 22 lliures, dit foli Barthomeu Pinós
y Andreu Coll, taulers de la Vall d’Aran, 40 lliu-
res, dit foli Antoni Miranda y los hereus de Mi-
quel Pinyol, taulers de Alfarràs, 7 lliures, y en
foli 577 Joseph Cabessa, deputat local de la vila
de Montblanch, 40 lliures, de las quals quanti-
tats, segons lo llibre de Vàlues trienni 1668 y en
los folis baix mensionats, consta restar-se a dèu-
rer la quantitat de 1452 lliures, 8 sous, 2 diners;
ço és, en foli 173 // 118/3r // resta a dèurer dit
Onofre Jordà y Sasala 5 sous, 4 diners, en foli
173 restan a dèurer dits deputats y hoïdors
1403 lliures, en foli 172 dit Sarinyana ditas 9
lliures, 2 sous, 10 diners y en foli 210 dits Bar-
thomeu Pinós y Andreu Coll en las sobraditas
40 lliures, junt ab 182 lliures, 17 sous, 8 diners
que se’ls uní de dèbit en lo llibre de Vàlues
trienni 1645, foli 287, lo qual dèbit de ditas
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182 lliures, 17 sous, 8 diners baxa del llibre Và-
lues trienni 1632, foli 643, y no obstant que de
dit dèbit de ditas 1591 lliures, 6 sous, 10 diners
per rahó de dita condempnasió de visita no·s
troba en lo llibre de Vàlues trienni 1629, foli
682, sens tràurer quantitat alguna enfora, axí
se’ls trau las sobraditas 1452 lliures, 8 sous, 2
diners se troba restar a dèurer com desobre està
dit; dich 1452 lliuures, 8 sous, 2 diners.

9. Ítem, ab l’atràs dita sentènsia de la querela
número 18 foren condempnats dits deputats y
hoïdors en pagar en subsidi de Francesc Colde-
baró, notari, la quantitat de 900 lliures per tan-
tas ne havian pagades a dit Colbaró per satisfac-
sió del treball de diferrents scripturas y en lo
decret de execució de dita querela remesa en la
declarasió e o execució de aquella a major deli-
berasió, de la qual quantitat no·s troba haver-se
donat dèbit en lo llibre de Vàlues a dits deputats
y hoïdors ni a dit Collbaró, però per quant ab la
declarasió per vostra senyoria feta als 9 de de-
sembre proppassat de 1671 acerca del dupte
proposat per dit racional, fou vostra senyoria
servit, junt ab los magnífichs assessors de la pre-
sent casa, declarar que en quant al que tenia res-
pecte al interès de ditas 900 lliures, attès que en
dita visita fou reservada a major deliberasió en
lo decret de execució, y de la dita major declara-
sió no consta haver-se de remètrer a dit decret
de execució, y perconsegüent no poder-se exe-
cutar la dita sentènsia de visita ni poder-ne ha-
ver rahó en lo present cas, y per ço, no·s trau res
enfora.

10. Ítem, sobre la querela número 33 foren
condempnats dits deputats y hoïdors pagar en
subsidi dels oficials de la present casa, bolla y
general en dita querela nomenats las quantitats
que constaria restar-se a dèurer de aquellas
9475 lliures, 5 sous, 2 diners foren pagades a
dits oficials per satisfacsió de treballs presos per
los drets de galeras, y en lo decret de exequcsió
de dita querela fou remès a dita declarasió e o
execucsió de aquella a major deliberasió de las
Corts Generals se estaven celebrant en lo any
1626 , de las quals no·s troba haver-ne donat
dèbit a dits deputats //118/4v // y hoïdors en lo
llibre de Vàlues, però per quant ab la sobrecha-
lendada declarasió per vostra senyoria feta aser-
ca dit dupte proposat per dit racional, fou vostra
senyoria servit declarar, junt ab los magnífichs
assesors de la present casa, que en quant al que
seria rspecte al interès de dita querela per quant
ditas Corts estan indecisas, se degués prestar
caució al General per la quantitat de dits censals
que estan o poden estar obligats, per ço, no·s
trau res enfora. Axí que resta embarassat lo dit
censal de pensió 600 sous per las sobreditas set
partidas, que juntas prenan suma de dos mil

quatre-centas sexanta nou liures, catorse sous y
dos; dich 2469 lliures, 14 sous, 2 diners.

11. Ítem, lo altre censal de pensió 570 sous pa-
gador a 7 de octubre en lo qual sortejà la noble
dona Maria Sans, lo qual censal semblantment
fou y possehí lo tras dit doctor misser Bernat
Sala, hoïdor real en lo trienni 1623, lo qual cen-
sal resta embarassar en la quantitat de dos mil
dos-centas vint-y-sis liures, vuyt sous, per rahó
de las sis últimas partidas tretas enfora com de la
primera no se li fa càrrega per no constar ésser
estat dit censal del dit fra Miquel Salavardenya,
dich 2226 lliures, 8 sous.

12. Lo dit censal fonch y possehí misser Fran-
cesch Sans, òlim, assessor del General, lo qual
segons lo llibre de Vàluas trienni 1668, foli 20,
resta a dèurer sis liures, lo qual dèbit devalla del
llibre de Vàlues trienni 1566, foli 308, per dife-
rents quantitats lo foren girades per la anada féu
com ha embaxador en la vila de Perpinyà; dich 6
lliures.

13. Lo dit censal fou y possehí lo noble don Pe-
dro de Cardona, altre de las fiansas de Miquel
Gomar, arrendatari de la bolla de Perpinyà
trienni 1578, lo qual se obligà en dit arrenda-
ment per 3000 lliures quiscun any, com consta
en lo llibre de Vàlues trienni 1668 en foli 48, se
resta a dèurer la quantitat de 19609 lliures, 17
sous, 8 diners, però per quant dit don Pedro de
Cardona alienà dit censal en lo any 1543, com
consta en lo capbreu de dit mes de octubre en
foli 477, resta líbero dit censal per rahó de dit
dèbit y per ço, no·s trau res enfora.

14. Lo dit censal fou y possehí Hioachim Setan-
tí, altre de las fiansas de Bernat Joan Gomis,
arrendatari de la bolla de Gerona trienni //
118/5r // 1581, lo qual Setantí se havia obligat
en dit arrendament per 300 lliures quiscun any,
com consta en lo llibre de Vàlues de dit trienni,
foli 237, de la qual bolla segons lo llibre de Và-
lues trienni 1668, foli 52 se resta a dèurer la
quantitat de 9701 lliures, 7 sous, 10 diners; y
axí mateix, lo dit Hioachim Setantí, qui fou de-
putat real en lo trienni 1602, junt ab sos conde-
putats, segons dit libre de Vàlues trienni 1668,
foli 114, restan a dèurer la quantitat de 2797
lliures, 10 sous, però per quant dit Hioachim
Setantí no possehí dit censal ab altre títol més
que com ha usufructuari, com consta en lo so-
bradit llibre de capbreu del mes de octubre, foli
480, resta líbero dit censal per rahó de dits dos
dèbits y per ço no·s trau res enfora. Axí que res-
ta embarassat lo dit censal ab las dos partidas úl-
timas tretas enfora, que juntas prenan suma de
2232 lliures, 8 sous. Y esta es la relació que fa a
vostra senyoria, salvat en tot error de comptes
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del aposento del racional a 19 de janer 1672.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

118/ A
s.n.r

Intimána a Francesch Torrents, sastre col·lector
dels drets del portal de Mar de la present ciutat,
que lo il·lustre senyor auditor general, don
Francisco Marrón, a la enquestas criminal for-
mada contra lo comissàrio general, don Agustín
de Medina, ha provehit que lo dit comissari ge-
neral estiga pres en lo baluart anomenat del
Rey, de la present plaça, en conformitat de la
orde donada per sa ecel·lència y capità general y
se notificà al dit Torrents si voldrà fer instància y
part formada en dita causa, per son interès com-
parega personalment en deguda forma en esta
audiència general dins de vint-y-quatre ores que
se li dona per primer, segon y tercer termini úl-
tim y peremptori, que comparexent, se li aurà
de justícia conforme de dret y fur militar, y pas-
sat dit termini se declararà per no part y se pro-
seguirà dita causa a instància del procurador fis-
cal de dita Auditoria y General y qui sia intimat.
Scriba Virgili, notarium.

118 B
/6r

Moltb il·lustre senyor. Les persones nominades
per part dels molt il·lustres senyors deputats y
per vostra senyoria, trobant-se conferint y dis-
corrent sobre la matèria que·ls ere estada come-
sa per part de vostra senyoria, los és estada en-
tregada una íntima dirigida a Francesch
Torrens, sastre col·lector dels drets del portal de
Mar, per a què aquell dins lo termini de vint-y-
quatre horas declaràs y digués si volia fer instàn-
cia y part formada contra don Agustín de Medi-
na, comissari general de la cavalleria de Milà, y
que aquella fes dins lo termini de vint-y-quatre
horas que se li donava per primer, segons y ter-
cer termini últim y peremptori, y passat aquell,
seria declarat per no part, y se proseguiria dita
causa a instància del procurador fiscal de dita
auditoria general, y attenent lo fet contengut en
dit paper és lo primer sobre del qual se havia de
discórrer ha aparegut convenient que Fransechs
Torrens en manera alguna fasse instància, attès
dita íntima se li és dirigida com a col·lector dels
drets de la present ciutat, ans bé, aconsellan a
vostra senyoria que seria convenient per medi
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de son síndich comparèxer judicialment en dita
auditoria general fent instància y part formada
ab lo modo, forma y manera que als advocats de
vostra senyoria y consulents per vostra senyoria
nomenadors aparexerà y aconsellaran ser més
convenient per lo servey de las dos magestats,
divina y humana, y benefici de la present ciutat;
y per quant podria ser que encara que vostra se-
nyoria fasse las diligèncias possibles en convocar
lo savi Consell de Cent, no fos convocat antes
de la hora assignada ab dita íntima, que espirarà
a les vuyt horas del die present, y en cas fos con-
vocat, no hagués presa resolució dins lo termini
que és menester, que ans de ser las set horas de
la nit posen en execució lo que per dits magní-
fichs advocats y consulents serà aconsellat ha-
ver-se de obrar per a què no reste espirada ni ex-
tincta la acció y instància que competex a la
present ciutat, ans bé, sempre aquella li reste
salva e il·lesa; servint-se vostra senyoria fer totas
aquellas altras diligèncias que aparexeran ésser
convenients haver-se de fer y obrar per lo bon
assert de la matèria.

125 A
/1r

Molta il·lustre senyor. Los magnífichs cònsols y
Consell de Vint de la Llotja de la mar de la pre-
sent ciutat han tingut notícia que a instància del
procurador fiscal de la capitania general del pre-
sent principat de Catalunya en jornada de 29 de
mars 1670 se han publicat en esta ciutat de Bar-
celona unas cridas, las quals, en alguns capítols
encontran expresament ab constitucions de Ca-
talunya, capítols y actes de Cort, y altrament,
són contra del líbero commers, benefici y utili-
tat pública d’esta ciutat y tot lo principat de Ca-
thalunya y los provinsials.

2. Perquè primerament, en lo capítol 1 de ditas
cridas se veda y mana que ninguna persona
puga commerciar ab los regnes de Barbària,
Turquia o altres terras de moros, serrahins o al-
tres enemichs de sa magestat, que Déu guarde,
ningun gènero ni spècie de mercaderias, axí per
mar com per terra, ni rèbrer aquellas per sí ni
per interposada persona sens llicència de sa ex-
cel·lència, lo qual capítol 1 encontra directa-
ment ab lo disposat en lo capítol 4 de las Cors
celebrades en Monsó per lo sereníssim senyor
rey don Fernando Segon en lo any 1510, que és
la constitutió 6 del títol «De commers y segure-
tat de camins» y en lo capítol 4 de las Corts ce-
lebrades en Monsó per la sacra, catòlica y real
magestat cezàrea del emperador Carlos Quint,

[ 1672 ]

a. íntima intercalada entre els folis 117v i 118r del trienni
1671-1674.
b. vot intercalat entre els folis 117v i 118r del trienni 1671-
1674.

a. memorial intercalat entre els folis 124v i 125r del trienni
1671-1674.



de gloriosa memòria, en lo any 1534, que és la
constitutió 7 del mateix títol «De commercis»
en lo volumen de las Constitutions de Catalun-
ya, en quant se concedex en ditas constitucions
a los catalans lo anar y commersar ab los regnes
de Tunes y Alger, Trípol, Bugia y altres pertan-
yents a la Corona de Aragó, axí conquistats com
conquistadors, y també en los regnes de Trami-
cen, de Tanes y de Oran y generalmenta // s.n.v
// en los llochs de Barbària, aportant totas y
qualsevols vitualles y mercaderias, exceptuant
las que són prohibides, que estan expresades en
lo capítol 10 de las Corts fetas en Barcelona que
lo sereníssim senyor rey don Jaume Segon en lo
any 1299 que és la constitutió 6, títol «De vec-
tigals» en lo primer volum de las Constitutions;
y també se expressan en la constitutió 9 del ma-
teix títol y en lo capítol 13 y 14 del tractat de la
pau general entre las dos coronas en lo any
1666.

3. De tal manera que havent-se en dit any 1510
per lo dit senyor rey don Fernando manat pu-
blicar cridas en algunas pars de Catalunya
prohibint lo commerci per als regnes de Trami-
cen, de Tanes y ciutat de Oran, fou servit sa ma-
gestat, considerant ésser en perjudici dels po-
blats y habitants en lo present Principat y contra
del thenor de la constitutió 6, títol «De com-
mercis y seguretat de camins», manà revocar di-
tas cridas com axí literalment se llig en dita
constitució 6.

4. Y estas constitucions han estat y estan en viril
observança perquè des del any 1610 en havant
en las costas de Catalunya hi havian y se troba-
van més de 40 vaxells que commersavan, ana-
van y venian líberament en las pars de llavant, y
assenyaladament en Alexandria, terra de infels y
enemichs, aportant tot gènero de mercaderias
com són seda, cotons, filats y en flochs, y tot gè-
nero de drogas, cera y altres cosas que·s prete-
nen ésser de contrabando, y particularment en
aquells anys hi havia en la present ciutat de Bar-
celona dos vaxells grans ab 26 gàbias anomenats
de Milsocos y Serinyana, mercaders los qualls
ordinàriament feyan viatges anant y venint en
Alexandria y ditas pars de llevant, aportant ditas
mercaderias, las quals entravan líberament en
esta ciutat pagant sols los drets de ciutat y gene-
ral sens pagar ningun dret de contrabando a la
capitania ni·s parlava ni·s pretenia cosa alguna
per dit dret, com se ofereix //s.n.r //donar plena
informació.

5. Secundo, perquè en lo segon capítol de ditas
cridas se diu que·s dona licència y permissió per
a què qualsevols personas, axí provincials com

soldats de qualsevols altres regnes y províncias
amigas, pugan aportar líberament en lo present
Principat y comptats robas y mercaderias de
contrabando, ab què no las vajan a sercar direc-
tament y a dretura de terras enamigas de sa ma-
gestat y que las ditas mercaderias, que vulgar-
ment se dihuen mercaderias passadas, tingan de
pagar los drets que·s diuen ésser deguts de con-
trabando a sa magestat, que són deu per cent.

6. Lo qual capítol 2 de ditas cridas directament
encontra ab lo capítol 29 de las Corts celebra-
des en Monsó en lo any 1553 per lo sereníssim
senyor príncep don Phelip, lloctinent general
del senyor emperador Carlos Quint, que és la
constitució 20, títol «De vectigals», en lo pri-
mer volumen de las Constitucions, per quant en
esta constitució se estatuex y ordena que al ex-
cel·lentíssim senyor capità general no ly sie lícit
ni permès per sí ni per ministres alguns directa-
ment o indirectament ab qualsevol motiu o po-
testat exhigir ni fer exigir algun vectigal o impo-
sició, y si a cas ho feya, que pugan los diputats
del General fer querela devant del excel·lentís-
sim senyor lloctinent general y en la Real Au-
diència, requerint y fent requerir per llur síndich
que dits procehiments sien revocats dins de tres
dias, que en tal cas dita Real Audiència puga y
hage de fer en nom de dit excel·lentíssim senyor
llochtinent la dita revocació per observança de
constituçions de Catalunya dins sis dias sots las
penas contingudas en dita constitució.

7. Lo matex que està ordenat en dita constitu-
ció 20, títol «De // s.n.v // vectigals» en orde a
no ésser lícit al dit excel·lentíssim senyor capità
general ab qualsevol motiu o potestat instar o
exhigir nou vectigal o imposició se troba antes
de ditas Corts de Monsó de dit any 1553 y sta-
tuït y ordenat per lo mateix sereníssim senyor
príncep don Phelip, en dit nom de lloctinent
general del emperador Carlos Quint, en las
Corts celebrades en dita vila de Monsó en lo
any 1574 que és lo capítol 2 insertat en lo llibre
dels Capítols de Cort y altres drets del General
de Catalunya, foli 130 de dit llibre.

8. Per esta spècie de robas y mercaderias que·s
pretén de contrabando que venen directament
de terras amigas y confedrades del rey nostre se-
nyor, no venint a dretura de terras enemigas,
antes del any 1640 entraven a esta ciutat de Bar-
celona y principat de Catalunya líbera y franca-
ment sens pagar dret ni quantitat alguna a la ca-
pitania general per rahó de ditas mercaderias,
vulgarment ditas passades, com consta pleníssi-
mament de la informació que se ofereix donar.

9. Axí que ordenant-se en dit capítol segon de
ditas cridas que dega pagar deu per cent a sa
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magestat de ditas mercaderias que pretenen de
contrabando, se veu notòriament ésser nova
imposició y nou vectigal lo pagar deu per cent y
encontra ab dita constitució 20 y capítol 2 so-
brechalendats.

10. De esta conformitat en lo any 1553, havent
lo excel·lentíssim senyor marquès de Tarifa,
lloctinent y capità general del present Principat
y comptats, manar com a capità general publicar
cridas contenint que tots los francesos habitants
en Catalunya paguessen guiatge, altrament dit
bolletí, en las vegarias a hont se trobarian, y ha-
vent en virtut de ditas cridas lo regent la vagaria
de Barcelona donat guiatges a alguns francesos
rebent de aquells, ço és, dels criats y traballa-
dors, quatre sous y sis diners y de sis altres fran-
cesos manestrals y mercaders hagut respecte a
sos béns, exhigint de uns un ducat y de altres //
s.n.r // vynt sous, se opposà a estas cridas y exac-
cions per ser nou vectigal lo síndich del General
de Catalunya, dient y al·legant que dits procehi-
ments encontran ab la dita constitutió 20 de tí-
tol «De vectigals», y no obstant que dit ex-
cel·lentíssim senyor lloctinent a la embaxada
feta per part dels molt il·lustres deputats antes-
sessors de vostra senyoria a efecte fos servit re-
vocar dits procehiments, respongué que no de-
via fer la dita revocació, perquè ditas cridas y
procehiments eran estats fets en nom de capità
general, y que per ço no estava comprès en dita
constitució 20, per no poder-se dir vectigal,
composició o imposició dits procehiments; ab
tot, en jornada de 20 de febrer 1555 fonch feta
conclusió en la Real Audiència declarant que
tots los dits procehiments fets per dit excel·len-
tíssim senyor lloctinent en nom de capità gene-
ral com a compresos sots dita constitució 20 de-
vian ésser revocats perquè se comprenian baix la
paraula «imposició y vectigal», com axí més llar-
gament refereix est cas Miquel Ferrer en la ter-
cera part de las «Observacions de la Real Au-
diència», capítol 381 per totum.

11. De la matexa manera, havent succehit en lo
any 1630 que lo compte de Fonclara, capità per
sa magestat de alguna gent de guerra, en aquest
Principat havia imposat y exhigit algunas con-
tribucions dels provincials y havitàns en Cata-
lunya, recorregueren los molt il·lustres deputats
antecessors de vostra senyoria per medi de son
síndico al excel·lentíssim senyor lloctinent y sa
Real Audiència perquè fos servit revocar dits
procehiements com ha fets contra la cosntitució
20, títol «De vectigals», y en jornada de 12 de
abril de dit any 1630 president lo excel·lentís-
sim senyor duch de Feria, aleshoras lloctinent y
capità general, juntas las tres salas fou declarat
que los dits procehiements fossen revocats com
a fets contra dita constitució 20, títol «De vecti-

1520

gals» y encontrar també ab las constitucions 3,
12 y 15, títol «De offici de alcaits», etcètera.

12. També havent succehit en los anys 1631 y
1638 que per // s.n.v // altres capitans de guerra
de sa magestat eran estats imposats y exhigits al-
guns vectigals o imposicions entre los provin-
cials y habitáns en aquest Principat, foran servits
lo excel·lentíssim senyor duch de Cardona en lo
any 1631 y lo excel·lentíssim senyor compte de
Santa Coloma en lo any 1638, alashoras respec-
tive lloctinents y capitans generals de aquest
Principat y comptats, inseguint la conclusió feta
en la Real Audiència a instància dels predeces-
sors de vostra senyoria manar revocar dits pro-
cehiments com a fets contra dita constitutió 20,
títol de vectigals y demés al·legades.

13. Passat per França 5 per 100 que altrament
no auria pagata. És en tan veritat que las ditas
mercaderias de contrabando que no vénen a
dretura de terras infaels, moros y cerrahins ene-
michs de sa magestat no dehuen pagar dret al-
gun ni venint de terras amigas y confaederades
ab sa magestat, que després de haver entrat en
lo any 1652 las armas del rey nostre senyor, que
Déu guarde, en esta ciutat de Barcelona en la
ocassió que venian robas y mercaderias de las
terras de llevant creades, nades y procreades en
las terras de moros, infels y serrahins com són
blavets, moqueals, gomas, ensers y seda del jof,
seda verma, seda llegis, bordets, telas, blauets,
drogas y altres cosas y mercaderias no venint a
dretura de ditas terras, sinó passades per lo reg-
ne de França, per haver-hi alashoras guerra ab
França, sols se pretenia per los ministres de la
capitania general lo sinch per cent per dret de
contrabando, donant per assentat que si no ha-
guessen passat per França, ab qui actualment
havia guerra, no haurian pagat dret algun, con-
venint que ditas robas y mercaderias de Gènova,
Liorna y altres pars amigas y confederades ab sa
magestat després de dit any 1652 no·s pretenia
ni·s feya pagar dret algú de contrabando per di-
tas robas y mercaderias, com de tot constarà
plenament de la informació se ofereix donar.

14. Y vuy en dia y després ensà dela publicació
de la pau general entre las dos coronas, los dits
ministres de la capitania //s.n.r // general, no ve-
nint a dretura las robas ditas y mercaderias de
terras de moros, infels y sarrahins, sinó passades
per lo regne de França, ab qui vuy és la pau, han
preses y fan pagar de ditas mercaderias lo deu
per cent de contrabando, y axí matex, pretenen
y fan pagar dit dret de deu per cent de las sobre-
ditas mercaderias que tenen passades per Gèno-
va, Liorna, Cicilia, Itàlia y altres pars vassalls,
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amichs y confederats ab sa magestat, essent axí
que antes de las paus amb França, venint ditas
mercaderias passades per ditas terras y provín-
cias amigas y confederades ab sa magestat, no·s
feyan pagar dret algun per aquellas y las que ve-
nian per França, per ser aleshoras terras enemi-
gas, feyan pagar sinch per cent tant solament,
com se ofereix donar plena informació.

15. En execució de dit capítol 2 de las cridas
manades publicar per sa excel·lència en la pre-
sent ciutat, los officials y ministres de la capita-
nia general, a més dels pretesos drets de contra-
bando de deu per cent, pretenen y fan pagar un
percent per los stimadors y secretari ab motiu
de què se tenen de avalluar las ditas mercaderias
per cobrar lo pretès deu per cent, que entre tot
ve a ésser onse per cent, lo qual pretès dret de
un per cent per dits estimadors y secretari és
nova imposició y vectigal per no haver-se may
pagat, particularment antes del any 1640, com
se ofereix dar informació, y axí encontra expres-
sament ab la dita constitució 20, títol de vecti-
gals y altres sobrespecificades del títol «De oficis
de alcaits y capitans», etcètera y contra dit capí-
tol 2 dels drets del General de las Corts del any
1574, foli 130, capítol 130.

16. Per la estima de ciutat y general no·s paga
10 per 100 ni altrea. La qual exacció de un per
cent per los estimadors, a més que de directo
encontra ab dita contitució 20 y 2 sobredits, és
altrament una cosa molt nova y inusitada per
quant en los drets que·s crean y reben en la pre-
sent ciutat y principat de Catalunya per compte
de la ciutat, del General de Catalunya, dret de
guerra de emperiatge // s.n.v // y altres, en nin-
guna manera se paga cosa alguna per estimar las
robas que deu los drets als stimadors ni a altre
persona, com de tot ofereix donar plena infor-
mació, de hont se veu la necedat de dita imposi-
ció de un per cent per dits estimadors y secreta-
ri.

17. Cera paga 10 per 100b. Axí matex, en exe-
quctió de ditas cridas, dits ministres de la capita-
nia general han pretès y volan fer pagar lo deu
per cent de la cera blanca en grum ab motiu que
dita sera se cull en terra de moros y serrahins, y
que axí, encara que passades per terras amigas
de sa magestat, deurian lo pretès dret de deu
per cent de contrabando, lo qual dret antes del
any 1640 may se era pagat, ni los oficials de la
capitania havian intentat cobrar-lo, perquè la
sera casi tota serveix y ve a Catalunya per lo cul-
to divino, y axí no havent may pagat dit deu per
cent de la cera ve a ésser nova imposició y vecti-

gal contra la dita constitució 20, títol «De vecti-
gals» y contra lo dit capítol 2 del General de las
Corts del any 1547.

18. Plomsa. En la mateixa conformitat, en virtut
de dit capítol 2 de las cridas de la capitania ge-
neral, los ministres y oficials d’ella han preses y
pretenen que·s dehuen posar ploms en las robas
y mercaderias de contrabando, de tal manera
que ab esta conformitat han exequtat en alguns
llochs marítims del present Principat los qui ha-
vian dexat de pagar dits ploms en ditas robas y
mercaderias per la pena de dos-centas lliuras
plata dobla posada en ditas cridas y ultra d’ellas,
comminan ver-se de las altres penas arbitràrias
en las matexas penas contengudes, la qual pre-
tensió de posar ploms a las robas y mercaderias,
a més que may se ha pretès ni practicat y ser per
consegüent cosa nova, com se ofereix donar in-
formació, encontra directament ab lo capítol 2
de las Corts del any 1547en lo llibre dels drets
del General, foli 130, en quant en aquells se
prohibeix que nous vectigals sots qualsevol
nom o color no sien //s.n.r //posats per lo capità
general, lloctinenet y altres, sots qualsevol nom,
ni forsian ni pugan forsar los mercaders y com-
mersiants a pèndrer albarans y tillets per las ro-
bas y mercaderias que commersan, etcètera.

19. Oficials no·s poden crearb. Més quant en
força de ditas cridas los oficials y ministres de la
capitania general han posat y creat en las fronte-
ras de mar y terra del present Principat nous ofi-
cials per exhigir y cobrar lo pretès dret de contra-
bando, los quals, a més que causan grandíssims
inquietuts y questions entre los provincilas, los
ocasionan moltas vexations y molèstias y la crea-
ció de aquells contra las constitucions de aquest
principat de Catalunya, per ço que segons las
constitucions 1 y 2 de més del títol «Que novells
oficials no sien creats en Catalunya» no·s poden
crear ni posar oficials per exhigir y cobrar lo
pretès dret de contrabando may ni en ningun
temps y hagués hagut sembláns oficials de la ca-
pitania general, com de tot se ofereix donar ple-
na informació. Se conclou de aquí que encontra
ab ditas constitucions de Catalunya y lo haver
posats dits oficials en los sobredits llochs

20. Tertio, que en lo matex capítol segon y capí-
tol 3 y 4 de ditas cridas de la capitania general se
prohibeix, veda y manna que totas y qualsevols
mercaderias de contrabando que seran carrega-
des en ports o terras de domini de sa magestat o
regnes o províncias confederades, que aquellas
tant solament se pugan desambarcar en los
ports marítims de la present ciutat de Barcelo-
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na, Tarregona, Blanes, Sant Feliu de Guíxols,
Palamós y Llansà y no en altres platges ni ports
del //s.n.v // present Principat sots pena de dos-
centas lliuras de plata y las mercaderias perdu-
des.

21. No poden forçar a desembarcar a certas
partsa. Tot lo qual directament encontra ab lo
capítol 25 de Corts celebrades en Barcelona per
lo sereníssim senyor rey en Pere Segon de
aquest nom en lo any 1283 y ab lo capítol 15 en
las Corts celebrades en Barcelona per lo serenís-
sim senyor rey en en Jaume Segon en lo any
1299, y ab lo capítol 18 de las Corts celebrades
en Barcelona per la sereníssima senyora dona
Maria, consort y lloctinent general del senyor
rey Alfons 4 en lo any 1422, que són las consti-
tucions 1, 3 y 5 del títol «De commercis y segu-
retat de camins», en lo primer volumen de las
Constitucions de Cathalunya, a hont expressa-
ment està statuït y ordenat que qualsevol perso-
na puga ab las mercaderias líberament anar per
mar y terra en qualsevol part de Catalunya sens
que puga ésser forsat anar a descarregar en cert
lloch y port de Catalunya.

22. Revocació de decret per desembarcarb. Lo
que és en tant veritat havent lo senyor rey en
Mart per via de privilegi o provisió otorgat al
duch de Coplliure, del comptat de Rosselló y
Cerdanya, hi hagués descarregador y que totom
hagués forsadament en aquell descarregar, fou
servida dita senyora reyna dona Maria ab la dita
constitució sinch «De commers y seguretat de
camins», considerant que encontrava ab las
constitucions 1 y 3 sobrerefereidas del matex tí-
tol y revocar tots los dits privilegis y anul·lar
concessions, en quant contenia que forsada-
ment en lo dit lloch de Coplliura hi hagués des-
carregador y tingueren de anar a descarregar las
robas y mercaderias.

23. Per rahó dels antecedents capítols de ditas
cridas y en exequtió d’ellas, los dits ministres de
la capitania general han pretès // s.n.r // y prete-
nen y en esta conformitat ho exequutan, que
tots los provincials generalment tingan obliga-
ció de donar en manifest totas y qualsevols mer-
caderias de qualsevol gènero que sia y reben per
mar encara que vingan per pròpios y no estigan
subjectes a pagar dret algú de Capitania o Con-
trabando, per no ésser mercaderia de contra-
bando, y las fan forçosament aportar en la bar-
raca que té lo tribunal de la capitania general,
novament construida en lo moll de la present
ciutat de Barcelona, a hont la fan descarregar y
la regoneixen, fent pagar per dita regonexensa y
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passar la roba per dita barraca un sou per cada
bolsa de roba. Y si per cas algun, per descuyt ha
dexat de posar alguna bala en manifest o pasar-
la per dita barraca, encara que no fos de roba
que no era de contrabando ni estava subjecte a
pagar dret algun, la han commissada y apprehe-
sa los ministres de la capitania general y ultra
han fet pagar per via de concert o altrament las
penas arbitràrias de ditas cridas, y assò és en tant
veritat que dits ministres de la capitania general
han posat pena de presó ab bastaxos y traginers
de mar que no pugan entrar en esta ciutat mer-
caderias o robas algunas, encara que no sian de
las que pretenen ser de contrabando, sens pri-
merament passar y descarregar aquellas per la
barraca de la capitania estava en lo moll d’esta
ciutat a efecte de regonexer-las. Y si acàs fan lo
contrari, los posan y ne han posat un a la presó,
com de tot lo sobredit constarà pleníssimament
de la informació que se ofereix donar.

24. E los procehiments encontran expressa-
ment; ço és, en quant a fer pagar un sou per
cada bala de roba y mercaderia per passar y fer la
regonexensa d’ella per dits officials en dita ba-
rraca, ab lo sobredit capítol 29 de la constitució
// s.n.v // del any 1553 que és la constitució 20,
títol «De vectigals» y ab lo dit capítol 2 de Corts
del any 1547 en lo llibre dels Capítols de Cort
del General de Catalunya, foli 130, per quant
no havent-se may pagat ni pretès dit dret de sou
per bala, és clar y accident fer nou vectigal, lo
qual segons dita constitució 20 y capítol 2 lo ex-
cel·lentíssim senyor capità general no·l pot im-
posar ni exhigir en Catalunya sots qualsevol
motiu o pretest, y en quant a fer aportar y com-
pel·lir als provincials y demés que vajan a descar-
regar totas las mercaderias, axí de contrabando
com altres en la dita barraca de la capitania, en-
contra expressament ab las sobrenombradas
constitutions 1, 3 y 5, títol «De commersis y se-
guretat de camins» que expressament disposa
no poder-se forsar los provincials y commersáns
en haver de anar y aportar a sert lloch las merca-
derias. Y en quant a posar pena de presó als bas-
taxos y traginers de mar y exequutar aquella,
encontra ab la constitució 7, títol «De offici de
alcayts», en lo llibre de de las Generals Consti-
tucions, que disposan no poder lo excel·lentís-
sim senyor capità general exercir jurisdicció ab
los provincials, com més llargament se diu baix
en lo número 30 ab los següents.

25. Mai se ha pagat ni hu per centa. Més avant
los ministres y oficials de la capitania general, in-
seguint las cridas sobreditas, pretenen y han
pretès y se fan pagar lo dret de deu per cent y un
per los stimadors, que són onze per cent, de to-
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tas y qualsevols partidas de blat y els demés grans
que venen de terra de moros, lo que se opposa a
las constitutions 6 y 7, títol «De commersis y se-
guretat de camins» en quant en aquella se dispo-
sa que tots y sengles poblats y habitants en lo
present principat de Catalunya hajan y pugan
haver commersci ab los regnes de moros y
barbària, y altrament, és nou vectigal y imposi-
ció perquè de dit blata //s.n.r //y els demés grans
que venan de terrra de moros y qualsevols altres
pars, may ni de ningun temps se ha pagat lo
pretès dret de deu per cent y hun per los stima-
dors a la capitania general, ans sempre dit blat y
demés grans han entrat líberament en la present
ciutat y principat de Catalunya, com se ofereix
donar informació, y per esta causa la exacció de
dit pretès dret de dit blat y grans encontra ab la
sobredita constitutió 20, títol de vectigals.

26. Lo que prossehex ab més particular rahó en
orde als vaxells, barcas y altres qualsevols fustas
y buchs que venan a la present ciutat de Barce-
lona y a son port aportant blat, grans y qualse-
vol altre spècie de vitualles, las quals ab totas las
personas que van ab aquellas, blat, grans, vitua-
lles y demés cosas etiam que no sian cosas de vi-
tualles de qualsevol part vingan, són guiades y
assegurades de tal manera que no·s podan per
ninguna causa ni rahó ésser mercades, penyora-
des ni emparades per ésser aquellas constituïdes
y posades sub protectione fide regia salvo conduc-
to et guidiatico, y los que las aportan podan líbe-
rament descarregar-las en la present ciutat o son
port y aquellas vèndrer y commersar líberement
sens que se’ls puga fer impediment algú etiam
en aquellas robas y mercaderias que no són spè-
cie de vitualles y vénen ab los vaxells, barcas y
demés fustas, com axí està disposat ab los reals
privilegis concedits per lo sereníssim senyor rey
en Pere 3 a la present ciutat de Barcelona, lo un
datta en Gandeza als 8 de las kalendas de juny
1337, y lo altre datta en Tamarit a 6 de mars
1375, que són incertats en lo segon volumen de
las Constitucions de Catalunya, títol 17 «De
guiatges», y antes fonch lo matex concedit per
lo sereníssim senyor rey en Pere 2 en favor de la
ciutat de Barcelona als 3 //s.n.v // del mes de ja-
ner 1283, que és lo capítol del «Recogneverunt
proceres» en dit segon volumen compilat. Axí
que fent los ministres de la capitania general
procehiments contra dels dits reals privilegis per
ésser aquells posats en lo cos de las constiucions
de Catalunya, és formal contrafacció a aquellas.

27. Vaixell de Inglaterra, terra enemiga y de in-
fels, revocació de sentència de la Capitania per
lo fiscal de Audiència y Real Consell y infrab. In-

seguint lo disposat en dits reals privilegis, com
hagués succehit en lo any 1600 que havent vin-
gut una nau o vaxell anomenat antes Hèrcoles y
després Sanct Bonaventura de regne de Angla-
terra a la present ciutat carregada de arengada,
bacallar, plom y cuyris y havent-la presa y com-
missada los ministres de la capitania general ab
motiu que aleshores eran enemichs de sa ma-
gestat los anglesos per haver incidit en lo crim
de heretgia y per dit motiu havent lo tribunal de
la capitania proferit sentència declarant que dit
vaxell y totas las mercaderias aportava estavan
ben apressas y commissades per venir de terra
de inglesos y axí, ésser las mercaderias de con-
trabando, ab tot, com se hagués suplicat de dita
sentèntia per los amos y senyors de dit vaxell y
mercaderias a la Real Audiència, comesa la cau-
sa als nobles y magnífichs doctors Fontanet de
Salvà y de Vallseca y Sanjust, de la Real Audièn-
cia, y havent-se opposat lo síndich de la present
ciutat de Barcelona en la dita causa de suplica-
ció opposant de dits reals privilegis, fonch ab
real sentència proferida als 20 de abril 1602 en
dita causa ab interessència del magnífich doctor
Vicens Ortolà, pro fisci advocato capitanie gene-
ralis , qui firmà dita real sentència ab los sobre-
dits nobles y magnífichs doctors de la Real Au-
diència declarant que lo dit commís no tenia
lloch y que lo dit vaxell ab totas sas mercaderias
y vituallas als senyors de dit vaxell y fossen axí
matex scancellades las caucions que dits senyors
de dits vaxells havian prestades en lo tribunal de
la capitania general, y en //s.n.r // consequència,
fou la sentència en lo tribunal de la capitania ge-
neral per lo magnífich Anthoni Ferrer, alashoras
acessor, feta als 29 de febrer 1600, revocada
prenent per principal evento y motiu dita
sentència de suplicació los dits reals privilegis
concedits a la ciutat de Barcelona, com més llar-
gament de la dita real sentència que per aparèi-
xer fa molt al cas per lo present articles de las vi-
tualles, se incerta de verbo ad verbum com se
segueix:

28. «Sententia. Cristi nomine invocato. Exce-
llentissimus dominus locumtenens et capitaneus
generalis, visa in primis suplicatione oblata, et
cetera. Attento licet ex meritis processus et sig-
nanter ex partium confessionibus et aliis constet
navim olim nuncupatam Herculem nunch vero
Sanctum Petrum Bonaventuram apprehensam
in portu maris civitatis Barcinone per ministros
capitanie generalis die quintus mensis januarii
anni millessimi sexcentessimi una cum illius velis
et aliis apparatibus sive ex artiis et piscibus vilgo
vocatis arangadas et aliis vocatis merluses sive
bacallars, plumbo et correiis vitulorum in eis re-
pertis fuisse propriam nonnullorum anglorum
que cum illis a regno Anglio navigarunt ad por-
tum civitatis Tolonensis regni Gallie. Unde ad
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portum presentem civitatis Barcinone fuere apo-
nata et constat a notorio Elizabethem, in eodem
Angliae regno nunch regnantem, fuisse per se-
dem apostolicam declaratam hereticam et hereti-
corum fautricem et ut talem privatam pretenso
iure regni et quolibet alio dominio dignitate et
privilegio et licet etiam constet eandem Elizabet-
hem de universos incolas prefati Angliae regni
esse inimicos catholice magestatis domini nostri
regis ac cum eo et subditis ac vassallis eiusdem re-
gie magestatis hostiliter bellum gerere attamen ex
eiusdem processus meritis et aliis constat non uti-
que omnes anglos fore heretis labe infectos. Quini-
mo ex ipsis plures esse catholicos et de romana ec-
clesia obtinet, ut pars est, sentientes nec constat eos
anglos qui cum // s.n.v // cum navi et mercibus
presentis ad portum Tolonensem in Gallia seu
Provintia applicuere fuisse necesse hereticos, cons-
tat insuper quod licet heretici ipso jure in poenam
bonorum confiscationis incurrant non tamen
ideo posse contra eos statim poenam presentam
exequutioni mandari quinimo preconcedere de-
bere super heresis crimine sententiam declarato-
riam a judice ecclesiastico competente latam
quam non constat processisse contra eos anglos qui
cum navi et mercibus presentis ad portum Tolo-
nensem ut praehabetur accesserunt. Constat
etiam serenissimum Petrum tertium Aragonum
regem memoria recolenda suis cum privilegiis
concessis civitati Barcinone, dattis altero in oppi-
do Gandessie octavo kalendas junii anni millesi-
mi tercentesimi trigesimi septimi, altero vero in
oppido Tamariti die sexta mensis martii anni
millesimi tercentessimi septuagesimi quinti, qui-
dasse et in bona fide regia assecurasse omnes et
quoscumque mercatores, nautas et alios quoslibet
cuiuscumque status, legis et conditionis exhiste-
rent deferentes grana et alia quelibet victualia
ad civitatem Barcinonem presentam et naves et
alia quecumque et ligna in quibus ea deferentur
eorum etiam bona raupas et merces itaque pro
aliquibus represaliis sive marchis debitis propriis
vel alienis, delictis, criminibus seu excessibus vel
alia de causa non possent modo aliquo qui cogita-
ri possit mercari, pignorari, molestari vel detine-
ri in personam vel in bonis non obstantibus bello,
dicentione seu inimicitia inter eundem domi-
num illiusve subditos seu districtuales ex una et
unum nostrum regem illiusque vassallos ex altera
partibus ad eo ut possent libere et absque ullo im-
pedimento sub fide et protectione regia ac si essent
veritabili originari et subditi regie magestatis
vendere dicta grana, victualia omnesque raupas
et merces in civitate Barcinone prout in privile-
giis partis ad quae habetur relatio hec et alia di-
fussius enarrantur. Et constat navim de qua agi-
tur una cum persona in ea navigantibus,
victualibus et mercibus sumptis et aliis ad por-
tum civitatis Barcinone pervenisse de mense pre-
terito januarii anni // s.n.r // millesimi sexcente-
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simi sub gubernio Philippi Fornier, galli civitatis
Tolonensis, eiusdem navis magistri sive patroni,
animo vendendi in eadem civitate Barcinone
victualia presentata et alias merces et licet per fis-
ci procuratorem capitanie generalis fuerit pre-
tensum venditionem dicte navis et victualium ac
mertium de quibus supra per dictum Fornier et
litis consortes allegatam fuisse fictam et simola-
tam ac propterea viribus non subsistere sed ea que
per gallos empta asseruntur esset vera bona an-
glorum hostium et inimicorum regie magestatis.
Attamen constat etiam ubi de simulatione et fic-
tione presentata legitima appareret aduch tamen
navis personae, victualia, merces que presentate
ex causis sumptis et aliis essent et sunt comprehen-
sa sub guidatico regio de quo in dictis privilegiis
in quorum vim Constat syndicum universitatis
civitatis Barcinone in hac causa comparuisse pe-
tendo navim victualia praefatasque merces dictis
gallis restitui ac tandem ad cauthelam a senten-
tia in prima instantia lata referente magnifico
Anthonio Ferrer, assesore eiusdem capitanie, su-
plicasse eamque in melius commutari postulasse
implorato quatenus opus esset in integrum bene-
fitio. His et aliis uniusque processus tam primiti-
vi quam suplicationis cause attentis et alias sua
excellentia pronuntiat, sententiat et declarat
concedendam fore et esse sindico universitatis ci-
vitatis Barcinone adversum lapsum temporis ad
suplicandum a sententia presentata in prima
instantia lata restitutionem in integrum per
eum nomine dicte universitatis fungentis jure
minoris imploratam prout cum presenti concedit
et navim presentatam olim nuncupatam Hercu-
lem nunch vero Sanctum Petrum Bonaventuram
una cum illius vellis, aparatibus sive exariis ac
personis ac piscibus vulgo arengades et aliis vulgo
merluces vel bacallars, nuncupatis plumbo et co-
reis vitulonum in et cum eadem navi adductis et
captis ac apprehensis per ministros // s.n.v // capi-
tanie generalis in vim provisionis facta per dic-
tum Ferrer dicto die vigesimo nono januarii
anni millesimi sexcentesimi et alii fuisse et esse
comprehensa sub protectione fide regia ac guida-
tico de quibus in supra chalendatis privilegiis re-
giis civitate Barcinone concessis et propterea non
potuisse nec posse confiscari nec detineri quinimo
pro observantia guidatici fore et esse personas cap-
tas, relaxandas navimque una cum velis, apara-
tibus sive exartiis victualibus et mercibus praefa-
tis dicto Philipo Fornier restituendas prout cum
presenti restitui personasque captas relaxandas
ac cautiones quascumque per dictum Fornier
illiusve litis consortis predictas cancellari et anu-
llari mandat et cum presenti cancellat et anullat
si quidam donum liquidatione in posterum reser-
vata modo praemisa sententiam latam referente
dicto Ferrer die et mensis augusti anni millesimi
sexcentessimi aqua pro parte dicti Fornier et litis
consortium suplicatum fuit attentis presertim
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noviter in causa suplicationis deductis et allegatis
in melius commutando et quelibet pas sua solvat
expensas sed pro distractis solitam exequutionem
sua excellentia fieri mandat. Vidit Fontanet. Vi-
det de Calba et de Vallseca. Videt Senjust. Videt
Ortola, pro fisci advocato capitanie generali»

29. Jurisdicció en provincials per las penas ar-
bitràrias de las cridasa. En exequució matex de
ditas cridas, los dits ministres del la capitania ge-
neral, no sols han feta apprehenció de las mer-
caderias y robas que realment no són de contra-
bando, però encara, han pretès exercir
jurisdicció en los provincials, capturant en virtut
de las penas arbitràrias posades en ditas cridas,
las personas que per part de dits ministres se ha
pretès havian incidit en las penas en ditas cridas
posades, y assenyaladament, en lo any 1671
pròxim passat capturaren dits ministres de la ca-
pitania general la persona de Martí Pilas, boti-
guer de telas de la present ciutat, y aquell //s.n.r
// aportaren pres y fonch molt temps detengut
en las presons de la dressana de la present ciutat
patint grans incomoditas per estar en lo calaboç
de ditas presons, com de tot se ofereix donar in-
formació.

30. Lo dit no·s pot fer de dret y per constitu-
cions b. Los quals procehiments y captura són
directament contraris al capítol 2 de las Corts
del any 1534 celebrades en Monsó per la sacra
çesàrea cathòlica y real magestat del senyor em-
perador Carlos Quint, que és la constitució 7
del títol «De ofici de alcaits y capitans» en lo
primer volum de las Constitucions de Cathalu-
nya en quant disposa que los capitans de guerra,
axí generals com particulars, no usen ni usar pu-
gan de jurisdicció alguna, sinó en quant de dret
e per constitucions del present principat de Ca-
thalunya los és permès, y de dret comú, ni altra-
ment de dret municipal, los capitans y generals
no tenen jurisdicció en los provincials. De dret
comú ho prova la l.§ De ofic. Magistra. milit. l.1
& 2 § De ofic. milit. judici.1 militanibus § De
devirionibus lib. 10 Velansuela cons. 200 num.
44 Reg. Vico lib. 1º ad pragmati. Reg. Sardiru.
Tit. 4 cap.4 num.13 et lib. 2 tit.25 cap. 12 num.
16 y dels nostres doctors catalans ho diuhen So-
carrats in cap. si aliquis dominus num. 61 fol.
370 Ferrer 3 par. observa. cap. 116. versi. fuit
conclusum Paguera decis. 60. In princip Ramon
Cons. 43, nº 5 Oliva de Jure fisci cap. 4, numº
64. Tots los quals textos y doctors al·lega lo no-
ble y erudíssim senador don Miquel Cortiada
decis. 11. num. 3. tom. 1 y de dret nostre muni-
cipal no hi ha altre constitució, sinó és la sobre-
dita constitutió 7 títol «De alcayts» que no

dona jurisdictió alguna en los provincials a la ca-
pitania general.

31. Revocació de cridas y procehimentsa. Ca-
pità general no té jurisdicció de capturarb. Y que
lo capità general no tinga jurisdicció en los pro-
vincials, fou axí dicidit en la causa de apel·lació
de la sentència proferida per lo capità general
entre //s.n.v // Elizabet Torner, de una, y Alfons
Pérez, de altra, a relació del magnífich Anthoni
Negrell, doctor de la Real Audiència a 29 de oc-
tubre 1566 en quant ab dita sentència fou de-
clarat ésser nul·la la primitiva feta per lo capità
general contra un provincial, dient-se que no
tenia dit capità general ninguna jurisdicció en
aquell com ho referix Ferrer, 3 par observa, cap.
42, num.1 ver. idem fuit.

32. Esta theòrica té lloch etiam en los procehi-
ments que fan los ministres de la capitania gene-
ral per fets y mercaderias de contrabando contra
los provincials, com axí ho declara lo invictíssim
emperador Carlos Quint ab sa real carta dada en
la ciutat de Toledo a 8 de octubre 1525, la qual
al·lega y refereix Ferre par. Obser. Cap. 115 ab
estas formals paraulas parlant de procehiments y
fets per lo capità general que alashoras era: «Ibi:
Y asseñaladamente me diçen que con commissión
vuestra fue un commisario a la vila de Palamós
con vara alta de donde diçe que se llevó presos el
dicho commissario al balle de la dicha vila, alcal-
de de la condessa de Palamós y a otros los llevó a
Perpiñán. Diçe que no los havéys querido soltar
haste que se hos han entregado ciertos pasteles y
mercaderias que havía allí desembarcado un ber-
gante que diçe de Gallart, el qual lo havía torna-
do a françeses. Y más nos diçen que vuestra perso-
na con cierta gente de a caballo y de a pié de
Genot de Oms per mar fuistes a la villa de Cada-
qués en el puerto de la qual estava seguido un ver-
gante de Perot Lledó, diçe que toparon con vues-
tra gente y los llevaron presos a Coplibra y después
a Perpinyán y que también se llevó el dicho ber-
gantín en Coplibre con la ropa que en él havía, y
más nos diçen que por un commissario havéys
mandado pregonar en algunas partes desse Prin-
cipado y condados que todos los estrangeros vassa-
llos del rey de Francia que no fuessen casados sino
los que tuviessen viaje sediessen la tierra, etcétera.
Assí mismo, diçe que vuestros commissarios haví-
an tomado de los consejeros de Barcelona 1300 y
tantos // s.n.v // carneros que las trahían por la
provissión de la ciudad y los havían comprado a
un francés, etcétera. E Nos vos encargamos e
mandamos por las presentes de nuestra cierta sen-
tencia y real auctoridad, que luego pongáys y en-
treguéys en mano y poder de nuestro lugartenien-
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te general en esse Principado todos los dichos presos
que en vuestro poder tuviérades y assí mismo pon-
gáys en mano y poder de la corte los dichos pasteles
y otras mercaderias, etcétera y revoquéys assí los
dichos commissarios como los pregones por ellos fe-
chos, revocando las dichas citatorias y otras por vos
fechas, y también toméys y hagáys tomar a los di-
chos consejeros de Barcelona los dichos carneros
por ellos provisión de la ciudad comprados y remi-
táys las partes y causas a dicho nuestro lugarte-
niente general para que conosca d’ellas con tér-
mino de justicia, etcétera.

33. Sols lo capità general pot conèxer de gent
de guerra.a De hont se prova que lo capità ge-
neral no té ninguna jurisdicció en los provin-
cials etiam en matèria de contrabando y que
sols té jurisdicció y pot conèxer dels soldats y
demés gent de guerra allistada, com ho afirma
Bosch títol «Dels honors de Catalunya» lib. 3,
cap. 8, a hont parlant de la jurisdicció del capità
general diu lo següent, foli 342 «Ibi: esta juris-
dicció està introduhida a més de nostras pròpias
lleys segons las qualls ni ell ni los demés capitans
ni alcayts generals ni particulars poden usar de
jurisdicció alguna, sinó en quant de dret o per
constitutions del present comptat los és permès,
com ordenà y statuhí lo emperador don Carlos
en la segona Cort de Monçó 1534 ab la consti-
tució 7 títol “De ofici de alcaits”. Esta constitu-
ció fonch declarada aprés per lo rey en Phelip en
la primera Cort de Monçó 1547, que la dita ju-
risdicció sols la pugan exercir ab las personas
que reban stipendi y són de guerras, conforme
dret comú y nostres lleys, constitució 2, títol
«De ofici de alcaits» en la supèrfluas, etcètera.

34.Del matex sentir és Socarrats In consuetudi-
ne Catalonie cap. si aliquis dominis nem. 61 fol.
70 ibi et Deo quicquid // s.n.v // usurpatur fuerit
per ipsis capitaneos qui missi fuerunt in aliquibus
locis jurisdictionem ordinariam exercere quod
ipsi tantum habet jurisdictionem ordinariam in
facti guerre et inter reos milites hoc inter stipen-
diarios et gentes sui exercitus et non inter provin-
ciales, et cetera. Josep Ramon y altres doctors
dessobre nº30 al·legats.

35. A més que lo sobredit sie cosa certa y clara,
altrament la observansa subseguida ho ha axí
declarat, per quant en lo any 1635 en jornada
de 9 de agost se publicaren cridas per part del
excel·lentíssim senyor duch de Cardona en nom
de llochtinent que aleshores era de aquell Prin-
cipat y los comptats prohibint lo comers ab los
regnes de França per haver-hi aleshoras guerra,
las quals cridas se feran inseguint una carta de sa
magestat, que goze de glòria, dada en Madrid
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als 12 de abril del matex any, y fou feta evocata
causa general facto verbo en la règia cort a 2 de
dezembre del matex any a relació del noble
doctor Miquel Joan Magarola, doctor de la
Real Audiència, y en exequució de ditas cridas
lo matex die fou despaxada instància per lo no-
ble don Gatau de Guardiola, alashoras regent la
real thesoreria, y a Jaume Gatau, comisari real, a
efecte de exequutar als contrafahéns ditas cri-
das, ab orde special que fessen apprehenció de
las personas y barca que se havian pres en la
platja de Empúries y que se sagrastàs dita barca
en nom de la règia cort, y dit comissari ab esta
conformitat als 4 de dezembre lo féu lo procés
de la presa de la dita barca.

36. Lo mateix en nom de capità generala. Més
en lo any 1636 lo dit excel·lentíssim senyor
duch de Cardona en nom de llochtinent, y no
de capità general, inseguint la conclusió en lo
Real Consell fet a 9 de abril del matex any,
manà publicar altres cridas en las vegarias de
aquest Principat y comptats Rossellò y Serdanya
en las quals ab graves penas fou altra vegada
prohibint lo comers de totas mercaderias y ab lo
regne de França, ab qui alashoras hi havia guer-
ra y en exequució de ditas cridas en lo matex
any de 1636 mols botiguers de la ciutat de Ge-
rona y altres denunciaren las mercaderias que //
s.n.r //tenian del regne de França obehint a ditas
cridas y edictes reals.

37. Després en lo any 1637 foren despedides y
publicades altres cridas de part de dit excel·len-
tíssim senyor duch de Cardona en nom de lloc-
tinent, y no de capità general, inseguint la con-
clusió presa en lo Real Concell als 4 del matex
any, manant y ordenant que francès algú no en-
trarien en Catalunya y en los conquistats Ros-
sellò y Cerdanya posant graves penas als contra-
fahents y inobedients.

38. Lo mateix.b Y en lo any següent de 1638 a 3
de mars se publicaren altres cridas de part del
excel·lentíssim senyor capità general que ales-
hores era inseguint la conclusió feta en lo Real
Concell en lo matex die, prohibint ab graves pe-
nas lo comers ab lo regne de França ab qui hi
havia guerra, y en exequució de ditas cridas se
féu procès criminal en la règia cort a relació del
magnífich Joan Jolí, alahoras jutge de la règia
cort, y se féu revocata causa general de contra-
bando contra Joan Pellicer de Sanct Feliu de
Guíxols per inobedient de ditas cridas y edictes
reals de contrabando, que fou capturat y ab una
manlleuta fou relaxat en la visita general de la
règia cort en el matex any 1638. Y després, als 2
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de juny per don Ramon de Calders y Ferran,
alashoras regent la Real Thresoreria, ab inter-
venció del magnífich advocat fiscal de la règia
cort fou remés del delicte de contrabando per la
pena de 12 lliures que pagà a la règia cort.

39. Axí matex, als 25 de mars 1640 lo molt
il·lustre don Miquel Çalbà y de Vallgormera,
alashoras regent la Real Thresoreria, féu remis-
sió a Anthoni Genares, de la vila de Perpinyà,
burgès inculpat en la règia cort de haver com-
merciat ab França contra las cridas y edictas re-
als de contrabando refereidas, commutant-ly las
penas en 30 lliures ab las quals servia a la règia
cort.

40. Y en lo matex die y any dit molt il·lustre
doctor Miquel // s.n.v // Çalbà de Vallgormera
en lo sobredit nom féu altre remissió a favor de
Jaume Camps, natural de la vila de Estage incul-
pat del dit delicte de contrabando ab francesos y
axí haver incidit en las penas de ditas cridas reals
de contrabando. Y fou commutada la pena per
30 lliures que serví a la règia cort.

41. Capturaa. Finalment, en lo dit procés de
vuscata causa de contrabandos són firmades di-
faréns provissions en lo any 1638 y 1639 y per
lo dit magnífich doctor Joli, velador de aquella,
fou provehida captura contra Jacinto Ham,
burgès de Perpinyà, Joan Roca, de la vila de Sa-
ret, y de coranta provincials inpedits y culpats
del dit delicte de contrabando per haver com-
merciat ab França.

42. De tot lo qual ab tota luistènçia y claredat se
veu que lo excel·lentíssim senyor capità general
no té jurisdicció alguna en los provincials etiam
in matèria de contrabando, y axí pretenent los
ministres de la capitania general jurisdicció en
los provincials per matèrias y fets de contraban-
do, com realment la han exercida capturant las
personas de dit Martí Pilas, botiguer de telas, y
del bastax que passà la bala de las robas y merca-
derias sens entrar en la barraca de la capitania,
com se ha dit dessobre en lo número 23, se con-
clou ésser estos procehiments directament con-
traris a la constitutió 7, títol «De ofici de alcayts
y capitans» sobreal·legada, y per consegüent,
resta clara la contrafacció.

43. Són contra la utilitat públicab.Tots los pro-
cehiments fins assí referits són los que fan los
ministres de la capitania general que encontran
ab las constitucions, capítols y actes de Cort del
present principat de Catalunya, ultra dels quals
fan mols altres procehiments que més que són

contra disposició de dret comú, són en gran
perjudici del bé y utilitat pública y dels poblats y
habitáns de esta ciutat de Barcelona y en tot son
Principat.

44. Perquè, primerament, en lo any 1667 que·s
publicà la guerra entre las dos coronas dits mi-
nistres de la capitania general ab motiu que al-
guns mercaders d’esta ciutat devian algunas
quantitats de diners a françesos, enemichs alas-
horas de sa magestat, // s.n.r // a efecte de voler
saber y averiguar si a cas ne devian y qué eran las
quantitats dels dèbits, compel·liren als merca-
ders y hòmens de negoci de la present ciutat
que aportassen y entregassen en mà del fiscal de
la capitania general tots los llibres que tingues-
sen en son poder de sos negocis y fets de merca-
deria y de aquells feren apprehensió detenint-
se-los molt temps en la casa de dit fiscal, com se
ofereix donar informació, tot lo qual és contrari
a la disposició de dret, per quant encara que en
las causas civils poguessen ésser obligats los
mercaders y altres en entregar sos llibres y scrip-
turas al fisch per fundar la intenció, emperò esta
theòrica en ninguna manera proceheix en las
causas criminals, quals són las que se aportan en
la capitania general, axí per confiscacions com
per causas de mercaderias de contrabando, per-
què en aquellas no poden ésser forçats los mer-
caders y altres a entregar sos llibres y scripturas
al fisch a efectes de fundar la intenció y fer la
averiguació dels dits llibres, com ho prova la lley
2 § item divi fratres ff de jure fiscis Bozius in
prax. crim. tit. de fisco § de jure fisci num. 11.
Peregrin de jur. fis. lib. 7 tit. de his qui spec. ad
ordine judic. num. 23 ab molts altres doctors
que al·lega Gabriel de Pareja de instrum. editio.
tit. 5 resolu. 3 num. 56. versicu. maximequia us-
que ad fin. Y en propis tèrmens y hòmens de ne-
gocis etiam contra fiscum ho ensenyan Mennoc
cons. 4055. toto Valensuela Velázques cons. 52
num. 68 optime Pareja ubi supra num. 55 et se-
quentibus altres quals doctors se ajustan Alfarus
de privilegiis fisci privileg. 15. glos 16. num. 78.
Buscaron de diferentia inter jus civil. et crimi-
nal. diferentia 67. num 4. cum sequentibus Fari-
na in frac. lib. f. nº. 174.

45. Y encara que alguns doctors han volgut fer
diferència entre las causas criminals capitals y
causas criminals pecuniàrias entenent la sobre-
dita limitació solament en las causas criminals
capitals ja són in l. 1. num. 8. versicu. in autem
considera cod. de edendo cursius junio ibidem
num. 30. versi. limitatur. Alfar de privilegio 5.
glos. 16. num. 78, emperò esta opinió en la pràc-
tica no és rebuda per la major //s.n.v // part dels
doctors atenen que posseheix la sobredita limi-
tatió en las causas criminals pecuniària, que són
las que se aportan en la capitania general en
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matèria de contrabandos Boss. de fisc & eius pri-
vileg. nº. 11 postmedium Passianus de probatio-
nibus lib. 1. cap. 63 numero 61 in fine Juluis
Clares in praxi § final. ques. 27. versiculu. sed-
sinch incideuter quero ubi de comuni tesastur Fa-
rina ubi supra Buscarons die diffar. 67. nº. 5 et
sequen. Ab altres que al·lega Pareja resul. 3.
num. 54

46. Y en esta conformitat havent succehit en la
ciutat de Civilla, del regne de Castella, que al-
guns mercaders estavan culpats de haver tret al-
gunas mercaderias fora la ciutat sens haver pa-
gat los drets deguts a sa magestat y pretenent lo
jutge, vulgarament dit juez de saques y cosas ve-
dades, compel·lir als dits mercaders a la exhibi-
ció general de tots sos llibres y scripts a efecte de
poder-se averiguar si a més de las mercaderias
que se havian denunciat y pagats los drets, en
los llibres públichs de las aduanas se’n trobarian
altres continuades en dits llibres de dits merca-
ders que no haguessen pagats dits drets, que-
xant-se dits mercaders de dits procehiments en
lo real Concell de Civilla, fou en ell dit y decla-
rat que no podian ésser forçats los mercaders en
entregar y exhibir generalment tots los llibres y
scripturas, fundant-se esta declaració ab las so-
breditas doctrinas y axí ho refereix Pareja de
instrum. editio. dic. tit. 5 g. res. 3 nº 56.

47. Seguint las matexas doctrinas fou també de-
clarat en favor de alguns mercaders de la vila de
Madrid contra del fisc real, qui pretenia havian
entrades robas del regne de València sens haver
pagat lo dret, volent per averiguació de aquell
fet compel·lir als mercaders que ensenyassen
tots los llibres y scripturas, com ho refereix Va-
lensuela Velásques dic. cons. 52.

48. Y sens valer-sa de exemplars forasters, tro-
bam lo mateix cas decidit en lo nostre Sacro,
Supremo y Real Senat ab sentència proferida als
deu de desembre 1663 a relació del magnífich
senyor doctor Joseph Bull, vuy meritíssim re-
gent la Real Cancelleria de aquest principat de
Catalunya, notari Francisco Ribes, en la causa
del síndich de la confraria //s.n.r // de Sant Julià
dels marsers y botiguers de telas de la present
ciutat contra lo síndich y clavari d’ella, a hont
fou declarat que no tenian obligació dits boti-
guers y mercaders de exhibir y ensenyar-se los
llibres y scripturas ni donar manifest de las robas
havian entrats sens pagar lo dret a la ciutat, po-
sant perpètuo silenci al síndich y clavari qui pre-
tenian compel·lir als dits mercaders y botiguers
en exhibir y ansenyar tots los llibres y donar ma-
nifest de totas las robas havian entrat.

49. Lo que poria, en tot cas, fer per part del
fisch de la capitania quant se li fosan deguts al-
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guns drets de mercaderias de contrabando y
pretengués haver-se introduïdes algunas de
aquellas sens pagar lo pretès dret, fora dirigir-se
sas accions particularment contra aquella roba o
mercaderia in individuo contra la qual se pre-
tengués haver caygut en comís, justificant per
altres medis y camins haver aquella entrat sens
pagar lo pretès dret de contrabando, emperò no
poria dirigir sas actions contra totas las merca-
derias y robas en general, com axí ho diu Pereja
de instrum. ediscio. D. T.5 resul. 3 nº56.

50. Lo que proceheix ab major rahó si·s consi-
dera que los mercaders en sos llibres y scriptures
tenen y continuen difarents notas y parts de
comptes y corresponsions ab altres mercaders
que tal vegada convé no se sàpia per poder con-
servar son nom y crèdit; per esta causa la appre-
hensió general de dits llibres y scriptures encon-
tra la dispositió de la lley tercera títol «De
edendo» a hont lo jurisconsult Marciano expres-
sament diu que ningun a qui demana lo fisch
pot ser forsat a exhibir y entregar altres instru-
ments y scriptures sinó sols aquelles que ha de-
nunciadas y per les quals se demana per lo fisch
sos drets, y inseguint dita lley en estos mateixos
tèrmens ho aportan Valensuela Velásquez, cons.
52. nº 73. Gabriel de Pareja de instrum. ediscio.
tit. 5 resolu. 3. nº 56. versi. grevique.

51. Y de aquí se segueix que los ministres de la
capitania general no procehiran en son cas en
los anys pròxims passats en la occasió // s.n.v //
que don Gabriel Duran, ora secretari del tribu-
nal de la capitania, quant sens més ni més ana-
ren a fer regonexensa general en totas las boti-
gas de telas de la present ciutat ab motiu que
volian averiguar si trobavan xamallots, meque-
als dels quals se pretenian contrabando, segres-
tant totas las ditas robas de xamallots y moque-
als, essent axí que no tenian ningun dret a la
capitania per haver y per satisfacció al tribunal,
ab tot, per alçar lo embarch y segrest y perquè
poguessen los botiguers vèndrer y benefisiar las
mercaderias que no·s perdessen, los fou forçós
composar-se en dos doblas de quiscun de dits
botiguers, las quals donaren als oficials de la ca-
pitania, com de tot constarà de la informació se
oferex donar.

52. Axí matex, se seguex de aquí no haver pro-
cehit en son cas dits ministres de la capitania ge-
neral en los anys passats havia guerra ab los reg-
ne de França quant pretengueren que tots los
hòmens de negoci los havian de donar manifest
de totas las robas y mercaderias que pretenian
de contrabando que tinguessen de donar-ne
descàrrega quant las vendrian perquè en tot
temps poguessen averiguar si se entravan sens
pagar, los quals procehiments, si bé són en con-

[ 1672 ]



tra constitutions y com a nous vectigals, ab tot
per excusar-se de molèstias y inquietuts, fou
forçós als dits botiguers pagar mil doblas de or
en compliments als dits ministres de la capitania
y per aquest medi cessaren de passar avant en
semblants procehiments, com de tot constarà
plenament de la informació se donarà.

53. No poden anar a casa de hòmens de nego-
cia. De hont se segueix evidentment que no
procehexen en son cas los ministres de la capita-
nia general intentant anar, com són anats en lo
mes de mars del corrent any 1672, en las casas
de móls mercaders y hòmens de negoci de la
present ciutat de nit y a hora insòlita y impensa-
da perquè los dits mercaders los ensenyassent
tots los llibres y sas scripturas que demanavan
dits ministres los volian vèurer ab motiu de ave-
riguar si no vanian algunas mercaderias de //
s.n.r // contrabando que no fossen estades de-
nunciades y axí per commissar-les y sagrestar-les
en cas haguessen trobat lo que sercavan ab què,
a més que may se havia fet ni intentat per dits
ministres, com de tot se oferex donar informa-
ció, són dits procehiments contraris a las ditas
disposicions de las lley 2. § ex divi fratres ff de
jure fisci l. 3 ff de edendo y de las doctrinas en lo
número pròxim precedent referides, y assenya-
ladament de la doctrina de Velansuela Velàz-
ques dic. cons. 52, nº. 68 a hont havent succehit
que lo jutge havia anat de nit en casa de alguns
mercaders a efecte si havia entrat algunas mer-
caderias sens denunciar-las y axí, a efecte de
commissar-las y segrestar-las, pondera expressa-
ment y fa molta força en haver entrat en las ca-
sas de dits mercaders de nit lo jutge.

54. Y regonexent esta ciutat havent succehit en
temps del excel·lentíssim senyor don Viçente
Gonzaga, llochtinent y capità general de aquest
Principat, que lo doctor Joseph Monràs, asesor
alashoras de dita capitania general, havia anat a
casa de un mercader dels drets del General de
Cathalunya a efecte de fer regonexensa y apre-
hensió dels llibres del General de totas las taulas
del General de Cathalunya per comprobar y sa-
ber los despaigs que·s feyan per tot lo principat
de Cathalunya de drogas, ceras y altres cosas
que·s pretenian ésser de contrabando, acudiren
los predecessors de vostra senyoria a dit ex-
cel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga y
considerant la rahó y justícia assistida a la supli-
cació y petició proposada, fou servit dit ex-
cel·lentíssim senyor prosseguir criminalment ab
commissió de causa contra dit doctor Monràs,
que fou arrestat en sa casa per molt temps a rela-
ció del noble don Joan Calders y de Collferrer,
doctor de la Real Audiència, a qui per sa ex-

cel·lència fou comesa la causa, com se ofereix
donar informació.

55. Secundo, perquè los dits ministres de la capi-
tania general en lo any...a havent vingut en lo
moll d’esta ciutat una barca de Màlega, regne de
Castella, carregada de // s.n.v // diferéns merca-
derias remesa y dirigida a Joseph Manís, ciutadà
honrat de Barcelona, dit any las tregué venals a
alguns mercaders y a hòmens de negoci de la
ciutat y entre altres Francesch Argemir, ciutadà
senyor del lloch del Papiol, lo qual antes lo con-
tracte de la compra de ditas mercaderias se con-
ferí ab los ministres de la capitania manifestant-
los y designant-los totas las robas y mercaderias
aportava dita barca y la spècie y qualitat d’ella
que·s volia comprar de dita barca perquè ly di-
guessen si alguna o algunas de ditas mercaderias
deurian dret de contrabando y pogués deliberar
si compraria o no ditas mercaderias segons los
preus ne volian dits ministres de la capitania ge-
neral, y respongueren que no pretenian ningun
dret en las ditas robas y mercaderias y que axí las
poria comprar líberament.

56. 90 doblasb. Y no obstant dita paraula y se-
guretat donada per dits ministres de la capitania
al dit Argemir, passats després alguns dias que ja
tenia comprades dit Argemir ditas mercaderias
de dita barca y aquellas tenia en sa casa, los dits
ministres feren apprehensió y segrestaren ditas
robas y mercaderias de tal manera que fou
forçós a dit Argemir per poder recobrar aquellas
pagar 94 doblas que ly demanaren dits minis-
tres. De tot lo narrat en lo present y antecedent
número, constarà de informació que se oferex
donar.

57. La qual apprehensió y segrest de ditas mer-
caderias en ninguna manera tenia lloch, tant
perquè venint ditas robas y mercaderias de Mà-
lega, del regne de Castella, no devian algun de
contrabando segons lo que se ha dit dessobre
en los números 6 y 13, com també perquè dit
Argemir ab dita paraula y seguretat que ly ha-
vian donat los dits ministres de la capitania per
comprar ditas mercaderias dient-ly que no de-
vian dret algun de contrabando, restà del tot se-
gur y de ninguna manera cometé frau ni dol al-
gun perquè tingués lloch lo dit commís, per
ésser proposició corrent y bona jurisprudència
que ninguna persona pot ni deu ésser enganyat
sots la fe // s.n.r // y paraula que se ly donà per
ministres o oficials de justícia l.1. c. de his que ve-
niam gratis impatrarunt Barc. in l. his qui deus
nº. 12 ff de publicis judic. Capiblan de ofic. Ba-
ron. pragma. 6 nº. 76 fontan. de eis 339. nº. 15
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Ramon consi. 55. nº 5 encara que lo tal oficial
no tingués potestat de donar dita seguretat y
guiatge Cabal de Brach reg. par. 2 nº 317 farin.
ques. 29 num.1 y és la rahó perquè la seguretat
encara que sie il·legítimament concedida, més
no·s deu rompre judus. Con. 298 nº 22, màxime
essent la dita seguretat donada per uns ministres
tant preheminéns com són los de la capitania
general com axí en cas semblant ho ensenya
Fontanella dic. decis. 339 nº15 et 16.

58. De aquí és que en Cathalunya per special
constitució està ordenat que sempre y quant al-
gun és cridat per lo excel·lentíssim senyor llocti-
nent, se entén ésser guiat per la sobredita rahó
ne sub fide publica com axí està disposat en lo
capítol 21 de las Corts celebrades en Monsó en
lo any 1585 per lo sereníssim senyor rey don
Phelip que en la constitutió final, títol «De
guiatges», en lo primer volum de las Constitu-
cions de Catalunya, la qual constitutió encara
que parla en personas de sa magestat y de sos
excel·lentíssims llochtinent, emperò, se ha sem-
pre entès també etiam en altres ministres y ofi-
cials que cridant algú o demanant dita seguretat
restan també guiats, com ho diu Fontanella dit.
decis. 339, nº 14 y següent Ramon cons. 55 toto y
assenyaladament en lo nº 15 Fontanet ofereix
una decissió del real senat en estos térmens y lo
sobredit proceheix, no sols de dret municipal,
sinó també de dret comú, segons la disposició
de la lley nona ad. 24. ff de juditys y los que
al·lega Ramon dic. cons. 55. nº3 y 4.

59. Y per consegüent, dits ministres de la capi-
tania general després de haver donat la paraula y
seguretat a dit Argeminr que pogués entrar dita
mercaderia dient que no devian pagar algun
dret, no pogueren commissar ni segrestar aque-
llas perquè ab dita seguretat y promesa resta
tant tuto y segur dit Argemir que per ninguna
rahó ni // s.n.v // civilment ni criminalment, ni
de fet ni de dret, en poch o en molt, podian dits
ministres per rahó de ditas mercaderias moles-
tar-lo ni prosseguir contra d’ell per justícia, com
axí se prova del capítol accedens 4 tu lite non
contestata surdus cons. 298 nºa. 22 farin. in
prax. crimini. ques. 29 a nº. 1. fermosin ad dic.
cap. accedens 4 ques. 2 & 3. Coler de proces. Exe-
quit. 4.Cap. 1 a nº 203, los quals y altres doc-
tors en térmens de promesa y seguretat donada
per algun ministre, oficial de justícia que al·lega
lo excel·lentíssim senyor don Christòfol Crespí
de Valldaura, òlim meritíssim vicecanceller de
lo Real Supremo de la Corona de Aragò en la
segona part de sas «Observacions», observar
113, número 15.
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60. Tertio, per a què los magnífichs assessors de
la capitania general en las causas de commissos
de contrabandos, en las quals com a jutges profe-
rexen sentència, tenen intarès pecuniari perquè
la tercera part de las cosas que·s declaren ésser
commissadas aplican a dits assessors, y axí vénan
a ésser jutges en causa pròpia, lo que lo dret
aborrex en tanta manera segons la disposicions
de las lleys qui jurisdictioni 10 ff de jurisdic.
Omni l.1 § 1 ff quorum legatorum l. unica c. en
quis in sua causa justice, et cetera l. finali § viros
c. ubi senatores vel clarissim ab altres que al·lega
Xammar de oficio judic. Par. 1 1ues. 17 nº. 1.
Per tot lo excel·lentíssim senyor don Cristòfol
Crespí de Valldaura observatto 2 obser. 60 nº 10
& 11.

61. De aquí és que, no obstant que en lo tribu-
nal de la capitania general des del any 1652 en
ensà hi ha hagudes moltíssimes causas de com-
missos de mercaderias que·s pretenian ésser de
contrabandos, essent axí que no·u heran, ab tot
fins vuy no se ha declarat ninguna de las ditas
causas que tenian de ser absolutòrias, perquè
com en esta causa no podian dits assessos tenir
algun lucro o ganància dexavan y dexan decla-
rar, prolongat aquellas, detenint-se las merca-
derias segrestades, procurant d’esta manera que
los pobres mercades y negociáns que tenen em-
bargadeas llurs mercaderias, //s.n.r // a vista que
no·s perden, se vingan a ajustar ab algunas
quantitats ab dit tribunal, venint d’esta manera
a alcançar los ministres de dita capitania lo que
altrament no podian alcansar-o proferint sen-
tència y anant las matèrias per via de justícia, y
las causas que fins vuy se són declaradas en dit
tribunal totas són estades en favor del fisch del
tribunal y contra los mercaders, com de tot se
offereix donar plena informació.

62. Las causas totas se són declaradas en favor
de la capitaniaa. Per esta matexa rahó de tenir
los assessors y demés ministres de la capitania
general la terçera part de las cosas que·s com-
missan, se dona ocassió de fer aquells mols y di-
faréns procehiméns, axí contra los provincials
com contra altres forasters que venen a est Prin-
cipat ab difaréns barcas y mercaderias, donant-
los grans danys y pèrduas, com de fets que se
anirà referint constarà plenament.

63. Deian havia fet resistència als officials de la
capitania i·l composarenb. Per quant en lo any
passat de 1671, havent arribat en lo port de
Sant Feliu de Guíxols de aquest Principat una
barca del patró Phelip Escofet de Macià,
francès, lo oficial de la capitania general que està
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en dita vila en companyia del balle anaren a re-
gonèxer la dita barca per vèurer si aportava ro-
bas que·s pretenien de contrabando, y no tro-
bant-se en ella sinó quatre vanòrias encotonadas
fetas en Marcella y no trobant modo per per fer
alguns diners del patró, ly opposaren que al axir
de la barca los havia fet resistència y ab aquest
pretest fou capturat y pres lo patró y per axir-lo
composaren en 100 peses de 8. Y per no tenir
diner dit patró ni persona coneguda que ly·n
pogués dexar, ly feren apprehenció de una bala
de tela blanca de valor de 150 reals de 8 poch
més o menos. Vehent lo patró que era rigor lo
que contra d’ell se feya, vingué a esta ciutat de
Barcelona per deduhir de sa justícia, y sens ésser
ohit en rahó, ly feren venir la barca en lo moll de
la ciutat, a hont ha estat detinguda cerca de un
mes, y vist no ly trobavan culpa alguna, ly di-
gueren se’n tornàs, fent-li pagar 50 lliures per
los gastos se havian fet de fer venir la barca del
port de Sant Feliu a esta ciutat, y de més a més
se retingueren // s.n.v // las quatre vanòrias, que
com se ha dit portava dita barca y també la dita
bala de tela blanca que n’i havia trenta pessas,
com se offereix donar informació.

64. Compocició de altre patróa. Y a vistas dels
profits han tret dits oficials de la capitania de la
vila de Sant Feliu de Guíxols y balle de la mate-
xa vila de la aprehenció de dita barca, estan en
resolució de no dexar passar ninguna barca que
no la regonegan y compossan, com en efeccte
desrpés ensà, trobant-se la barca del patró
Llambert en lo port de Sant Feliu sens portar
roba alguna que·s pogués pretèndrer de contra-
bando, de fet ly feren pagar 50 peses de 8. Y vo-
lent lo patró venir a esta ciutat de Barcelona per
demanar justícia y recobrar lo que de fet ly ha-
vian fet pagar, ly feren enténdrer que se’n
deixà’s, que no faria sinó afegir al perdut, y lo
pobre patró se’n tornà ab la pèrdua de ditas 50
pessas de vuyt, com se ofereix donar plena in-
formació.

65. Més avant, en lo dit any 1671, en lo mes de
setembre, arribà en lo port de Palamós altre
barca del patró Esteve Palau, que és de nació
francès, que venia de Càdir carregada de difa-
réns mercaderias per passar a Marcella, las quals
denuncià per trànsit axí a la capitania com als
demés altres drets, y lo oficial de la capitania de
la dita vila anà a regonèxer la dita barca y parlant
ab lo patró sy ly volia vèndrer uns cuyros que
aportava, lo qual respongué que no·ls podia
vèndrer perquè anavan dirigits a Marcella, y
després lo matex oficial cauthelosament, per
vèurer si poria fer caurar en frau al patró y com-
missar a la barca, envià una tercera persona a

dita barca per vèurer si ly volia vèndrer dits cuy-
ros, a la qual féu lo patró la matexa resposta, y
vehent un fardet de cuyros petits que estavan en
dita barca preguntà de qui eren y en assò res-
pongué un mariner que eran seus y que si los hi
volia comprar los hi vendria a bordo franchs de
tots drets, y dita persona ly digué que compraria
en exa conformitat y que ultra del preu pagaria
los drets foren deguts ajustant la compra en
preu de sis pessas de vint.

66. Y havent ajustada la venda en esta conformi-
tat, dita tercera // s.n.r // persona entrà los dits
dotse cuyros en la vila de Palamós ab la mala in-
tenció, no obstant que demonstrava en lo inte-
rior voler entrar dits cuyros amagadament y
sens que·l ves dit oficial de la capitania, ab tot,
encontinent ne tingué notícias y féu apprehen-
sió dels dits cuyros y després se’n anà a la barca y
segrestà aquella juntament ab totas las mercade-
rias, que eran de valor de més de 4000 reals de
vuyt, dient que eran cayguda en commís per ha-
ver denunciat las robas y mercaderias sols de
trànsit y haver venut dit fardet de cuyros; y des-
prés, dita barca vingué a esta ciutat sagrestada y
fou venuda en lo encant públich en virtut de la
declaració del commís que·s féu de aquella en lo
tribunal de la capitania general, repartint-se la
tercera part de dit valor los dits ministres de la
capitania general, com se ofereix de tot dar ple-
na informació.

67. Condempnació dels cuiros y 200 lliures de
plata de penaa. En lo matex any 1672, havent
comprat Joseph Miró, blanquer de la vila de
Valls, en la ciutat de Tarragona una partida de
cuyros dels quals avia pagats los pretesos drets a
la capitania y altrament se’ls ne havia portats en
sa casa en Valls ab llicència y paraula de la perso-
na que estava en casa Rodolat, oficial de la capi-
tania general en la ciutat de Tarragona, per estar
alashoras aussent dit Rodolat, passats després
alguns dies se conferí dit Rodolat a la vila de
Valls en casa de dit Miró dient anava de orde de
sa excel·lència com a capità general a regonèxer
sa casa perquè tenia notícia hi havia alguna roba
de contrabando o mercaderia en casa sinó dits
cuyros, ly digué dit Rodolat que no tingués por
o temor de res, que ly dexàs llevar acte com ha-
via trobat dita partida de cuyros en sa casa, com
realment lo féu llevar, posant en aquell que los
dits cuyros no havian pagat dret a la capitania
dexant-los segrestats pro manifesto capitanis en
casa del dit Miró. Lo matex Rodolat envià des-
prés lo dit acte al tribunal de // s.n.v // la capita-
nia, y en virtud de aquells se féu procés contra
dits, y ab sentència feta en aquell, fou condem-
nat en pagar los cordels dits y cuyros, y demés a
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més, en 200 lliures de plata y altras penas ar-
bitràrias, de la qual sentència, segons lo thenor
del capítol 44 de las Corts del any 1599, apel·là,
suplicà dit Miró y fou la causa comessa a dos
nobles o magnífichs doctor de la Real Audièn-
cia, y per passar avant la causa de suplicació ly
feren enténdrer los oficials y ministres de la ca-
pitania general que antes de totas las cosas tenia
de entregar los cuyros segrestats o el valor
d’ells, y pagar la pena de 200 lliures de plata y
posar-se a la presó per la pena arbitrària. Y tro-
bant-se dit Miró impossibilitat de poder pagar
lo que era condemnat, tractà de ajustar-se de bé
a bé ab dits officials, prometent-los donar 100
lliures en moneda corrent, y de ninguna manera
volgueren escoltar dit ajust, y tenint notíssias de
estas cosas lo excel·lentíssim senyor duch de
Cessa, etcètera, com a capità general estant in-
format del bon dret asistia al dit Miró, manà
que se passàs avant en la causa y suplicació sens
exequtar la primitiva sentència feta en lo tribu-
nal de la capitania general; y vist assò per los dits
ministres de la capitania general, considerant
que dita sentència tenia de fer revocar, enviaren
a sercar dit Miró per a què los donàs de compo-
sició las 100 lliures ý los havia ofert, essent axí
que antes no·l havian volgut ahir, y no sabent
cosa dit Miró del orde havia estat servit donar sa
excel·lència en passar-se avant dita causa y supli-
cació sens exequutar-se la sentència primitiva,
donà ditas cent lliuras, segons constarà tot de la
informació que·s ofereix donar. Sa excel·lència
no volgué que se executés la sentència de la ca-
pitania.a

69. De tot lo sobredit fins assí ab tota claredat y
avidència es manifesta que los dits procehi-
ments que han fet y fan los ministres de la capi-
tania general, a més que encontran ab las cons-
titucions, capítols y actes de Cort de Cathalunya
y ab la disposició del dret comú, són molt da-
nyosos y perniciosos a la utilitat y benefici pú-
blich y en total //s.n.r // destructió del estament
mercantil, perquè la experiencia demostra que a
vista dels dits procehiments de la capitania ge-
neral, lo commers y negociació en lo present
principat de Cathalunya, y assenyaladament, en
la ciutat de Barcelona, se va de tal manera ani-
quilant que ja apenas vénen vaxells, barcas y al-
tras fustas ab mercaderias, sols per temor tenen
dels procehiments de la capitania contra dels
negociáns que arriban a est Principat y ciutat de
altres terras y regnes, de tal manera que en Gè-
nova y altres pars a hont acostumaven a venir en
temps que la negociació anava corrent y estava
en son punt en Cathalunya, vuy quant se tracta
algun viatge per Cathalunya en los càrrechs y
seguretats expressament se pacta que tot ho as-
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seguren acceptats los ganxets de Barcelona y
Cathalunya, y és assò ocasió que de Gènova y
altres terras y regnes estranys no vénen a com-
merciar vaxells y altres barcas en aquest princi-
pat de Cathalunya, y assenyaladament a la pre-
sent ciutat de Barcelona, sinó que tots passan
devant per alta mar sens detenir-se en esta ciu-
tat, essent axí que antes que no·s feyan dits pro-
cehiments en la capitania general era grandíssim
lo comers hi havia en esta ciutat y principat de
Cathalunya.

70. Y que la falta de dit commers sie en grandís-
sim dany y prejudici de la utilitat y bé públich, y
és patent y manifest, per quant la negociació y
comers en las repúblicas y regnes no tant sola-
ment és útil y profitós, sinó del tot necessari a
efecte que las cosas y mercaderias que faltan a
un regne y província se aporten y commercien
de altres regnes, com axí ho dihuen Staccias de
commertyis. § primo, ques. 1. nº 68 & 73, y axí
ho són també los mercaders y hòmens de nego-
ci soto de justit. & jur. lib. 6. ques. 2 art. 2. versi-
cu. pro questionis in tertia conclusione . Navar.
in cap. 2. qualitas sub. nº 11. 34. ques. 3 de peni-
ten. distinc. 5. Scaccia de commertyis dic. ques. 1
§ pº nº 73. Paulus Rub. In praeludio in tracta-
tu testam. nº. 263 per la qual rahó se diu que lo
estament mercantil és summum bonum et quin-
tum elementum rei publicae Bald. cons. 348 //
s.n.v // lib. 1 lo qual al·lega Scaccia de Commer-
tyis dic. § primo ques. dic. nº 73 in fine y per esta
matexa rahó diu lo jurisconsult Calistato in lib.
2 ff de nundis trahent-ho de Plató en lo llibre 2
«Civil Comers» que per a què una ciutat se
puga dir ben eregida, habitada y governada se
necessita en primer lloch de mercaders y gent
de negoçi, també ho refereix Tiraquel de nobili-
tate, cap.33, nº3. Y de aquí és que faltant los
mercaders y hòmens de negoci, se seguexen y
suscitan grans danys y infortunis entre los habi-
tants, com ho diu Staccia «De commercyis», ca-
pítol primo, que·s número 68 ab estas elegantís-
simas paraulas: «Tolle enim humana commertia
et tunch necesse erit homine et aliena rapere tu
sustentati possent aut certe famae munditate aut
aliis miseraliter complures penire.»

71. Se considera també que lo córrer la mercan-
cia y negociar en esta ciutat de Barcelona y prin-
cipat de Cathalunya, és altre del servey de sa
magestat, que Déu guarde, axí perquè avant la
negociació hi ha hòmmens richs y poderosos
que poden servir a sa magestat ab quantitats de
diners en ocasions de guerras y atenisions que se
oferescan y poden oferir a dit real servey, com
també corrent dita negociació en las costas de
Catahalunya hi havia difaréns vaxells y fustas per
commerciar, los quals porian servir a sa mages-
tat en ocasió lo tingués menester, com axí fou
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en anys passats de 1610 fins al any 1620, que en
las costas de què per ocasió de la gran negocia-
ció y tràfech que hi havia es trobavan més de 40
vaxells de gàbia de mercaders y hòmens de ne-
goci, y estant la magestat del senyor rey don
Phelip Ters, de gloriosa memòria, en la con-
quista de las illas Terceras, dits mercaders y hò-
mens de negoci serviren al dit los vaixells a sa
magestat en dita conquista, com se·s fet també
en altres ocasions y en altres conquistas en
temps dels senyors reys de Aragó, de bona
memòria, com se ofereix donar informació.

72. Per tot lo què, y altrament, lo síndich de la
Llotja del //s.n.r //mar d’esta ciutat, exhibint las
ditas cridas de la capitania general ut inserant si
et quanttus, et cetera, suplica a vostra senyoria
sie servit manar rèbrer informació dels casos y
demés fets sobremencionats y constant de la ve-
ritat en observança de las constitucions y capí-
tols y actes de Cort, axí a la defensa y reparo de
las ditas constitucions y contrafacció que·s fa a
aquellas per rahó de dits procehiments ab las di-
ligènçias acostumades y stilades en lo consistori
de vostra senyoria. Y en quant als fets y procehi-
ments sobrereferits que no encontran ab ditas
constitucions, capítols y actes de Cort de Ca-
thalunya, sinó que a estaments són contràrias a
la disposició de dret, bé y utilitat pública, sie del
servey de vostra senyoria representar-ho al ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de aquest Principat y comptats suplicant hi
mane posar-hi lo degut remey per consuelo dels
provincials. Officio, et cetera. Altissimus, et cete-
ra. Stephans Costas. Braço.

«Oblata XXI maii MDCLXXII in consistorio, et cete-
ra. Et domini deputatis intervenientibus dominis
auditoribus computorum commiserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis Cathalonia qui
super supplicatis debite provideant et justiciam
administrent. Joannes Argila, scriva majoris Ge-
neralis Cathalonia.»

125 A
/2r

Nosaltresa, Llorens Ammeller, donzell; Rafel
Albertí, ciutadà; Christòfol Salort y Ramon Ca-
net, jurats de la present illa de Menorca, certifi-
cam y feim fee de com ab tres embarcations ha
enviades lo magnífich alfèrez Joseph Arguim-
bau, síndich de la universitat de Ciutadella, a sas
magestats de las costas de Cathalunya mil y tres-
centas quarteras de blat mesura cathalana per
compte de la dita universitat y clavaria de for-

ments de Ciutadella, terras del rey nostre se-
nyor, que Déu guarde, que lo honorable Pere
Andreu, nostre síndich, ha rebudas an el pont
del Rey d’esta cala de Ciutadella; so és, ab lo
bargantí del patró Antoni Calafell, mallorquí,
dos-centas y trenta quarteras de blat, ab la tarta-
na del patró Joan Brillant, fransès, sinch-centas
setante-nou quarteras, y ab la satieta del patrò
Joseph Pasatie, Cathalà, quatre-centas norante-
una quarteras, que conforme las pòlisas de car-
regament havia carregades en las vilas de Sitjes y
Palamós del dit principat de Cathalunya, que
ditas tres partidas de blat importan las demunt-
ditas 1300 quarteras, conforme la deliberació y
franqueza dels molt il·lustres senyors diputats
de la ciutat de Barcelona, las quals tres partidas
de blat entregà dit Andreu de nostre orde als
magnífichs y noble don Joseph de Guevara y
honorable Joseph Codina, clavari y botiguer
respective de forments de la dita nostra univer-
sitat de Ciutadella de la dita illa, com consta
llargament en los càrrechs dels blats dels dits
magnífichs clavari y botiguer en lo archiu de la
casa de la nostra universitat a què se haje relació.
Y par a què la present certificació sia donada en-
tera fee y crèdit en qualsevol part, le donam fir-
mada de nostras mans cellada ab lo cello menor
de dita nostra universitat y presentada per nos-
tre infrascrit secretari. En Ciutadella de Menor-
ca, a 16 del mes de maig 1672 a instància del dit
magnífich alférez Joseph Arguimbau. Llorens
Ameller. Raphel Albertí. Christòfol Salort. Ra-
mon Canet.

130 A
/1r

Molta il·lustre senyor: A notícia del procurador
fiscal del general ha pervingut que a la una hora
de la nit del present y corrent dia, mes y any,
que contam a 16 de juny 1672, per orde de sa
excel·lència se seria conferit en las càrcels reals
de la present ciutat don Pedro de Aranda, tinent
de cavalls, lo qual ab orde aportava del excel·len-
tíssim llochtinent se’n ha aportat las personas de
don Joseph de Alemany y Bellpuig y Joseph
Martí, los quals estaven detinguts en las càrcels
reals de la present ciutat y aquells se’n ha apor-
tat fora de la present ciutat per lo portal del Àn-
gel ab comitiva de molts soldats de cavall, a los
que per tràurer aquells del present Principat,
ademésb que encontra dita captura per ser mili-
tars ab la constitució 3, títol «De accusats», en
lo segon volum, per ser capturats sens instància
de part y per no haver més de tres mesos que de
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mandato de sa excel·lència y no haver-hi publi-
cat la enquesta dins 30 dies, encontra ab la
constitució quinta, títol «De accusats», ab què
encontra ab las generals constitucions, usos,
pràctica y observança del present Principat. Es-
sent axí que personas tant naturals com foraste-
res són estats rahonats en casos de semblants re-
missions fora regne per los deputats, y moltas
vegades han obtingut la revocació reals de ditas
remissions. Considerant axí mateix que dita ex-
tracció de dits persones se fa no per official reals
destinat en Cahtalunya per semblants effectes, y
lo que encontra ab las constitucions col·locadas
devall lo títol «Que novells oficials no sian cre-
ats», per lo que dit don Pedro de Aranda no pot
exercir jurisdicció alguna en Cathalunya; per tot
lo qual, lo procurador fiscal a vostra senyoria
supplica que ab la brevedat que lo cas requereix
per lo perill en la tardança exir al reparo de ditas
contrafaccions sí y segons la necessitat apreta y
en altres casos té acostumat; lo que demana
omni meliori modo los dits fiscals. Sempre salvos.
Officio et cetera. Altissimus, et cetera. Campder-
ròs, advocat fiscal del General.

Oblata XVI junii MDCLXXII in consistorio. //
132/1v // Et domini deputatis intervenientibus
dominis auditoribus computorum commiserunt
predicta magnificis assessoribus Generalis Catha-
lonie qui super supplicatis debite provideant et
justitiam administrent.

130a B
/2r

Moltb il·lustre senyor. Dona Mariàngela de Ala-
many de Bellpuig diu que a la una hora de la nit
del corrent y present die, mes y any, que comp-
tam als 16 de juny 1672, per orde del excel·len-
tíssim llochtinent general se ha conferit en las
càrcers reals de la present ciutat un tinent de ca-
valls, que diuen se diu don Pedro de Aranda, lo
qual, ab un orde que à dit portava de dit
excel·lentíssim llochtinent general, se’n ha apor-
tat la perçona de don Josef de Alamany y de
Bellpuig y després que ha tingut entregada la
perçona de dit don Josef se’l ne ha aportat en-
vers lo portal del Àngel de la present ciutat ab
comitiva de molts soldats de cavall, lo que sens
dupte és per a tràurer al dit don Josef de Ala-
many de Bellpuig del present Principat, lo que
encontra ab diversas constitucions de Cathalu-
nya: primerament, perquè segons la constitució
3, títol «De accusacions», en lo segon volum de
las Constitucions, dits fets són obrats sens
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instància de part; segonament, perquè la captu-
ra de dit don Josef de Alamany se·s feta més ha
de dos mesos de mandato del excel·lentíssim
llochtinent, y axí no avent-se-li publicat la en-
questa dins 30 dies, encontra no menos ab la
constitució 5, títol «De accusacions»; terçera-
ment, perquè dita extracció de dit don Josef de
Cathalunya és feta, no per official real per lo
qual se puga exercir jurisdicció en Cathalunya,
lo que encontra ab las constitucions que parlan
«Que novells officials no sien creats»; quarto,
perquè la dita extracció de tràurer dit don Josef
de Cathalunya és contra diferents constitucions
que prohibeixen la extracció de persones del
present Principat y causas de aquell, lo que és
estat observat inconcussament fins lo die de vui.
Per las quals coses dita dona Mariàngela ha vos-
tra senyoria suplica mane ab la brevedat que lo
cas requereix per lo perill en la tardança en lo
punt de obrar y eixir al reparo de ditas contra-
faccions sí y segons la necessitat apreta y com en
altres casos vostra senyoria té acostumat y altra-
ment deu per las obligacions de sos officis, su-
plicant ha vostra senyoria mane de la present sú-
plica llevar-ne acte per a què aparega de las
diligèncias fetas per dita dona Mariàngela, lo
que a més de ser de justícia o rebrà a mercè.
Hierònim Puig.

Oblata XVI junii MDCLXXII in consistorio. // Et
domini deputatis intervenientibus dominis audi-
toribus computorum commiserunt predicta mag-
nificis assessoribus Generalis Cathalonie qui su-
per supplicatis debite provideant et justitiam
administrent. Joanes Argila, scriva majoris Ge-
neralis Cathalonie.

130 C
/3r

Dica jo baix firmat, que fac fe que als 15 de juny
1672 per horde de sa excel·lència entreguí al ti-
nent de cavalls don Pedro Aranda la persona de
don Josef Alamany y Josef de Martí, los quals
tenia presos en la presó de la ciutat de Barcelona
de horda de sa excel·lència, y ab horda axí ma-
teix de sa ecxel·lència los entraguí a dit tinent.
Vuy als 16 de juny 1672. Francisco Raspall,
scarceller major.

s.n.r A. Procurab feta per Pau Enrich del offici de
guarda del portal de Sant Anthoni.
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Die decima mensis februarii, anno a nativitate
Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo sexto,
Barcinone. Ego Paulus Enrich, studens Barcino-
ne commorans, obtinens offitium custodis Gene-
ralis Cathalonia portalis Divi Anthonii presentis
civitatis Barcinone, gratis, et cetera, constituo et
ordino procuratores meos certos, et cetera ita-
quod, et cetera, Matronam Enrich, viduam relic-
tam Joannem Enrich, quondam, brodatoris, civis
Barcinone, matrem meam his presentem, Jose-
phum Ros, negociatorem, Michaelem Garrell,
candelarium ceire, et Augustinum Guiamet, ne-
gociatorem, cives Barcinone, absentes, et cetera, et
quemlibet vestrum insolidum. Ita quod, et cetera,
sed quod, et cetera. Ad videlicet pro me et nomine
meo iamdictum offitium custodis portalis Divi
Anthonii dicti Generalis Cathalonia cum omni-
bus juribus et pertinenciis illius universis in ma-
nibus et posse admodum illustrium dominorum
deputatorum // s.n.v // eiusdem Generalis ad fa-
vorem persone vobis et cuilibet vestrum benevisa
dictis dominis deputatis praesentanda et nomi-
nanda et designanda jure, libere, simpliciter abs-
que ulla conditione resignandum, renuntian-
dum et cedendum et dictas resignationem,
renuntiationem et cessionem recipi et admitti pe-
tendum, supplicandum et obtinendum Ita et ta-
liter quod ille in cuius favorem dictum offitium
per vos et quemlibet vestrum resignatum, renun-
tiatum et cessum fuerit de eodem offitio juribus et
pertinentiis illius valide provideatur et provideri
mandetur cum omni juris plenitudine et effectu
et inde instrumenta quaecunque vobis et cuilibet
vestrum benevisa faciendum et firmandum seu
fieri faciendum Et demum, et cetera. Promitto
dicto nomine habere ratum, et cetera, necnon
promitto ac etiam sponte iuro in animam meam
ad dominum Deum, et cetera, non revocare
huiusmodi mandatum nisi de ordine et concensu
seu voluntate vestri dicta Matrona Enrich. Ac-
tum, et cetera. Ita approbat infrascriptus nota-
rius manu propria.

Testes sunt Josephus Blanch, sartor, civis, et Salvator
Golorons, scriptor Barcinone regens. De premissis a
bono calamo scriptis in fide facio ego Bonaventura
Vila, auctoritatibus apostolica atque regia nota-
rius publicus Barcinone, hec propria scribens manu.

133 A. Còpiaa de la suplicació donada per dona Ma-
/1r riàngela Alemany al bras militar als 16 del corrent.

Moltb il·lustre senyor. Dona Mariàngela de Ala-
many de Bellpuig diu que a la una hora de la nit

del corrent y present die, mes y any, que comp-
tam als 16 de juny 1672, per orde del excel·len-
tíssim llochtinent general se ha conferit en las
càrcers reals de la present ciutat un tinent de ca-
valls, que diuen se diu don Pedro de Aranda, lo
qual ab un orde que à dit portava de dit
excel·lentíssim llochtinent general se’n ha apor-
tat la perçona de don Josef de Alamany y de
Bellpuig y després que ha tingut entregada la
perçona de dit don Josef se’l ne ha aportat en-
vers lo portal del Àngel de la present ciutat ab
comitiva de molts soldats de cavall, lo que sens
dupte és per a tràurer al dit don Josef de Ala-
many de Bellpuig del present Principat, lo que
encontra ab diversas constitucions de Cathalu-
nya: primerament, perquè segons la constitució
3, títol «De accusacions», en lo segon volum de
las Constitucions, dits fets són obrats sens
instància de part; segonament, perquè la captu-
ra de dit don Josef de Alamany se·s feta més ha
de dos mesos de mandato del excel·lentíssim
llochtinent, y axí no avent-se-li publicat la en-
questa dins 30 dies, encontra no menos ab la
constitució 5, títol «De accusacions»; terçera-
ment, perquè dita extracció de dit don Josef de
Cathalunya és feta, no per official real per lo
qual se puga exercir jurisdicció en Cathalunya,
lo que encontra ab las constitucions que parlan
«Que novells officials no sien creats»; quarto,
perquè la dita extracció de tràurer dit don Josef
de Cathalunya és contra diferents constitucions
que prohibeixen la extracció de persones del
present Principat y causas de aquell, lo que és
estat observat inconcussament fins lo die de vui,
per las quals coses dita dona Mariàngela ha vos-
tra senyoria suplica mane ab la brevedat que lo
cas requereix per lo perill en la tardança en lo
punt de obrar y eixir al reparo de ditas contra-
faccions sí y segons la necessitat apreta y com en
altres casos vostra senyoria té acostumat y altra-
ment deu per las obligacions de sos officis, su-
plicant ha vostra senyoria mane de la present sú-
plica llevar-ne acte per a què aparega de las
diligèncias fetas per dita dona Mariàngela, lo
que a més de ser de justícia o rebrà a mercè.
Hierònim Puig.

133 B
/2r

Molta il·lustre senyor.Lo bras militar del present
Principat

Moltb il·lustre senyor: En lo bras militar tingut y
celebrat als diset del corrent se desliberà en una
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suplicació donada per dona Mariàngela Ale-
many de Bellpuig, còpia de la qual se presenta a
vostra senyoria per medi de embaxada, com ha
fet merament tocant a vostra senyoria per rahó
de sos officis sie vostra senyoria servit exir a la
defensa per los medis més convenients y que·s
de estil de la casa, com ab la present suplican a
vostra senyoria que a més de ser de justícia, lo
present bras ho tindrà a particular mercè. Y axí
mateix, ha resolt lo dit bras en jornada de de-
nou del corrent suplicar a vostra senyoria sia
servit vostra senyoria manar escríurer al noble
don Lluýs Sabater, embaxador de vostra senyo-
ria en la cort del rey nostre senyor, que Déu
guarde, en consideració que·s troba protector
del present bras, asistesca y acude a aquellas di-
ligèncias que se hauran de fer per part del bras
militar a la reyna nostra senyora y als demés mi-
nistres que serà menester, com a part li escriurà
lo dit bras, que de vostra senyoria rebrà a tota
mercè.

140 G
/1r

Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oïdors
de comptes del General de Cathalunyab, havent
rebut un paper de vostra excel·lència per mans
de Esteva Galceran, escrivà de manament, en lo
qual és servit vostra excel·lència, responent a las
embaxadas fetas per part dels deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya en orde
a la revocació que per aquells se insta de la con-
trafacció, ja declarada per lo reverent canceller,
contra los magnífichs doctors Calderó, Ami-
gant y Sabater, diu que ditas embaxadas no van
en la forma que disposan las constitucions del
present Principat, sinó que se ha de acudir al of-
ficial o officials que·s pretén an contrevingut a
aquelles, representan a vostra excel·lència que
ditas ambaxadas extrajudicialment fetes a vostra
excel·lència se an fet, no en forsa de constitució
alguna, sinó per lo degut obsequi a la persona
de vostra excel·lència, inseguint lo estil que la
casa té en semblants casos, tenint per advertit la
obligació de prosehir contra los que an contra-
fet los medis judicials que disposen las generals
constitucions de Cathalunya, com ab tot effecte
se faran las diligèncias degudas en la forma acos-
tumada, esperant sempre del zel de vostra ex-
cel·lència tota protecció y favor en observança
de les generals constitutions, usos y estils de la
casa conforma de vostra excel·lència té sempre
experimentat.
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144 A
/1r

Molta il·lustre senyor. A 6 de juliol 1671, com
consta en dietari del trienni 1668 en carta 279,
està continuada una deliberació feta per vostra
senyoria, junt ab un vot per los magnífichs as-
sessors de la present casa fet, en orde a la forma
que los officials de la present casa diuen tenir en
la lluició dels censals que se estan fent. Y com en
dit vot solament se parle de las lluicions que
vostra senyoria ha fet de las primeras 40000
lliures y no·s done forma en las lluicions venide-
ras; per ço, dits officials a vostra senyoria supli-
quen sia servit manar declarar si en las lluicions
venideras se tindrà lo matex estil que en estas
lluicions passadas de ditas 40000 lliures o bé si·s
donarà nova forma per ditas lluicions, que dits
officials desitjant acertar en servir a vostra se-
nyoria y complir a sas obligacions, ho posaran
en execució sí y conforme vostra senyoria serà
servit ordenar, etcètera. Altissimus, et cetera.
Cardona.

«Oblata II julii MDCLXXII in consistorio, et cete-
ra. Et domii deputatis intervenientibus dominis
auditoribus computorum commiserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis Cathalonia qui
super supplicatis debite provideant et relationem
facian in scriptis. Joannes Argila, scriva majoris
Generalis Cathalonia. Recepta dicto die et
anno.»

Attenent que lo contengut en lo dit vot en la
súplica mencionat à tingut bon èxit en la lluició
dels dits censals de 40000 lliures axí que no s’i à
offert difficultats ni duptes per què se agués de
mudar alguna cosa y variar altre stil, per ço, són
de sentir que acaten tant per la exortació feta
com per les fahedores, se continue lo mateix
stil, y quant se offerís alguna dificultat sobre //
144/1v // algun capítol de dit vot, los officials a
qui toque posar en exsecució lo convengut en
dit vot proposen aquell davant dels magnífichs
assessors per a què deliberen lo més convenient.
Montserrat, assessor; Campderròs, advocat fis-
cal del General; Areny, assessor.

144 B Alb primer de juliol 1672.
/2r

Por mano del senyor don Luýs de Çabater he reçi-
vido la carta de vuestra señoría en que veo conti-
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nuado el efecto que tan antiguamente desseo me-
recer a vuestra señoría y creo muy bien con quan-
to justo me da la enhorabuena de la suçesión con
que Nuestro señor ha sido servido favoreçer mi
cassa y lo que vuestra señoría ha celebrado este
suçesso cuia atençión me deja con mucho motivo
de profesar las muchas obligaçiones que reconoce-
mos a vuestra señoría en ella quanto sea de su
mayor agrado, como lo he asegurado al señor don
Luýs y pedido espresse a vuestra señoría más dila-
tadamente mi estimación y el desseo que me asiste
de que vuestra señoría la experimente en su ser-
biçio. Dios guarde y prospere a vuestra señoría en
la mayor felicidad que puede. Madrid 20 de ju-
nio 1672. El condestable.

Diputados del principado de Cataluña.

145 A
/1r

Miguela Gispert, mercader y vezino de la ciudad
de Girona, pretende que su magestad le haga
merced de la futura suzessión del offizio de cre-
dennero de la casa del General de la ciudad de
Girona que oy exerce Gerónimo Real. Juan Pau y
Llop pretende assí mismo que su magestad le haga
merced de poder renunciar el officio de sobrecoge-
dor de la parte de levante de que le ha hecho mer-
ced, y es uno de los dos de essa casa, en persona de
Francisco Oliver, residente en esta ciudad, por no
poderle assistir personalmente por estar ocupado
en el exercicio de cavallerizo de su magestad; y me
manda su magestad informe en estas dos enten-
ciones oyendo a vuestra señoría lo que se le offre-
ciere en ellas, en cuya conformidad lo aviso a
vuestra señoría para que me diga lo que se le o-
ffreziere en esto luego. Guarde Dios a vuestra se-
ñoría muchos años como puede. Barcelona a 22 de
junio de 1672. Marqués Duque de Sessa y Baena,
Conde marqués de Tábara.

Ilustres diputados y oydores de qüentas del Gene-
ral de Cathaluña.

145 B
/2r

Exel·lentíssimb senyor. Los deputats y oïdors de
comptes del General de Cathalunya diuen que a
23 de juny del corrent any fou servit vostra se-
nyoria enviar-los un paper firmat de vostra ex-
cel·lència de data de 22 de juny dit any, dient-

los en ell que Miquel Gispert, mercader natural
de la ciutat de Gerona, pretén que sa magestat,
que Déu guarde, li fasse mercè de la futura su-
cessió del offici de credencer de la casa del Ge-
neral de dita ciutat que vuy exerceix Jierònim
Lleal, y axí mateix, Joan Pau y Lop pretén que
sa magestat li fasse gràcia de poder renunciar lo
ofici de sobrecollidor de la part de llevant del
que sa magestat li à fet mercè en favor de Fran-
cisco Oliver, residint en la present ciutat, sent
un dels dos sobrecollidors de la present casa, ab
motiu que no pot asistir personalment per estar
ocupat en los exèrsits de cavalleries. Y és servit
vostra excel·lència dir-los que té orde de sa ma-
gestat informar en estas dos pretensions ohint a
dits deputats lo que·ls se offerirà en elles y així
que digan lo que entén en matèria, per lo que
obeïnt al què vostra excel·lència és servit manar-
los, diuen com sa magestat, que sie en glòria, ab
son real decret dat en Madrit a 25 de juliol
1654 fou servit fer mercè als deputats y oïdors
de comptes que los dits officis de credencer y
sobrecollidor, ab altres, se proveescan a nomi-
nació de sa magestat presehint proposició o ter-
na fahedora per los deputats y oïdors, com axí
fins ara després ançà se·s observat en los officis
que han vacat tant per mort com per renuncia-
ció y per lo capítol 89 del nou redrés del any
1599 fou estatuït que los officials provehits
d’estos officis no puguen //145/2v // descipir-se
ni en temps algú renunciar aquell en favor de al-
tra persona, sinó que agen de acabar y consumir
ab la vida, altrament que pugan los deputats
provehir los dits officis a vacant de manera que
segons dit capítol és lo mateix vacar per renun-
ciació que per mort, y se à de observar lo real
decret de sa magestat així quant vaquen los offi-
cis de renunciació com quant vaquen per mort.
Y per las quals rahons dits deputats sopliquen a
vostra excel·lència sie servit representar a sa ma-
gestat aquells a efecte que sa magestat sia servit
pendre la resolució més convenient a son real
servey en observància del sobredit real decret
conforme fins vuy se·s observat y dels capítols
de Cort, que se rebran a singular mercè de la mà
y grandesa de vostra excel·lència.

148 Molta il·lustre senyor. Per part de don Joseph 
/1r Alamany de Bellpuig y dona Mariàngela, sa

mare, ab diferens suplicacions se à representat a
vostra senyoria los procehiments fets contra dit
don Joseph Alamany y de Bellpuig en aver-lo de-
tingut en las càrcers reals de la present ciutat sens
instància de part per temps de més de trenta dies,
sens aver-li feta fortificada ni publicada en re-
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questa alguna y aver-lo després per oficials y altra
gent de guerra aportat a les presons del castell de
Hostalrich, a hont temps à se troba a compte de
oficials de guerra, y que dits procehiments res-
pectivament encontraven, parlant ab la deguda
reverència, ab diferents privilegis, pregmàticas y
altres constitucions, com en ditas suplicacions se
conté, y que així vostra senyoria, conforme la
obligació de son ofici, hisqués ab los medis acos-
tumats a la defensa de dit don Joseph y reparo de
ditas constitucions, pragmàticas y privilegis; y
per encara vostra senyoria no à feta diligència al-
guna ni judicial ni extrajudiacial y encara que per
vostra senyoria se agués comès dit fet a sos asses-
sors y entre aquells y consulents aplicats y agués
diversitat de sentir, no se escusaria vostra senyo-
ria perquè la disposició de las constitucions, pri-
vilegis y pragmàticas són literals; sens obstar, lo
que segons se té notícia, se adereix que los pro-
cehiments fets contra dit don Joseph no són
criminals sinó en forsa de regalia de poder re-
presaliar-lo primer, perquè en ser criminal ells
mateixos ho demostran y los fets de represalias
sens dubte són criminals y la regalia de represa-
liar, parlant sempre ab lo degut honor, no prose-
heix contra lo vassall y habitant en terras del prin-
cep que judica y fa las represalias, segons comú
sentir dels doctors sens controvèrsia, per las ra-
hons y fonaments que aquells al·legan; y així, no
tenint lloch la dita regalia és clar lo literal y regu-
lar de las constitucions, privilegis y pragmàticas
que asisteixen a la defensa de dit don Josep, a
més, que segons se entén, la major part dels as-
sessors són de sentir que prosehixen ditas consti-
tucions, priivilegis y pragmàticas, lo qual en tot
cas se avie de seguir encara que fossen totes los
consulents de diferent sentir, com fou observat
en lo fet de Pere de Casador en lo // 148/1v //
trienni de 1581 aserca de si podria concórrer en
la extracció general de diputats y oïdors, y deu
vostra senyoria fer-se explicar lo sentir de tots ab
las rahons y fonaments de son sentir por poder
millor deliberar com se és acostumat; per ço y al-
trament, suplica altra vegada dita dona Mariàn-
gela sie de son servey eixir a la defensa de dit don
Joseph, son fill, y reparo de las constitucions, pri-
vilegis y pragmàticas que li asisteixen fent las de-
gudas y acostumadas diligèncias tant en respecte
del referit, com lo demés que convinga per cum-
plir vostra senyoria a la obligació de son ofici per
estar subjecte al judici de sindicat per mena de
danys y gastos; ab la deguda reverència, protesta
dita dona Mariàngela y que permete que de la
present ne lleve acte. Officio, et cetera. Altissi-
mus, et cetera. De Valda.

«Oblata VIIIIº julii MDCLXXII in consistorio, et
cetera. Et domini deputatis intervententibus do-
minis auditorum computorum commiserunt pre-
dicta magnificis assessoribus Generalis Cathalo-
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nia qui super supplicatis debite provideant et jus-
ticiam administrent.

Recepta dicto die et anno attento qua super con-
tenteni presentis suplicatione ab omnibus fuit
capta resolutionis non est locus noviter suplicatio-
ni.» Montserrat, assessor. Areny, assessor.

148 B
/2r

Diea nona mensis julii, anno a Nativitate Domi-
ni millesimo sexcentesimo septuagesimo secundo,
Barcinone.

Ego domna Maria Angela Alemany, vidua relic-
ta nobilis don Caroli Alemany de Bellpuig, olim
Ros, quondam, Barcinone populati, gratis, et ce-
tera, constituo et ordino procuratorem meum cer-
tum, et cetera, ita quod vos magnificum Isidrum
Gilabert, utriusque juris doctorem, Barcinone
populatum, his presentem, et cetera. Ad videlicet
pro me et nomine meo in quibuscunque curiis et
consistoriis et coram quibus dictis dominis offii-
tialibus, judicibus et personis, tam ecclesiasticis
quam secularibus, comparendum et de jure meo
docendum, et cetera. Item ad omnes lites sive cau-
sas, tam civiles quam criminales, large cum am-
plissimo et assueto litium causarum cursu facul-
tatibus expresis jurandi de calumnia, cautiones
quascumque, tam juratorias quam fidejussorias,
prestandis exponendi quicumque reclama et exe-
cutiones quascumque instandi, et cetera. Et cum
posse substituendi. Et demum, et cetera. Promito
habere ratum, et cetera, et non reuocare, et cetera.

Testes sunt illustris dominus don Daniel Sajol,
presbiter canonicus Sancte Eulalie Barcinone, et
Joannes Lator, sartor Barcinone commorans.

Premisis manu propria scriptis quidem facio ego
Jacobus Rondo, auctoritate regia notarius publi-
cus Barcinone, hec propria me subscribens manu.

148 A
/3r

Noverintb universi quod anno a Natevitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo secun-
do die vero octava mensis julii eiusdem anni in-
titulata presente etc ad hec vocato requisito me
Joanne Argila, cive honorato Barcinone, secreta-
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rio et scriba majore Generalis presentis principa-
tus Cathalonia, et presentibus etiam Dominico
Scoda, literis studente, et Josepho Guell, notario
publico Barcinone, pro testibus ad hec vocatis spe-
tialiter et asumptis, magnificus Petrus Cardona,
utriusque juris doctor, Barcinone populatus, tan-
quam deserviens offitium sindici dicti Generalis
Cathalonia subrrogatus in locum et propter ab-
sensiam domini Michaelis de Masdovellas et Vila-
franca, constitutus personaliter coram et ante
presentiam magnifici Michaelis Caldero, utrius-
que juris et Regie Audientie presentis principatus
Cathalonia doctorisa, personaliter reperti intus
domos sua solite habitationis que sunt site in pre-
sente civitate juxta plateam Sancti Jacobi, qui
dicto nomine eidem magnifico Michaele Caldero
illis quibus decet reverentia et honore obtulit et
presentavit et seu per me dictum et infrascriptum
scribam majorem obtullere et presentari, petiit et
requisivit quandam in scriptis papiri requisitio-
nis sedulam tenoris sequentis: «Molt bé sap vos-
tra mercè, magnífich Miquel Calderó, et cete-
ra.» Inseratur. Quaquidem papiri requisitionis
scedulam, sicut predicitur, oblata et presentata
illico dictus magnificus Michael Caldero verbo
respondendo dixit: «quod illamb habebat dicta
pro lecta et quod retinebat sibi terminumc juris
ad respondendo.» Postea autem adveniente //
148/3v // dictis die et anno presente me, dictod et
infrascripto Joanne Argila, scriba majore predic-
to, et presentibus etiam magnifico Joanne Aba-
dal, utriusque juris doctori Barcinone populato,
et Proculo Vilar, famulo infrascripti domini Pe-
tri de Amigant, dictus Petrus Cardona dicto no-
mine constituti personaliter coram et ante pre-
sentiam dicti magnifici Petri de Amigant,
utriusque juris doctoris et Regie Audiente docto-
ris, personaliter reperti intus domos sue habitatio-
nis que sitas sunt in presente civitate, in vicoe...,
eidemf obtulit et presentavit illis quibus decet re-
verentia et honore et seu per me dictum Joannem
Argila, scribam majorem predictum, obtullere et
presentari petiit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisitionis sedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sap y ignorar nog pot vostra mercèh,
magnífich senyor Pere de Amigant, et cetera.»
Inseratur. Quaquidem pepireii requisitionis se-
dulam, sicut predicitur, oblata et presentata illi-
co dictus magnificus Petrus de Amigant verbo
respondendo dixit: «quod illam habebat pro lecta
et quod retinebat sibi terminum juris ad respon-
dendum.» Et denequibus adveniente dictis men-

se, die et anno presente me dicto Joanne Argila,
scriba majore predicto, et presentibus etiam Josep-
ho Torrent, sutore, cive Barcinone, et Jacobo
Campestro, juvere sutore Barcinone habitare, pro
testibus ad sita vocatis espesialiter et asumptis
dictus magnificus Petrus Cardona dicto nomine
constitus personaliter // 148/4r // coram et ante
presentiam magnifici Vinsentii Sabater y Gleu,
utriusque juris et Regii Consilii Bajuliae Gene-
ralis presentis principatus Cathalonia doctoris,
personaliter reperti intus domos sue proprie habi-
tationis que sitas sunt in presente civitate Barci-
none, in vico dicto dela Governador, obtulit et
presentavit eidem domino Visentio Sabater illis
quibus decet reverentia et honore et seu me dic-
tum Joannem Argila, scribam majorem predic-
tum, obtulere et presentari petiit, requisivit
quandam in scriptis pepirei requisitionis sedu-
lam thenoris sequentis: «Molt bé sap y ignorar
no pot vostra mercè, magnífich Vicens Sabater y
Gleu, et cetera.» Inseratur. Quaquidem pepirei
requisitionis sedula, sicut predictur, oblata et
presentata illico dictus magnificus Vinsentius
Sabater et Gleu verbo respondendo dixit: «quod
illamb habebat sibi pro lecta et quod retinebat sibi
terminum juris ad respondendum.» De quibus
omnibus et singulis ita peractis et gestis atque se-
cutis illico dictus Petrus Cardona dicto nomine
petiit et requisivit confici, fieri et tradi unum et
plura publicum seu publica instrumenta per me
dictum et infrascriptum Joannem Argila, scri-
bam majorem predictum. Que fuerunt acta Bar-
cinone sub anno, die, mense et // 148/4v // lociis
respective predictis, presente me, dicto et infras-
cripto scriba majore, et presentibus etiam testibus
respective predictis ad premissa vocatis spetialiter
et asumptis pro ut superius continetur.

148 Molt bé sab vostra mercè, magnífich senyor Mi-
/5r quel Calderó, en quiscun dret y de la Real Au-

diència doctor y cavaller assessor que fou de la
capitania general y advocat fiscal de dit tribunal,
com de part del excel·lentíssim duch de Ozuna,
aleshores virrey y capità general del present
Principat, als 9 de agost 1668 féu aprenció ab
altres officials de la capitania general en nom de
dit tribunal de una quantitat de reals de vuyt y
plata obrada que·s trobà dins una galera Patro-
na de la república de Gènova, capità d’ella Hi-
pólito Gallo, que·s trobava en lo moll o platja
de la present ciutat, y dita plata y reals de vuyt à
inventariat y asistí en dit nom en la procecució
de la causa y votà en la sentència deffinitiva que
proferí lo magnífich Pera de Amigant, altre dels
acessors que aleshores era de dita capitania ge-
neral, als 21 de agost 1668, lo que encontra ab
la constitució 7, títol «De offici de alcaits» y al-
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tres aplicables, usos y estils del present Princi-
pat, per estar disposat en ella que los capitans de
guerra, axí generals com particulars, no usen ni
usar pugan de jurisdició alguna sinó en quant
de dret y per generals constitucions los és
permès, y com no·s permet usar de jurisdició al-
guna ab los que no són estipendiats a contem-
plació de la guerra que sa magestat, que Déu
guarde, conforma se és declarat per lo reverent
senyor canceller junctis tribus aulis a 4 de maig
pròxim passat contra dit excel·lentíssim senyor
Duch de Ozuna y altres officials sobre dit fet,
condemnant-los a restituhir los reals de vuyt y
plata obrada de què·s féu aprenció en dita galera
ab los danys y interessos, com més llargament se
conté en dita real declaració, que havent vostra
mercè intervingut com a assessor y advocat fis-
cal de dita causa de la capitania general en dits
procehiments, à contrafet a la dita constitució 7
y axí matex a la constitució «Poch valdria» 11ª,
títol «De observar constitucions», que prohi-
beix semblants cosas, que si bé en dita declaració
fou declarat que contra vostra mercè no proce-
hía lo judici de la contrafacció, fou perquè las
requestas que si li donaren a vostra mercè no fo-
ren fetas personals. Y encara que per vostra
mercè se pretenga haver-se fet revocació de dits
procehiments offerint pagar la part que li toca-
ria pagar per rahó de dita contrafacció, havent
pagat lo que havia rebut de dits reals de vuyt y
plata obrada, emperò ab la dita oferta y verbal
revocació, a més de què no és feta segons lo stil
de la casaa, no·s compleix al que disposa dita
constitució «Poch valdria» 11ª perquè en ella se
hordena y mana que lo official que contrafà a
constitucions de Catalunya à y deu, no sols re-
vocar los procehiments, sinó encara també rein-
tegrar y restituir las cosas en lo pristino estat,
pagant la quantitat principal ab los danys y inte-
resos ocasionats per rahó de la dita contrafacció,
y axí bé que no sia reintegrada la matèria y resti-
tuida en son pristino estat, no se à // 148/5v //
complert a dita constitució ni la recusació és ef-
fectiva, com se conté en aquella, y axí és vist ha-
ver-se declarat y decidit en la sobredita declara-
ció, puix que en ella principalment se conté la
condemnació de haver-se de restituir la cosa re-
buda juntament ab los danys y interessos, ita ut
res salva sit Hipolito Gallo et aliis interese haben-
tibus; per ço, lo síndich del General de Catalu-
nya a vostra mercè requereix e interpel·la per ob-
servança de ditas constitucions, effectivament
revoque la dita aprenció y demés procehiments
sobredits reintegrant la cosa en lo estat primitiu
y fent lo demés que té obligació conforme les
generals constitucions de Catalunya, altrament
protesta contra de vostra mercè de las penes im-
posadas contra los violadors de aquellas y de tot
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lo lícit y permès non solum permisso venun et
alias omni meliori modo. Requirens notarium.
Don Francesch de Pons, cancellarius.

148 Molt bé sap vostra mercè, magnífich senyor 
/6r Pere de Amigant, en quiscun dret y de la Real

Audiència doctor, assessor que fou de la capita-
nia general, com també de part del excel·lentís-
sim senyor duch de Ozuna, aleshores virrey y
capità general del present Principat, als 9 de
agost de 1668 féu aprenció ab altres officials de
la capitania general en nom de dit tribunal de
una quantitat de reals de vuyt y plata obrada
que·s trobà dins una galera Patrona de la repú-
blica de Gènova, capità d’ella Hipólito Gallo,
que·s trobava en lo moll o platja de la present
ciutat y dita plata y reals de vuyt à inventariat y
asistí en dit nom en la procecució de la causa per
vostra mercè fou relator que·s votà en la sentèn-
cia difinitiva que vostra mercè preferida en dit
nom, aleshores de acessor de dita capitania, als
21 de agost 1668, lo que encontra ab la consti-
tució 7, títol «De offici de alcaits» y altres apli-
cables, usos y estils del present Principat per es-
tar disposat en ella que los capitans de guerra,
axí generals com particulars, no usen ni usar pu-
gan de jurisdició alguna sinó en quant de dret y
per generals constitucions los és permès, y com
no·s permet usar de jurisdició alguna ab los que
no són estipendiats a contemplació de la guerra
que sa magestat, que Déu guarde, conformor-
miter se és declarat per lo reverent senyor can-
celler junctis tribus aulis a 4 de maig pròxim
passat contra dit excel·lentíssim senyor Duch de
Ozuna y altres officials sobre dit fet, condem-
nant-los a restituhir los reals de vuyt y plata
obrada de què·s féu aprenció en dita galera ab
los danys y interessos, com més llargament se
conté en dita real declaració, que havent vostra
senyoria entrevingut com a acessor y relator de
dita causa de la capitania general en dits pro-
cehiments, à contrafet a la dita constitució 7 y
axí matex, a la constitució «Poch valdria» 11ª,
títol «De observar constitucions», que prohi-
beix semblants cosas; que si bé en dita declara-
ció fou declarat que contra vostra mercè no
procehia lo judici de contrafacció, fou perquè
les requestas que se li donaren a vostra mercè no
foren habilitadas, y encara que per vostra mercè
se pretenga haver-se fet renunciació de dits pro-
cehiments offerint pagar la part que li tocaria
pagar per rahó de dita contrafacció, havent pa-
gat lo que havia rebut de dits reals de vuyt y pla-
ta obrada, emperò ab la dita oferta y verbal re-
vocació, a més que no és feta segons lo stil de la
casaa, no·s compleix al que disposa dita consti-
tució «Poch valdria» 11ª perquè en ella se hor-
dena y mana que lo official que contrafà a cons-

[ 1672 ]

a. a més...casa interlineat al marge. a. a més...casa interlineat al marge.



titucions de Catalunya à y deu, no sols revocar
los procehiments, sinó encara també reintegrar
y restituir las cosas en lo pristino estat, pagant la
quantitat principal ab los danys y interesos oca-
sionats per rahó de la dita contrafacció, y axí bé
que no sia reintegrada // 148/6v // la matèria y
restituïda en son pristino estat, no se à complert
a dita constitució ni la recusació és effectiva,
com se conté en aquella, y axí és vist haver-se
declarat y decidit en la sobredita declaració puix
que en ella principalment se conté la condem-
nació de haver-se de restituir la cosa rebuda jun-
tament ab los danys y interessos, ita ut res salva
sit Hipolito Gallo et aliis interese habentibus; per
ço, lo síndich del General de Catalunya a vostra
mercè requereix e interpel·la per observança de
ditas constitucions effectivament revoque la
dita aprenció y demés procehiments sobredits
reintegrant la cosa en lo estat primitiu y fent lo
demés que té obligació conforme les generals
constitucions de Catalunya, altrament protesta
contra de vostra mercè de las penes imposadas
contra los violadors de aquellas y de tot lo lícit y
permès non solum permisso verun et alias omni
meliori modo. Requirens notarium, et cetera.
Don Franciscus de Pons, cancellarius.

148 Molt bé sab vostra mercè, magnífich senyor Vi-
/7r cens Sabater y Gleu, en quiscun dret y del Real

Consell en la Ballia General doctor, acessor que
fou de la capitania general, com de part del ex-
cel·lentíssim duch de Ozuna, aleshores virrey y
capità general del present Principat, als 9 de
agost 1668 féu aprenció ab altres officials de la
capitania general en nom de dit tribunal de una
quantitat de reals de vuyt y plata obrada que·s
trobà dins una galera patrona de la república de
Gènova, capità d’ella Hipólito Gallo, que·s tro-
bava en lo moll o platja de la present ciutat, y
dita plata y reals de vuyt à inventariat y asistí en
la procecució de la causa que vostra mercè in-
tervingué com a jutge assumpt en la conclusió
de dita causa de la capitania general que·s votà
en la sentència deffinitiva que proferí lo magní-
fich Pera de Amigant, altre dels acessors que
aleshores era de dita capitania general, als 21 de
agost 1668, lo que encontra ab la constitució 7,
títol «De offici de alcaits» y altres aplicables,
usos y estils del present Principat, per estar dis-
posat en ella que los capitans de guerra, axí ge-
nerals com particulars, no usen ni usar pugan de
jurisdició alguna sinó en quant de dret y per ge-
nerals constitucions los és permès, y com no·s
permet usar de jurisdició alguna ab los que no
són estipendiats a contemplació de la guerra
que sa magestat, que Déu guarde, conforma se
és declarat per lo reverent senyor canceller junc-
tis tribus aulis a 4 de maig pròxim passat contra
dit excel·lentíssim senyor Duch de Ozuna y al-
tres officials sobre dit fet, condemnant-los a res-

tituhir los reals de vuyt y plata obrada de què·s
féu aprenció en dita galera ab los danys y inte-
ressos, com més llargament se conté en dita real
declaració, que havent vostra mercè intervingut
com a jutge assumpt a la conclussió de dita cau-
sa de la capitania general en dits procehiments,
à contrafet a la dita constitució 7 y axí matex, a
la constitució «Poch valdria» 11ª, títol «De ob-
servar constitucions», que prohibeix semblants
cosas. Y encara que per vostra mercè se preten-
ga haver-se fet revocació de dits procehiments
offerint pagar la part que li tocaria pagar per
rahó de dita contrafacció, havent pagat lo que
havia rebut de dits reals de vuyt y plata obrada,
emperò ab la dita oferta y verbal revocació, a
més de què no és feta segons lo stil de la casaa,
no·s compleix al que disposa dita constitució
«Poch valdria» 11ª perquè en ella se hordena y
mana que lo official que contrafà a constitu-
cions de Catalunya à y deu, no sols revocar los
procehiments, sinó encara també reintegrar y
restituir las cosas en lo pristino estat, pagant la
quantitat principal ab los danys y interesos oca-
sionats per rahó de la dita contrafacció, y axí bé
que no sia reintegrada // 148/7v // la matèria y
restituida en son pristino estat, no se à complert
a dita constitució ni la recusació és effectiva,
com se conté en aquella, y axí és vist haver-se
declarat y decidit en la sobredita declaració,
puix que en ella principalment se conté la con-
demnació de haver-se de restituir la cosa rebuda
juntament ab los danys y interessos, ita ut res
salva sit Hipolito Gallo et aliis interese habenti-
bus, per ço, lo síndich del General de Catalunya
a vostra mercè requereix e interpel·la per obser-
vança de ditas constitucions, effectivament re-
voque la dita aprenció y demés procehiments
sobredits reintegrant la cosa en lo estat primitiu
y fent lo demés que té obligació conforme les
generals constitucions de Catalunya, altrament
protesta contra de vostra mercè de las penes im-
posadas contra los violadors de aquellas y de tot
lo lícit y permès non solum permisso venun et
alias omni meliori modo. Requirens notarium.
Don Francesch de Pons, cancellarius.

149 B. 2 Amigantb.
/1r

Noverint universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo secun-
do, die vero duodesima mensis julii ejusdem anni
intitulata presente et ad hec vocato atque requisi-
to me Joanne Argila, cive honorato Barcinone, se-
cretario et scriba majore Generalis presentis prin-
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cipatus Cathalonia, infrascripto, et presentibus
etiam Joanne Baptista de Cane, cive honorato
Barcinone, et Proculo Vilar, studente, de familia
infrascriptis domini Petria de Amigant, pro testi-
bus ad ista vocatis espesialiter et asumptis, mag-
nificus Petrus Cardona, utriusque juris doctor,
Barcinone populatus, tanquam deserviens offi-
cium sindici dicti Generalis Cathalonia subrro-
gatus in locum et propter absentiam nobilis Mi-
chaelis de Masdovellas et Vilafranca, constitutus
personaliter coram et ante presentiam dictib

magnifici domini Petri de Amigant, utriusque
juris doctoris Regie Curie dicti principatus Ca-
thalonia, personaliter reperti intus domos suae so-
lite habitationis, que site sunt in presenti civitate
Barcinone, in vico dictoc..., qui dicto nomine ei-
dem de Amigant illisd quibus devet reverentia et
honore obtulit et presentavit et seu per me dictum
Joannem Argila, scribam majorem pre et infras-
criptum, obtullere et presentari petiit et requisi-
vit quandam in scriptis pepirei requisitionis se-
dulam thenoris sequentis: «Molt bé sap vostra
mercè, magnífich senyor Pere de Amigant, et ce-
tera.» Inseratur. Quaquidem papirei requisitio-
nis sedula, sichut predicitur, oblata et presentata
illico dictus magnificus Petrus de Amigant verbo
respondendo dixit: «quod illam habebat sibi pro
lecta et quod retinebat sibi terminum juris ad
respondendum.» De quibus //149/1v // ita perac-
tis et gestis atque secutis illico dictus magnificus
Petrus Cardona dicto nomine petiit et requisivit
confici fieri et tradi unum et plura publicum seu
publica consimilia instrumenta per me, dictum
et infrascriptum Joannem Argila, scribam majo-
rem predictum. Que fuerunt acta Barcinone sub
anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto et infrascripto Joanne Argila, et presentibus
etiam testibus predictis ad premissa vocatis spe-
sialiter et assumptis pro ut superius continetur.

149 2. Molt bé sap vostra mercè, magnífich senyor 
/2r Pere de Amigant, en quiscun dret y de la Real

Audiència doctor, assessor que fou de la capita-
nia general, com de part del excel·lentíssim se-
nyor duch de Ozuna, aleshores virrey y capità
general del present Principat, als 9 de agost de
1668 féu aprenció ab altres officials de la capita-
nia general en nom de dit tribunal de una quan-
titat de reals de vuyt y plata obrada que·s trobà
dins una galera patrona de la república de Gè-
nova, capità d’ella Hipólito Gallo, que·s trobava
en lo moll o platja de la present ciutat y dita pla-
ta y reals de vuyt à inventariat y asistí en dit nom
en la procecució de la causa que vostra mercè
fou relator que·s votà en la sentència difinitiva
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per vostra mercè preferida en dit nom, aleshores
de acessor de dita capitania, als 21 de agost
1668, lo que encontra ab la constitució 7, títol
«De offici de alcaits» y altres aplicables, usos y
estils del present Principat per estar disposat en
ella que los capitans de guerra, axí generals com
particulars, no usen ni usar pugan de jurisdició
alguna sinó en quant de dret y per generals
constitucions los és permès, y com no·s permet
usar de jurisdició alguna ab los que no són esti-
pendiats a contemplació de la guerra que sa ma-
gestat, que Déu guarde, conformormiter se és
declarat per lo reverent senyor canceller junctis
tribus aulis a 4 de maig pròxim passat contra dit
excel·lentíssim senyor Duch de Ozuna y altres
officials sobre dit fet, condemnant-los a resti-
tuhir los reals de vuyt y plata obrada de què·s
féu aprenció en dita galera ab los danys y inte-
ressos, com més llargament se conté en dita real
declaració, que havent vostra senyoria entrevin-
gut com a acessor y relator de dita causa de la
capitania general en dits procehiments, à con-
trafet a la dita constitució 7 y axí matex a la
constitució «Poch valdria» 11ª, títol «De ob-
servar constitucions», que prohibeix semblants
cosas; que si bé en dita declaració fou declarat
que contra vostra mercè no procehia lo judici
de contrafacció, fou perquè les requestas que se
li donaren a vostra mercè no foren habilitadas, y
encara que per vostra mercè se pretenga haver-
se fet renunciació de dits procehiments offerint
pagar la part que li tocaria pagar per rahó de
dita contrafacció, havent pagat lo que havia re-
but de dits reals de vuyt y plata obrada, emperò
ab la dita oferta y verbal revocació, a més que no
és feta segons lo stil de la casaa, no·s compleix al
que disposa dita constitució «Poch valdria» 11ª
perquè en ella se hordena y mana que lo official
que contrafà a constitucions de Catalunya à y
deu, no sols revocar los procehiments, sinó en-
cara també reintegrar y restituir las cosas en lo
pristino estat, pagant la quantitat principal ab
los danys y interesos ocasionats per rahó de la
dita contrafacció, y axí bé que no sia reintegrada
la matèria y restituïda en son primer estat, no //
149/2v //se à complert a dita constitució ni la re-
cusació és effectiva, com se conté en aquella, y
axí és vist haver-se declarat y decidit en la sobre-
dita declaració, puix que en ella principalment
se conté la condemnació de haver-se de restituir
la cosa rebuda juntament ab los danys y interes-
sos, ita ut res salva sit Hipolito Gallo et aliis inte-
rese habentibus; per ço, lo síndich del General de
Catalunya a vostra mercè requereix e interpel·la
ab esta segona per observança de ditas constitu-
cions effectivament revoque la dita aprenció y
demés procehiments sobredits reintegrant la
cosa en lo estat primitiu y fent lo demés que té
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obligació conforme les generals constitucions
de Catalunya, altrament protesta contra de vos-
tra mercè de las penes imposadas contra los vio-
ladors de aquellas y de tot lo lícit y permès non
solum permisso venun et aliis omni meliori modo.
Requirens notarium. Don Francesch de Pons,
cancellarius.

149 C. 2 Colbaró.
/3r

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo secun-
do, die vero duodesima mensis julii eiusdem anni
intitulata presente et ad hec vocato atque requisi-
to me Joanne Argila, cive honorato Barcinone, se-
cretario et scriba majore Generalis principatus
Cathalonia infrascripto, et presentibus etiam Jo-
sepho Guell, notario publico Barcinone, et Domi-
nico Scoda, studente, pro testibus ad ita vocatis es-
pecialiter et asumptis, magnificus Petrus
Cardona, utriusque juris doctor Barcinone popu-
latus, tanquamb deserviens offitium sindici dicti
Generalis Cathalonia subrrogatus in locum et
per absentiam nobilisc Michalis de Masdovellas et
Vilafrancha, constitutus personaliter coram et
ante presentiam magnifici Michaelis Caldero,
utriusque juris et Regie Audientie presentis prin-
cipatus Cathalonia doctoris, personaliter reperti
intus domos sue solite habitationis que site sunt in
presente civitate Barcinone, juxta platea Sancti
Jacobi, qui dicto nomine eidem de Caldero illis
quibus decet reverentia et honore obtulit et pre-
sentavit et seu per me, dictum Joannem Argila
scribam majorem praedictum et infrascriptum,
obtullere et presentari petiit et requisivit quan-
dam in scriptis papirei requisitionis sedulam the-
noris sequentis: «Molt bé sap vostra mercè, mag-
nífich senyor Miquel Caldaró, et cetera.»
Inseratur. Quaquidem papirei requisitionisd sce-
dula, sichut predicitur, oblata et presentata illico
dictus magnificus Michael Caldero verbo respon-
dendo dixit: «quod illam habebat sibi pro lecta et
quod retinebat sibi terminum juris ad respon-
dendum.» De quibus ita per actis et gestis atque
secutis illico dictus magnificus Petrus Cardona
dicto nomine petiit et requisivit confici, fieri et
tradi unum et plura publicum seu publica consi-
milia instrumenta per me, dictum et infrascrip-
tum Joannem Argila, scribam majorem predic-
tum. //149/3v //Que fuerunt acta Barcinone sub
anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto et infrascripto Joanne Argila, et presentibus

etiam testibus predictis ad premissa vocatis spe-
cialiter et asumptis pro ut superius continetur.

149 2ª Calderó.
/4r

Molta bé sab vostra mercè, magnífich senyor
Miquel Calderó, en quiscun dret y de la Real
Audiència doctor y canceller, assessor que fou
de la capitania general y advocat fiscal del dit tri-
bunal, com de part del excel·lentíssim senyor
duch de Ozuna, alesores virrey y capità general
del present Principat, als 9 de agost de 1668 féu
aprensió ab altres officials de la capitania general
en nom de dit tribunal de una quantitat de reals
de vuyt y plata obrada que·s trobà dins una ga-
lera Patrona de la república de Gènova, capità
d’ella Hipólito Gallo, que·s trobava en lo moll o
platja de la present ciutat y dita plata y reals de
vuyt à inventariat y asistí en dit nom en la proce-
cució de la causa y profferí lo magnífich Pere de
Anigant, altre dels assessors que alesoras era de
la capitania general, votà en la sentència difiniti-
va als 21 de agost 1668, lo que encontra ab la
constitució 7, títo «De offici de alcaits» y altres
aplicables, usos y estils del present Principat per
estar disposat en ella que los capitans de guerra,
axí generals com particulars, no usen ni usar pu-
gan de jurisdició alguna sinó en quant de dret y
per generals constitucions los és permès, y com
no·s permet usar de jurisdició alguna ab los que
no són estipendiats a contemplació de la guerra
que sa magestat, que Déu guarde, conformor-
miter se·s declarat per lo reverent senyor cance-
ller junctis tribus aulis a 4 de maig pròxim pas-
sat contra dit excel·lentíssim senyor Duch de
Ozuna y altres officials sobre dit fet, condem-
nant-los a restituhir los reals de vuyt y plata
obrada de què·s féu aprenció en dita galera ab
los danys y interessos, com més llargament se
conté en dita real declaratió, y havent vostra se-
nyoria entrevingut com a acessor y advocat fis-
cal de la capitania en dits procehiments, à con-
trafet a la dita constitució 7 y axí matex a la
constitució «Poch valdria» 11ª, títol «De ob-
servar constitucions», que prohibeix semblants
cosas; que si bé en dita declaració fou declarat
que contra vostra mercè no procehia lo judici
de contrafacció, fou perquè les requestas que se
li donaren a vostra mercè no foren totas perso-
nals, y encara que per vostra mercè se pretenga
haver-se fet revocació de dits procehiments of-
ferint pagar la part que li tocaria pagar per rahó
de dita contrafacció, havent pagat lo que havia
rebut de dits reals de vuyt y plata obrada, em-
però ab la dita oferta y verbal revocació, a més
que no és feta segons lo stil de la casab, no·s
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compleix al que disposa dita constitució «Poch
valdria» 11ª perquè en ella se hordena y mana
que lo official que contrafà a constitucions de
Catalunya à y deu, no sols revocar los procehi-
ments, sinó encara també reintegrar y restituir
las cosas en lo pristino estat, pagant la quantitat
principal ab los danys y interesos ocasionats per
rahó de la dita contrafacció, y axí bé que no sia
reintegrada la matèria y restituïda en son primer
estat, no se à complert a dita constitució //
149/4v // ni la recusació és effectiva, com se con-
té en aquella, y axí és vist haver-se declarat y de-
cidit en la sobredita declaració, puix que en ella
principalment se conté la condemnació de ha-
ver-se de restituir la cosa rebuda juntament ab
los danys y interessos, ita ut res salva sit Hipolito
Gallo et aliis interesse habentibus; per ço, lo sín-
dich del General de Catalunya a vostra mercè
requereix e interpel·la ab esta segona per obser-
vança de ditas constitucions effectivament revo-
que la dita aprenció y demés procehiments so-
bredits reintegrant la cosa en lo estat primitiu y
fent lo demés que té obligació conforme les ge-
nerals constitucions de Catalunya, altrament
protesta contra de vostra mercè de las penes im-
posadas contra los violadors de aquellas y de tot
lo lícit y permès non solum permisso venun et
aliis omni meliori modo. Requirens notarium.
Don Francesch de Pons, cancellarius.

149 D. Sabater.
/5r

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo secun-
do die vero duodesima mensis julii ejusdem anni
intitulata presente et ad hec vocato atque requisi-
to me Joanne Argila, cive honorato Barcinone, se-
cretario et scriba majore Generalis presentis prin-
cipatus Cathalonia, infrascripto, et presentibus
etiam Jhecinto Borras, notario publico Barcino-
ne, et Jacobo Campistro, iuvene sutore, cive Bar-
cinone, pro testibus ad ista vocatis especialiter et
asumptis, magnificus Petrus Cardona, utriusque
juris doctor Barcinone populatus, tanquam de-
serviens offitium sindici dicti Generalis Cathalo-
nia subrrogatus in locum et propter absentiam
nobilis Michaelis de Masdovellas et Vilafrancha,
constitutus personaliter coram et ante presentiam
magnifici Vinsentii Sabater y Gleu, utriusque
juris et Regiae Consilii Bajuliae Generalis pre-
sentis principatus Cathalonia doctoris, personali-
ter reperti intus domos sue habitationis que sitae
sunt in presente civitate Barcinone, in vicob...,
qui dicto nomine eidem de Sabater illis quibus
decet reverentia et honore obtulit et presentavit et
seu per me dictum Joannem Argila, scribam ma-
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jorem praedictum et infrascriptum, obtullere et
presentari petiit et requisivit quandam in scriptis
pepirei requisitionis sedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sap vostra mercè, magnífich senyor
Vicens Sabater y Gleu, et cetera.» Inseratur.
Quaquidem papirei requisitionis sedula, sichut
predicitur, oblata et presentata illico dictus mag-
nificus Vincentius Sabater y Gleu verbo respon-
dendo dixit: «quod illam habebat sibi pro lecta et
quod retinebat sibi terminum juris ad respon-
dendum.» De quibus ita per actis et gestis atque
secutis illico dictus magnificus Petrus Cardona
dicto nomine petiit et requisivit confici, fieri et
tradi unum et plura publicum seu publica //
149/5r // consimilia instrumenta per me, dictum
et infrascriptum Joannem Argila, scribam majo-
rem predictum. Que fuerunt acta Barcinone sub
anno, die, mense et loco predictis, presente me,
dicto et infrascripto Joanne Argila, et presentibus
etiam testibus predictis ad premissa vocatis spe-
sialiter et asumptis pro ut superius continetur.

149 2. Molt bé sab vostra mercè, magnífich senyor 
/6r Vicens Sabater y Gleu, en quiscun dret y del

Real Consell en la Ballia General doctor, aces-
sor que fou de la capitania general, com de part
del excel·lentíssim senyor duch de Ozuna, ales-
hores virrey y capità general del present princi-
pat, als 9 de agost de 1668 féu aprenció ab al-
tres officials de la capitania general en nom de
dit tribunal de una quantitat de reals de vuyt y
plata obrada que·s trobà dins una galera patrona
de la república de Gènova, capità de ella Hipóli-
to Gallo, que·s trobava en lo moll o platja de la
present ciutat y dita plata y reals de vuyt à inven-
tariat y asistí en dit nom en la procecució de la
causa que vostra mercè intervingué com a jutge
assumpt en la conclusió de dita causa de la capi-
tania general que·s votà en la sentència definiti-
va que profferí lo magnífich Pere de Amigant,
altre dels acessors que alesores era de dita capi-
tania, als 21 de agost 1668, lo que encontra ab
la constitució 7, títol «De offici de alcaits» y al-
tres aplicables, usos y estils del present Principat
per estar disposat en ella que los capitans de
guerra axí generals com particulars no usen ni
usar pugan de jurisdició alguna sinó en quant
de dret y per generals constitucions los és
permès, y com no·s permet usar de jurisdició al-
guna ab los que no són estipendiats a contem-
plació de la guerra que sa magestat, que Déu
guarde, conformormiter se és declarat per lo re-
verent senyor canceller junctis tribus aulis a 4 de
maig pròxim passat contra dit excel·lentíssim
senyor Duch de Ozuna y altres officials sobre
dit fet, condemnant-los a restituhir los reals de
vuyt y plata obrada de què·s féu aprenció en dita
galera ab los danys y interessos, com més llarga-
ment se conté en dita real declaració, que ha-
vent vostra mercè entrevingut com a jutge as-
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sumpt a la conclussió de dita causa de la capita-
nia general en dits procehiments, à contrafet a
la dita constitució 7 y axí matex a la constitució
«Poch valdria» 11ª, títol «De observar consti-
tucions», que prohibeix semblants cosas; y en-
cara que per vostra mercè se pretenga haver-se
fet revocació de dits procehiments offerint pa-
gar la part que li tocaria pagar per rahó de dita
contrafacció, havent pagat lo que havia rebut de
dits reals de vuyt y plata obrada, emperò ab la
dita oferta y verbal revocació, a més que no és
feta segons lo stil de la casaa, no·s compleix al
que disposa dita constitució «Poch valdria» 11ª
perquè en ella se hordena y mana que lo official
que contrafà a constitucions de Catalunya à y
deu, no sols revocar los procehiments, sinó en-
cara també reintegrar y restituir las cosas en lo
pristino estat, pagant la quantitat principal ab
los danys y interesos ocasionats per rahó de la
dita contrafacció, y axí bé que no sia reintegrada
la matèria y restituï //149/6v // da en son primer
estat, no se à complert a dita constitució ni la re-
cusació és effectiva, com se conté en aquella, y
axí és vist haver-se declarat y decidit en la sobre-
dita declaració puix que en ella principalment se
conté la condemnació de haver-se de restituir la
cosa rebuda juntament ab los danys y interessos,
ita ut res salva sit Hipolito Gallo et aliis interese
habentibus; per ço, lo síndich del General de
Catalunya a vostra mercè requereix e interpel·la
ab esta segona per observança de ditas constitu-
cions effectivament revoque la dita aprenció y
demés procehiments sobredits reintegrant la
cosa en lo estat primitiu y fent lo demés que té
obligació conforme les generals constitucions
de Catalunya, altrament protesta contra de vos-
tra mercè de las penes imposadas contra los vio-
ladors de aquellas y de tot lo lícit y permès non
solum permisso venun et aliis omni meliori modo.
Requirens notarium. Don Francesch de Pons,
cancellarius.

149 A
/7r

Memorialb dels subjectas que los deputats y oÿ-
dors de comptes del General del principat de
Cathalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de guarda ordinària de la
bolla de la ciutat de Gerona y sa col·lecta per
mort de Pere Roca, pasamaner, són los se-
güents: Antoni Amalrich, mestre sabater; Benet
Ferrer, calsater; Francisco Pasqual, carder; tots
de la ciutat de Gerona. Dattus en Barcelona als
5 de juliol 1672.

149 Molta il·lustre senyor. A dona Mariàngela de 
/8r Alamany y de Bellpuig importa tenir còpia de

un vot que féu misser Sunyer, assessor de la
casa, ab los consulens applicats en lo trienni de
1681 acerca de concórrer Pere de Cassador,
aleshores detingut en las càrcers reals, que·s en
lo dietari de dit trienni, y certificatòria de com
concorregué de altre vot que·s féu per un asses-
sor en lo trienni de 1653 que·s en lo dit dietari
de dit trienni, foli 167, los vots de un assessor y
dos consulens y de altre assessor y consulens en
lo dietari de 1614, foli 237 at 240; altre vot de
assessors deliberat del trienni 1665 entra foli
307 et 308 y de una nominació de Devuytena
acerca de diversitat de vot o sentir en lo trienni
1659 que·s en lo dietari de dit trienni foli 158,
161, 165 at 166. Per tant y altrament, supplica
dita dona Mariàngela sia de son servey manar o
ordenar al secretari de vostra senyoria ho a qui
toca que entregue dita còpia o còpias offerint
satisfer y pagar lo que vist sia, que a més de acte
de justícia, o rebrà a mercè de vostra senyoria.
Altissimus, et cetera. Puig.

«Oblata XIIII julii MDCLXXII in consistorio, et cete-
ra. Et domini deputatis inervenientibus dominis
auditoribus computorum commiserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis Cathalonia qui
super supplicatis rela // 149/8v // tionem faciant
in scriptis. Joannes Argila, scriva majoris Genera-
lis Cathalonia. Recepta dicto die et anno.»

Vist lo intervingut en la present suplicació, atte-
nent que als 19 de juny pròxim passat se trobà
un vot sobre o acerca si tenen obligació los se-
nyors deputats de donar còpies dels vots que·s
troben en lo arxiu de la present casa, continuat
en lo corrent dietari fet y firmat per los assessors
y advocat fiscal y consulents aplicats, declarant
que no tenen obligació los senyors deputats de
manar donar còpia dels vots que·s troban en la
present casa per las rahons en dit vot entengu-
des, per ço, los assessors y advocat fiscal infras-
crits són del mateix vot en conforme en aquell
se conté. Montserrat, assessor. Campderròs, ad-
vocat fiscal del general. Arenys, assessor.

150 A. 3ª Caldaró.
/1r

Noverintb universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo septuagessimo se-
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cundo, die vero decima octava mensis julii eius-
dem anni intitulata presente et ad hec vocato at-
que requisito me Joanne Argila, cive honorato
Barcinone, secretario et scriba majore Generalis
principatus Cathalonia, infrascripto, et presenti-
bus etiam Domenico Scoda, studente, et Joanne
Roig, agricola loci Sancti Baudilii de Lupricato,
pro testibus ad ista vocatis especialiter et asump-
tis, magnificus Petrus Cardona, utriusque juris
doctor Barcinone populatus, tanquam deserviens
offitium sindici dicti Generalis Cathalonia subr-
rogatus in locum et per absentiam nobilis Mi-
chaelis de Masdovellas et Vilafranca, constitutus
personaliter coram et ante presentiam magnifici
Michaelis Caldaro, utriusque juris et Regie Au-
dientie presentis principatus Cathalonia docto-
ris, personaliter reperti intus domos sue solute ha-
bitationis que site sunt in presente civitate
Barcinone, juxta platea Sancti Jacobi, qui dicto
nomine eidem magnifico Michaeli Caldero illis
quibus decet reverentia et honore obtulit et pre-
sentavit et seu per me, dictum Joannem Argila,
scribam majorem predictum et infrascriptum,
obtullere et presentari petiit et requisivit quan-
dam in scriptis papirei requisitionis sedulam the-
noris sequentis: «Molt bé sap vostra mercè, mag-
nífich senyor Miquel Calderó, et cetera.»
Inseratur. Quaquidem papirei requisitionis se-
dula, sichut predicitur, oblata et presentata illico
dictus magnificus Michael Caldero verbo respon-
dendo dixit: «quod illam habebat sibi pro lecta et
quod retinebat sibi terminum juris ad respon-
dendum.» De quibus ita per actis et gestis atque
secutis illico dictus magnificus Petrus Cardona
dicto nomine petiit et requisivit confici, fieri et
tradi unum et plura publicum seu publica consi-
milia instrumenta per me dictum et infrascrip-
tum Joannem Argila, scribam majorem predic-
tum. Que fuerunt acta Barcinone sub anno, die,
mense et loco predictis, presente me, dicto et in-
frascripto Joanne Argila, et presentibus etiam
testibus predictis ad premissa vocatis spesialiter et
asumptis pro ut superius continetur.

150 Molt bé sab vostra mercè, magnífich senyor Cal-
/2r deró, en quiscun dret y de la Real Audiència

doctor y cavaller acessor que fou de la capitania
general, y advocat fiscal de dit tribunal general,
com de part del excel·lentíssim senyor duch de
Ozuna, alesores virrey y capità general del pre-
sent Principat, als 9 de agost de 1668 féu apren-
ció ab altres officials de la capitania general en
nom de dit tribunal de una quantitat de reals de
vuyt y plata obrada que·s trobà dins una galera
patrona de la república de Gènova, capità de
ella Hipólito Gallo, que·s trobava en lo moll o
platja de la present ciutat y dita plata y reals de
vuyt à inventariat y asistí en dit nom en la proce-
cució de la causa y votà en la sentència difinitiva
que vostra proferí lo magnífich Pere de Ami-
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gant, altre dels acessors que alesores era de dita
capitania, als 21 de agost 1668, lo que encontra
ab la constitució 7, títol «De offici de alcaits» y
altres aplicables, usos y estils del present Princi-
pat per estar disposat en ella que los capitans de
guerra axí generals com particulars no usen ni
usar pugan de jurisdició alguna sinó en quant
de dret y per generals constitucions los és
permès, y com no·s permet usar de jurisdició al-
guna ab los que no són estipendiats a contem-
plació de la guerra que sa magestat, que Déu
guarde, conformormiter se és declarat per lo re-
verent senyor canceller junctis tribus aulis a 4 de
maig pròxim passat contra dit excel·lentíssim
senyor Duch de Ozuna y altres officials sobre
dit fet, condemnant-los a restituhir los reals de
vuyt y plata obrada de què·s féu aprenció en dita
galera ab los danys y interessos, com més llarga-
ment se conté en dita real declaració, que ha-
vent vostra mercè entrevingut com a assessor y
advocat fiscal de dita capitania en dits procehi-
ments, à contrafet a la dita constitució 7 y axí
matex a la constitució «Poch valdria» 11ª, títol
«De observar constitucions», que prohibeix
semblants cosas; que si bé en dita declaració fou
declarat que contra vostra mercè no procehia lo
judici de contrafacció, fou perquè les requestas
que se li donaren a vostra mercè no foren totes
personals, y encara que per vostra mercè se pre-
tenga haver-se fet revocació de dits procehi-
ments offerint pagar la part que li tocaria pagar
per rahó de dita contrafacció, havent pagat lo
que havia rebut de dits reals de vuyt y plata
obrada, emperò ab la dita oferta y verbal revoca-
ció, a més que no és feta segons lo stil de la ca-
saa, no·s compleix al que disposa dita constitu-
ció «Poch valdria» 11ª perquè en ella se
hordena y mana que lo official que contrafà a
constitucions de Catalunya à y deu, no sols re-
vocar los procehiments, sinó encara també rein-
tegrar y restituir las cosas en lo pristino estat,
pagant la quantitat principal ab los danys y inte-
resos ocasionats per rahó de la dita contrafacció,
// 150/2v // y axí bé que no sia reintegrada la
matèria y restituïda en son pristino estat, no se à
complert a dita constitució ni la recusació és ef-
fectiva, com se conté en aquella, y axí és vist ha-
ver-se declarat y decidit en la sobredita declara-
ció puix que en ella principalment se conté la
condemnació de haver-se de restituir la cosa re-
buda juntament ab los danys y interessos, ita ut
res salva sit Hipolito Gallo et aliis interese haben-
tibus; per ço, lo síndich del General de Catalu-
nya a vostra mercè requereix e interpel·la ab esta
tercera per observança de ditas constitucions ef-
fectivament revoque la dita aprenció y demés
procehiments sobredits reintegrant la cosa en lo
estat primitiu y fent lo demés que té obligació
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conforme les generals constitucions de Cata-
lunya, altrament protesta contra de vostra
mercè de las penes imposadas contra los viola-
dors de aquellas y de tot lo lícit y permès non so-
lum permisso verum et aliis omni meliori modo.
Requirens notarium. Don Franceschus de Pons,
cancellarius.

150 B. Amigant3ª.
/3r

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo septuagessimo se-
cundo, die vero decima octava mensis julii eius-
dem anni intitulata presente et ad hec vocato
atque requisito me Joanne Argila, cive honorato
Barcinone, secretario et scriba majore Generalis
principatus Cathalonia, infrascripto, et presenti-
bus etiam Domenico Scoda, studente, et Joanne
Roig, agricola loci Sancti Baudilii de Lupricato,
pro testibus ad ista vocatis especialiter et asumptis,
magnificus Petrus Cardona, utriusque juris doc-
tor, Barcinone populatus, tanquam deserviens of-
fitium sindici dicti Generalis Cathalonia subrro-
gatus in locum et per absentiam nobilis Michaelis
de Masdovellas et Vilafranca, constitutus persona-
liter coram et ante presentiam magnifici Michae-
lis Caldaro, utriusque juris et Regie Audiente
presentis principatus Cathalonia doctoris, perso-
naliter reperti intus domos sue solute habitationis
que site sunt in presente civitate Barcinone, juxta
platea Sancti Jacobi, qui dicto nomine eidem
magnifico Michaeli Caldero illis quibus decet re-
verentia et honore obtulit et presentavit et seu per
me, dictum Joannem Argila, scribam majorem,
predictum et infrascriptum, obtullere et presenta-
ri petiit et requisivit quandam in scriptis papirei
requisitionis sedulam thenoris sequentis: «Molt bé
sap vostra mercè, magnífich senyor Miquel Cal-
deró, et cetera.» Inseratur. Quaquidem papirei
requisitionis sedula, sichut predicitur, oblata et
presentata illico dictus magnificus Michael Cal-
dero verbo respondendo dixit: «quod illam habebat
sibi pro lecta et quod retinebat sibi terminum juris
ad respondendum.» De quibus ita per actis et ges-
tis atque secutis illico dictus magnificus Petrus
Cardona dicto nomine petiit et requisivit confici,
fieri et tradi unum et plura publicum seu publica
consimilia instrumenta per me, dictum et infras-
criptum Joannem Argila, scribam majorem pre-
dictum. Que fuerunt acta Barcinone sub anno,
die, mense et loco predictis, presente me, dicto et in-
frascripto Joanne Argila, et presentibus etiam tes-
tibus predictis ad premissa vocatis spesialiter et
asumptis pro ut superius continetur.

150 Molt bé sap vostra mercè, magnífich senyor 
/4r Pere de Amigant, en quiscun dret y de la Real

Audiència doctor, assessor que fou de la capita-
nia general, com de part del excel·lentíssim se-
nyor duch de Ozuna, aleshores virrey y capità
general del present Principat, als 9 de agost de
1668 féu aprenció ab altres officials de la capita-
nia general en nom de dit tribunal de una quan-
titat de reals de vuyt y plata obrada que·s trobà
dins una galera patrona de la república de Gè-
nova, capità de ella Hipólito Gallo, que·s troba-
va en lo moll o platja de la present ciutat y dita
plata y reals de vuyt à inventariat y asistí en dit
nom en la procecució de la causa que vostra
mercè fou relator que·s votà en la sentència difi-
nitiva per vostra mercè preferida en dit nom,
aleshores de acessor de dita capitania, als 21 de
agost 1668, lo que encontra ab la constitució 7,
títol «De offici de alcaits» y altres aplicables,
usos y estils del present Principat per estar dis-
posat en ella que los capitans de guerra, axí ge-
nerals com particulars, no usen ni usar pugan de
jurisdició alguna sinó en quant de dret y per ge-
nerals constitucions los és permès, y com no·s
permet usar de jurisdició alguna ab los que no
són estipendiats a contemplació de la guerra
que sa magestat, que Déu guarde, conformor-
miter se és declarat per lo reverent senyor can-
celler junctis tribus aulis a 4 de maig pròxim
passat contra dit excel·lentíssim senyor Duch de
Ozuna y altres officials sobre dit fet, condem-
nant-los a restituhir los reals de vuyt y plata
obrada de que·s féu aprenció en dita galera ab
los danys y interessos, com més llargament se
conte en dita real declaració, que havent vostra
senyoria entrevingut com a acessor y relator de
dita causa de la capitania general en dits pro-
cehiments, à contrafet a la dita constitució 7 y
axí matex a la constitució «Poch valdria» 11ª,
títol «De observar constitucions», que prohi-
beix semblants cosas; que si bé en dita declara-
ció fou declarat que contra vostra mercè no
procehia lo judici de contrafacció, fou perquè
les requestas que se li donaren a vostra mercè no
foren habilitadas, y encara que per vostra mercè
se pretenga haver-se fet renunciació de dits pro-
cehiments offerint pagar la part que li tocaria
pagar per rahó de dita contrafacció, havent pa-
gat lo que havia rebut de dits reals de vuyt y pla-
ta obrada, emperò ab la dita oferta y verbal re-
vocació, a més que no és feta segons lo stil de la
casaa, no·s compleix al que disposa dita consti-
tució «Poch valdria» 11ª perquè en ella se hor-
dena y mana que lo official que contrafà a cons-
titucions de Catalunya à y deu, no sols revocar
los procehiments, sinó encara també reintegrar
y restituir las cosas en lo pristino estat, pagant la
quantitat principal ab los danys y interesos oca-
sionats per rahó de la dita contra //150/4v // fac-
ció, y axí bé que no sia reintegrada la matèria y
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restituïda en son pristino estat, no se à complert
a dita constitució ni la recusació és effectiva,
com se conté en aquella, y axí és vist haver-se
declarat y decidit en la sobredita declaració,
puix que en ella principalment se conté la con-
demnació de haver-se de restituir la cosa rebuda
juntament ab los danys y interessos ocasionats,
ita ut res salva sit Hipolito Gallo et aliis interese
habentibus; per ço, lo síndich del General de
Catalunya a vostra mercè requereix e interpel·la
ab esta tercera per observança de ditas constitu-
cions effectivament revoque la dita aprenció y
demés procehiments sobredits reintegrant la
cosa en lo estat primitiu y fent lo demés que té
obligació conforme les generals constitucions
de Catalunya, altrament protesta contra de vos-
tra mercè de las penes imposadas contra los vio-
ladors de aquellas y de tot lo lícit y permès non
solum permisso verum et aliis omni meliori modo.
Requirens notarium, et cetera. Don Franciscus
de Pons, cancellarius.

150 C. Sabater 3ª.
/5r

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo secundo, die vero
decima octava mensis iulii eiusdem anni intitu-
lata presente et ad hec vocato atque requisito me
Joanne Argila, cive honorato Barcinone, secreta-
rio et scriba majore Generalis presentis principa-
tus Cathalonia, infrascripto, et presentibus etiam
Bartholomeo Bover, utriusque juris doctori Bar-
cinone residente, et Jacobo Blasi, studente, pro tes-
tibus ad ista vocatis especialiter et asumptis, mag-
nificus Petrus Cardona, utriusque juris doctor,
Barcinone populatus, tanquam deserviens offi-
tium sindici dicti Generalis Cathalonia subrro-
gatus in locum et propter absentiam nobilis Mi-
chalis de Masdovellas et Vilafranca, constitutus
personaliter coram et ante presentiam magnifici
Vinsentii Sabater y Gleu, utriusque juris et Regie
Consilii Bajulie Generalis presentis principatus
Cathalonia doctoris, personaliter reperti intus
domos suae habitationis que site sunt in presente
civitate Barchinonae, in vico talis, qui dicto no-
mine eidem de Sabater illis quibus decet reveren-
tia et honore obtulit et presentavit et seu per me,
dictum Joannem Argila, scribam majorem, pre-
dictum et infrascriptum, obtullere et presentari
petiit et requisivit quandam in scriptis papirei
requisitionis sedulam thenoris sequentis: «Molt
bé sap vostra mercè, magnífich senyor Vicens
Sabater y Gleu, et cetera.» Inseratur. Quaqui-
dem papirei requisitionis sedula, sichut predici-
tur, oblata et presentata illico dictus magnificus
Vincentius Sabater y Gleu verbo respondendo di-
xit: «quod illam habebat sibi pro lecta et quod re-
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tinebat sibi testimonium juris ad responden-
dum.» De quibus ita per actis et gestis atque secu-
tis illico dictus magnificus Petrus Cardona dicto
nomine petiit et requisivit confici, fieri et tradi
unum et plura publicum seu publica consimilia
instrumenta per me, dictum et infrascriptum Jo-
annem Argila, scribam majorem predictum.
Que fuerunt acta Barcinone sub anno die, mense
et loco predictis, presente me, dicto et infracripto
Joanne Argila, et presentibus etiam testibus pre-
dictis ad premissa vocatis spesialiter et asumptis
pro ut superius continetur.

150 3. Molta bé sab vostra mercè, magnífich senyor 
/6r Vicens Sabater y Gleu, en quiscun dret y del

Real Consell en la Ballia General doctor, com
de part del excel·lentíssim senyor duch de Ozu-
na, aleshores virrey y capità general del present
principat, als 9 de agost de 1668 féu aprenció
ab altres officials de la capitania general en nom
de dit tribunal de una quantitat de reals de vuyt
y plata obrada que·s trobà dins una galera pa-
trona de la república de Gènova, capità de ella
Hipólito Gallo, que·s trobava en lo moll o plat-
ja de la present ciutat y dita plata y reals de vuyt
à inventariat y asistí en dit nom en la procecució
de la causa que vostra mercè intervingué com a
jutge assumpt en la conclusió de dita causa de la
capitania general que·s votà en la sentència defi-
nitiva que profferí lo magnífich Pere de Ami-
gant, altre dels acessors que alesores era de dita
capitania, als 21 de agost 1668, lo que encontra
ab la constitució 7, títo «De offici de alcaits» y
altres aplicables, usos y estils del present Princi-
pat per estar disposat en ella que los capitans de
guerra, axí generals com particulars, no usen ni
usar pugan de jurisdició alguna sinó en quant
de dret y per generals constitucions los és
permès, y com no·s permet usar de jurisdició al-
guna ab los que no són estipendiats a contem-
plació de la guerra que sa magestat, que Déu
guarde, conformormiter se és declarat per lo re-
verent senyor canceller junctis tribus aulis a 4 de
maig pròxim passat contra dit excel·lentíssim
senyor Duch de Ozuna y altres officials sobre
dit fet, condemnant-los a restituhir los reals de
vuyt y plata obrada de què·s féu aprenció en dita
galera ab los danys y interessos, com més llarga-
ment se conté en dita real declaració, que ha-
vent vostra mercè entrevingut com a jutge as-
sumpt a la conclussió de dita causa de la
capitania general en dits procehiments, à con-
trafet a la dita constitució 7 y axí matex a la
constitució «Poch valdria» 11ª, títol «De ob-
servar constitucions», que prohibeix semblants
cosas; y encara que per vostra mercè se pretenga
haver-se fet revocació de dits procehiments of-
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ferint pagar la part que li tocaria pagar per rahó
de dita contrafacció, havent pagat lo que havia
rebut de dits reals de vuyt y plata obrada, em-
però ab la dita oferta y verbal revocació, a més
que no és feta segons lo stil de la casaa, no·s
compleix al que disposa dita constitució «Poch
valdria» 11ª perquè en ella se hordena y mana
que lo official que contrafà a constitucions de
Catalunya à y deu, no sols revocar los procehi-
ments, sinó encara també reintegrar y restituir
las cosas en lo pristino estat, pagant la quantitat
principal ab los danys y interesos ocasi // 150/6v
//onats per rahó de la dita contrafacció, y axí bé
que no sia reintegrada la matèria y restituïda en
son pristino estat, no se à complert a dita consti-
tució ni la recusació és effectiva, com se conté
en aquella, y axí és vist haver-se declarat y deci-
dit en la sobredita declaració puix que en ella
principalment se conté la condemnació de ha-
ver-se de restituir la cosa rebuda juntament ab
los danys y interessos, ita ut res salva sit Hipolito
Gallo et aliis interese habentibus; per ço, lo sín-
dich del General de Catalunya a vostra mercè
requereix e interpel·la ab esta tercera per obser-
vança de ditas constitucions effectivament revo-
que la dita aprenció y demés procehiments so-
bredits reintegrant la cosa en lo estat primitiu y
fent lo demés que té obligació conforme les ge-
nerals constitucions de Catalunya, altrament
protesta contra de vostra mercè de las penes im-
posadas contra los violadors de aquellas y de tot
lo lícit y permès non solum permisso verum et
aliis omni meliori modo. Requirens notarium, et
cetera. Don Franciscus de Pons, cancellarius.

150 b A Diec vigesima septima mensis aprilis, anno 
/6r a nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexa-

gesimo quinto, Barcinone.

Ego Joannes Carreras, domicellus, Barcinone do-
miciliatus, obtinens et possidens offitium coadju-
toris rationalis et seu comprobationis intratarum
et exhibitarum jurium Generalis Cathalonia,
gratis et cetera, constituo et ordino procuratores
meos certos et cetera, ita quod, et cetera, vos illus-
trem et admodum reverendum Petrum Carre-
ras, archidiaconum et canonicum sedis Ilerden-
sis, magnificos Petrum Martinem Carreras,
domicellum Barcinone domiciliatum, filios meos,
Hugonem de Sant Juan, etiam domicellum Bar-
cinone domiciliatum, domnas Theresiam Mora
et Navarro, uxorem magnifici Francisci Mora et
de Marimon, civem honoratum Barcinone, et Si-

binam Claramunt et Pedrolo, viduam relictam
magnifici Balthasaris de Claramunt, domicelli
Barcinone domiciliati, licet absentes, et cetera, et
quemlibet vestrorum in solidum ad pro me et no-
mine meo dictum meum offitium coadjutoris
predicti rationalis et seu comprovatoris intrata-
rum et exhibitarum jurium Generalis Cathalo-
nie quod habeo et possideo cum omnibus juribus et
pertinentiis illius universis in manibus et posse
dominorum deputatorum seu auditorum compu-
torum dicti Generalis Cathalonia seu eorum con-
cistorii in favorem persone vobis benevise seu per
vos et quemlibet vestrum dictis dominis deputatis
et auditoribus computorum seu eorum concistorio
ita approbat notarius infrascriptus manu sua
presentande seu nominande resignandum, re-
nunciandum et cedendum et dictas resignatio-
nem, renunciationem et cessionem recepi et ad-
miti petendum, suplicandum et obtinendum ita
et taliter quod ille in cuius favorem dictum
meum offitium per vos seu quem //150/6v // libet
vestrum resignatum, renunciatum et cessum fue-
rit de eodem offitio juribusque et pertinentiis
illius universis valide provideantur et provideri
mandetur juris plenitudine et effectu protestan-
dum quodque si opus fuerit requirendum et mo-
vendum et protestatis et requisitis et munitis ex
adverso respondendum, replicandum, triplican-
dum et ultra et de ac pro predictis omnibus et sin-
gulis instrumenta quecumque necessaria et opor-
tuna ac vobis benevisa faciendum seu fieri
faciendum, instandum et requirendum, et de-
mum, et cetera. Promito habere ratum, et cetera,
et non revocare, et cetera.

Testis sunt Joannes Campinya, exercens offitium
furneris, civis, et Sagismundus Ros, scriptor Bar-
cinone.

Praemissis fidem facio ego Josephus Fontana,
apostolica et regia auctoritatibus notarius publi-
cus Barcinone, hac mea scribens manu.

152 B.
/4r

Diea vigessima mensis julii anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo
secundo, Barchinone.

Magnifici domini Michael Caldero, miles, regia
audiencia terciaque aula doctor, Petrus de Ami-
gant, domicellus, utriusque iuris doctor et iudex
regia curia, et Vincencius Sabater, utriusque iu-
ris doctor et assessor baiulia Generalis presentis
principatus Cathalonia, gratis, et cetera, consti-
tuerunt et ordinariunt procuratorem suum et
utriusque eorum insolidum certum, et cetera,
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ita quod, et cetera, Sagismundum Mitjavila, no-
tarium et causidicum civem Barcinona, presen-
tem, ad videlicet pro dictis dominis constituenti-
bus et illorum nomine et cuiuslibet eorum
insolidum ducendum, tractandum, procuran-
dum, prosequendum, et finiendum fineque debi-
to terminandum, omnas et quascumque littes
causas, questiones et controversias, tam activas
quam passivas, principales et appellatorias, et
tam motas quam movendas, qua sunt foreque et
esse sperantur inter dictos dominos constituentes
et eorum quemlibet agens vel deffendens, ex una,
et quasvis universitates, comunitates, corpora, co-
llegia et singulares personas agens vel deffendens,
ex altera partibus, quibusvis racionibus sive cau-
sis et pro his et eorum pretextu, et cetera, coram
quibusvis dominis officialibus, tam ecclesiastis
quam secularibus, et presertim coram admodum
illustribus dominis deputatibus Generalis Catha-
lonia et aliis personis, quibus opus sit et spectet et
in illorum consistoriis auri et audienciis com-
parendum, interessemdum illisque et cuilibet
illorum, et presertim dictis admodum illustribus
dominis deputatis //152/4v //Generalis Cathalo-
nia supplicaciones quascumque, tam verbis quam
in scriptis, actusque et scripturas, tam publicas
quam privatas, presentandum et notificandum
seu presentari et notificari faciendum et inde
quarumqum que presentacionum et alia necessa-
ria et opportuna instrumenta faciendum seu fie-
ri faciendum, instandum et requirendum et fiat
cum solito et assunto causarum facultatibus ex-
pressis exponendi, quacumque clama sive retro-
clama, et cetera, execuciones quascumque instan-
di, et cetera, de calumpnia jurandi, et cetera, et
cauciones quascumque, tam juratorias quam fi-
deiussorias, prestandi, et cetera. Et non posse susb-
tituendis, et cetera, et demum et cetera, promise-
runt judicio sisti, et cetera, et habere rattum, et
cetera, et non revocare, et cetera, sub eorum et
cuius libet et eorum insolidum bonorum obliga-
cione, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Pro-
culus Vilar et Dominicus Escuder, literatum pro-
fesores, Barcinona habitatores.

De premissis licet aliena manu scriptis fidem fa-
cio ego, Balthasar Oriol y Marcer, sacra, cesarea
et regie magestatis mandati scriba, aiusdem auc-
toritate notarius publicus, Barchinona populati,
hec proprio scribens calamo sig+num.

156 A.
/1r

Loa duch de Sessa y de Bahena, compte mar-
quès de Tàbara, loctinent y capità general.

1550

Nobles, amats y fahels de la real magestat los di-
putats y oÿdors de comptes de la casa de la Dip-
putació del General de Cathalunya en Barcelo-
na residints. La reyna, nostre senyora, que Déu
guarde, és estada servida enviar-nos un real
orde, firmat de sa real mà y despatxat en deguda
forma de Cancellaria del Suppremo Consell de
Aragó, que és del thenor següent: «La reyna go-
vernadora. Illustre duque de Sessa y de Bahena,
primo, mi lugarteniente y capitán general. Hasse
recibido con vuestra carta de 30 de abril la propo-
sición que los dipputados y oydores de quentas del
General desse Principado y condados os dieron
para los lugares vaccantes en las bolsas de dippu-
tados y oydores de los tres estamentos hasta el día
treinta y uno de mayo de este presente. Y haviendo
discurrido por los méritos de cada uno de los que
proponen y considerado lo que dellos se os offrece y
los demás que proponéys y otros de quien tengo sa-
tisfacción para concurrir a estos oficios, usando
de la facultad que el rey, mi señor, que haya glo-
ria, se reservió quando concedió a la Dipputación
sus privilegios y constituciones y en la insacula-
ción general que hizo en conformidad de dicha
reserva en 31 de enero del año 1654, de poder
nombrar las personas que le pareciesse, assí de las
propuestas por los dipputados y oydores como de
qualesquier otras que vien visto le fuesse, he resuel-
to nombrar para dichos lugares vaccantes hasta el
día referido a las siguientes:

Dipputados ecclesiásticos.

Para el lugar de dipputado ecclesiástico religioso,
que vaca por muerte de fray don Pablo de Áger, a
fray don Galcerán de Vilallonga, del hábito de
San Juan.

Para otro lugar de dipputado ecclesiástico reli-
gioso, que vacca por muerte de fray Jayme Cli-
ment, abad que fue de San Salvador de Breda, a
fray don Juan de Bru y Canta, sacristán mayor
de Ripoll.

Dipputados militares.

Para el lugar de dipputado militar noble de la
veguería de Villafranca de Panadés, que vacca
por haver mudado de estado don Antonio Grosso,
a don Carlos de Lupián.

Para otro lugar de dipputado militar de la ve-
guería de Barcelona, que vacca por muerte de
micer Francisco de Meca, a micer Ignacio Meca y
Vilalba.

Para otro lugar de dipputado militar de la ve-
guería de Girona, que vacca por muerte de micer
Francisco Torres, a micer Francisco de Sayol.
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Para otro lugar de dipputado militar de la ve-
guería de Balaguer, que vacca por muerte de mi-
cer Juan de Vega, a micer Miguel Torres.

Para otro lugar de diputado militar de la vegue-
ría de Girona, que vacca por muerte de micer Do-
mingo de Negrell y Orri, a micer Gregorio Oliver
de Botaller, insaculado ya en oidor militar.

Para otro lugar de diputado militar de la vegue-
ría de Tarragona, que vacca por muerte de micer
Miguel de Monredón, a micer Balthasar Sanz,
insaculado ya en oydor militar.

Oydores ecclesiasticos.

Para el lugar de oydor ecclesiástico del cavildo de
Barcelona, que vacca por muerte del doctor Jay-
me Gualves, a don Luis de Josa, deán y canónigo
de dicha iglesia.

Oydores militares.

Para el lugar de oydor militar de la veguería de
Cervera, que //s.n.r // vacca por muerte de micer
Pedro Fivaller, a micer Alexo de Fluviá.

Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Urgel, que vacca por muerte de micer Francis-
co Camps, a micer Luis Bru y Canta.

Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Cervera, que vacca por assumpsión de micer
Gregorio Oliver de Botaller, de oydor a dipputa-
do, a micer Pedro de Miravall.

Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Manresa, que vacca por asumpción de micer
Balthasar Sanz, de oydor a diputado, a micer Ge-
rónimo García.

Oydores reales.

Para un lugar de oydor real de la veguería de
Barcelona, que vacca por haver mudado de esta-
do, de real a militar, micer Bonaventura Tris-
tany, a mestre Francisco Fontana.

Para otro lugar de oydor real de la veguería de
Lérida, que vacca por haver mudado de estado,
de real a militar, micer Anton de Vilaplana, a
micer Pedro Juan Jener, ciudadano honrado.

Para otro lugar de oydor real de la veguería de
Gerona, que vacca por hallarse insaculado a dip-
putado micer Lorenzo Puig, antes insaculado en
oydor, a micer Joseph Güell, ciudadano honrado.

Para otro lugar de oydor real de la veguería de
Tortosa, que vacca por muerte de micer Augustín

Durán, mercader, a micer Francisco Vidiella,
mercader.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad //s.n.v // que concurran y sean insacula-
dos respectivamente en los lugares vaccantes de di-
chas bolsas, en que sean nombrados en la forma y
manera que lo están los demás insaculados en ellas,
pero que sólo tengan drecho a estarlo mientras yo no
se lo prohibiere, sin que por quedar aora insacula-
dos puedan allegar ni pretender drecho de posses-
sión ni otro alguno para estar en dichas bolsas, no
siendo mi voluntad, reservándome, como me reser-
vo, la facultad de excluyrlos y desinsicularlos con
causa o sin ella como mejor me pareciere, por ser esto
conforme a la reserva que su magestad se hizo de lo
tocante a estas insaculaciones en la concesión que
hizo de las constituciones y privilegios al Principa-
do. Y en esta conformidad libraréys este nombra-
miento a los dipputados y oidores de quentas, para
que insaculen y pongan en las bolsas de dichos offi-
cios a las personas arriba nombradas, guardando
en ello la forma acostumbrada en semejantes casos.
Dada en Madrid a V de julio, MDCLXXII. Yo, la
reyna. Vidit don Melchior de Navarra, vicecance-
llarius. Vidit don Petrus Villacampa, regens. Vi-
dit Exea, regens. Vidit don Michael de Çalba. Vi-
dit Fernandez ab Heredia, regens. Vidit Marchio
de Castelnovo. Vidit, don Josephus de Boxados, re-
gens. Vidit, don Ludovicus Matheu, regens. Don
Didacus de Sada, secretarius. Insaculación para
los lugares vaccantes en las bolsas de dipputados y
oydores de quentas del General de la Dipputación
de Cathaluña hasta el día 31 de mayo de este año
1672. Va consulta.» Per tant vos diem y manam
que poseu en exequució tot lo contengut en la
present real orde de sa magestat per convenir axí a
son real servey y per ser esta sa real voluntat y nos-
tra. Dat en Barcelona als XX de juliol de MDCLXXII.

El duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Señor don Francisco de Pons, cancellarius.
Don Antonius de Riart.

In Curia Locumtenencia VII, foleo CCLVI.

Su excelencia manda a los dipputados y oydores de
quentas de la casa de la Dipputación del General
de Cathaluña que pongan en execución la orden
de su magestad aquí expressada.

156 B.
/2r

Loa duch de Sessa y de Bahena, compte mar-
quès de Tàbara, loctinent y capità general.
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Nobles, amats y fahels de la real magestat los di-
putats y oÿdors de comptes de la casa de la Dip-
putació del General de Cathalunya en Barcelo-
na residints. La reyna, nostre senyora, que Déu
guarde, és estada servida enviar-nos un real
orde, firmat de sa real mà y despatxat en deguda
forma de Cancellaria del Suppremo Consell de
Aragó, que és del thenor següent: «La reyna go-
vernadora. Illustre duque de Sessa y de Bahena,
primo, mi lugarteniente y capitán general. Con
vuestra carta de 30 de abril se ha recibido la pro-
posición que los dipputados y oÿdores de quentas
del General desse Principado y condados os han
dado para los lugares vaccantes en las bolsas de los
officios del General y casa de la Dipputación has-
ta el día 31 de mayo de este año, los quales corren
por insaculación. Y discurrido por los méritos de
cada uno de los que proponen y lo que dellos se os
offrece y también de otros que han concurrido, y
usando de la facultad que el rey, mi señor, que
haya gloria, se reservió en la concesión que les hizo
de sus privilegios y constituciones y de la forma en
que han de correr estas insaculaciones, y lo dis-
puesto en 23 de enero de 1654 y 27 de agosto de
1655 de poder nombrar las personas que le pare-
ciesse para estar insaculadas en dichas bolsas, assí
de las propuestas por dichos dipputados y oidores
de quentas como de otras las que le pareciesse con-
currir, he resuelto nombrar para los lugares vac-
cantes en las bolsas de dichos officios a las personas
que se siguen:

Bolsa de assessor.

Para el lugar de assessor eclesiástico, que vacca
por muerte del doctor Joseph Ximenes y Monrre-
dón, al doctor Francisco Ferrer y Umbert, canó-
nigo de Gerona.

Para el lugar de assessor real que vacca por haver
passado del estamento real al militar el doctor
Alexos Tristany, al doctor micer Martín Figuero-
la.

156 Bolsa de exactor.
/2v

Para el lugar de la bolsa de exactor, que vacca por
muerte de micer Francisco Gallart, a micer Lá-
zaro Tallarn, al presente dipputado real.

Bolsa de regente las quentas.

Para un lugar eclesiástico que vacca en esta bolsa,
por muerte de fray don Pablo de Áger, a don Jo-
seph de Camporrells, al presente dipputado eccle-
siástico.

Bolsa de receptor de la bolla.

Para el lugar que vacca en esta bolsa por muerte
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de fray don Pablo de Áger, a fray Francisco Xam-
mar, de la orden de San Benito.

Para otro lugar que vacca en dicha bolsa por
muerte de fray Jayme Climent, a don Joseph de
Camporrells, al presente dipputado ecclesiástico.

Para otro lugar militar, que vacca en dicha bolsa
por muerte de micer Francisco Torres, a micer Fe-
lippe Ignacio Alegre.

Bolsa de dador de los plomos.

Para el lugar militar que vacca en esta bolsa por
muerte de micer Domingo Negrell y de Orri, a
micer Francisco de Vilallonga, al presente dipu-
tado militar.

Bolsa de síndico.

Para el lugar real que vacca en esta visita, por
muerte del doctor en medicina Juan Maresch, a
micer Gaspar Sabater.

Para otro lugar que vacca en dicha bolsa, por ha-
ver passado del estado real al militar el doctor
Joan Carbonell, a micer Joseph Thomás, al pre-
sente oydor real.

Bolsa de procurador fiscal de la visita.

Para una lugar de militar, que vacca en esta bol-
sa por muerte de micer Domingo Negrell y Orri,
//s.n.r // a micer Balthazar Sanz.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados res-
pectivamente en los lugares vaccantes de dichas
bolsas, en que sean nombrados en la forma y ma-
nera que lo están las demás insaculados en ellas y
como está declarado y dispuesto por el rey, mi se-
ñor, que haya gloria, en la insaculación que hizo
destos officios y otros desta calidad en 27 de agosto
de 1655. Y sólo tengan drecho de estar insacula-
dos en dichas bolsas mientras yo no se lo prohibiere,
sin que por quedar aora insaculados en ellas pue-
dan allegar ni pretender drecho de possessión ni
otro alguno para estarlo, no siendo mi voluntad,
reservándome, como me reservo la facultad de ex-
cluyrlos o desinsicularlos, con causa o sin ella,
como mejor me pareciere, por ser esto conforme a
la reserva que su magestad se hizo de lo tocante a
estos oficios en la concesión de dichas constitucio-
nes y privilegios a esse Principado y condados, en
cuya conformidad libraréys este nombramiento y
insaculación a los dipputados y oidores de quen-
tas y tendréis la mano en la execución de lo arriba
dispuesto como el rey, mi señor, que haya gloria, lo
ordenó en la insaculación que hizo destos oficios
en 27 de agosto de 1655. Dado en Madrid a V de
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julio, MDCLXXII. Yo, la reyna. Vidit don Melchior
de Navarra, vicecancellarius. Vidit don Petrus
Villacampa, regens. Vidit Exea, regens. Vidit
don Michael de Çalba. Vidit Fernandez ab Here-
dia, regens. Vidit Marchio de Castelnovo. Vidit,
don Josephus de Boxados, regens. Vidit, don Ludo-
vicus Matheu, regens. Don Didacus de Sada, se-
cretarius. Insaculación de los lugares vaccantes
hasta 31 de mayo de este año en las bolsas de los of-
ficios de la casa de la Dipputación.» Per tant vos
diem y manam que poseu en exequució tot lo
contengut en //s.n.v // lo precalendat aquí inser-
tat real orde de sa magestat si y conforme en ell
està expressat, per convenir axí a son real servei
y per ser esta sa determinada real voluntat y nos-
tra. Dat en Barcelona als XX de juliol de MDCLX-
XII.

El duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Señor don Francisco de Pons, cancellarius.
Don Antonius de Riart.

In Curia Locumtenencia VII, foleo CCLX.

Su excelencia manda a los dipputados y oydores de
quentas de la casa de la Dipputación del General
de Cathaluña que pongan en execución la orden
de su magestad aquí expressada.

157 1.
/1r

Loa duch de Sessa y de Bahena, compte mar-
quès de Tàbara, loctinent y capità general.

Venerables nobles, amats y fahels de la real ma-
gestat los insaculadors qui de present vos tro-
bau junts en la casa de la Dipputació de la pre-
sent ciutat de Barcelona del General de
Cathalunya per la insaculació pròxim fahedora.
Don Gregori Oliver de Boteller nos ha repre-
sentat que en un loch de diputat militar de la
vegueria de Gerona, que vacca per mort de
mossèn Domingo de Negrell y Orri, ve nome-
nat per sa magestat, dient en dit lloch vaccant,
a mossèn Gregorio Oliver de Boteller. Y que
per dit respecte, essent noble, féu reparo de in-
sacular-lo en lo dit lloch. Però per quant és es-
tada la intenció de sa magestat que reste insa-
culat en lo lloch predit y en manera alguna no
deu ésser frustrada, per tant, vos diem y ma-
nam que no obstant sie noble, lo insaculeu per
esta vegada com a mossèn, en la qual dispen-
sam y derogam en quant menester sie. Volem
emperò se observen en lo demés tots los requi-
sits necessaris observar acostumats en sem-

blants casos. Dat en Barcelona als XXVI de juliol
de MDCLXXII.

El duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Francisco de Pons, cancellarius. Don
Antonius de Reart.

In Curia Locumtenencia VII, foleo CCLXVI.

Su excelencia manda a los insiculadores de la
casa de la Dipputación del General de Cathalu-
ña que pongan en execución la orden de vuestra
excelencia aquí expressada.

157 2.
/2r

Loa duch de Sessa y de Bahena, compte mar-
quès de Tàbara, loctinent y capità general.

Venerables nobles, amats y fahels de la real ma-
gestat los insaculadors qui de present vos tro-
bau junts en la casa de la Dipputació de la pre-
sent ciutat de Barcelona del General de
Cathalunya per la insaculació pròxim fahedora.
Balthasar Sans nos ha representat que, havent-
lo sa magestat nomenat en un lloch de diputat
militar que vacca per mort de mossèn Miquel de
Montrrodon, està escrit en dita nominació ser
dit lloch vaccant de la vegueria de Tarragona, y
com lo lloch de dit Miquel de Monrodon fos de
la vegueria de Tàrrega y no de la de Tarregona.
De què se infereix clarament la equivocació se
ha tinguda en escríurer la paraula Tarragona,
havent de dir Tàrrega, per ço vos diem y manam
que, corregint dita equivocació, insaculeu al dit
mossèn Balthasar Sans en lo lloch en què ve
anomenat per mort de mossèn Miquel de Mon-
rodon, lo qual ha de dir és per la vegueria de
Tàrraga y no per la de Tarragona, per ésser esta-
da esta la intenció de sa magestat y sa real vo-
luntat y nostra. Dat en Barcelona als XXVII de ju-
liol de MDCLXXII.

El duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Francisco de Pons, cancellarius. Don
Antonius de Reart.

In Curia Locumtenencia VII, foleo CCLXVIII.

Su excelencia manda a los insiculadores de la
casa de la Dipputación del General de Cathalu-
ña que pongan en execución la orden de vuestra
excelencia aquí expressada.

1553

[ 1672 ]

a. decret intercalat entre els folis 156v i 157r del trienni
1671-1674.

a. decret intercalat entre els folis 156v i 157r del trienni
1671-1674.



157 3.
/3r

Loa duch de Sessa y de Bahena, compte mar-
quès de Tàbara, loctinent y capità general.

Venerables nobles, amats y fahels de la real ma-
gestat los insaculadors qui de present vos tro-
bau junts en la casa de la Dipputació de la pre-
sent ciutat de Barcelona del General de
Cathalunya per la insaculació pròxim fahedora.
Don Pedro de Miravall nos ha representat que
en un loch de oÿdor militar de la vegueria de
Cervera, que vacca per assumpció de mossèn
Gregori Oliver de Boteller, de oÿdor a dipputat,
ve nomenat per sa magestat, dient en dit lloch
vaccant a mossèn Pedro de Miravall. Y que per
dit respecte, essent noble, féu reparo de insacu-
lar-lo en lo dit lloch. Però per quant és estada la
intenció de sa magestat que reste insaculat en lo
lloch predit y en manera alguna no deu ésser
frustrada, per tant vos diem y manam que no
obstant sie noble lo insaculeu per esta vegada
com a mossèn, en la qual dispensam y derogam
en quant menester sie. Volem emperò se obser-
ven en lo demés tots los requisits necessaris ob-
servar acostumats en semblants casos. Dat en
Barcelona als XXVII de juliol de MDCLXXII.

El duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Francisco de Pons, cancellarius. Don
Antonius de Reart.

In Curia Locumtenencia VII, foleo CCLXVII.

Su excelencia manda a los insiculadores de la
casa de la Dipputación del General de Cathalu-
ña que pongan en execución la orden de vuestra
excelencia aquí expressada.

157 4.
/4r

Lob duch de Sessa y de Bahena, compte mar-
quès de Tàbara, loctinent y capità general.

Venerables nobles, amats y fahels de la real ma-
gestat los insaculadors qui de present vos tro-
bau junts en la casa de la Dipputació de la pre-
sent ciutat de Barcelona del General de
Cathalunya per la insaculació pròxim fahedora.
Don Aleix de Fluvià nos ha representat que en
un loch de oÿdor militar de la vegueria de Cer-
vera, que vacca per mort de mossèn Pedro Fiva-
ller, ve nomenat per sa magestat, dient en dit
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lloch vaccant, a mossèn Alex de Fluvià. Y que
per dit respecte, essent noble, féu reparo de in-
sacular-lo en lo dit lloch. Però per quant és esta-
da la intenció de sa magestat que reste insaculat
en lo lloch predit y en manera alguna no deu és-
ser frustrada, per tant, vos diem y manam que
no obstant sie noble lo insaculeu per esta vega-
da com a mossèn, en la qual dispensam y dero-
gam en quant menester sie. Volem, emperò, se
observen en lo demés tots los requisits necessa-
ris observar acostumats en semblants casos. Dat
en Barcelona als XXVII de juliol de MDCLXXII.

El duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Francisco de Pons, cancellarius. Don
Antonius de Reart.

In Curia Locumtenencia VII, foleo CCLXVI.

Su excelencia manda a los insiculadores de la
casa de la Dipputación del General de Cathalu-
ña que pongan en execución la orden de vuestra
excelencia aquí expressada.

157 5.
/5r

Loa duch de Sessa y de Bahena, compte mar-
quès de Tàbara, loctinent y capità general.

Venerables nobles, amats y fahels de la real ma-
gestat los insaculadors qui de present vos tro-
bau junts en la casa de la Dipputació de la pre-
sent ciutat de Barcelona del General de
Cathalunya per la insaculació pròxim fahedora.
Don Lluís Bru y Canta nos ha representat que
en un loch de oÿdor militar de la vegueria de
Urgell, que vacca per mort de mossèn Francisco
Camps, ve nomenat per sa magestat dient en dit
lloch vaccant a mossèn Lluís Bru y Canta. Y que
per dit respecte, essent noble, féu reparo de in-
sacular-lo en lo dit lloch. Però per quant és esta-
da la intenció de sa magestat que reste insaculat
en lo lloch predit y en manera alguna no deu és-
ser frustrada, per tant, vos diem y manam que
no obstant sie noble lo insaculeu per esta vega-
da com a mossèn, en la qual dispensam y dero-
gam en quant menester sie. Volem, emperò, se
observen en lo demés tots los requisits necessa-
ris observar acostumats en semblants casos. Dat
en Barcelona als XXVII de juliol de MDCLXXII.

El duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Francisco de Pons, cancellarius. Don
Antonius de Reart.
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In Curia Locumtenencia VII, foleo CCLXVII.

Su excelencia manda a los insiculadores de la
casa de la Dipputación del General de Cathalu-
ña que pongan en execución la orden de vuestra
excelencia aquí expressada.

157 6.
/6r

Loa duch de Sessa y de Bahena, compte mar-
quès de Tàbara, loctinent y capità general.

Venerables nobles, amats y fahels de la real
magestat los insaculadors qui de present vos
trobau junts en la casa de la Dipputació de la
present ciutat de Barcelona del General de Ca-
thalunya per la insaculació pròxim fahedora.
Lo doctor en medicina Ramon Fontana nos
ha representat que, havent-lo anomenat sa ma-
gestat, que Déu guarde, en un lloch de oÿdor
real de la vegueria de Barcelona, que vacca per
per haver mudat de estat, de real a militar,
mossèn Bonaventura Tristany, està escrit per
equivocació en dit lloch dient a mestre Francis-
co Fontana. Y com sie estada la intenció de sa
magestat insacular al dit Ramon Fontana, per
ço vos diem y manam que corregint dita equi-
vocació posant en lloch sobredit, attès axí pro-
ceheix de la real voluntat de sa magestat y nos-
tra. Dat en Barcelona als XXVII de juliol de
MDCLXXII.

El duque de Sessa y Baena, conde marqués de Tá-
bara. Don Francisco de Pons, cancellarius. Don
Antonius de Reart.

In Curia Locumtenencia VII, foleo CCLXV.

Su excelencia manda a los insiculadores de la
casa de la Dipputación del General de Cathalu-
ña que pongan en execución la orden de vuestra
excelencia aquí expressada.

158 Dieb vigessima quarta mensis junii, anno a Na-
/27r tivitate Domini millessimo sexcentessimo septua-

gessimo secundo, Barchinone.

Magnifici domini Michael Caldero, miles, regia
audiencia terciaque aula, doctor Petrus de Ami-
gant, domicellus, utriusque iuris doctor et iudex
regia curia, et Vincencius Sabater, eciam utrius-

que iuris doctor et assessor baiulia Generalis pre-
sentis principatus Cathalonia, gratis, et cetera,
constituerunt et ordinariunt procuratorem
suum et utriusque eorum insolidum certum, et
cetera, itaquod, et cetera, Petrum Vilaseca, nota-
rium et causidicum civem Barcinona, presen-
tem, ad videlicet pro dictis dominis constituenti-
bus et illorum nomine et cuiuslibet eorum
insolidum deucendum, tractandum, procuran-
dum, prosequendum et finiendum fineque debito
terminandum omnas et quascumque littes cau-
sas, questiones et controversias, tam activas quam
passivas, principales et appellatorias, et tam mo-
tas quam movendas, qua sunt foreque et esse spe-
rantur inter dictos dominos constituentes et eo-
rum quemlibet agens vel deffendens, ex una, et
quasvis universitates, comunitates, corpora, colle-
gia, et singulares personas agens vel deffendens,
ex altera partibus, quibusvis racionibus sive cau-
sis et pro his et eorum pretextu, et cetera, coram
quibusvis dominis officialibus, tam ecclesiastis
quam secularibus, et presertim coram admodum
illustribus dominis deputatis Generalis Cathalo-
nia et aliis personis, quibus opus sit et spectet et in
illorum consistoriis curris et audienciis compa-
rendum, interessendum illisque et cuilibet illo-
rum et presertim dictis admodum illustribus
dominis deputatis Generalis Cathalonia suppli-
caciones quascumque, tam verbis quam in scrip-
tis, actusque et scripturas, tam publicas quam
privatas, presentandum et notificandum seu
presentari et notificari faciendum et inde qua-
rumcumque // 157/27v // presentacionum et alia
necessaria et opportuna instrumenta faciendum
seu fieri faciendum, instandum et requirendum,
et fiat cum solito et assueto litium et causarum
facultatibus expressis exponendi quacumque cla-
ma sive retroclama, et cetera, execuciones quas-
cumque instandi, et cetera, de calumpnia juran-
di, et cetera, et cauciones quascumque tam
juratorias quam fideiussorias prestandi, et cete-
ra. Et cum posse susbtituendi, et cetera, et de-
mum, et cetera, promiserunt judicio sisti, et cete-
ra, et habere rattum, et cetera, et non revocare,
et cetera, sub eorum et cuiuslibet eorum insoli-
dum bonorum obligacione, et cetera. Actum, et
cetera.

Testes sunt Franciscus Stalella, utriusque iuris
doctor, civis Barchinone, et Proculus Vilar, sacra
theologia profesor, Barchinona habitator.

In quorum fidem ego Balthasar Oriol y Marcer,
sacra, cesarea et regie magestatis manndati scri-
ba aiusque auctoritate notarius publicus, Barchi-
nona populatus, hic me subscribo et meum quo
utor appono sig+num.
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184 A.
/1r

Molta il·lustre senyor. Ramon Cerveró y Mar-
garida Cerveró, cònjuges revenedors de la pre-
sent ciutat de Barcelona, diuen y representan a
vostra senyoria que en estos dias passats, anant-
se’n del moll de la present ciutat a la vila de Pa-
lamós las galeras de Nàpols, que de present se
troban en dit moll per ser tornadas de dita vila o
fort de Palamós, se’n aportaren un fill seu de
dits cònjuges, de edat de alguns 13 anys, únic,
havent-lo entrat en dita galera ab enganys com
en molts de altres ha succehit. Y encara que fins
ara estant ab fe y certa sciència de què ditas ga-
leras havian de tornar y que tornant, suplicarian
a vostra senyoria per la llibertat de son únic fill,
emperò, a la que són estadas tornadas ditas ga-
leras, anant a ellas per a véurer son fill, han sa-
but no era en ellos, per haver-lo dexat junt ab
altres en dita vila de Palamós, havent-los enco-
manats en dita vila a alguna gent de guerra ab
pensaments que tornant-se’n a Nàpols de passa-
da los pendrian, obviant ab assò lo que vostra
senyoria instàs la llibertat dels dits, com de al-
tres ha instada y alcansada. Per ço, los dits còn-
juges, donant a vostra senyoria notícia del dit y
de sa afflicció, suplican que com a pares y pro-
tectors del present Principat y de las cosas que
en ell se fan contra las constitucions d’ell sian
medis per lo modo y manera aparexerà de con-
veniènsia que lo dit son fill sia restituhit a sa
prístina llibertat, llevant als dits suplicants tanta
afflicció y pena en què estan que a més és de jus-
tícia dits ho tindran a particular mercè de la mà
de vostra senyoria. Officio, et cetera. Altissimus,
et cetera. Cardona.

184 B.
/2r

Excel·lentíssimb senyor.

Los diputats y oïdors de comptes del present
principat de Cathalunya diuen y representan a
vostra excel·lència com en los dies passats,
quant se partiren del moll de la present ciutat las
galeras de Nàpols per la vila de Palamós, se’n
aportaren violentment a Ramon Cerveró, fill
únich dels cònjuges Cerverons, revenedors de la
present ciutat, de edat de 13 anys. Havent tor-
nat ditas galeras en lo dit moll, los dits Cerve-
rons, pares de dit Ramon, han sabut com havian
ditas galeras deixat aquell en dita vila de Pala-
mós ab alguna gent de guerra. Per lo que han
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acudit a est consistori per los remeys acostu-
mats. Y com en semblants casos de violència, o
encara que fos voluntari, per rahó de la menor
edat, que·s de 13 anys, no sent bastant per dis-
posar de si contra la voluntat dels pares, hage
stil·lat la casa entre altres remeys acudir a vostra
excel·lència, per tant, los dits diputats, per medi
de son síndich, representan a vostra excel·lència
lo dit fet y juntament supplican extrajudicial-
ment sia servit manar donar los ordes necessaris
per a què dit Ramon Cerveró sia restituït en mà
y poder de sos pares, que·u rebran a singular fa-
vor de la mà de vostra excel·lència.

185 A.
/1r

Señoraa.

El embaxador de principado de Cathaluña, pos-
trado a los reales pies de vuestra magestad, dice
que hallándose la Generalidad debitora a sus
acrehedores censalistas en passado nuevecientos
mil escudos por las pensiones atrassadas de sus
censales, a más de las que cada año iban corrien-
do, desçeando dar forma a pagar en quanto se
fuesse possible y aliviarse de la carga tan grande
en que se hallaba, para poder mejor acudir a sus
obligaciones, sirbiendo en las ocasiones que se pu-
diessen offreçer de invasión de enemigos y otras de
mayor sentido de vuestra magestad en el año pas-
sado de 1670, ha concordia con los dichos sus acre-
hedores censalistas. Y en el capítulo 8 de la dicha
concordia, por quanto estaba dispuesto que los di-
chos acrehedores censalistas, assí los que la firma-
sen como los que no, y assí de la propiedad como de
las penciones de sus censales, no pudiessen instar
execuciones contra la dicha Generalidad ni otras
personas deudoras por raçón de dichos censales con
motibo que el General no pagava las dichas pen-
ciones, offrecieron pedir al lugarteniente de vues-
tra magestad en el dicho Principado mandasse no
se admitiessen dichas execuciones. Y después, aun-
que la concordia fuesse executada, por mayor se-
guridad y firmesa, offrecieron también suplicar a
vuestra magestad fuesse servida mandar lo mis-
mo, como con efecto el dicho lugarteniente de
vuestra magestad a los 8 de agosto, 1670, puso su
decreto, como vuestra magestad //185/1v // podía
mandar ver en el mismo auto de concordia que se
pone en la real mano de vuestra magestad. Supli-
ca a vuestra magestad sea serbida deponer su real
decreto en la dicha concordia, como en ella se con-
tiene, que resiviría merced de la poderosa mano
de vuestra magestad.
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185 B.
/2r

Señoraa.

El embaxador del principado de Cataluña, pos-
trado a los reales pies de vuestra magestad, dice
quel consejo de veinte de la Lonja del mar de la
ciudad de Barcelona en días passados dio un me-
morial al consistorio de los deputados del dicho
Principado representando las relaciones y excessos
que los ministros y officiales del tribunal de la ca-
pitanía general cometían contra las generales
constituciones del líbero comercio de aquella pro-
bincia, particularmente los asesores del dicho tri-
bunal, pues en las causas de comisos de contra-
bandos que an de sentenciar tienen interés, pues
la tercia parte de las cosas que declaran ser comis-
sadas se aplican a los dichos açessores, de manera
que bienen a ser jueçes en causa propia, contra
toda disposición de derecho y utilidad pública,
como vuestra magestad podrá mandar ber en el
dicho memorial que se pone en la real mano de
vuestra magestad. Y como el dicho tribunal de la
capitanía general baia de cada día dilatándose y
extendiendo su jurisdicción más de aquello que
permiten las generales constituciones, y por consi-
guiente disminuéndose el comercio con la dicha
ciudad de Barcelona y demás partes del dicho
principado de Cathaluña, en muy grande deser-
bicio de vuestra magestad y perjuicio del dicho
Principado, // 185/2v // suplica extrajudicial-
mente a vuestra magestad sea de su real servicio
consolar al principado de Cataluña librándole
de las molestias que los assessores dél por ningún
caso puedan ser jueçes y parte, teniendo interés en
las causas que declaran, y la jurisdicción del di-
cho tribunal sea muy limitada y no tan absoluta
como sesprimente y dize el memorial del consejo de
los veinte de la Lonja del mar de la ciudad de
Barcelona, que lo recivirá a singular gracia y
merced de la poderosa mano de vuestra merced.

185 C.
/3r

Ab los amados y fieles nuestros los concelleres de la
nuestra ciudad de Barcelona.

El rey.

Amados y fieles nuestros. He visto el papel que dís-
teis al marqués de Olías y Mortara, mi lugarti-

niente y capitán general en esse Principado y con-
dados, en que referís los exemplares en que desde el
año de mil seyscientos y diezyséis havéys dispensado
en la prohibición de visitar en forma de ciudad a
algunos personados que han passado o llegado a
ella, con occasión de lo que ahora se ha echo con
don Luys Ponçe de León, que passó con mi emba-
jada a Roma. Y ha parecido que no os toca hazer
graduaciones y diferencias entre mis ministros,
pues esto solamente deve depender de mi real arbi-
trio, con que para todo ha parecido lo más conve-
niente el dar yo la ley que ha de observarse en estos
casos, que es en la forma siguiente:

Que el visitar toda la ciudad con sus séys conselle-
res vestidos de sus ropas y con las mazas y insignias
de su representación sólo se ha de reservar, como lo
reservo, a mi real persona y a las demás personas
reales y a mis lugartenientes generales en esse
Principado y condados. Que en cuanto a los de-
más, se continuen estas visitas aziéndose solamen-
te por dos conselleres, como iban antes, y seha a to-
dos los presidentes // 185/3v // de los tribunales
immediatos a mi real persona, a grandes, conseje-
ros de estado, virreyes de Nápoles, Scicilia, Cerde-
ña, Aragón y Valencia, governadores de Flandes
y Milán y embaxadores de Roma, Alamaña y
Francia, que son las dignidades y puestos de pri-
mer grado de mi monarchía en esta conformi-
dad. Es mi voluntad y os encaro y mando lo execu-
téys de aquí adelante, como lo entenderéys
también del marqués de Mortara, per cuia mano
recibiréys esta. Dada en Madrid a XXVII de de-
ziembre MDCLVIIII. Yo, el rey.

Vidit don Christofurus Crespi, vicecancellarius.
Vidit Comes de Bibres, regens. Vidit Comes de
Albatera. Vidit don Petrus Villacampa, regens.
Vidit don Jordius de Castella. Vidit Marta, re-
gens. Vidit Marchio. Don Didacii de Sada, secre-
tarius.

Copia huiusmodi licet calamo alieno scripta ex-
tracta fecit a suo proprio originalis recondito in
scrivania maiori, domus concilii presentis civita-
tis Barchinone, per me, Petrus Trellas, notarius,
scriba maiorem et secretarius domus et consilii
presentis civitatis Barchinone, manu propria
subscribentem.

186 A.
/1r

Haviendoa hecho quantas diligencias se han podi-
do para que se restituyese a Ramón Cerberó, que
en nombre de vuestra señoría me representó su
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síndico le havían llevado violetamente las galeras
de Nápoles, a respondido el theniente general de
ellas, don Beltrán de Gualba, lo que vuestra seño-
ría entenderá por el papel adjunto. Y no sólo e ha-
blado al theniente general sobre esta materia,
pero luego que llegó el marqués del Viso le pedí
que mandase hazer también muy exacta aberi-
guazión, como se a hecho. Y no se a hallado rastro
alguno de este muchacho, que lo e sentido mucho
por lo mucho que deseo quede vuestra señoría
siempre // 186/1v // con toda satisfacción en
quanto se tocare. Guarde Dios a vuestra señoría
los años que puede. Palazio, a 17 de agosto. Du-
que de Sessa y Baena, conde marqués de Tábara.

186 B.
/2r

Remitoa a vuestra merced el memorial y podrá
dezir vuestra merced a su excelencia que se han
hecho quantas diligenzias son ymaginables y que
se acostumbra hazer en las galeras, habiendo he-
cho ver los libros de los oficios y los pie de lista de los
capitanes. Y no se halla tal mozo. Y me han ase-
gurado que ha más de ocho días que han visto en-
trar en estas //186/2v // galeras un pariente suyo
sin que haya podido encontrar con él, que es
quanto puede vuestra merced ynsinuar a su exce-
lencia y se ha obrado en este particular. Guarde
Dios a vuestra merced muchos años. Barcelona,
17 de agosto, 1672. Señor, de vuestra merced que
vuestras manos besa, don Bertrán de Guevara.

186 C.
/3r

Moltb il·lustre senyor.

Lo racional de la present casa presenta una sú-
plica a vostra senyoria, als 8 del mes de juliol
proppassat, contenint en effecte que vostra se-
nyoria se servís manar al escrivà major de la pre-
sent casa que dit escrivà major entregàs certifi-
catòria a dit racional de las fermansas que són
estades de diputats y oÿdors que ho foren en los
trienis en la súplica per dit racional a vostra se-
nyoria presentada contenguts. E com per ocasió
de formar-se actualment lo procés de la firma
del dupte que a instància del síndich del Gene-
ral se ha de presentar al excel·lentíssim llochti-
nent general contra alguns que foren oficials de
la capitania general, y axí mateix de molts dies a
esta part incessantment se estigan fent diferents
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certificatòrias y còpias per a remètrer al embaxa-
dor que vostra senyoria té en Madrid, y per dit
respecte, sent lo curs ordinari dels negocis, esti-
ga lo escrivà major y demés oficials seus ocupats
sens intermissió alguna, per ço, perquè dit es-
crivà major en algun temps no puga ser culpat
de morós, dóna la present per resposta, offerint
que en donar-ly lloch los negocis que més pres-
san en lo punt donarà certificatòria a dit racio-
nal de las fermanças que demana dels llibres que
trobarà en lo archiu o altrament en què estigan
continuadas ditas fermanças, suplicant a vostra
senyoria sie de son servey manar ser continuada
la present resposta en lo llibre de dietari perquè
en tot temps aparega de las diligèncias de dit es-
crivà major. Officio, et cetera. Altissimus, et cete-
ra. Cardona.

187 A.
/1r

Egoa, Petrus Rossello, notarius publicus et scriba
officii deputacionis localis Gerunde, infrascrip-
tus, gratis, et cetera, circa et cetera. Constituo et
cetera, procuratorem meum certum, et cetera.
Ita et cetera, vos, magnificum Franciscum Mon-
taner y Peres, utriusque iuris doctor, civem hono-
ratum Barchinone, absentem, ad videlicet pro me
et nomine meo coram admodum illustribus do-
minis deputatis et auditoribus computorum Ge-
nerali presentis Cathalonie principatus et aliis
personis quibus spectet et eorum altero, comparen-
dum et assistendum ibidemque quia aliis prepe-
ditus negociis circa exercitum dicti oficii depu-
tacionis localis Gerunde, ut par est vaccare, non
valeo // 187/1v // in manu suarum dominacio-
num, renunciandum et dimittendum dictum of-
ficium scribe deputacionis localis Gerunde et eius
collecte, renunciacionemque huiusmodi recipi et
admiti petendum, supicandum et obtinendum,
committens vobis voces et vices meas largo modo
eciam cum posse substituendi et destituendi, et ce-
tera. Et demum, et cetera. Promito habere ra-
tum, et cetera. Actum Gerunde, die tercia au-
gusti millessimo sexcentessimo septuagessimo
secundo.

Testes dominus Narcisus Martorell, electum in
notarium publicum, et Cristophorus Arbell, scrip-
tor Gerunde.

In quorum premissorum fidem ego Petrus Rose-
llo, notarius publicus Gerunde, regia auctoritate
substitutus ab herede don Joannis Carriera et de
Gurb, quondam, publico civitatis baiulis et //
s.n.r // viccarie Gerunde suarumque pertinencia-
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rum notario, hic me subscribo et meum solitum
appono sig+num.

s.n.r Certificha y fas fe jo, lo baix firmat, com tinch
vistos y mirats los llibres de Vàlues de mon ofici
y no trobo en ells que Pere Roselló, notari pú-
blic de Gerona y scrivà de la Diputació local de
dita ciutat y col·lecta, dega quantitat alguna lo
die present al General. En fe del què fas la pre-
sent en Barcelona, als XXV de agost, MDCLXXII.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.

188 Señorab.
/1r

El embaxador del principado de Cathaluña, pos-
trado a los reales pies de vuestra magestad, dice
que en el dicho Principado se hallan algunos offi-
ciales reales trienales que exercen sus officios fini-
do el tempo prefigido por generales constituciones,
como son Jaime Llisach, veguer de la ciudad de
Manresa, que ha más de diez años que exerce el
dicho officio sin dexar la vara, Joseph Angelet,
sotveguer de la ciudad de Vich, el doctor Gaspar
Peres, assessor de la dicha ciudad de Vich, Jaime
Guitart, veguer de la ciudad de Gerona, y don
Joseph de Barenguer, veguer de la ciutat de Bala-
guer, que todos a más de diez años continuos que
exercen los dichos sus officios, contra las constitu-
ciones primera y segunda, título «Que officis
triennals no sien constinuats», etcétera. Y abien-
do los deputados del dicho principado de Catha-
luña representado al lugarteniente de vuestra
magestad a los 13 de septiembre y 9 de octubre del
presente año todo lo sobredicho y el perjuicio que se
seguía en la continuación de los dichos oficios con
nuebo privilegio, sino en virtud del primero que se
les consedió, continuando el exercicio de sus offi-
cios hasta nuebo successor, y que esto era lícito por-
que las dichas constituciones 1 y 2 tienen inteli-
gencia del derecho común, que dispone que el
official ordinario puede continuar el exercicio de
su officio hasta que benga el nuevo sucessor, y que
esto estaba observado en el dicho principado de
Cathaluña, pero aunque es berdad, señora, que
los dichos officiales trienales continuan sus oficios
finido el tiempo, pueden hasta que venga el nuebo
sucessor a exercer, no emperó tiene lugar la conti-
nuación por largo tiempo, como es séis, ocho o diez
años más, porque esto conduce // 188/1v // perpe-
tuidad y es contra la mente de las dichas constitu-
ciones y del derecho común, quanto y más que en-

cuentra con la constitución 7, título «De officis
de jutjes de taula», versículo «E semblantment»,
ibi: «No·s remogan de officis» etcétera, en la
qual se dispone: «Que lo señor rey remoga dels
officis tots y sengles officials que purgan taula
de tres en tres anys en la cort general, y si no la·y
anada que lo mudament o remossió de officials
no sie elongat anys de dits tres anys en tres anys,
en las carnestoltas de quaresma, per Nós se fas-
san axí com demunt és contengut». De que se si-
gue claramente que las constituciones de Catha-
luña quieren y disponen que los officiales
temporales no puedan continuar sus officios tan
largo tiempo como es séis, ocho o diez años, antes
bien se halla dispuesto en la dicha constitución 7
lo contrario, prefigiendo tiempo como es las car-
nestolendas, por haçer la nueva citación de remo-
ción de los dichos officiales, nombrando otros y
mandando expressamente que no se dilate más la
dicha remoción y nominación. Por todo lo que su-
plica extrajudicialmente a vuestra magestad sea
de su real servicio mandar remover los sobredichos
officiales de sus officios, nombrando otros en su lu-
gar, y a otros qualesquiera officiales reales tempo-
rales que se hallen en el principado de Cathaluña
que continuan en sus officios más del tiempo pre-
figido por las generales constituciones del dicho
Principado, que lo resivirá a gracia y merced
particular de vuestra magestad.

190 Laa exempció dels officials del General, y parti-
/1r cularment dels taulers, a més de què proceheix

del dret comú, per quant los que estan occupats
en càrrechs que primariament miren lo bé pú-
blich no sien distrets per la molèstia y assistència
que demanan los alotjaments.

Vab signat de lletra A. Esta disposició universal
previngueren en particular los reys, nostres se-
nyors, havent fet merçè en Corts als diputats y
sos officials de què ninguna persona pogués tur-
bar la exacció de las Generalitats, com se llitx en
un dels capítols de la Cort que celebrà lo senyor
rey don Pere en la ciutat de Lleyda lo any mil
tres-cents sexanta-quatra y se troba continuat
en lo llibre dels Vuit Senyals, foli setse, del qual
capítol y del costum antecedent, com apar de la
carta que los diputats escrigueren lo any 1367 al
sereníssim primogènit.

Vac signat de lletra B. Ab la qual li digueran que
los cullidors del General no·s feian anar a la con-
vocació de host perquè no serien entre tant que
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los drets del General llevàs, se trau que los offi-
cials del General són estats libros de tot embaràs
que pogués fer-se a la líbera exacció del dret de
la Generalitat y administració de sos càrrechs.

Vaa signat de lletra C. En esta conformitat, en
lo any 1413, volent lo governador de Rosselló e
altres officials // 190/1v // reals obligar als offi-
cials del General que acudissen a la convocació
que aleshores se feia en virtut del usatge Prin-
ceps Namque, tunc diputats scrigueren a dit go-
vernador y officials reals que com los officials
del General heran franchs e exemps de tota host
vehinal, real et de Princeps namque, y tots altres
càrrechs y servituts comunes, axí per capítol e li-
bertat al dit General per acte de Cort atorgat
com per longa usansa e costum antiguada de
llonch temps a ensà practicada, observada y no
contradita, que per ço cessassen en forçar o des-
trényer als dits officials en acudir a dita convoca-
ció. Las quals lletras foren patents que en altres
tribunals se diuhen en forma pública y en los 
reals en forma de Cancellaria.

Vab signat de lletra D. Gosan los diputats y sos
officials de sa guarda real, per exequució de hor-
des dels reys, nostres senyors, y axí justifique lo
consistori segons los papers que se han pogut
trobar la exempció que supplica.

Vac signat de lletra E. Confirma tot lo sobredit
la observança de aquesta casa en donar letras pa-
tents a sos officials per dit respecte, conforme se
troban moderadament en los registres a cada
pas, una de las quals se envia treta de registre se-
gon, trienni 1632.

Vad signat de lletra F. Y avuy, inseguint la ob-
servança y styl del deputats, donan lletras pa-
tents impresas de officials del General, per lo
que, etcètera.

188 A.
/1r

Molte il·lustre senyor.

Rebí una de vostra senyoria de 11 del corrent
mes de agost ab altra inclusa per al doctor Ga-
briel Balasch, assessor de vostra senyoria, la qual
he donada en mans de dit doctor Balasch, de
què va acte juntament ab esta, segons vostra se-
nyoria és servit manar-me. Nostre Senyor guar-
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de a vostra senyoria, com desitjo. Seu de Urgell,
y agost als 25 de 1672. De vostra senyoria que
ses mans besa, Ermengol Cassany, diputat local
de la Seu de Urgell y sa col·lecta.

188 B.
/2r

Hea rebuda la carta que vostra senyoria me ha
feta mercè de 11 del corrent, ab la qual me
mane baja ha presidir lo offici de acessor. Per
quant en la visita passada se ha condemnada una
querela contra los diputats de dit trienni, per
haver donat surrogat al doctor Gomar de Lley-
da, responch que a bé que los capítols de Cort
disposen lo que vostra senyoria diu ab sa carta,
que los assessors del General no pugan estar au-
sents de la residència, no puch crèurer que ab
dita condempnació hagen derogat lo capitol de
Cort 22, del llibre dels Quatre Senyals, dispo-
sant que la coneguda del impediment y caussa
que·s pot admètrer surrogat si aha coneguda de
vostra senyoria y son àrbitre. A més, de què no
se entén estar ausent del offici aquell en nom
del qual és servit dit offici. Per ventura, al doc-
tor Gomar li donaren surrogat sens causa, però
jo tinch la que vostra senyoria sab de ma poca
salut y molts adxaques, y per remey de aquella
creia anar a pèndrer-les aigües minerals lo mes
vinent, per quant no poguí anar-hi la primavera
passada per les moltes aigües. Puis misser Areny
serveix millor del què jo serviria, suplico a vostra
senyoria me fasse favor de admétrer la causa y
continuar aquell per surrogat. Y per justificació
de dita causa enviaré fe autèntica dels // 188/2v
// metges com estich ab los achaques y poca sa-
lut ho mala enfermedat del què antes tenia cin-
fio. Me farà vostra senyoria està mercè per lo
comú y particular me manarà y regonexerà per
son súbdit y servidor. Déu a vostra senyoria
guarde y prospere ab bona fortuna. De la Seu
de Urgell y agost 22 de 1672. Servidor de vos-
tra senyoria que ses mans besa, doctor Gabriel
Balasch.

188 C.
/3r

Noverintb universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo septuagessimo se-
cundo, die vero vigessima prima mensis augusti
eiusdem anni intitulata, presente et in hiis vocato
atque rogato me, Petro Dalmau, auctoritatibus
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apostolica et regia notarius publicus civi civitati
Urgelli, infrascripto, et presentibus pro testibus
Gabrielle Jara et Antonio Garriga, civibus civi-
tatis Urgelli, ad hac vocatus et rogatus constitu-
tus personaliter existens magnificus et doctus Er-
mengaudus Cassany, notarius publicus, civi
civitatis Urgelli, ac deputatus civitatis et collecte
Urgelli, coram et ante presenciam magnifici do-
mini Gabrieli Balasch, accessoris domus deputa-
tionis principatus Catalonie, in janua domus
sua habitacionis seu in vico vulgo dicto «De Cap-
devila», presentis civitatis, personaliter reperti, et
existentis qui eidem obtulit et presentavit seu per
me, dictum et infrascriptum //188/3v // notarius
presentari, fecit petit, instavit et requisivit quan-
dam quam per manibus suis habebat epistolam
cum sigillo Deputacionis Catalonie impresso in-
serto dicte epistole et ficit tradita in eorum ma-
nibus per me, dictum et infrascriptum notarius,
et verbo respondendo, dixit que «Ja se la té per
presentada». De quibus omnibus et singulis sich
artis dictis gestis et sicutis dictus magnificis do-
minus deputatus publicum confui petiit et requi-
sivit instrumentum sibi tradi et liberavi qua fue-
runt. Acta gesta et secuta die, mense, anno et loco
quibus supra presentibus me, dicto et infrascripto
notario, et pro testibus eciam presentis ad ista vo-
catis et assumptis.

Sig+num Petri Dalmau, auctoritatibus apposto-
lica et regia notarius publicus, civis civitatis Ur-
gelli, qui in hiis una cum prenominatis testibus
presentis interfui et recepi scripti et clausi in fi-
dem, et cetera.

188 D.
/4r

Loa doctor Gabriel Balasch està perseverant ab
los matexos adxaques que tinch referits ab altra
relasió, los quals li inpidexen exercir lo acte del
studi. Y ara novament, per tenir la disposició
tant inveterada y abundar tans excremens en la
primera regió, còpia d’ells muntin al serebro y
diseminats per les pars dicades a la vista impede-
xen en part lo influxo de les facultats a dites, de
ont se segueix gran debilitat de vista, la qual
està patint de tal manera que no li és posible
exercitar-se en llegir ni escriure, fent-ne de dit
exersisi àbit. Altrament, dich que per causa de la
continua acsió de les pars iusòries se extraurà
major còpia de vapors a elles y impidiran no sols
omnímodo la vista, però com los sperits animals
no se podran ventilar detinguts, ademés de per-
turbar les espécies, que·s lo que fan ara, li causa-
ran obstrucció en los ventrells del servell y se

farà apoplèpchich, del què està molt ney, pues
es tant fàsil lo trànsit de vertiginós, lo que ja és a
dit affecte, lo qual té poques esperanses de cura-
sió o ningunes, de ont dich y fas fe que dit està
esenyat per los adxaques y perill de sa vida de re-
sidir per abituar-se en exercitar actes de estudi,
del què fas fe als 7 de setembre, 1672.

Doctor Olaguer Solans, assessor, y fas fe jo
Thomas Clavaria, per auctoritat //188/4v // real
notari públich de la vila de Oliana, bisbat de Ur-
gell, com als set del mes de setembre, mil sis-
cents setanta-y-dos, lo magnífich Olaguer
Blans, en medicina doctor, me à presentada a
mi, dit notari, la present scriptura, a fe y relació
fa dit doctor del magnífich Gabriel Balasch, en
quiscun dret doctor, per a què en aquell, com a
fe y sertificatòria, se’n té feta y firmada de mà
pròpria de dit doctor, tant en juÿ com hont
convinga, tinga y se atribuesca entera fe. Y en
dit, en fe de la qual relació y scriptura, per dit
doctor a mi, dit notari, feta, me sotascrit jo, dit
notari y ajusto mon acostumat sig+ne.

188 E.
/5r

Aba la present fas fe y relació verdadera jo, Pere
Dalmau, per auctoritats apostòlica y real notari
públic de la ciutat de Urgel, com lo dia present
y baix scrit, Barthomeu Contra, corredor pú-
blich de la ciutat de Urgell, que a instància del
magnífich Ermengol Cassany, diputat local de
la ciutat y col·lecta de la Seu de Urgell, à encan-
tat y fet a saber per los llochs públichs de la pre-
sent que qualsevol qui entengués a fer o fer fer
les obres contengudes en una taba en las casas
del General de la present ciutat que·y digues-
sen, qui a aquell que per menos ho faria ana-
quell ho lliurarian. La qual tabba és del tenor
següent: «Qualsevol que·y entenga en fer lo pi-
lar, paret y cantonada se ha de fer en la paret
mitgera de les cases del General de la present
ciutat, diga y qui dir-hi voldrà, que al qui per
menos ho faria anaquix se //188/5v // lliurava. E
sapian los mestres que entendran en fer esta
obra que ha de fer en la forma següent, ço és:
que han de fer un pilar mestre a hont ia n·i ha
un, y han de spallar lo qui y és finit, a tant se tro-
bo paret ferma. Y lo pilar nou que ha de fer ha
de ser des del seller de la çala gran fins a la taula-
da de cals y esquerda, lo qual ha de tenir la gui-
xa necessària, de tal manera que puga mantenir
los dos taulats de les dites cases. Ítem, an de
spallar la tàpia de dita paret mitgera fins a tant se
tropie paret ferma, y en lloch de dita tàpia se ha
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de fer paret de pedra y terra fins a la taulada.
Ítem, se ha de fer la cantonada de pedra y cals
des de la finestra de la casa gran fins a la taulada
de dites dos cases y spallar dita cantonada y mu-
dar un llistó de dita finestra. Ítem, sapien dits
mestres que an de tenir perficionada dita hobra
per tot lo més de octubre propvinent. Y final-
ment, an de cuydar de tot lo necessari per dites
obres. Y després de ser fetes an de ser regonegu-
des, per vèurer si és tan conforme deu heredar.
Y per major seguritat de aquelles han de donar
idònehes fermanses, etcètera.» Y encantada
com dit és //s.n.v // per lo spay de molts dies no
ha trobat persona alguna qui·y haje dit més
poch que ha fet Lleonart Cabanyes, mestre de
cases del lloch de Estamariu, lo qual digué que
per seixanta lliures ho faria. Y fetes tres cande-
les, a la última se li lliurà. Hi així matex fas fe
com lo mateix dia baixscrit dit Lleonart Caban-
yes ne ha firmat acte en mon poder de fer tot lo
contengut en dita tabba. Y por mayor tuició y
seguritat ne ha donat per fermanses a Jaume
Presach y a Joan Fornez, també mestres de cases
de dit lloch d’Estamariu. Y forens presents per
testimonis a dita relació y acte Marcelino Esclu-
sa, del lloch de Calvinyà, y Pere Millach y Pinell,
de la ciutat de Urgell, los quals relació y acte fe-
ren fets a vint-i-hui de agost, mil sis-cents setan-
ta-dos.

Et ut predictis propria manu scriptis ego, dictus
Dalmau, notarius, presentis hic meum appono
sig+num.

188 D.
/6r

Molta il·lustre senyor. Per lo que vostra senyoria
fou servit manar-me ab carta de 19 del mes de
juliol pròxim passat, de què se fes tabba per les
obres de la casa del General, se féu aquella y se
és fet y posat a la candela tres vegades ab què és
la dita. Y se és lliurada vuy, als 21 de agost, a
Jaume Bresach, Llahonart Cabanyes y a Joan
Fornalés, mestres de cases, per lo preu de 60
lliures, conforme vostra senyoria veurà ab la cò-
pia de la tabba y fe del corredor que van incluses
ab la present. Y se ha promès als mestres la mitat
del preu antes de posar mà a la obra, y la altra
mitat acabat aquella, y importa, perquè la casa
està ab gran perill, que vostra senyoria se serves-
ca manar enviar orde per lo que se aja de fer y
qui dega lliurar lo diner, si és que vostra senyo-
ria li estiga bé d’exa manera, y també perquè im-
porte que la obra se fasse prest, a lo menos per
lo mes de octubre, per quant venint lo fret no
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farie lo convenient. Al corredor se ha de donar
2 lliures. Vostra senyoria sie servit manar pagar
y en lo servey de vostra senyoria manar-me.
Nostre Senyor guarde a vostra senyoria, com
desitjo. Seu de Urgell y agost als 25 de 1672.

De vostra senyoria que ses mans besa, Ermen-
gol Cassany, diputat local de la Seu de Urgell y
sa col·lecta.

188 A.
/7r

Certificha y fas fe jo, Emanuel Texidor, burgès
de Perpinyà, notari real col·legiat de Barcelona,
devallscrit, com ab acta rebut en poder meu al
nou del mes de setembre del any mil sis-cents
setanta-y-dos, la senyora Francisca Bover y Ça-
font, viuda relicta del magnífich senyor Àlvaro
Anthoni Bover, donzell, en Barcelona domici-
liat, ha firmat procura al senyor Salvador Móra y
Baser, doctor en drets, en Barcelona populat,
son nét, perquè en son nom puga comparéxer
devant dels molt il·lustres senyors deputats del
General del present principat de Cathalunya y
de qualsevol altra persona a qui convinga y pres-
tar lo sòlit jurament de què dita senyora Fran-
cesca Bover ha fetas las diligèncias posibles per
sercar los actas o títols fahens per lo censal, pen-
ció sinch lliures, un sou y deu diners, y preu
dos-centas vuytanta-y-duas lliures, divuit sous y
deu, que quiscun any en lo mes de octubre re-
bia sobra dit General, y no ha trobat altres títols
del què té ensenyats, com estas y altres cosas en
dit acta al qual me referesch estan més //188/7v
// llargament contengudas. En testimoni del
qual fas la present, vuy als VIIII de setembre del
any MDCLXXII.

De praemissis alieno calamo scriptis ego, Ema-
nuel Texidor, burgensis et notarius supramemo-
ratus, hec de propria manu scribtis manu.

188 B.
/8r

Moltb il·lustres senyors diputats.

Las universitats del viscomtat de Castellbó del
present Principat de Catalunya ha molts anys
que·s troban carregadas de un contínnuo allot-
jament. Y de present ho estan ab quoranta-tres
soldats de la companyia del capità de cavalls don
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Joseph de Agulló, y ademés de axò, pagar de
contribució al dit capità nou lliures, dotse sous,
tots los dias, que ve a ser lo any tres mil quatra-
centas sinquanta-sis lliures. Y de la matexa ma-
nera pagar al governador de la plaça de Puig-
cerdà cent y deu lliures tots los anys per llenya
vol aporten los particulars de ditas universitats a
la dita plaça. Essent axí que ditas universitats de
la vila de Puigcerdà distan dotse lleugas, com
tot se offereix iustificar·o sempre que vinga. E
com per ocasió de ditas càrregas y allotjaments,
los habitants de ditas universitats estant patint
molta misèria y pobresa, de tal manera que si no
se’ls dóna alívio los serà forçós dexar sas casas,
essent axí que per lo real servey en las guerras
passadas an patit gran ruÿna y despoblació, per
ocasió de la sercania té dit viscomtat ab França.
Y si per causa de la misèria y pobresa patexen di-
tas universitats, los singulars de alguna de ellas
no acudexen en pagar la porció ho part que deu
pagar al capità, ab la puntualitat que ell vol, los
envia alguns soldats. Y aquells se estan en la uni-
versitat a gasto de ella fins agen pagat la contri-
bució al capità. Per lo que, y altrament, lo
sýndich de ditas universitats, en nom dels singu-
las de aquellas, a vostra senyoria suplica humil-
ment que com la defensa y emparo dels mate-
rials y habitants del present Principat sia de son
servey, interposar sa auchtoritat y favor perquè
se done algun alívio als habitants en dit viscom-
tat, representant-ho a sa magestat, que Déu
guarde, o a son lloctinent, las misèrias y treballs
tenen los habitants en dit viscomtat // 188/8v //
ocasionats de las vexacions y contribucions se
fan pagar los soldats, que a més és de justícia ho
rebran a singular favor. Officio, et cetera. Altissi-
mus, et cetera. Roma.

189 B.
/2r

Universisa fidem facio ego, Isidoris Vila, notarius
publicus Gerunda, auctoritate regia subtitutus
ab herede don Joannis Carnera et de Gurb, nota-
rio publico civitatis baiulia et vicaria Gerunda,
suarumque pertinenciarum notario, quod penes
me fuit receptum quoddam instrumentum in
eius aprisia thenoris sequentis: «Bernardus Vivas
de Farrer et Vedruna, civis honoratus Barcinone
et Gerunda, in presenti civitate Gerunde domici-
liatus, gratis et cetera, citra revocacionem, et ce-
tera, constituo procuratorem meum certum, et
cetera, ita, et cetera, vos illustrem Franciscum de
Sala y Alemany, domicellum, Barcinone domici-
liatum, // 189/2v // licet absentem, ad videlicet
pro me et nomine meo comparendum et asisten-

dum eorum admodum illustribus dominis depu-
tatis Generalis Cathalonie et in eorum consistorio
et ibidem et coram eis instrumentum quodcum-
que, in animam meam prestandum, quod ego di-
ligenter perquisivi instrumentum censualis pen-
sionis, annue centum et precii sive propietatis
bismille respective librarum, quod dictum Gene-
rale faciebat et prestabat anno qualibet in mense
augusti, de cuius censuale fuit facta extraxio per
dictor illustres et admodum dominos deputatos
die sexta aprillis proxime lapsi. Et si oportuerit
pro predictis quascumque suplicaciones, tam ver-
bo quam in scriptis, dandum, offerendum et pre-
sentandum, et omnia alia circa predicta necessa-
ria faciendum, ego enim comito // s.n.r // vobis,
dicto procuratori meo, plenarie vices meas eciam
cum libera et generali administracione et substi
et testis, et cetera, et demum, et cetera, promito
habere ratu et non revocare. Actum Gerunde, die
sexta septembris millessimo sexcentessimo septua-
gessimo secundo. Testes Raymundus Vila et Mar-
tirianu Ponti, scriptores Gerunde».

In quorum fidem ego, dictus Isidorus Vila, nota-
rius, que hic me subscribo et meum solitum appo-
no sig+num.

190 Molta il·lustre senyor.
/1r

Joseph Maris y Miquel Riber, ciutadans hon-
rats, Gaspar Natali y Jaume Texidor, mercaders,
Pedro Antonio Bastero y Francesch Danis, as-
seonador, ciutadans de la present ciutat, y altres
provincials del present Principat, en lo més de
agost del corrent any 1672, carregaren sobre la
barca anomenada Nostra Senyora del Vilar, pa-
tró d’ella Joan Garau de Blanes, differents robas
y mercaderias, y per a què a comte risch y perill
dels sobradits entregassen a differents factors de
la ciutat Gènova. Y com se tinga noticia que la
dita barca ab las mercaderias dels sobranome-
nats hage arribat en Vilafrancha de Nissa del du-
cat de Saboya y allí se hage detingut fent apre-
hensió de las mercaderias de dits particulars, ab
pretext que las mercaderias van consignades a
factors genovesos, ab los quals traen los sabo-
yans actualment guerra. Y com las ditas merca-
derias a més digué son particulars del present
Principat, com apar de informació rebuda en lo
consolat de la Llotja de la present ciutat, la qual,
en quant menester sia se presentarà, aquellas
anaven carregadas sobre barca cathalana y que
milita baix lo standart de sa magestat, que Déu
guarde, y en manera alguna se deu permètrer se
fassen semblants vexacions a vassalls de sa ma-
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gestat y provincials del present Principat, ma-
jorment que y contra lo comers y negociació,
per lo tant, recorrent a vostra senyoria, suplica
sia de son servey provehir de remey oportú per a
què se desembarque la dita barca y mercaderias
y sobra aquella carregadas, y axí mateix perquè
no se retingan altres barcas cathalanas que per
aquellas parts navegan ab lo standart // 190v //
de sa magestat, que a més de ser molt conforme
al bon zel que en vostra senyoria splendex en
dretamen y defensa dels provincials, ho rebran a
singular gràcia de la mà de vostra senyoria. Offi-
ci, et cetera. Altissimus, et cetera. Roquer.

193 A.
/1r

Excel·lentíssima senyor. Esta part del síndich
del General de Catalunya té presentit que·s dif-
ficularia sobra la subsistència de les requestas
que·s presentaran per part de dita casa al magní-
fich Miquel Caldero, Pera de Amigant, y vicari
Sabater y Gleu, pretenen-se per aquells que di-
tas requestas sols se podian presentar per un
scrivà de manament y no per lo major de dita
casa, com per aquell se presentaren. Y com dita
pretensió de ningun modo sia fundada, perquè
no·i ha constitució alguna que obliga a què dita
casa aja de fer semblants presentacions per los
escrivans de manament, y si alguna se pugués
considerar que per la sosobra limitaria, seria la
constitució onsena, del títol «De protonotaris»,
a més que dita constitució sols imposa obligació
als scrivans de manament de presentar ditas re-
questas al reverent conseller y magnífichs doc-
tors del Real Consell, etcètera. Emperò, no re-
querex ni ordena que sols las parts se ajan de
valer dels dits escrivans de manament per fer di-
tas presentacions, y una cosa és molt different
de altra, et a diversis non potest fieri illacio, no és
bona illació ha té obligació de fer una cosa, lue-
go sols aquella la ha de fer. Y és lo capítol 72 de
las Corts 1599, en y en lo qual se litg la decreta-
ció següent, ibi: «Plau a sa magestat, exceptat lo
llochtinent general, conseller, regent la Cance-
llaria, y doctors de la Real Audiència y portans-
veus de governador del present Principat, regint
vicerègia, als quals no se·ls puga presentar sinó
per scrivans de manament y escrivà major de la
governació respective, los quals, passats dos dias
a requisició de la part, los ne ajan de donar cò-
pia». Y que la pena sia a àrbitre del jutge, y que
no sian compresos en la present constitució los
scrivans majors de las casas de la ciutat, vilas y
llochs, y axí bé, en forsa de dit capítol, en tot cas
restaria libra dita casa de aver-sa de valer dels
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scrivans de manament per poder-se presentar
ditas requestas, ans bé, las ha de poder presentar
// 193/1v // per los notaris y escrivans majors. Y
en exa conformitat ha observat sempre en las
ocasions se ha offert premàxima sobra lo dupta
firmat per lo síndich de la casa de la Deputació
sobre lo usatge Princeps Namque en lo any
1637, en lo qual foran presentadas als nobles y
magnífichs regents las reals Cansellaria y Theso-
reria per Antoni Joan Fita, notari públich, y ala-
soras escrivà major de dita casa, sent axí que la
requesta se presentà a sa excel·lència fou per lo
dit Fita ab interessència del scrivà de manament
per mandato de sa excel·lència, lo qual orde s’és
observat. Axí mateix, en la present firma de
dupta, tant en la primera cort com en la segona,
inseguint la observansa sempre practicada y lo
disposat en dita cort.

Per ço y altrament, representant lo sobredit a
vostra senyoria, extrajudicialment, per quant a
naturalesa de la causa no admet deduccions ju-
dicials, segons la constitució de la observansa,
suplica a vostra excel·lència sie de son servey
despedir dita firma de dupte si y conforma iudi-
cialiter ho té demanat, no obstant la sobradita
pretesa difficultat, lo que demana ne diu premis-
so veritate et omni meliori modo. Officio, et cete-
ra. Altissimus, et cetera.

Febrer, assessor. Areny, assessor. Campderros, as-
sessor.

193 Molta il·lustre senyor.
/2r

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa de la Diputació, a vostra se-
nyoria fa relació com té feta exacta averiguació
ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa
per rahó de aquell censal, pensió 1.050 sous,
pagador a 2 de octubre, en lo qual sortejà la no-
ble dona Mariàngela de Olsina en la extracció
per vostra senyoria feta en lo mes de abril prop-
passat del corrent any 1672. Segons dits llibres
de Vàlues y altres se troba per lo següent:

Primo, dit censal fou y possehí misser Francesch
Miguel Alsina, lo qual, segons lo llibre de Con-
certs, foli 67, consta que a 30 de maig, 1623,
mossèn Steve Parrinet, burgès de la vila de
Olot, se obligà en pagar al General 3.041 lliu-
res, 10 sous, que dit die se restaven a dèurer per
rahó del arrendament de la bolla de Olot, trien-
ni 1617, y en part de la satisfacció de aquellas
assignà y consignà a dit General 1.000 lliures,
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pagadores y cobradores de micer Miquel Alsina,
ço és, 100 lliures per quiscun any lo die de Na-
dal de 1.627. Lo qual Alsina, segons los llibres
de Vàlues consta haver pagat en diferents jorna-
das la quantitat de 400 lliures. Axí que resta a
dèurer a cumpliment de ditas 1.000 lliures la
quantitat de sis-centas lliures, dich 600 lliures.

Dit micer Miquel Alsina, segons lo llibre de Và-
lues, trienni corrent 1671, foli 190, se troba
continuat al llibre de las Fiansas de Joan de
Collferrer, hoïdor militar, que fonch en lo trien-
ni 1623, lo qual Collferrer, junt ab sos conde-
putats, fonch condempnat en la visita de dit
trienni 1623, feta en lo de 1626, en pagar al
General, ço és, 46 lliures, 4 sous, sobre la que-
rela número 25, per tantas ne havian pagat a
Onofre Güell, 125 lliures sobre la querela nú-
mero 29, per tantas junt ab major quantitat ne
feien pagar a misser Francesch Lauger y a misser
Pere Segura, per haver entrevindre entrevingut
en la causa que lo procurador fiscal del General
// 193/2v // aportava contra diferents particulars
acerca de la validitat de las insiculacions fetas en
lo any 1623, per no haver pogut entrevenir en
dita causa los assessors de la present casa. Las
quals 125 lliures devian dits deputats, dins sis
mesos, cobrar de aquells o pagar-ho ells, que
juntas ab las 46 lliures, 4 sous, prenan suma de
171 lliures, 4 sous, de las quals, segons los libres
de Vàlues, trienni 1629, foli 682, y trienni
1632, foli 553, consta haver pagat a compte de
ditas dos partidas 60 lliures, 9 sous. Axí que se
resta a dèurer de ditas dos querelas la quantitat
de cent deu liures, catorsa sous y dos, dich 110
lliures, 14 sous, 2.

Ítem, sobre la querela número 14 foren con-
dempnats dits deputats y hoïdors en pagar lo
que faltaria a cobrar de aquellas 62 lliures, 10
sous, feren pagar a Hierònim Galí y Joan Curús,
y sobre la querela número 18, entre altres quan-
titats, foren condempnats en pagar 25 lliures
per tantas ne havian fet pagar a Hiacinto Bar-
thomeu, que juntas las dos partidas prenan
suma de 87 lliures, 10 sous. De las quals, segons
los llibres de Vàlues, trienni 1629 foli 377,
1635 foli 310, 1638 foli 299, y 1641 foli 293,
consta haver pagat a bon compte de las ditas
dos partidas la quantitat de 66 lliures, 1 sou.
Axí, que se resta a dever la quantitat de vint-y-
una liura, vuit sous y vuit, dich, 21 lliures, 8
sous, 8.

Ítem, sobre dita querela número 18, foren con-
dempnats en pagar 90 lliures per tantas ne ha-
vian fet pagar a Francesc Collbaró, notari, per
treballs extraordinaris, de la qual partida no·s
trobasen donar dèbit en lo llibre de Vàlues ni à
dits deputats y hoïdors en comú ni en particular

ni a dit Collbaró, però per quant en lo decret de
excomunicació de dita querela fonch confirma-
da dita sentència, en quant tenia respecte a ditas
90 lliures, per ço se trauen en fora. Dich 90 lliu-
res.

Ítem, sobre las querelas número 41 y 165 foren
condempnats dits deputats y hoïdors, junt ab
majors quantitats, en pagar per iguals parts tot
lo que //123/3r // faltaria a cobrar-se de aquellas
1.480 lliures que feren pagar, tant als officials
mecànichs servian a la present casa com també a
altres diferents personas, que no sols no obte-
nian oficis stipendiats del General però encara
no servian a la present casa de officials mecà-
nichs per plusos y sobreplusos de las insicula-
cions del any 1624 y 1625, los quals, segons la
declaració, foren servits fer vostra senyoria, junt
ab los magnífichs assessors de la present casa,
sots jornada de 9 de desembre proppassat de
1671, acerca del dupte proposat per dit racio-
nal, tant per lo que té respecte a dita matèria
dels interessos de dits officials mecànichs com
també a altres capítols. Y fou vostra senyoria
servit declarar que baix dita paraula mecànichs
estaven compresos los demés subjectes havian
cobrats dits plusos y sobreplusos, los quals no
constava ésser stipendiats del General. De las
quals 1.480 lliures consta, segons diversos lli-
bres de Vàlues, restar-se a déurer la quantitat de
707 lliures, 2 sous. Axí que toca per la sisena
part de dit Joan de Collferrer cent desset lliures,
desset sous, y per consegüent a dit misser Mi-
quel Olsina, com ha fiansa de aquell. Dich 117
lliures, 17 sous.

Ítem, sobre la querela número 31 foren con-
dempnats los oficials del General en pagar la
quantitat de 2.368 lliures, per tantas los dits
deputats y hoïdors los ne feren pagar en dit
trienni per satisfacció de treballs extraordinaris,
y en subsidi de dits officials foren condempnats
dits deputats y hoïdors en pagar totas las quan-
titats faltarian o no se’n haurian pogut cobrar
de dits oficials, de las quals 2.368 lliures, se-
gons lo llibre de Vàlues, trienni corrent 1671,
en foli 233, consta restar-sa a dèurer la quanti-
tat de quatre-centas trenta-quatre lliures, dich
434 lliures.

Ítem, sobre la querela número 96, foren dits
deputats // 193/3v // y hoïdors condempnats en
què dins de un any, comptador del die de dita
sentència en avant, fessen las diligèncias ne-
cessàrias per a què ab tot effecte se cobràs la
quantitat de 1.591 lliures, 6 sous, per tantas
que ab major quantitat foren condempnats los
diputats y hoïdors del trienni 1620 y altres ofi-
cials del General en la visita de dit trienni 1620,
feta en lo de 1623, y que passat dit temps de un
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any tinguessen obligació de pagar dita quantitat
o lo que constaria restar-se a dèurer dits depu-
tats y hoïdors de dit trienni 1623, si ja no fos
que per part de dits deputats y hoïdors se provàs
de algunas de ditas quantitats no·s poguessen
exhigir y cobrar de dits condempnats ab ditas
sentèncias. Per ço, que al temps de la prelació
de aquellas y notificació feta a dits deputats y
hoïdor no tingueren que pagar dits condemp-
nats, en lo dit cas los dits deputats y hoïdors res-
tassen liberats y fora de obligació de haver de
pagar al General las quantitats que per dit de-
fecte de béns no foren cobrades, las quals quan-
titats, segons lo càlcul fet per los calculadors de
dita visita, trienni 1623, exhibit en lo procés de
dita querela, són las següents y dels subjectes
baixmencionats, com consta en lo llibre de Và-
lues, trienni 1623, en los fòleos baix specificats:
primo, en foli 174, Onofre Jordà y Çaçala, de-
putat militar en dit trienni 1620, 332 lliures, 4
sous; ítem, foli 179, los deputats y hoïdors de
dit trieni, 1.453 lliures; ítem, foli 178, dits depu-
tats y hoïdors, 19 lliures, 16 sous; ítem, foli
575, Sebastià Farinyana, tauler de Cadaqués, 9
lliures, 2 sous; ítem, foli 576, Luís Colom, tau-
ler de Puigcerdà, 22 lliures; en dit foli Bartho-
meu Binós y Andreu Coll, taulers de la Vall de
Aran, 40 lliures; dit foli Anthoni Miranda y los
hereus de Miquel Pinyol, taulers de Alfamar, 7
lliures; y en foli 577, Joseph //193/4r // Cabeça,
deputat local de la vila de Monblanch, 40 lliu-
res. De las quals quantitats, segons lo llibre de
Vàlues, trienni corrent 1671, y en los foleos
baixmencionats, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 1.452 lliures, 8 sous, 2 diners, ço
és, en foli 172 restà a dèurer dit Onofre Jordà y
Çaçala 5 sous, 4 diners; en foli 173 restan a dèu-
rer dits deputats y hoïdors 1.403 lliures; en foli
172 dit Farinyana ditas 9 lliures, 2 sous, y en foli
210 dit Barthomeu Binós y Andreu Coll las so-
braditas 40 lliures, junt ab 182 lliures, 17 sous,
que se·ls viu de dèbit en lo llibre de Vàlues,
trienni 1647, foli 287. Lo qual dèbit de ditas
182 lliures, 17 sous, 8, baxa del llibre de Vàlues,
trienni 1632, foli 643, no obstant que de dit
dèbit de ditas 1.591 lliures, 6 sous, per rahó de
dita condempnació de visita, no·s troba haver-
se’n donat particular dèbit a dits deputats y hoï-
dors de dit trienni 1623, sinó sols posat en nota
en lo llibre de Vàlues, trienni 1629, foli 682,
sens tràurer quantitat alguna en fora. Assí se’ls
trau las sobraditas 1.452 lliures, 8 sous, 2 di-
ners, se troba restar a dèurer com desobre està
dit, dich 1.452 lliures, 8 sous 2.

Ítem, ab la trasdita sentència de la querela nú-
mero 18, foren condemnats dits deputats y hoï-
dors en pagar en subsidi de Francesch Collbaró,
notari, la quantitat de 900 lliures per tantas ne
havian pagades a dit Collbaró per satisfacció
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dels treballs de diferents scripturas. Y en lo de-
cret de execució de dita querela remeteren la
declaració eo execució de aquella a major deli-
beració, de la qual quantitat no·s troba haver-se
donat dèbit en lo llibre de Vàlues a dits deputats
y hoïdors, m’à dit Collbaró. Però per quant ab
la declaració per vostra senyoria feta als 9 de de-
sembre proppassat, 1671, acerca del dupte pro-
posat per dit racional, fou vostra senyoria servit
declarar junt ab los magnífichs assessors de la
present casa que en quant al que tenia respecte
al interès de dites 900 lliures, attès que en dita
visita fou reformada a major deliberació en lo
decret de execució y de la dita major delibera-
ció, eo declaració, no consta haver-se de remè-
trer a dit decret de execució, y per consegüent
no poder-se executar la dita sentència de visita
ni poder-ne haver rahó //193/4v // en lo present
cas, y per ço no·s trau res en fora.

Ítem, sobre la querela número 33, foren con-
dempnats dits deputats y hoïdors pagasen sub-
sidi dels oficials de la present casa, bolla y Gene-
ral en dita querela, nomenats las quantitats que
constaria restaven a dèurer de aquellas 9.475
lliures, 5 sous, foren pagades a dits oficials per
satisfacció de treballs presos per los drets de ga-
leres. Y en lo devet de execució de dita querela
fou ramesa dita aclaració eo execució de aquella
a major deliberació de las Corts Generals esta-
ven celebrant en lo any 1626, de las quals no·s
troba haver-ne donat dèbit a dits deputats y
hoïdors en dit libre de Vàlues. Però per quant
ab la sobrechalendada declaració per vostra se-
nyoria feta acerca de dit dupte proposat per dit
racional fou vostra senyoria servit declarar, junt
ab los magnífichs assessors de la present casa
que en quant al què tenia respecte al interès de
dita querela, per quant ditas Corts estan inde-
cissas, se degués prestar caució al General per la
quantitat del censal extret que estava embaras-
sat per rahó de dita querela, per ço, no·s trau res
en fora.

Nota que de totas las partidas que tenen respec-
te als dits deputats y hoïdors del trienni 1623 ja
se’n ha fet càrrega en las relacions de censals, ço
és, lo hun, pensió 600 sous pagador a 13 de
agost, que sortejaven los pubills fills y hereus
del quòndam Raphel Càrcer y Bals, altre, pensió
570 sous pagador a 7 de octubre, que sortejà la
noble dona Maria Sans, y altre pensió 600 sous
pagador a 17 de agost, que sortejà lo doctor y
canonge Joseph Manyer.

Ítem, dit censal fou y possehí lo doctor misser
Bernat Olsina, lo qual, segons lo llibre de Và-
lues, trienni corrent 1671, foli 481, se troba
continuat altre de las fiansas de Francesch Ono-
fre de Pedrolo, hoïdor militar que fonch en lo
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trienni 1659. Lo qual, junt ab sos condeputats,
segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent, y en
los fòleos baix specificats, consta restar a dèurer
la quantitat de 842 lliures, 15 sous, ço és, en foli
481, 178 lliures, 11 sous, per tantas foren con-
dempnats sobre la querela número 29; simul et
insolidum en la visita de dit trienni 1659, feta en
lo de 1662, en foli 482, 300 lliures, que segons
dit llibre de Vàlues 1662, foli 602, foren //
193/5r //condempnats; sobre la querela número
6, en dit foli, 72 lliures, 10 sous, per tantas que
segon dit llibre de Vàlues, trienni 1662, foli
607, foren condempnats; sobre la querela nú-
mero 2, simul et insolidum junt ab Joan Gui-
nart, regent los comptes del General, en dit foli,
21 lliures, 14 sous, per resta de 65 lliures per
tantas foren condempnats en dita visita; sobre la
querela número 26 y en foli 483, 270 lliures per
tanta, segons dit llibre de Vàlues, trienni 1662,
foren condempnats simul et insolidum sobre la
querela número 5. Y per ço se trauen en fora,
dich 842 lliures, 15 sous.

Axí, que resta ambarassat lo dit censal ab las so-
braditas vuyt partidas tretas en fora, que juntas
prenen suma de 3.669 lliures, 3 sous. Y esta és
la relació que fa a vostra senyoria, salvat en tot
arror de compte, del aposento de racional als
XXVIII de setembre, MDCLXXII.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

195 Noverita universi quod die tercia mensis septem-
/1r bris, anni millessimi sexcentessimi septuagessimi

secundi, ad instanciam et requisicionem syndici
vicecomitatus Castriboni, fuit oblata illustri do-
mino Michaeli Deserra, gubernatori vicecomita-
tus Castriboni, per sacra, cesarea et regia mages-
tatis suplicacio, quedam thenoris sequentis:

«Illustre senyor governador del vescomtat de
Castellbò, per a informar a sa excel·lència y Real
Consell y a altres ministres a qui convinga y me-
nester sia las excessivas contribucions pague lo
vescomtat de Castellbò als cabos, soldats de a
cavalls, que sa magestat catòlica, que Déu guar-
de, té alotjats en lo vescomtat de Castellbò, ne-
cessite la terra de dit redat de una informació
per a què se sàpia ab jurament, attès los soldats y
cabos no volgan fer àpoques y recibos del què
cobren, lo que pague cadaldia ab diner effectiu,
ademés del alotjament de dos soldats, cavall y
bagatjes. Per lo que lo síndich de dit vescomtat
a vostra mercè humilment suplica sea de son
servey manar rèbrer informació del cònsols y ju-

rats dels pobles de dit vescomtat, y que ab jura-
ment diga lo que pugués y lo alotjament tenen,
que tot lo vescomtat ho tindrà a singular gràcia
vostra mercè. Lo offici, etcètera. Altissimus, et
cetera. Lo sýndich del vescomptat en causa prò-
pria».

Provissio domini gubernatoris.

Recipeat informacio super contentis in dicta su-
plicacione conctus iuramenta et tamen testius at-
que curia et recepti eadem copia, petentibus aut
sindico supradicto.

Miquel de Serra, ohidor.

Die 9 mensis septembris, 1672, in villa Realpi,
vescomitatus Castreboni. Jacobus Mestres, consul
interior in eadem ville Realpi, locis comitatus
Castribonis, etatis ut dixit triginta sex annorum
septem sirca festis, citatus ad instancia sindici
dicte //195/1v // comitatus Castriboni, qui jura-
vit in posse Mathias Mestre, notarius subrogatus
notarius infrascriptus et concessione eidem facte
per dictum dominum gubernatorem, in animam
suam, et cetera, per dominum Deum, et cetera,
dicere veritate, et cetera.

Et interrogatus super contenti in suplicacione de
super indictam instanciam (...) et dixit «que és
veritat, que en la vila de Rialp eo los habitants
de aquella paguen a don Carlos de Areny y a
dos companys seus, soldats de cavalls de la com-
panyia de don Manuel de Semmanat, cada mes,
de contribució, vint-y-una lliura, y lo any passat
paguen a un capità reformat de la companyia de
don Joseph de Agulló onse sous cadal dia. Y
esta és la veritat per lo jurament que té prestat».

Et interrogatis super contentis in dicta supplicacio-
nem, et cetera (...) «Ésser veritat que vuy en die pa-
gue la vila de Rialp a don Carlos de Areny y a dos
soldats de a cavall de la companyia de don Miguel
Semmanat vint-i-una lliura, moneda barcelonesa,
cada mes, y que lo any proppassat de 1671 paga-
ven onse sous cadaldia a un capità reformat de don
Joseph de Agulló, capità de cavalls. Y consta és la
veritat per lo jurament que tenen prestat».

Ficet eiusdem, et cetera, et perseveraverunt in
dictis.

Dicto die, in loco de Roni.

Raimundus Ramonilles et Jacmetus Gallardet,
loci de Roni, procuratores de Rialp, consules
anno presenti dicti loci, testibus cives ad dicta ins-
tancia que presentant per dicto posse in animam
suam, et cetera, per dominum Deum, et cetera,
dicere veritatis, et cetera.
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Et in super contentis en dicta suplicacioni dixe-
runt «que ells se obligaven a pagar a un soldat de
la //193/2r // companyia de son Joseph de Agu-
lló, capità de cavalleria, lo any 1672, trenta cor-
teres de blat, y que no tenen soldats algun. Y esta
és la veritat per jurament que tenen prestat.»
Fuit eisdem, et cetera et perseverarunt, et cetera.

Dicto die in loco de Lassuy. Joannes Callis et Joan-
nes Caregue, consules loci de Lassuy, vallis de As-
sua, quarterius Rialpi, vicecomitatus Castriboni,
et cetera, ad dicta instancia que juravent in dicto
posse in animam suam, et cetera, per dominum
Deum, et cetera, dicere veritatis, et cetera.

Et interrogatis super contentis in dicta suplicacio-
ne, et cetera, dixerunt «que ells paguen cada mes
a un ajudant de la companyia del capità don Jo-
seph de Agulló, capità de cavalls, sis lliures y deu
sous, moneda barcelonesa, cada mes, y esta és la
veritat per lo jurament que tenen prestat.» Fuit
eisdem, et cetera, et perseverarunt, et cetera.

Dicto die in loco de Altron, valles de Assua, Rialpi.

Joannes de Çafont, consul loci de Altron, etatis et
dixit quadraginta annorum (...), castri citatus
ad dicta instanciam que juravit in dicto posse, in
animam suam, et cetera, per dominum Deum, et
cetera, dicere veritatis, et cetera

Et interrogatus super contentis in dicta suplica-
cione, et cetera, et dixit «que després que lo
lloch de Estaon, de la Vall de Assua, del comte
de Rialp, pague cada mes a la companyia del ca-
pità de cavalls don Joseph de Agulló, que·u (...)
y deu sous, moneda barcelonesa de contribució.
Y esta és la veritat per lo jurament que té pres-
tat.» Fuit sibiles et persiveravit in dictis.

Copia huiusmodi propria manu scripta sumpta
et abstracta fuit a suo vero originali in curia or-
dinaria vicometatus Castreboni de condita (...)
et ut eadem lapsi in iudicio et extra, ab omnibus
plena fides adhibeatur, ego, Petrus Mestre, aucto-
ritatibus apostolicum atque regia notarius publi-
cus vice Castrebonis, (...) ordinareus dicti curie
//193/2v // sacra, cesarea et regia magestatis, hic
me subscribo et meum solitum assuetum actis no-
tarie que in publicis claudendis iudicio appono
sig+num.

195 Il·lustresa senyors diputats.
/3r

En lo mes de setembre proppassat, per part del
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sýndich del vescomtat de Castellbó, se presentà
a vostra senyoria una súplica en la qual referia a
vostra senyoria la càrrega tant excessiva patexen
de las contribucions pagan als capitans de ca-
valls don Joseph de Agulló y don Emanuel de
Senmanat, que ab tots los sinch quarters de dit
vescomtat importan 9 lliures, 12 sous, tots los
dies, ademés de las 110 lliures pagan al gover-
nador de Puigcerdà, y 43 soldats que tenen
allotjats, lo que prometé justificar dit sýndich.
Per ço, cumplint a dita promesa, exhibeix y pre-
senta a vostra senyoria vuyt àpochas signades de
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y sinch certifi-
catòries signadas de números 9, 10, 11, 12, y
13, de las quals àpochas y certificatòrias resulta
que los dos quarters de dit vescomtat tots los
dias, ço és, lo de la vila de Castellbó 4 lliures, 6
sous, 2 diners, lo de la vila de Tírvia 2 lliures, 14
sous, y lo quarter de la vila de Rialp paga cada
dia 1 lliura, 2 sous y trenta quarteras de blat lo
any, com consta de la certificatòria signada de
número 14, que també se exhibeix; los altres
dos quarters que encara no han pogut alcançar
recibo, y per lo molt que estan ruxats y oprimits
dels soldats, no han atrevit dir-los que no volen
pagar sens recibo, en tenir-lo també si presenta-
ra a vostra senyoria, a qui suplica dit sýndich sia
de tot servey representar a sa magestat, que Déu
guarde, las oppressions y càrrega de allotja-
ments tant exessiva patexen y procurar lo alivio,
que altrament los serà forçós de dexar sas casas.
Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Roma.

195 Diea vigessima prima mensis junii anno a Nati-
/4r vitate Domini millessimo sexcentessimo septua-

gessimo secundo, in ville Castriboni, comuni
domo, Urgellensis diocessis.

Nos, Petrus Tor, Joannes Blasi, Michael Marce-
llach, et Matheus Riu, consules ville Castriboni,
Phelippus Torres, consul ville Organyani, Anto-
nius Farrer, sindicus ville Tirvia, Antonius Pol,
sindicus villa Castri Civitatis, Josephus Llenes,
consul villa Rialp, Joannes Ametlla et Montserat
Noves, consules locorum vallis Castriboni, Joan-
nes Tarragona, consul loci de Tahus, Montserra-
tus Simon, consul loci dels Castells, Laurencius
Çebria, consul locorum vallis de Aguilar, Joan-
nes Oriol, consul locorum de Guils, Solans et Co-
varrubia, Petrus Vidal, sindicus locorum de Cas-
tellas et Biscarbo, Montserratus Remolins, consul
locorum Collis de Nargo, Josephus Dorich, consul
locorum Vallis de Cabo, Matheus Fontanet, con-
sul locorum de Cellent et Montanicell, Petrus Sa-
bater, sindicus vallis Ferrarie, Joannes Mir, con-
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sul locorum Cumbe de Burch, Jacobus Joannes
Gomar, consul locis de Sevis, Joannes Coll, consul
locis de Ahos, Antonius Baro, consul locorum va-
llis Sant Joan, Jacobus Fasser, consul locorum de
Aravell et Ballestar, Petrus Fener, consul loci de
Estamariu, Hiacintus Tora, consul loci de Adra-
hent, Joannes Massip, consul de la Bastida, et Isi-
dorus Fort, sindicus locorum Vallis de Assua, con-
vocati et more solito congregati voce preconis in
domo comuni ville Castriboni, ubi alias pro simi-
libus et aliis comunibus actis et negociis tatius vi-
cecomitatus Castiboni, per tractandi et longeva
prescripta actenusque observata consuetudine
convocari et congregari consuevimus consilium
generale universitates, tutius vicecomitatus cas-
triboni facientes, celebrantes et representantes,
tanquam maior et sanior, presents et plusquam
dua partes consulum et sindicorum tutius dicti
vicecomitatus in dicto Generali concilio interesse
solencium, omnes unanimes et concordes, et ne-
mine discrepante, gratis, et cetera, per nos et nos-
tres, et dictas universitates, tutius dicti vicecomi-
tatus Castriboni, et cetera, constituhimus,
creamus et solempniter ordinamus, sindicum
procuratorem et actorem nostrum seu verius tu-
tius dicti vicecomitatus Castriboni, et cetera, vos
magnificum Paulum Roma, utriusque iuris doc-
tor, Barchinone residentem, civit // 195/4v // ab-
sentem, et notarium infrascriptum, pro vobis pre-
sentem et stipulantem ad videlicet pro nobis dictis
constituentibus et nomine nostro et vicecomitatus
Castribonis ac omnium universitates illius et
cuius libet eorum coram excelentissimo domino
duce de cesar pro regio principatus Catalonia et
comitatus Ceritania et seu eius audiencia, seu
suis cancellario seu cancellariam regente regiam
et seu coram magnifici et egregiis de regio conci-
lio doctoribus et relatoribus et coram illustribus
dominis deputatibus deputacionis Generalis Ca-
talonia, et aliis quibuscuis officialibus sacra, ce-
sarea et regia magestatis, domine nostre, regine,
quacumque dignitate fungentibus et fucturis,
quibus expediat comparendum, interessendum et
nomine nostro et dictarum universitates testius
vicecomitatus Castriboni, dicto excelentissimo do-
mino, duci de certos, pro regio seu sacro et regio
illius consilio, aut ipsius concilis regiis, doctoribus
et relatoribus, informandum de serviciis factis et
facientibus per dictas universitates, tuitus dicti
vicecomitatus castriboni, dicte auguste et reale
magestati, domina nostra, regine, ut large in
instruccione vobis, dicto magnifico sindico, facta
est videre et de laboribus et engusteis, qua propter
dicta securita universitatis predicte et illas habi-
litatores posse et passi fuerunt privilegiaque con-
cessa et confirment et confirmata eiusdem viceco-
mitatibus, et signanter privilegium concessa per
serenissimam dominam reginam Catharinam,
regina Navarre, vicecomitissam Castriboni, glo-
riosa memoria, cum quo concedit naturalibus

dicti vicecomitatibus officiu illius asse deberent
naturales dicti vicecomitatus reperti fuerint con-
servari petendum, et promitendum ac humiliter
suplicandum quasque suplicaciones graciam vel
iusticiam inse continenter, si opus fueri dandum,
offerendum et presentandum et pro his quecum-
que instrumenta provissiones et alia necessarium
opportuna petendum postulandum et acceptan-
dum. Item, eciam ad omnes littes sive causas
principales et appellatorias et tam moltas quam
movendas latissime cum amplissimo et assueto li-
tum cursu facultatibus et potestatibus expressis de
calumpnia iurandi, et cetera, cauciones, quas-
cumque tam iuratorias quam fideiussorias, pres-
tandi, clama et retroclama, exponendis execucio-
nes quascumque instandi, et cetera. Et cum posse
substituendi, et cetera. Et generaliter, et cetera.
Nos enim, et cetera. Promitimus iudicio sisti, et
cetera, et non revocare, et cetera, et habere ra-
tum, et cetera, // 195/5r // sub bonorum nostrum
et dictorum universitatum et cuiuslibet nostrum
et eorum insolidum obligacione, et cetera, et ut
predicta, et cetera. Iuramus omnes, et cetera, hec
igitur, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Pe-
trus Mestre, notarius, Joannes Duat, minor, et
Hiacinto Gatnau, cultores Castriboni.

Sig+num Andrea Dalmau, auctoritatibus ap-
postolica atque regia notarius publici ville Cas-
triboni, Urgellensis diocessis, hic me subscribo qui
hicmodi sindicunt instrumenti recepi, scripsi et
clausi.

195 Diea prima mensis octobris anno a Nativitate 
/6r Dominis milessimo sexcentessimo septuagessimo

secundo, in villa Tirvia, vicecomitatus Castribo-
ni, diocessis Urgellensis.

Ego, Franciscus Aymerich, milice et significer sive
alferez consosciationis illustris domini domni Ma-
nuellis Sammenat et de Lanuza, duci sive capita-
nei militum equestrium in presenti Principatu
Cathalonie, et eius nomine, gratis, et cetera, confi-
teor et in veritate recognosco vobis, magnifici con-
sulibus et singularibus personis universitatum vi-
lla Tirvia, et locorum de Burch et Farrera,
vicecomittatus Castriboni, diocessis Urgellensis,
licet absentibus, et cetera, et vobis Honofrio Escales,
consuli dicta villa Tirvia, et Michaellis Joanni
Castellarnau, conciliario loci de Farrera, et Joan-
ni Perjoan, conciliario loci de Burch, presentibus,
et cetera, et notarius, et cetera, quod in pecunia
numerata in diversisque solucionibus dedistis et
solvisitis mihi egoque a vobis habui et recepi dicto
nomine silicet centum octuaginta novem libras et
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duodecim solidos, monete Barchinone, racione et
causa contribucionis militaris, quam vos, dicti
consules et singulari persona universitatum dicta
villa Tirvia et locorum de Burch et Farrera facitis
et prestaris facise dicto domino domno Manuelli
Sammenat et de Lanuza, capitaneo meo predicto,
ad computum seu racionem annuis libra et qua-
tuor solidi, monete Barchinone, pro die quequi-
dem una libra et quatuor solidi, a die vigessima
quinta mensis aprillis proxime elapsi currentis et
presentis anni usque ad presentem die, exclusive,
que computatur prima mensis octobris, summam
capiunt dictarum centum et octuaginta novem li-
brarum et duodecim solidorum, pro quibus diebus
et mensibus supradictis sum bene pricatus, conten-
tus et satisfactus currente tamen dicta contribu-
cione a die presenti et supradicta mensis octobris et
inde deinceps. Et ideo, renunciando, et cetera. In
testimonium premissorum presentem vobis facio
apocham de soluto et // 195/6v // satisfacto pac-
tumque firmissimum de ulterius aliquid non pe-
tendo, pro predictis et de non agendo, solemni sti-
pulacione valla, et cetera, in manu et posse notarii
infrascripti, et cetera. Actum et cetera.

Testes Michael Joannes Granja, baiulus villa Tir-
via, et Joannes Mir, loci de Burch, diocessis Urge-
llensis.

In quorum fidem et testimonium premissorum
ego Joannes Fontanet, presbiter et rector loci de
Montusclado, nottarius apostolicus villa Tirvia,
diocessis Urgellensis, huiusmodi apocha instru-
mentum recepi propriaque manu scripsi et ut in
iudicio et extra fides adhibeatur plenaria vice me
subscribo et meum quo utor appono sig+num.

195 Alsa trenta de setembre del any del senyor mil 
/7r sis-cents setanta-y-dos, en lo loc de Guils, del

vescomtat de Castellbò y bisbat de Urgel, lo se-
nyor capità Jaume Masmigà, rreformat de la vila
de Tarrasa, de la companyia de don Jusep de
Aguló, capitania de cavaleria en lo loc de Guils, a
(...) com ja sé y en veritat rreconeix aver agut y
rebut de Juan Oriol, cònsol de dit loc de Guils,
des de tres de abril proppassat fins avui, dia so-
bredit ynclusive, sinc sous, moneda barsalonesa,
quiscun dia, y de dos liures, dotse sous cada mes,
des de dich dia de tres de abril proppassat fins
vui, dia present, una plasa morta. Ítem, confese
aver agut y rrebut de Juan Rroquer, cònsol de
Vilarrubia, des de dit dia de tres de abril prop-
passat fins al últim dia del corrent y present mes
de setembre, trenta-y-sinch reals cada mes, lo
modo de la paga y estat en diner contant, a totes
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sas libres voluntats. Y així renunsie a la ecsensió
de dites cantitats no ésser agudes y rebudes, y
per so confirme la present àpoca.

195 En fe de las quals coses jo, Blasi Casals, prevere 
/7v y rector de Guils, per autoritat ordinària notari

públich de dit loc, me sobrescrit así y pose mon
acostumat sig+ne.

195 Actea de fe dels cònsuls de Tahuy com pague 
/8r dit poble quatre reals cada dia al capità Marcello

y Joan Antunes, soldats alotjats en lo lloch de
Tahuy.

In Dei nomine. Noverint universi quod anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo sep-
tuagessimo secundo, die vero vigessima nona men-
sis abrili, in loco de Tahuy, vicecomitatus Castribo-
ni, diocessis Urgellensi, juris factum et firmatum
presens instrumento civus tenor sequra sub his ver-
bis, et cetera: «Com los honorables Pere Monar-
tes y Barthomeu Mitjana, cònsols de Tahuy, an
jurat en poder de mi, notari insfrascrit, que tot lo
poble de Tahuy paguen de contribució y alotja-
ment al capità Marcello, reformat, y un soldat,
tots dos de la companyia de don Josep de Agulló,
de la ciutat de Barcelona, quatre reals cada dia, lo
que fan fer y faran fer ab jurament ontsevulle sie
menester. Y han jurat en poder de mi, Pere Joan
Feu, prevere y rector de Tahuy. Die et anno ut su-
pra.

Testes huius rey sunt Joanines Coromines, faber,
ferrarius loci de Tahuy, et Andreas Servas, alias
Geraut, eiusdem locis agricola.

In quorum fidem et testimonium ego, Petrus
Joannes Feu, presbiter et rector dicti loci de Tahuy,
quo utor in publicus claudendis appono sig+num.

195 Àpochab de 237 lliures han pagat los llochs y 
/9r universitats de Vallferrera, bescondat de Cas-

tellbò, al senyor capità de cavalls don Manuel
Sanmenat, a rahó de quinse reals paguen cada
dia, so és, des de 25 de abril fins als 30 de se-
tembre del present any, 1672, corrent de aquí al
davant dita contribució.

Àpoques de la vila y cortes de Tírvia, del què pa-
guen cada dia als soldats, que és 2 lliures, 14
sous, cada dia.

[ 1672 ]

a. àpoca intercalada entre els folis 194v i 195r del trienni
1671-1674.

a. cartificatòria intercalada entre els folis 194v i 195r del
trienni 1671-1674.
b. àpoca intercalada entre els folis 194v i 195r del trienni
1671-1674.



Die trigessima mensis setembris anno a Nativita-
te Domino millessimo sexcentessimo septuagessimo
secundo, in villa Tirvia, vicecomittatus Castribo-
ni et diocessis Urgellensis.

Ego, Franciscus Aymerich, milice et significer sive
alferez consosciationis illustris domini domni
Manuellis Sammenat et de Lanuza, duci sive ca-
pitanei militum equestrium in presenti Princi-
patu Cathalonie, et eius nomine, gratis, et cetera,
confiteor et in veritate recognosco vobis, magnifi-
ci consulibus et singularibus personis universita-
tum et locorum vallis Ferraria, vicecomitatus
Castriboni, diocessis Urgellensi, licet absentibus,
et vobis Petro Sabater, loci de Arahos, conciliario
dicta vallis Ferraria, presenti, et notario, et cete-
ra, quod in pecunia numerata in diversisque soli-
cionibus dedistis et solvisitis mihi egoque a vobis
habui et recepi, dicto nomine, silicet ducenta et
triginta septem libras, monete Barchinone, racio-
ne et causa contribucionis militaris, quam vos
dicti consules et singularii persona universitatum
et locorum dicta vallis Ferraria facitis et presta-
ris facise dicto domino domno Manuelli Samme-
nat et de Lanuza, capitaneo meo, predicto, ad
computum seu racionem unius libra et decem so-
lidorum, monete Barchinone, pro die, quequidem
una libra et decem solidi, a die vigessima quinta
mensis aprilis proxime elapsi currentis anni us-
que ad presentem diem, inclusive, que computa-
tur trigessima mensis setembris, summam ca-
piunt dictatum ducentarum et triginta septem
librarum, pro quibus diebus //195/9v // inmedia-
te sequente et inde deinceps. Et ideo, renuncian-
do, et cetera. Et in testimonium premissorum pre-
sentem vobis facio apocham de soluto et satisfacto
pactum firmitimum de ulterius aliquid non pe-
tendo et de non agendo solemni estipulacione va-
llaque in manu et posse nottarii infrascripti, et
cetera. Actum, et cetera.

Testes Joannes Fontanet, pharmacopula, et Philipus
Marçal, omnes villa Tirvia, diocessis Urgellensis.

In quorum fidem et testimonium ego, Joannes
Fontanet, presbiter et rector de Montusclado,
auctoritates appostolica nottarius publicus villa
Tirvia, diocessis Urgellensis, huiusmodi apocha
instrumentum recepi propriaque manu scripsi et
ut in iudicio et extra fides adhibeatur plenaria
hic vice me subscribo et meum quo utor appono
sig+num.

195 Àpochaa de 189 lliures, 12 sous, han pagat les 
/10r universitats de Tírvia, Burch y Farrera, bescon-

dat de Castellbò, de contribució al senyor capità
de cavalls don Manuel Sammenat, a rahó de
dotse reals paguen cadaldia, so és des de 25 de
abril proppassat fins als 30 de setembre del co-
rrent any 1672, corrent de aquí al davant dita
contribució.

Die prime mensis octobris anno a Nativitate Do-
mino millessimo sexcentessimo septuagessimo se-
cundo, in villa Tirvia, vicecomittatus Castrisbo-
ni, diocessis Urgellensis.

Ego, Franciscus Aymerich, milice et significer sive
alferez consosciationis illustris domini domni
Manuellis Sammenat et de Lanuza, duci sive ca-
pitanei militum equestrium in presenti Princi-
patu Cathalonie, et eius nomine, gratis, et cetera,
confiteor et in veritate recognosco vobis, magnifi-
ci consulibus et singularibus personis universita-
tum villa Tirvia et locorum de Burch et Farrera,
vicecomitatus Castriboni, diocessis Urgellensi, li-
cet absentibus, et cetera, et vobis, Honofrio Esca-
les, consuli dicta villa Tirvia, et Miachelli Joanni
Castellarnau, consiliario loci de Farrera, et
Joanni Pey Joan, conciliario loci de Burch, pre-
sentibus, et cetera, et notario, et cetera, quod in
pecunia numerata in diversisque solucionibus de-
distis et solvisitis mihi egoque a vobis habui et
recepi, dicto nomine, silicet centum octuaginta
novem libras et duodecim solidos, monete Barchi-
none, racione et causa contribucionis militaris
quam vos dicti consules et singulares personas
universitatum dicta villa Tirvia et locorum de
Burch et Farrera facitis et prestaris facise dicto
domino domno Manuelli Sammenat et de Lanu-
za, capitaneo meo, predicto, ad computum seu
racionem unius libra et quatuor solidorum, mo-
nete Barchinone, pro die, quequidem una libra et
quatuor solidi, a die vigessima quinta mensis
aprilis proxime elapsi currentis et presentis anni
usque ad presentem diem, inclusive, que compu-
tatum prima mensis octubris, summam capiunt
dictarum centum octuaginta novem librarum et
duodecim solidorum. Pro quibus diebus et mensi-
bus supradictis bene sum bene pacatus contentus
et satisfactus currente tamen dicta contribucione
a die presenti et supradicta mensis aprilis et inde
deinceps. Et ideo renunciando, et cetera. Et in
testimonium premissorum presentem vobis facio
apocham de soluto et satisfacto, pactum //195/10v
// firmittimum de ulterius aliquid non petendo
et de non agendo, solemni estipulacione vallaque
in manu et posse nottarii infrascripti, et cetera.
Actum et cetera.

Testes Michael Joannes Granja, baiulus villa Tir-
via, et Joannes Mir, loci de Burch, diocessis Urge-
lli.

In quorum fidem et testimonium premissorum
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ego, Joannes Fontanet, presbiter et rector locis de
Montusclado, nottarius apostolicus villa Tirvia,
diocessis Urgellensis, huiusmodi apocha instru-
mentum recepi propriaque manu scripsi et ut in
iudicio et extra fides adhibeatur plenaria, hic me
subscribo et meum quo utor in publicis claudendis
instrumentis appono sig+num.

195 Àpocaa Vall Ferrera, a 1 lliura, 10 sous, cada dia.
/11r

Die trigessima mensis setembris anno a Nativita-
te Domino millessimo sexcentessimo septuagessimo
secundo, in villa Tirvia, vicecomittatus Castris-
boni, diocessis Urgellensis.

Ego, Franciscus Aymerich, milice et significer sive
alferez consosciationis illustris domini domni
Manuellis Sammenat et de Lanuza, duci sive ca-
pitanei militum equestrium in presenti Princi-
patu Cathalonie, et eius nomine, gratis, et cetera,
confiteor et in veritate recognosco vobis, magnifi-
ci consulibus et singularibus personis universita-
tum et locorum Vallis Ferraria, vicecomitatus
Castriboni, diocessis Urgellensi, licet absentibus,
et vobis, Petro Sabater, loci de Arahos, consiliario
loci de Ferraria, presenti, et notario, et cetera,
quod in pecunia numerata in diversisque solucio-
nibus dedistis et solvisitis mihi, egoque a vobis ha-
bui et recepi, dicto nomine, silicet ducentas et tri-
ginta septem libras, monete Barchinone, racione
et causa contribucionis militaris quam vos, dicti
consules et singulares personas, universitatum et
locorum dita Vallis Ferraria, facitis et prestatis
facise dicto domino domno Manuelli Sammenat
et de Lanuza, capitaneo meo, predicto, ad com-
putum seu racionem unius libra et decem solido-
rum monete Barchinone, pro die, quequidem
una libra et decem solidi a die vigessima quinta
mensis aprilis proxime elapsi currentis anni us-
que ad presentem diem, inclussive, que computa-
tur trigessima mensis setembris. Summam ca-
piunt dictarum ducentarum et triginta septem
librarum, pro quibus diebus et mensibus sum bene
pacatus contentus et satisfactus, currente tamen
dicta contribucione a die prima mensis octobris
inmediate sequente et inde deinceps. Et ideo, re-
nunciando, et cetera. Et in testimonium premis-
sorum presentem vobis facio apocham de soluto et
satisfacto, pactum firmittimum de ulterius ali-
quid non petendo // 195/11v // et de non agendo,
solemni estipulacione vallaque in manu et posse
nottarii infrascripti, et cetera. Actum et cetera.

Testes Joannes Fontanet, pharmacopula, et Philipus
Marçal, omnes villa Tirvia, diocessis Urgellensi.

1572

In quorum fidem et testimonium premissorum
ego Joannes Fontanet, presbiter et rector de Mon-
tusclado, auctoritate apostolica notarius publicus
villa Tirvia, diocessis Urgellensis, huiusmodi apo-
cha instrumentum recepi propriaque manu
scripsi et ut in iudicio et extra fides adhibeatur
plenaria, hic me subscribo et meum quo utor ap-
pono sig+num.

195 Àpocaa de dotse reals cada dia, des de tres de 
/12r abril fins a 30 de setembre, 1672, paga la vila de

Castellbò a don Joseph de Aguiló, capità de ca-
valleria, y los continuava pagant cada dia.

Sit omnibus notum quod ego, don Joannes Asca-
nio, miles, locumtenentis ducis societatis quorum
ducis don Josephi de Augullo, exercitus domina
nostra regine Marianne ab Austria, gubernatri-
cis Hispaniarum regnorum, gratis et mea certa
sciencia, confiteor et in veritate recognosco vobis,
Petro Tor, Joani Blasi et Michaeli Marcellach,
anno presenti consulibus ville Castriboni, Urge-
llensis diocessis, presentibus, et vestris, in dicta vi-
lla Castriboni successoribus, quod modo instru-
mento de dictis et solvistis mihi omnes illas
septuaginta octo libras, monete Barchinone, ad
racionem quinque librarum decem solidorum
monete Barchinone pro aureo sive dobla auri. Et
sunt ad complementum solucionis illorum duode-
cimus dragmorum sive reals a die tercia mensis
aprilis proxime preteriti usque ad ultimum diem
currentis mensis septembris, inclusive, que singulis
diebus universitates ville Castriboni dat et solvit
pro contribucione dicto duci don Josepho de Agu-
llo, modus vero solucionis fuit in peccunia nume-
rata ad meas omnimodas voluntates. Et ideo, re-
nunciando dicta peccunia, non numerata, non
habite et non recepte, neique ita non esse et sich in
veritate non consistere, doloque //195/12v // malo
et accioni in factum omnique ali iuri, racioni et
consuetudini his obviantibus, quovismodo in testi-
monium premissorum presentem vobis facio apo-
cam de soluto et satisfacto. Actum est hoc in villa
Castriboni, Urgellensis diocessis, die vigessima ter-
cia mensis septembris, anno a Nativitate Domini
millessimo sexcentessimo septuagessimo secundo

Sig+num meum don Joannis Ascanio, confitentis
predicti qui hec incido, concedo et firmo.

Testes huius rei sunt Isidorus Caltres, sutor, et Jo-
sephus Llimonet, sartor Castriboni.

Sig+num Andrea Dalmau, auctoritatibus apos-
tolica atque regia notarius publicus villa Castri-
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boni, Urgellensis diocessis, qui huiusmodi apoca
instrumentum recepi, scripsi et clausi requisitus.

195 Àpocaa de tretse reals cada dia a pagar la vila de 
/13r la vall de Castellbò a don Joseph de Agulló, ca-

pità de cavelleria, des de 3 de abril, 1672, fins al
últim die de setembre de dit any. Y ha pagat
cada dia.

Sit omnibus notum quod ego, don Joannes Asca-
nio, miles, locumtenentis ducis societatis quorum
ducis don Josephi de Augullo, exercitus domine
nostra regine Marianne ab Austria, gubernatri-
cis Hispaniarum regnorum, gratis et mea certa
sciencia confiteor et in veritate recognosco vobis,
Joanni Ametlla, Montserrato Fites, alias Noves,
Michaeli Simon, alias Castellnou, et Petro Joan-
ni Miravall, anno presenti consulibus vallis Cas-
triboni, Urgellensis diocessis, presentibus, et ves-
tris, in dicta valle successoribus, quod modo
instrumento de dictis et solvistis mihi omnes illas
octuaginta una libras, decem solidos, monete
Barchinone, ad racionem quinque librarum de-
cem solidis pro dupla auri. Et sunt ad comple-
mentum solucionis illorum terdecim dragmorum
sive reales a die tercia mensis aprilis proxime pre-
teriti, usque ad ultimum diem curentis mensis
septembris, inclusive, que singulis diebus univer-
sitates vallis Castriboni dat et solvit pro contribu-
cione dicto dieri don Josepho de Agullo, modies
vero soluciones fuit in peccunia numerata ad
meas omnimodas voluntates. Et ideo, renuncian-
do dicta peccunia non numerata, non habite et
non recepte, neique ita non esse et sich in veritate
non consistere doloque malo et accioni in factum
omnique ali iuri, racioni et consuetudini his ob-
viantibus, quovismodo // 195/13v // in testimo-
nium premissorum presentem, vobis facio apocam
de soluto et satisfacto. Actum est hoc in villa Cas-
triboni, Urgellensis diocessis, die vigessima tercia
mensis septembris, anno a Nativitate Domini
millessimo sexcentessimo septuagessimo secundo.

Sig+num meum don Joannis Ascanio, confitentis
predicti qui hec incido, concedo et firmo. Testes
huius rei sunt Isidorus Caltres, sutor, et Josephus
Llimonet, sartor Castriboni.

Sig+num Andrea Dalmau, auctoritatibus apos-
tolica atque regia notarius publicus villa Castri-
boni, Urgellensis diocessis, qui huiusmodi apoca
instrumentum recepi, scripsi et clausi requisitus.

195 Paguea cada dia la batllia de Noves als soldats 9 
/14r sous, 10 diners.

Die septimo mensis octobris anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo
secundo, in loco de Noves, diocessis Urgellensis.

Los honorables Joan Coromines y Jaume Agra-
munt, cònsols de Noves, han fet petició y de-
manda a Francisco Bernardo, cap de escuadró
de la companyia de don Joseph de Agulló, de
què se servís firmar àpoca de rebuda de nou
sous, quatre dinés, que constitueix la ballia de
Noves tots los dies, so és, al cap de escuadró dos
reals, al altre soldat un real y sis dinés, altre sol-
dat que està en Berén un real y deu dinés. Dit
cap de escuadró fet de resposta que no tenia
orde de son tinent fer altra rebuda, lo que ja
avia feta en dias passats a mi, infrascrit. Y dos
testimonis feta relassió de la resposta.

Testes sunt Joannes Seu, loci de la Guardia, et
Gregorius Rabassa, loci de Noves.

In corum fidem ego, Petrus Antonius Anglada,
presbiter et rector Sancti Saturnini, loci de Noves,
et cetera, hec subscribo et meum solito apono
sig+num.

195 Puyalsb, 29 de setembre, 1672. Ha jurat Mont-
/15r serrat Simon, cònsol dels Castells, en poder de

mi, Pere Joan Feu, prevere y rector de la parro-
chial isglésia de Tahuy, com lo poble y lloch
dels Castells pague quiscun dia de contribució
al alferes García, reformat de la companyia de
don Josep de Agulló, dos reals. Lo que ha jurat
en poder de mi, rector sobredit, en presència de
Joan Pere Moncortés y Francesch Jaula, ambo
loci de Tahuy, agricultores. In quorum fidem et
testimonium ego, Petrus Joannes Feu, presbiter et
rector, nottarius ordinarius mee parrochie, quo
utor in publicis claudendis appono sig+num.

195 Relacióc del cònsol de Espaent y Anynchs. Pa-
/16r gue 3 lliures, 2 sous cada mes.

Universis et singulis uius seriem inspecturis visu-
ris lecturis paritor et audituris atentor indu-
bium quem facio ego, Hermengaudus Servos,
presbiter et rector parrochialis ecclessie Beate Ma-
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rie de Assumpcione, loci de Castillas, et eo nomine
notarius ordinarius in dicta rectoria, quod penes
me dictum et infrascriptum notarium ficit recep-
tum ipsam instrumentum relacionis, cuius tenor
est in une qui sequit modum: «Lo honorapble
Llorens Serbrià, cònsol en lo present any de Es-
paent y Anychs, fa relació com lo mes de matx
proppassat, en virtut de un horde del senyor
don Filis de Marymon, alotjaren en dits llocs un
soldat muntat en la companyia del senyor don
Josep Agulló, y que sea justa y dits llocs ap tren-
ta-sis reals cada mes, etcètera se’n torna. Y estas
3 lliures, 12 sous, cobre lo senyor tinent de la
dita companyia tots los mesos. La qual relació a
(...) dit cònsols en poder de mi, infrascrit notari,
vuy dia, al 1 de octubre de 1672 // 195/16v //
mediant jurament y en presència y testimoni de
Francisco Servós, de Castellàs, y Pera Picoi, de
Anyics.

Ut igitur de premissis in iudicio et extra plena
adibeat fidis meum quo utor in claudendis apono
sig+num. Ermengol Cervos.

195 Loa que pagan los de Ciutat, a 8 sous cada dia.
/17r

Die nona mensis octubris anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo septuagessimo se-
cundo in villa castri Civitati, Urgellensi diocessis.

Lo il·lustre senyor Joan Mariscal, capità de co-
rassas, reformat en la companyia del capità de
corassés don Joseph de Agulló, de son grat,
etcètera, firme àpocha de rebuda als senyors
cònsols de la present vila de Ciutat, qui fou An-
toni Montané y Jaume Joan Escuder, presents,
etcètera, de setanta-y-una lliura, quatra sous, les
quals són per lo que lo consell de dita vila pro-
meté donar a dit senyor cadaldia, comensant a
sis de abril, inclusive, fins al últim del mes de se-
tembre proppassat, que confessa estar pagat fins
dit dia. Lo modo de la paga fou numerando eca-
liter et de facto, et cetera, ad omnes suas omnimo-
das voluntates. Et ideo renunciando, et cetera,
presentem fecit eisdem apocham deffinicionem, et
cetera, pactumque formissionum de ulterius non
petendo, et cetera, et de non agendo, solemni sti-
pulacione vallaturum, et cetera.

Testes sunt Petrus Familon, miles dicta compan-
ya de Agullo, et Satorninus Solans, agricola, pre-
sentibus ville.

195 In quorum fidem et testimonium propria manu 
/17v scriptorum ego, Didacus Llorens, presbiter et rec-
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tor parrochialis ecclessia ville castri Civitatis, et
cetera, vicecomitatus castribonis, Urgellensis dio-
cessis, ac eo notarium auctoritate ordinaria no-
tarius, et cetera, hac me subscribo et meum soli-
tum quo uttor appono sig+num.

Ítem, fas fe jo, notari sobra y infrascrit, que los
dits cònsols han de continuar a pagar al dit ca-
pità de aquí al devant dits quatra reals cadaldia,
y assó fa per ser-me trobat al tracte feren dits se-
nyors. Ita est Diego Llorens.

195 Relacióa del cònsol de Castellós. Pague 4 lliu-
/18r res, 2 sous cada mes.

Universis et singulis uius seriem inspecturis visu-
ris lecturis peritur et hic dicturis a testor in du-
biam que fidem facio ego, Hermengaudi Çervos,
presbiter et rector parroquialis ecclesie Beate Ma-
rie de Assumcione, loci de Castellas, et eo nomine
notarius ordinarius in dicta rectoria, quod penes
me dictum et infrascriptum notarium ficit resep-
tum quondam instrumentum relacionis cuius
pritie est in hunc qui sequit produim:

Lo honorable Pere Pujol, àlies Vidal, cònsol en
lo present any de Castillas y Biscarbó, fa relació
com los primers de matx proppassat, insiguint
un orde del senyor don Filis de Marimon, alot-
jaren a Domingo Traina, soldat de la companyia
del senyor don Josep Agulló, y la muller de dit
soldat y a un fill y un cavall, y estan vuy e furti-
vament en dits llocs, // 195/18v // consertats ab
coranta-un real y sis dinés cada mes. Y los dos
popbles li donen, ademés de les 4 lliures, 2 sous,
lata servitut de llit, de roba, llenya y palla per al
cavall. Y esta relació fa lo dit cònsol en poder de
mi, infrascrit notari, mediant jurament, vui dia
als 4 de octubre, 1672. Presents per testimonis
Andreu Simon, del lloc de Junyent, y Juan Poll,
del lloc de Triquell.

Ut de premissis in iudicio et extra plena adibeat
fides meum quo utor in claudendis apono
sig+num. Ermengol Cervos.

199 Jesúsb, Maria y Joseph.
/1r

En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors
deputats als assessors, advocat fiscal y doctors
consulents aplicats infrascrits si ses senyories po-
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den y deuen executar les sentències de visita en-
cara que recorregudes a la Real Audiència y ad-
meses en ella, segons la real carta impetrada per
los visitadors de la visita del trienni 1656, feta
en lo de 1659, y per consegüent si deuen ésser
embargats los preus dels censals dels acreadors
censalistas en sort extrets que han recorregut,
conforme més llargament se conté en la delibe-
ració de ses senyories als 5 de desembre del cor-
rent any 1672, vista dita sa real carta y lo con-
tengut en aquella y ben ponderades les
sircumstàncies que se ofereixen sobre lo present
cas, són de vot y parer que en forsa de dita real
carta no deuen ni poden los senyors deputats
executar les sentències de visita, per quant per a
poder-se valer de dita real carta són menester fer
algunes diligènsies antecedents y consegüents
prejudicials a la casa. Y per consegüent, que no
poden ésser embargats en forsa de dita real carta
los preus dels censals dels arrendadors que han
sortejat, havent recorregut los principals o llurs
fermanses de les sentències de visita.

Montserrat, assessor. Campderros, advocatus fis-
ci. Arenys, assessor. Bruçe de Olzina, consulens.
Valencia, consulens. Hieronymus de Ferrer, con-
sulens.

200r Molta il·lustre senyor.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació en los llibres de
Vàlues y altres de la present casa per rahó de
aquell censal, de pensió de 600 sous, pagador al
primer de maig, que sortejà la noble dona Maria
Cruïlles en la extracció de censals per vostra se-
nyoria feta en lo mes de abril propassat del cor-
rent any 1672. Y segons dits libres de Vàlues se
troba lo següent:

Primo, dit censal fou y possehí Jaume Sala, mer-
cader, lo qual ere altre de las fiansas de Anthoni
Luís Mallol, arrendador de la bolla de Gerona,
trienni 1596, per preu de 16.500 lliures per
any. Lo qual Sala se obligà en dit arrendament
per 300 lliures per quiscun any, que los tres
anys junts són 900 lliures. Consta en lo llibre de
Vàlues de dit trienni 1596, foli 281. Del qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues corrent
de 1671, foli 84, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 2.060 lliures, 9 sous. Però per
quant dit Jaume Sala alienà dit censal en lo any
1588, com consta en lo capbreu vell de dit mes
de maig, foli 468, queda líbero dit censal de

qualsevol quantitat pogués restar a dèurer dit
Sala per rahó de dita fiansa. Y per ço no·s trau
res en fora.

Ítem, dit censal fou y possehí Francesch Aqui-
les, notari, qui fou altre de las fiansas de Onofre
Ciurana, donsell, sobrecullidor del General en
la col·lecta de llevant. Lo qual Aquiles se obligà
per 200 lliures, com consta en lo llibre de Và-
lues, trienni 1617, foli 60. Las quals 200 lliures,
segons los llibres de Vàlues, trienni 1590, foli
153, 1617 foli 60, 1623 foli 67, 1626 foli 63 y
1623 foli 64 consta ésser-se pagades y satisfetas
ditas 200 lliures. Per lo que queda líbero dit
censal per rahó de dita obligació feta per dit
Aquiles. Y axí no·s trau res en fora.

Ítem, dit censal fou y possehí don Francisco de
Cruïlles, lo qual, segons lo llibre de Vàlues,
trienni corrent, foli 306, se troba continuat al-
tre de las fiansas del doctor Francesch Pejouan,
ardiaca //200v //y canonge de la Seu de Gerona,
deputat ecclessiàstich del trienni 1653. Lo qual,
segons lo llibre de Vàlues corrent, en fòlios 307,
308 y 309 consta restar a dèurer la quantitat de
333 lliures, 14 sous, per tantas que ab majors
quantitats fou condempnat junt ab los conde-
putats sobre diferents querelas en la visita de dit
trienni 1653, feta en lo de 1656. Però, per
quant dit don Francisco de Cruïlles no posehí
dit censal més que ab títols usufructuari per ha-
ver-la·y constituït en dit, com consta en dit cap-
breu de dit mes de maig, en foli 569, queda lí-
bero per rahó de dit dèbit. Y per ço no·s trau res
en fora.

Ítem, dit censal possehí Francesc de Temarit,
qui fonch arrendador de la Bolla de Tarragona,
trienni 1581. La qual li fou arrendada per preu
de 39.021 lliures, per los tres anys, com consta
en lo libre de Vàlues de dit trienni 1581, foli
240, del qual arrendament, segons lo llibre de
Vàlues corrent de 1671, en foli 64, consta res-
tar-se a dèurer la quantitat de 3.804 lliures, 6
sous; dich 3.804 lliures, 6 sous.

Ítem, dit censal possehí dona Marianna de The-
marit, la qual segons dit llibre de Vàlues, trienni
1581, foli 240, se troba continuada altre de las
fiansas de dit Themarit, arrendador sobredit.
Lo qual se obligà per 1.000 lliures per any y per
los tres anys 3.000 lliures, que defalcades 2.160
lliures, 10 sous, le tocan y gaudeix de aquelles
35.211 lliures, 13 sous, que en diferent jornada
y en differents llibres de Vàlues consta haver pa-
gat lo principal eo sos hereus. Resta a dèurer la
quantitat de 839 lliures, 10 sous, las quals no·s
trauen en fora per quant aquellas ja estan assu-
mides ab las sobraaditas 3.804 lliures, 6 sous,
que resta a dèurer dit de Themarit, principal, de
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dita villa, las quals estan ja carregades y se posa
per nota. Se adverteix que en la relació feta als 3
de nohembre, 1671, acerca dels 24 censals que
sortejà // s.n.r // lo noble don Joseph Galceran
de Pinós, en la extracció del abril de dit any
1671, se li carregà 467 lliures, 7 sous, per tantas
restà a dèurer don Ramon de Torrelles, altre de
las fiansas de dit de Themarit, arrendador so-
bradit. Axí que en cas que lo General vinga a es-
tar satisfet de ditas 467 lliures, 7 sous, aquellas
se hauran de defalcar de las dalt ditas 3.804 lliu-
res, 6 sous, 3 diners. Y esta és la relació que fa a
vostra senyoria, salvo en tot error de comptes
del aposento de racional, a sinch de octubre de
MDCLXXII.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

202 Molta il·lustre senyor.
/1r

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació en los llibres de
Vàlues y altres de la present casas per rahó de
aquells dos censals que en lo mes de abril prop-
passat del corrent any 1672, en la extracció de
censals per vostra senyoria feta, sortejà Ramon
Alemany, botiguer de telas, ço és, lo hun de
pensió 402 sous, pagador a 4 de maig, y lo altre
de pensió 266 sous, pagador a 31 de juliol. Los
quals dos censals foren y possehiren los admi-
nistradors de l’Hospital General de Santa Creu
de la present ciutat. Los quals, segons lo llibre
de Vàlues corrent de 1671, foli 215, consta res-
tar a dèurer la quantitat de 2.400 lliures, 12
sous, 6, lo qual dèbit se origina y devalla del lli-
bre de Vàlues, trienni 1638, foli 350, ab quatre
diferents partidas per lo valor de 625 futets
curts y 225 futets llarchs, los quals foren venuts
en lo any 1638, com més extensament consta
en los llibres de Deliberacions del trieni 1635 y
1638. Però, per quant dits censals, ço és, lo de
pensió 402 sous, fou alienat per dits administra-
dors en lo any 1633, com consta en lo capbreu
de mars, foli 506, y lo altre, de pensió 266 sous,
així mateix fou alienat per dits administradors
en lo any 1629, com consta en lo capbreu del
mes de juliol, foli 1437, per ço, quedan líberos
aquells per rahó de dit dèbit.

Y esta és la relació fa a vostra senyoria del apos-
sento del racional a XXVII de octubre, MDCLXXII.
Erasma de Lana y Fontanet, racional.
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202 Molta il·lustres senyors.
/3r

En la extracció dels censals feta per vostra se-
nyoria als sis de abril del corrent any, entre al-
tres censals, fou extret un censal de preu 175
lliures y pensió 140 sous que tots anys als 23 de
maig lo General de Catalunya feya y prestava a
don Anton de Paguera y Guilla per los títols
continuats en lo capbreu de dit mes, foli 640,
del qual censal lo dit don Anton tantsolament
ne és usufructuari y don Luís de Paguera y Al-
tarriba, son fill, propietari. Y com entre altres
papers se són ensenyats als racional y ajudant
comú de regent los comptes y racional de la
present casa per a cobrar lo preu de dit censal se
troba lo testament de dona Gerònima de Pa-
guera y Altarriba, ab lo qual, finit lo usdefruit
per ella dexat a dit don Anton, son marit, fa he-
reu a dit don Lluís de Paguera y Altarriba, son
fill, al qual testament diu que si dit don Lluís
morirà sens fer testament o morirà, quant que
quant, sens fills llegítims y naturals y de legítim
y carnal matrimoni procreats, y ab tals que no
arribassen a edat perfeta, en tal cas vol que de sa
heretat se’n sien fetas dos parts, una per sertas
pias causas y altre per lo hereu de la casa de los
pares, com en dit testament llargament és de
véurer, lo qual s’és fet en la ciutat de Urgell, als
vint-y-sis de fabrer, 1654, rebut en poder de
Armengol Vicens, notari de Urgell, la clausula
universal del qual se exhibeix. Y encara que ab
dit testament, per tenir líbera la hazienda dit
don Luís se li sien posades ditas dos condicions,
ço és, si mor sens fer testament o sens fills. Y lo
dit don Anton y don Lluís de Paguera prelon-
gan que las ditas 175 lliures se’ls han de soltar
líberament, per haver complert dit don Lluís a
la una condició, que és de fer testament, lo qual
ha fet, com apar ab una certificatòria ha feta Jo-
seph Fontana, notari de Barcelona, la qual tam-
bé se exhibeix, fa que no es necessiti per tenir lí-
bera la hazienda que haja de cumplir la altra
condició de tenir fills. //202/3v // Y com los dits
racional y ajudant comú duptan en fer certifi-
catòria al scrivà major de la present casa per a
què soltia diner líberament, per no ser compler-
tas ditas dos condicions, y axí tenir lo dit diner
subjecta a resmers, per so, suplican a vostra se-
nyoria sie servit comètrer lo sobredit als magní-
fichs assessors la present casa los quals, junt ab
vostra senyoria, declaren lo dit dupte, segons
estil de la present casa.

Erasma de Lana y Fontanet. Doctor Jacintho
Andreu, ajudant comú de racional y regent los
comptes del General de Catalunya.
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Oblata die XIII octobris MDCLXXII. In consistorio,
et cetera. Et domini deputati intervinientibus
dominis auditoribus computorum commisserunt
predicta magnificis assessoribus qui super supli-
catis relacionem faciant in scriptis. Joannes Ar-
gila, scriva maioris Generalis Catalonie.

Los molt il·lustres senyor deputats y oïdors de
comptes del General de Catalunya, ab interven-
sió dels magnífichs assessors y advocat fiscal de
dit General, inseguint la disposició del capítol
47, Corts 1599, del nou redrés, vist lo dupte
firmat per lo magnífich racional y ajudant comú
que la commissió al peu de aquella, vist lo testa-
ment fet y firmat per dona Hierònima de Pe-
guera y Altarriba a 26 de febrer, 1654, en poder
de Ermengol Vicens, notari públic de la ciutat
de la Seu de Urgell, vist una fe que Joseph Fon-
tana, notari públic de Barcelona, lo qual sertifi-
ca que don Lluís Peguera y Altarriba, fill llegí-
tim y natural de dits nobles cònjuges de
Peguera ha fet testament en son poder als 9 de
juriol de 1668, vist lo que és de vèurer, attès y
considerat que en dit testament de // s.n.r //
dona Hierònima de Peguera, en la clàusula he-
reditària de aquell, després de haver fet hereu a
dit don Lluís, son fill, disputa dita testadora que
si dit don Lluís morirà sens fer testament o mo-
rirà, quant que quant, sens fills llegítims y natu-
rals, se sien fetes dos parts de sa heredat, com en
dita clàusula més llargament se conté, de a hont
se veu clarament que deu ésser verífica una de la
dos condicions. Y per quant no consta que dit
don Lluís sie emancipat o altrament puga fer
testament, antes bé, és fill de familias y està baix
pàtria potestat, lo qual en via de dret no pot fer
testament, per ço los dit molts il·lustres senyors
deputats y oïdors de comptes, assessors y advo-
cat fiscal de dit General declaren dit dupte dient
que lo dit censal extret de propietat 175 lliures
deu ser remersat, y axís que no·s puga fer la sol-
ta de aquella que no conste del resmers.

Don Francisco de Vilallonga y Xammar. Don Jo-
seph Camporrells. Làtzer Talarn. Lo doctor Fran-
cesch Ferrer. Montserrat, assessor. Campderros, ad-
vocatus fisci Generalis Catalonie. Areny, assessor.

202 Hoca est exemplum, bene et fideliter, Barchinona 
/4r sumptum a clausula universalis herencia posita

et contenta in publico et auctentico testamento
dampna Geronima de Paguera et Guilla, in ci-
vitate Urgelli populati, filii legitimi et naturalis
magnifici Ludovici Altarriba, mercatoris Bar-
chinone, et domina Eugenia, coniugum defunc-

torum, in papiri scripto in civitate Urgelli, acte
die vigessima sexta februarii anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo quinquagessimo
quarto, recepto et testificato penes don Ermen-
gandum Vicens, quondam, notarium publicum
Urgelli, et clauso per Joannem Rocabruna, auc-
toritate apostolica notarium publicum civitatis
Urgellis, vice et loco Ermengaudis Casani, eciam
notarium, regentis scripturas dicti Vicens in quo-
quidem testamento sunt solemnitates ajure re-
quisita et inter alia clausula universalis heren-
cia, thenor cuius talis est: «Tots los altres,
emperò, béns meus mobles e immobles, veus,
drets y accions mies universals que a mi perto-
quen y poden pertocar en temps esdevenidor
per qualsevols causes, títols drets o rahons, sens
perjudici del usdefruit tinch dexat a dit senyor
don Anton, mon marit, deix y atorch a don Luís
de Paguera y Altarriba, fill meu y de dit senyor
don Anton de Paguera y Guilla, fent-lo, insti-
tuint-lo y nomenant-lo hereu meu universal a
totes les líberes voluntats. Y si dit don Luís, fill
meu, morirà sens fer testament o morirà, quant
que quant, sens fills legítims y naturals y de legí-
tim y carnal matrimoni procreats, o ab tals que
no arribassen a edat perfeta, en tal vull que de
dita ma universal heretat y béns me sien fetas
dos parts iguals, de la una de las quals vull que
per dits senyors marmessors meus me’n sia fun-
dada una missa quotidiana perpètuament, cele-
bradora per los pares religiosos conventuals del
orde de // 202/1v // Sant Domingo dels pares
predicadors de la present ciutat de Urgell, en lo
altar de la capella de Nostra Senyora de Espe-
ransa, per consolació de la mia ànima y dels
meus pares, de dit senyor don Anton, mon ma-
rit, y dels seus; y per la institució y fundació de
dita missa quotidiana vull que per dits senyors
marmessors meus de mos béns sian de la quan-
titat de diner necessària a for de censals en part
tota y segura en favor de dit convent a conegu-
da de ditas senyors marmessors meus. Y del què
restarà de dita mitat de hazienda, que importarà
encara una bona quantitat de diner, vull que sia
per los dits senyors marmessors me’n sien insti-
tuhides y fundades en lo altar de la Puríssima
Concepció de Nostra Senyora del Claustro de la
iglésia cathedral de Barcelona misses quotidia-
nes, tantes quantes fundar se’n poran, selebra-
dores per los senyors canonges y beneficiats de
dita iglésia cathedral de Barcelona per remey y
consolació de la mia ànima y de mos pares y al-
tres a qui tinga obligacions. De la altra mitat,
emperò, de mà hazienda, vull y declaro torne als
més propparents de la casa payral y totes les lí-
beras voluntats. Donant a dits senyors marmes-
sors meus per estas cosas totes mes veus y ac-
cions ab pleníssima y en eficient potestat y
general administració dexant y assignant, etcè-
tera.»
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Sig+num Jacobi Rosich, notarium publicum
Barchinona, testium. Sig+num Francisci Cotxet
et Soler Ferran, notarium publicum. Sig+num
Ludovici Fontana, auctoritate regia notarii pu-
blici Barchinone, qui predicta exemplavit scribe-
re fecit et clausit rogatis et requisitis.

202 Fasa fe jo, Joseph Fontana, notari públich de 
/5r Barcelona devallscrit, com lo senyor don Luýs de

Paguera y Altarriba, doctor en leys en Barcelona
populat, fill llegítim y natural del doctor don An-
ton de Paguera y Guila, en Barcelona populat,
vivint, y de la senyora dona Gerònyma de Pague-
ra y Altarriba, quòndam, muller sua, en mà y po-
der a denou de juliol, 1668, ha fet y firmat son
últim testament y derrera voluntat sua, com llar-
gament en aquell se conté.

Premissi fidem facio ego, Josephum Fontana, no-
tario supradictus, hac et supradicta mea scribens
manu.

203r Dieb vigessima prima mensis januarii anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo se-
xagessimo quarto, Barchinone.

Ego, Hieronimus Homs, sartor, civis Barchinone,
tenens oficium de alcayd palacii domini regis et
opere nove carcerum regium presentis civitatis
Barchinone, dicto nomine, gratis, et cetera, cons-
tituo et ordino procuratorem meum certum, et
cetera, itaquod, et cetera, Benedictum Sastra,
flaquerium, civem Barchinona, licet absentem, et
cetera, ad pro me, et cetera, comparendum coram
admodum illustribus dominis deputatis et audi-
toribus computorum Generalis Cathalonie dic-
tumque meum officium una cum omnibus sala-
riis, lucris et emolumentis, puribus et pertinenciis
illius renunci, resignadi et cedendi in manibus et
posse dictorum admodum illustrium dominorum
deputatorum et auditorum computorum dicti
Generalis in ipsorum consistorio, aut alibi ubi
opus sit in favorem scilicet persone vobis benevise
et per vos nominande, et dictas renunciacionem,
resignacionem et cessionem recepi et admitti pe-
tendum // 203v // personamque seu personas
proinde ut preferitur, nominandum seu nomi-
nandas de oficio predicto cum omnibus, iuribus
et pertinenciis illius provideri, cum iuris plenitu-
dine et efectu iuxta formam generalem constitu-
cionum Catalonie, capitulorum et actorum cu-

1578

riarum, usumque praticam et stilum dicti Gene-
ralis petendum et suplicandum, requirendum
quoque protestandum et monendum, et cetera, et
pro premissis quascumque suplicaciones et si opus
fuerit requisiciones, tam verbo quam in scriptis,
dandum, oferendum et presentandum, et eas pro-
videri, decerni et exequi faciendum et instan-
dum et desuper instrumenta quecumque ad pre-
dicta necessaria et oportuna, cum clausulis
assuetis faciendum et firmandum, seu fieri fa-
ciendum et consentiendum, et demum, et cetera,
promitto habere rattum, et cetera, et non revoca-
re, et cetera.

Testes sunt Hiasintus Perdinas, juvenes, textor
lini, Jacobus Pique et Ignasius Farran, scriptore,
Barchinone habitatores, qui, et cetera.

Sig+num Pauli Pi, apostolica atque regia aucto-
ritatibus notario publico Barchinone.

204 A.
/1r

Molta il·lustre senyor.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació ab los llibres de
Vàlues y altres de la present casa per rahó de
aquell censal, pensió 2.000 sous, pagador a 13
de octubre, en lo qual sortejà lo noble don Pe-
dro de Montaner en la extracció dels censals per
vostra senyoria feta en lo abril proppassat. Y se-
gons dits llibres de Vàlues y altres de la present
casa se troba lo següent:

Primo, dit censal fou y possehí don Bernat de
Paguera, lo qual segons lo llibre de Vàlues,
trienni corrent de 1671, foli 119, se troba con-
tinuat altre de las fiansas de don Galceran de Pa-
guera, deputat militar que fou en lo trienni
1605. Lo qual don Galceran, junt ab sos conde-
putats, consta restar a dèurer la quantitat de
9.583 lliures, 9 sous. Però per quant dit don
Bernat de Paguera no possehí dits censals ab al-
tre títol més que com a usufructuari, com cons-
ta en lo capbreu de octubre, foli 807, queda lí-
bero dit censal per rahó de dit dèbit, y per ço
no·s trau res en fora.

Ítem, dit censal fou y possehí dona Eulàlia Sor-
ribes y Paguera, la qual segons dit libre de Và-
lues corrent de 1671, foli 193, se troba conti-
nuada altre de las fiansas de Hiacinto Torrent,
arrendador de la bolla de Berga y Bagà, trienni
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1629, arrendada per preu de 2.175 lliures per
los tres anys. La qual dona Eulàlia se obliga junt
ab mossèn Felip de Sorribes y Roura, son marit,
per 200 lliures per any y per los tres anys junts
600 lliures, com consta en lo llibre de Vàlues,
trienni 1629, foli 420, del qual arrendament,
segons dit llibre de Vàlues, trienni 1671, foli
193, consta restar-se a dèurer la quantitat de
874 lliures. Però per quant dit censal fou venut
per execució del General en lo any 1624, com
consta en lo capbreu de dit mes de octubre, foli
808, y no possehir aquell la dita dona Eulàlia lo
die se feu dita obligació per dita bolla, per ço,
resta líbero per rahó de dit dèbit. Y així no·s
trau res en fora.

Ítem, dit don Pedro de Montaner, segons dit
llibre de Vàlues, 1671, foli 481, se troba conti-
nuat altre de las fiansas de don Àngel del Pas,
deputat militar del trienni 1659. Lo qual don //
204/1v //Àngel del Pas, junt ab sos condeputats,
restan a dèurer la quantitat de 842 lliures, 15
sous, per tantas foren condempnats en la visita
de dit trienni 1659, feta en lo de 1662, ço és,
178 lliures sobre la querela número 29, 300 liu-
res sobre la querela número 6, 72 lliures quere-
la número 2, 270 lliures sobre la querela núme-
ro 5, y las restants 21 lliures, 14 sous, a
cumpliment de 65 lliures, sobre la querela nú-
mero 26. Com consta en lo dit llibre de Vàlues
corrent 1671, foli 481, 482 y 483. Dich, 842
lliures, 15 sous.

Ítem, dit don Pedro, segons dit llibre de Vàlues,
trienni corrent de 1671, foli 466, se troba con-
tinuat altre de las fiansas del doctor Miquel Bo-
neu, deputat real que fou en lo trienni 1665. Lo
qual doctor Boneu, junt ab sos condeputats,
restan a dèurer la quantitat de 1.895 lliures, 12
sous, per tanta foren condempnats en la visita
de dit trienni 1665, feta en lo de 1668, ço és 79
lliures, 5 sous, a cumpliment de 100 lliures, so-
bre la querela número 3, 210 lliures querela nú-
mero 12, 25 lliures querela número 4, 100 lliu-
res querela número 33, 30 lliures querela
número 30, y las restants 1.451 lliures, 7 sous,
sobre la querela número 8. Com consta en lo
llibre de Vàlues, trienni corrent de 1671, foli
466, 467, 468 y 475, dich 1.895 lliures, 12
sous.

Axí, que resta embarassat dit censal per la quan-
titat de las sobraditas dos partidas, que juntas
prenan suma de 2.738 lliures, 7 sous.

Se adverteix que de la quantitat de la última
partida de 1.895 lliures, 12 sous, ja se’n han fet
càrrega en la relació del censal, pensió 2.000
sous, pagadors a 21 de janer, en lo qual sortejà
Jaume Domènech y Desbarri. Y axí mateix de la

quantitat de 1.451 lliures foren condempnats
dits deputats sobre la querela número 8, la qual
ja està compresa ab la dita partida de 1.895 lliu-
res, 12 sous. Semblantment, se’n ha fet càrrega
en la relació del censal, pensió 625 sous, paga-
dor a 21 de juliol, en lo qual sortejà lo noble
don Joseph de Clariana. Y esta és la relació que
fa a vostra senyoria, salvat en tot error de comp-
te, del aposiento de racional als VI de nohembre,
MDCLXXII.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

204 A.
/2r

Molta il·lustre senyor. Erasma de Lana y Fonta-
net, donzell, racional de la present casa, a vostra
senyoria fa relació com té feta exacta averigua-
ció ab los llibres de Vàlues y altres de la present
casa per rahó de aquell censal, pensió 2.000 sous
pagador a 21 de janer, en lo qual sortejà Jaume
Domènech y Desbarri en la extracció dels cen-
sals feta per vostra senyoria en lo abril proppas-
sat. Y segons dits llibres de Vàlues se troba lo se-
güent:

Primo, dit censal feu y possehí don Miquel
Quintana, lo qual, segons lo llibre de Vàlues,
trienni corrent de 1671, foli 263, se troba con-
tinuat altre de las fiansas de Joan Manegat, hoï-
dor real que fou en lo trienni 1647, lo qual Ma-
negat restà a déurer la quantitat de 19 lliures,
16 sous, per tantas fou condempnat en la visita
de dit trienni 1647, feta en lo de 1650, sobre la
querela de número 12, com consta en lo llibre
de Vàlues de dit trienni 1650, foli 559, dich 19
lliures, 16 sous.

Ítem, dit Jaume Domènech y Desbarri, segons
dit llibre de Vàlues, trienni corrent de 1671, foli
466, se troba continuat altre de las fiansas de
Francesch Puigdesallit, deputat militar del
trienni 1665, lo qual Puigdesalit junt ab sos
condeputats restà a déurer la quantitat de 1.895
lliures, 12 sous, per tantas foren condempnats
en la visita de dit trienni 1665 feta en lo de
1668, ço és, 79 lliures, 5 sous, a cumpliment de
100 lliures, sobre la querela número 3, 25 lliu-
res sobre la querela número 4, 210 lliures per la
querela número 12, 100 lliures querela número
33, 30 lliures per la querela número 30 y las res-
tants 1.451 lliures sobre la querela número 8,
com consta en lo dit llibre de Vàlues corrent de
1671, foli 466, 467, 468, 475. 1.895 lliures, 12
sous.
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Axí que resta embarassat dit censal per la quan-
titat de las sobraditas dos partidas, que juntas
prenen suma de 1.915 lliures, 9 sous.

Se fa nota que de la dita quantitat de 145 lliu-
res, 2 sous, foren condempnats // 204/2v // dits
deputats sobre la querela número 8 ja se’n ha
fet càrrega en la relació del censal penció 625
lliures pagador a 21 de juliol, en lo qual sortejà
lo noble don Joseph de Clariana. Y esta és la re-
lació que fa a vostra senyoria, salvat error de
comptes del aposiento de racional, als V de no-
hembre MDCLXXII. Erasma de Lana y Fontanet,
racional.

204 Molta il·lustre senyor.
/3r

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació ab los llibres de
Vàlues y altres de la present casa per rahó de
aquells dos censals que en lo mes de abril 1671,
en la extracció dels censals feta per los molt
il·lustres senyors deputats, predecessors de vos-
tra senyoria, sortejaren la reverent priora y con-
vent de Junqueras, ço és, lo hun de pensió 194
sous pagador a 27 de maig, y lo altre de pensió
19 sous pagador al primer de juny. Y segons dits
llibres de Vàlues y altres se troba lo següent:

Primo, dits censals foren y possehí Francesch
Monmany. Y a bé que en lo llibre de Vàlues,
trienni corrent 1671, foli 35, se troba un dèbit
de 909 lliures que Francesch Monmany, merca-
der, òlim cullidor de las entradas y axidas del
General en la taula de Barcelona, resta a dèurer
per rahó del què valgueran las entradas y axidas
y deu per cent de la canamassaria de dita taula
de Barcelona, lo qual segons lo llibre de Vàlues,
trienni 1569, foli 197, consta fonch provehit de
dit offici per deliberació dels senyors diputats a
14 de juny, 1572. Se veu que dits Monmayns
són dos diferents subjectes, per quant en lo lli-
bre de Vàlues, trienni 1572, foli 200, se troba
que als 17 de juliol, 1573, dit Francesch Mon-
many, obtenint dit offici de cullidor, girà per la
taula de la present ciutat als senyors deputats
una partida de 900 lliures ab un compte del què
havia valgut la primera quinsenada de maig
1573, en lo qual temps Francisco Monmany,
possessor de dit censal, ja era mort, pus als 8 de
juliol de dit any 1573 fou adiudicada la heretat
y béns de aquell en favor de Isabel Joana Mon-
many y Çalbà, com consta en lo capbreu de dits
mesos de maig, foli 164, y de juny, foli 418, per
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lo que no podan ser compresos ni embarassats
dits censals per rahó de dits dèbits.

Ítem, dit censal de pensió 19 sous, pagador al
primer de juny, fou y possehí Joan Ros. Y enca-
ra que en dit llibre de Vàlues corrent de 1671 se
troba continuat Joan Ros, mercader, altre de las
fiansas de Hierònim Bosch, hoÿdor real del
trienni 1602, lo qual Bosch, //204/3v // junt ab
sos condeputats, restan a dèurer la quantitat de
2.797 lliures, 10 sous, axí mateix se veu que dits
Rossos foren dos diferents subjectes, per quant
dit censal fou posehit per los hereus de dit Joan
Ros en lo any 1518, com apar en lo capbreu de
dits mesos de juny y en dit foli 418. Axí que
també resta líbero aquell per rahó de dit dèbit.

Ítem, dits censals foren y possehí don Alexandre
de Lentorn, que fou diputat militar en lo trienni
1614, lo qual junt ab sos condeputats resta a
déurer la quantitat de 1.716 lliures y ells assoles
de altre part la quantitat de 166 lliures, 12 sous,
per condempnacions de la visita, com apar en lo
llibre de Vàlues corrent de 1672, foli 153, 154.
Però per quant dit de Alentorn no possehí dit
censal ab altre títol més que de usufructuari,
com consta en los capbreus de dits mesos, ço és,
de maig, foli 164, y de juny, foli 419, per ço
queda líbero per rahó de dits dèbits.

Ítem, possehí dits censals Francesc Bru, ciutedà
que fonch altre de fiansas de don Enrrich Ale-
many, hoïdor ecclesiàstich en lo trienni 1635,
lo qual don Enrrich Alemany, junt ab sos con-
deputats, segons dits llibre de Vàlues corrent de
1671, foli 246, consta restar-se a déurer 233
lliures, 6 sous. Però per quant dits censals foren
alienats per dit Bru en lo any 1628, com consta
en dits capbreus, ço és, del mes de maig, foli
165, y en lo del mes de juny, foli 419, y per ço
quedan líberos per rahó de dits dèbits. Y esta és
la relació que fa a vostra senyoria del aposento
de racional a III de nohembre, MDCLXXII. Eras-
ma de Lana y Fontanet, racional.

204 Molta il·lustre senyor.
/4r

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació ab los llibres de
Vàlues y altres de la present casa per rahó de
aquell censal, pensió 300 sous, pagador a 3 de
juny, que sortejaren los priors del col·legi de
notaris públichs de Barcelona com ha adminis-
tradors de la causa pia instituhida per mossèn
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Jaume Mas, notari de Barcelona, en la extracció
de censals per vostra senyoria feta en lo mes de
abril proppassat del corrent any 1672. Y segons
dits llibres se troba lo següent:

Primo, dit censal fou y possehí Miquel Joan
Amat, lo qual segons lo llibre de Vàlues, corrent
trienni 1671, foli 53, se troba altre de las fiansas
de Onofre Ciurana, sobrecullidor del General
de las entradas y axidas de la col·lecta de levant.
Lo qual Ciurana, segons dit llibre de Vàlues,
consta restarà a déurer la quantitat de 9.773
lliures, 7 sous, ço és, en foli 53, 81, 23 lliures dit
Onofre Ciurana assoles, y en foli 68 las restants
1.650 lliures dit Onofre Ciurana assoles, eo per
ell Anthoni Rossell, mercader, qui per impedi-
ment de dit Ciurana serví dit offici. Lo dit dèbit
de dits Ciurana y Rossell, junts, se originà y de-
vallà del llibre de Vàlues, trienni 1587, folis
205, 314, 317 y 320. Lo qual Joan Amat se
obligà per 400 lliures en la caució per dit Ciura-
na prestada a 31 de janer, 1581, com consta en
lo llibre de Vàlues, trienni 1617, foli 60. De la
qual quantitat de 400 lliures sols consta haver
pagat dit Amat més que 50 lliures, com és de
vèurer en lo llibre de Vàlues, trienni 1590, foli
153. Axí que resta a dèurer la quantitat de 350
lliures, y per aquella obligat dit censal. Dich
350 lliures.

204 Dit censal fou y possehí Jaume Mas, mercader, 
/4v qui fou receptor dels fraus de las bollas no

arrendadas de la col·lecta de Barcelona. Lo
qual, segons dit llibre de Vàlues, trienni corrent
de 1671, foli 143, consta restassen a dèurer la
quantitat de 26 lliures, 7 sous, de aquellas
2.535 lliures que en virtut de deliberació dels
senyors diputats de 13 de octubre 1621 se li
donà dèbit en lo llibre de Vàlues, trienni 1620,
foli 526. Dich 26 lliures, 7 sous.

Se fa nota que en dit llibre de Vàlues, trienni
1620, foli 526, se diu que dita quantitat se li ca-
rregà sens perjudici del interès discorregut de
tot lo temps se havia retingut dita quantitat,
com ab dita deliberació més llargament apar.
Per ço, per quant no consta lo que montavan
dits interessos no·s podan carregar assí, y sols se
fa la present advertència per nota.

Axí que resta embarassat dit censal, ço és, de
una part de dit líquit per las dos partidas tretas
en fora, que juntas prenan suma de 376 lliures,
y de altre part lo que podrà constar importar de
interès. Y esta és la relació que fa a vostra senyo-
ria del aposiento del racional a 14 de nohembre,
1672. Erasma de Lana y Fontanet, racional.

205r Molta il·lustre senyor. En la extracció dels acre-
adors censalistas de la Generalitat y de la present
casa, feta a 6 de abril proppassat, entre altres
sortejà Juan Policarpo Albanell per un censal de
preu 360 lliures, pensió 225 sous, lo qual censal
era de la heretat de don Grau Gordiola y specta-
va a dit Albanell per serts y legítims títols en lo
preu de dit censal 225 lliures. Y per ço, sols li fo-
ren girades en la taula 225 lliures del diner de-
posat en la taula per lluició de dit censal, que
eran 360 lliures. Se·ls foren sistades a dit Alba-
nell 225 lliures, y las restants 135 lliures resul-
tan en nom de vostra senyoria. Per so, la noble
dona Isabel de Corbera y Pau, viuda relicta del
il·lustre y noble Francesch de Santcliment y de
Corbera, baró de Llinàs, legítima successora de
la heretat de don Grau Guardiola, com consta
en los títol chalendats en los capbreus de la pre-
sent casa, suplica sie de son servei manar girar-li
en la taula de la present ciutat la dita cantitat de
135 lliures, que és la resta y cumpliment del dit
censal de preu 360 lliures, que a més de ser molt
conforme y de justícia o rebrà a singular gràcia
de la mà de vostra senyoria. Officio, et cetera.
Altissimus, et cetera. Pere Roquer y Bonvehí.

205 Molt il·lustre senyor.
/1v

Per orde de vostra senyoria és estada comesa la
present suplicació al baix scrit racional perquè
aquell averiguàs si la quantitat de dita supplica-
ció expressada se trobava expressada en algun
dèbit en favor del General. Y axí mateix si aque-
llas estaven subjecte a res més. Y per obeir als
ordes de vostra senyoria, diu en primer lloch
que en quant a si dita quantitat està subjecta a
res més se averiguarà quant se haja de fer soltar
lo diner. Y en quant al altre cap té feta exacta
averiguació ab los llibres de Vàlues de son offici,
y en ningun de aquells troba que lo noble don
Grau de Guardiola, en dita súplica mencionat,
reste a deura quantitat alguna al General, ans bé
en lo llibre de Vàlues, trienni corrent, foli 229,
se troba continuat un crèdit en favor de dit don
Grau de Guardiola de quantitat 100 lliures, lo
qual crèdit se origina y devalla del trienni 1638,
foli 410, a hont se troba una partida del thenor
següent: «E si degut al constrascrit a 28 de
noembre, 1639, y cent lliures, dinch 100 lliu-
res, ha ditas als senyors deputats en lo banch
dona Cicília de Guardiola y Descallar. Dix són
les paga per don Grau de Guardiola, son marit.
Y lo dit a bon compte del què rebé en Perpinyà
regint la Real Thesoreria de las avarias tocants
als dits diputats del laudamentum in curia de
don Joseph de Vilanova.» Y en contra se troba
notat lo següent: «Don Grau de Guardiola, re-
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gent la Real Thesoreria, por sas avarias tocants
als senyors diputats del laudamentum in curia
de don Joseph de Vilanova, las quals rebé en
Perpinyà, deu dar al primer de agost cent lliu-
res, de què assí se li dóna dèbit y crèdit en llibre
de Vàlues següent: número 41 en foli 377, dich
100 lliures, que en dit llibre conste del capítol
dèbit.» Y en exa conformitat se troba haver-li ti-
rat dit crèdit en los llibres de Vàlues subse-
güents fins al dit trienni corrent, com dalt està
dit.

s.n.r Per ço, per quant de dit pagament de 100 sous
consta aver pagat aquellas a bon compte del què
haurian valgut ditas avarias y suposar aquellas
valian y muntaven major quantitat, y per ço, no
sols no se li havia de venir a continuar crèdit de
dita quantitat, però encara era rahó se averiguàs
lo que ditas avarias havian valgut y montat per
donar-ne dèbit en llit llibre de Vàlues. E com
dit racional dificulte per las rahons ja menciona-
des a vostra senyoria, supplica sia servit manar
comètrer lo present dupte als magnífichs asses-
sors de la present casa, que junt ab vostra senyo-
ria declaren lo fahedor, si deu dit racional, per
rahó de dit pretés crèdit, posar obstacle tant en
la quantitat en dita súplica mencionada com
també en aquell censal de penció 53 sous, 11
diners, pagador al primer de juny, que en la ex-
tracció per vostra senyoria feta en lo abril prop-
passat sortejà la noble dona Isabel de Corbera,
en dita súplica mencionada, lo qual censal fou y
possehí dit don Grau de Guardiola, perquè dit
racional puga cumplir al servey de vostra senyo-
ria y obligació de son offici, etcètera. Altissi-
mus, et cetera. Erasma de Lana y Fontanet, ra-
cional.

Los molt il·lustres senyors deputats y oïdors de
comptes del General de Catalunya, ab interven-
ció del assessor y advocat fiscal, insiguint la dis-
posició del capítol 47, Corts 1599, del nou re-
drés, vista la supplicació donada per la noble
senyora donya Isabel de Corbera, com a hereva
de don Grau de Guardiola, vista la commissió
feta per los molts il·lustres senyors deputats al
magnífichs racional, vista la relació feta per
aquell, attès que no consta clarament de dèbit
algú líquit ni la paraula a bon compte sie bastant
per a fer constar quantitat certa que dit don
Grau Guardiola, per ço, los dit molt il·lustres
senyors deputats, // s.n.v // oïdors, assessors y
advocat fiscal de dit General, declaren que no
deu lo racional per obstacle per les sobredites
rahons, tant en lo pretés de 135 lliures com per
lo censal de penció de 53 sous y malla, entès,
emperò, que dita noble dona Isabel, perquè se li
lliure dit diner, aje de prestar quaució, obligant-
se a pagar per dita quantitat de (...) lliures y del
censal de (...) en cas que per algun temps
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constàs que dit Grau de Guardiola restàs a dèu-
rer al General alguna quantitat per rahó de las
averies mencionades per dit racional.

Don Francisco de Vilallonga y Xammar. Don Jo-
seph de Camporrells. Latzer Galceran. Lo doctor
Francesch Ferrer. Joseph de Areny, assessor. Mont-
serrat, assessor.

208 A.
/1r

Fasa fe jo Luís Fontana, notari públich de Bar-
celona, avallscrit, com ab acte rebut en mon
poder als vint-y-dos de nohembre del any mil
sis-cents setanta-dos la noble dona Isabel de
Corbera y Pau, viuda del senyor Francisco de
Santcliment y Corbera, baró de Llinàs, ha fet
procura a Blay Salom, negociant, ciutedà de
Barcelona, per a què en nom de dita senyora
dona Isabel puga comparèxer devant dels molt
il·lustres senyors diputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya y en lo molt il·lustre
consistori y prestar lo jurament que té lo acte de
la creació de aquell censal, de penció dos lliures,
tretse sous, y once, que en lo mes de juny co-
brava sobre dit General de Catalunya, lo qual
censal fou extret a sis de abril propassat, havent
fet les diligències en cercar-lo, com en dit acte
llargament és de vèurer.

De premissis proprio calamo scriptis fidem facio
ego, Ludovicus Fontanet, notarius publicus Bar-
chinone, hac propria manu scriptum.

208 A.
/2r

Moltb il·lustre senyor. Per orde de Miquel So-
ler, anant los officials del General per orde dels
arrandadors de dits drets per lo present princi-
pat de Catalunya regonexent las taules y boti-
gues, se’n donà orda al doctor Antoni Pellisser,
habitant en la vila de Sant Feliu de Guíxols, se
presentàs devant del molt il·lustre senyor dipu-
tat, lo qual, obtemperant dit orde se és presen-
tat devant vostra senyoria sinch o sis dies aurà. Y
com, molt il·lustre senyor, dit senyor Antoni
Pellisser tinga avís que sa muller y dos fills que
té estan desganats y lo dit fassa falta a la assistèn-
cia de aquells y a sa cassa, per ço a vostra senyo-
ria suplica sia de son servey donar-li lisència per
poder tornar a sa casa, oferint a vostra senyoria
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que tothora y quant vostra senyoria li ordenam
se prasenciàs en lo proferit consistori y se pre-
sentàs per lo que vostra senyoria li ordenara sots
las penas y temps a vostra senyoria ben vistes, lo
que rebrà de la mà de vostra senyoria a singular
gràcia y mersè. Altissimus, et cetera. Romague-
ra.

Oblata XXII novembris MDCLXXII. In consistorio,
et cetera. Et domini deputati intervinientibus
dominis auditoribus computorum commisserunt
predicta magnificis assessoribus Generalis Cata-
lonie qui super suplicatis relacionem facient in
scriptis. Joannes Argila, scriva maioris Generalis
Catalonie.

Y los infrascrits assessors, vista la súplica //
208/2v // y lo contengut en aquella y attès lo es-
tat de la causa, fan relació a vostra senyoria que,
podent excedir llicència se demana donar, em-
però, idònea a caució a pena de dos-centas lliu-
res de representar sempre y serà requirit de mà
de vostra senyoria.

Areny, assessor. Camporrells, advocatus fisci Ge-
neralis. Febrer, assessor.

210r A.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oÿdors de comtes del General
de Catalunya als assessors y advocat fiscal de dit
General en orde si devia consentir al jurament
que deu prestar lo excel·lentíssim senyor duch
de Sessa y com a llochtinent y capità general
que és de sa magestat, que Déu guarde, en vir-
tut del real privilegi concedit a dit excel·lentís-
sim senyor duch per sa magestat de la reyna,
nostra senyora, governadora de tots sos regnes
y monarquia, dat en Madrit a 18 de nohembre,
1672, corrent, y axí matex si devan ordenar al
síndich del General que asistesen al dit jurament
encara que sa magestat del rey, nostre senyor,
no aja prestat lo jurament acostumat de guardar
la carta del Bovatge, los usatges, constitucions,
capítols y actas de Cort, usos, costums, privile-
gis generals y particulars de Cathalunya, de la
manera an acostumat los sereníssims senyors
reys, sos predecessors, vist lo capítol 27, comen-
sant: «Nostres succehidors», de la segona Cort
celebrada per lo senyor rey don Jayme Segon en
Barcelona, any 1299, vist lo privilegi del senyor
rey don Pera Tercer, concedit a la ciutat de Bar-
celona y dat en aquella als 14 de las calendas de
nohembra, 1339, vist lo capítol 22 que comen-

sa «Poch valdria» de la primera Cort celebrada
per lo senyor rey don Fernando Segon, any
1481, vistos molts juraments prestats per diver-
sos senyors reys de Aragó, segons la disposició
de dit capítol 27 y tenor de dit privilegi, vistos
differents vots fets per los assessors del General
y doctors aplicats sobre dit fet en differents te-
mes, en los quals se diu que alguns dels dits se-
reníssims senyors reys de Aragó, predecessors
de sa magestat, antes de usar de la potestat y
preheminència real en aquest principat de Ca-
thalunya y comtats an acostumat venir perso-
nalment a prestar dit jurament en aquell, pe-
rò que attès y considerat que en los temps pas-
sats, avent vingut lo cas de successió de nous se-
nyors reys, moltes vegades, trobant-sa ausents
de aquest Principat y ocupats en cosas graves de
sos regnes o altrament impedits de manera que
ab brevedat no poden venir a aquest Principat a
prestar jurament, lo qual no obstant dits se-
nyors reys // 210v // nomenavan y axí nomenan
ministres y officials seus per administrar justícia,
y aquells són restats admesos y la an administra-
da ab voluntat del Principat, com sa veu en las
(...) rey don Martí, del senyor rey don Fernan-
do lo Primer, del emperador Carlos Quint, del
senyor don Phelip Primer, del senyor rey don
Phelip Segon y altres dels reys y senyors nostres,
considerant també que la reyna, sa governadora
universal dels regnes y monarquia del senyor rey
don Carlos, llur fill y senyor nostre, y senyora
tudora y curadora de dit senyor rey, ab sa real
carta dada en Madrit dit die de 18 de noembre
corrent, donar sas llegítimas y molt justas los
quals per lo present no poden donar lloch a la
vinguda del rey per prestar lo dit jurament,
dient sa magestat que en donar lloch la tenra
edat del senyor rey, nostre senyor, a honrar
aquest Principat ab sa real presència per prestar
jurament, considerant no menos, etcètera, (...)
los senyors deputats a dit jurament entretant
que lo rey, nostre senyor, tarda a venir a pisar
pàtria, y sens detriment de administració de la
justícia, la qual convé sia administrada per mi-
nistre de totas preeminència y auctoritat, com
acostuman ésser los excel·lentíssims senyors
llochtinent general, y del contrari se’n porian
seguir molts danys al bé y quietut universal del
present Principat y comptats y particulars de
aquells. Considerant los deputats que eran en lo
any 1621 dits inconvenients, seguida la mort
del senyor rey don Phelip Terç, a qui tocava la
llegítima successió de la monarquia y present
Principat y comptats, consentiren el jurament
de son llochtinent general, y fou lo excel·lentís-
sim // s.n.r // duch de Alcalà, y admeteren son
privilegi, encara que no agués jurat. Y per las
mateixas raons los senyors deputats lo any
1598, seguida la mort del senyor rey don Phelip
Primer, fonch admès lo jurament del excel·len-
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tíssim senyor duch de Fèria llochtinent del se-
nyor rey don Phelip Segon, fill y successor de
dit senyor rey don Phelip Primer. Y attenent y
considerant, axí matex, que ja los deputats que
foran en lo any 1518, seguida la mort del se-
nyor rey don Fernando, y estant en Flandes lo
sereníssim príncep don Carlos, successor en
aquest Principat y comtats, escriguera una carta
al governador general dels regnes de la Corona
de Aragó, lo arcabisbe de Saragosa, suplicant-li
intercedís ab dit sereníssim príncep don Carlos
enviàs a aquest Principat un llochtinent general
seu per a què regís y governàs aquell, no obstant
que dit sereníssim príncep no agués prestat dit
sòlit jurament. Atenent també y considerant
que, avent-hi agut llarch debat y qüestió en lo
any 1633 sobre la admissió del excel·lentíssim
senyor don Joan Sentís, bisbe de Barcelona, per
no aver encara jurat lo sereníssim rey don Phelip
Terç. Finalment, als 6 de janer, 1623, presehint
vot y parer dels magnífichs assessors y advocat
fiscal del General y doctors consulents, y pre-
sehint també consell dels brasos per aquest ef-
fecte convocats, fonch deliberat per los senyors
deputats que lo síndich del General asistís al dit
jurament ab les solites protestas y altras a major
cautela que apart se ordenaran, per a què no·s
fes perjudici als usatges, constitucions, privilegis
y altres drets.

Per tant y altrament, los assessors y advocat fis-
cal infrascrits són de vot y parer y aconsellan als
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comtes que per esta vegada tantsolament, y ab
sas protestas ordinàrias que se acostuman fer, y
juntament ab las protestacions particulars sub-
següents y no sens aquellas, consenten al dit ju-
rament fahedor per lo excel·lentíssim senyor
duch de Sessa y Baena com a llochtinent y ca-
pità general de sa magestat, y que ordenen al
síndich asistesca al dit jurament faedor per sa
excel·lència, y manen al escrivà major del Gene-
ral continue y busque dit privilegi en son lloch
acostumat. Las quals protestas particulars són
así incertades y comensan: «Los deputats»,
etcètera.

Febrer, assessor. Campderros, advocatus fisci Ge-
neralis. Balasch, assessor.

211 A.
/1r

Losa deputats del General de Catalunya resi-
dints en Barcelona eo lo síndich de aquells
diuen que, com la universal justícia en lo princi-
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pat de Catalunya y sos comptats sempre sie esta-
da regida y administrada per los sereníssims reys
de Aragó, de immortal recordació, en pròpria
persona o per llur primogènit governador, y en
llur absència per lo portantveus de general go-
vernador, y en assò los senyors reys, ultra lo
deute de superioritat se són obligats en forma
dispositiva de constitucions e capítols de Cort, e
com la sacra, cathòlica y real magestat de la rey-
na, nostra senyora, tudora y curadora del senyor
rey don Carlos, senyor nostre, y governadora
general de tots sos regnes y monarquia, aja de
present provehit la persona de vostra excel·lèn-
cia, senyor duch de Cessa y Baena, per llocti-
nent y capità general en los dits Principat y
comptats, e fer processos de regalia en virtut
dels usatjes ab poder de convocar, celebrar, te-
nir y finir Corts y parlaments generals en dit
Principat y comptats, e fer processos de regalia
en virtut dels usatges de Barcelona, aucteritate
et rogate camini et stracte monete et simili modo
e ab poder de convocar en virtut del usatje prin-
ceps namque, e composar aquell a fer altres pro-
cessos de regalia e altres cosas a la real persona
affixos, si y segons en lo privilegi a vostra
excel·lència concedit, al qual se à relació està ex-
pressat, los quals actes són de tanta prehe-
minència y affixos a la magestat real que són de
suprema regalia, esén tantsolament atorgats a la
persona real e no a altra persona communica-
bles, segons està disposat per generals constitu-
cions, capítols e actes de Cort, privilegis usat-
ges, usos, // 211/1v // pràctiquas, observança de
aquellas, los quals, obstant humil e subjecta re-
verència promesa, tal poder no pot ser a altre
persona atribuït e més for que en vostre provi-
sió, és estada feta expressa menció que en la ad-
ministració de la justícia, axí en lo civil com cri-
minal, dega observar las constitucions de
Catalunya fetas en lo monestir de Santa Anna
en la ciutat de Barcelona, a hont foren ordenats
los doctors del Real Consell, com sie observació
de las ditas y altras constitucions, obligat jatsie
los dits deputats tingan y reputen a vostra ex-
cel·lència en singular reputació, emperò, per
salvetat de dits usatges de Barcelona, constitu-
cions de Catalunya, privilegis, libertats y obser-
vanças de aquells, per los predecessors de la real
magestat lloades, confirmades y jurades, los de-
putats o síndich del General, ab lo haver que·s
pertany, per tant protesta que per la dita lloc-
tinència general y poder a vostra excel·lència
atorgats no·s puxa ésser fet o engendrat ara o en
lo esdevenidor per judici algú, lesió o deroga-
ció, tant tàcitament o expresament, en altra
qualsevol forma y manera al demés dits usatges,
constitucions, capítols y actes de Cort, privile-
gis, llibertats, observansas de aquella e altres
qualsevols drets, ans aquells o aquellas en tot
cas romangan salvos e il·lesos en llur forsa y vo-
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luntat, ab tota plenitut, integritat, e sens perju-
dici, cessió o derogació de aquells, los dits de-
putats acceptar lo jurament per vostra excel·lèn-
cia prestat, tant emperò com no sia vist derogar
ni perjudicar dits usatges, constitucions, privile-
gis, capítols y actes de Cort y observances de
aquells, y altres cosas ditas et alias, y en tot
quant //212/2r // sia vist derogar y perjudicar en
aquells no·s consentan, ans expressament y di-
sienten, e que per lo esdevenidor no puga ésser
tret en conseqüència, e suplican e instan que la
sentència de excomunicació que per disposició
de dites constitucions ha oÿda de present o té
de oÿr vostra excel·lència sia contenciada al peu
del dit jurament, e sia feta ensemps carta pública
per los notaris.

Febrer, assessor. Campderros, advocatus fisci Ge-
neralis. Balasch, assessor.

211 B.
/3r

Losa deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, als 28 del corrent mes de noem-
bre, han rebut una real carta de la reyna, nostra
senyora, tudora y curadora del senyor rey don
Carlos, son fill, senyor nostre, que Déu guarde,
y governadora universal de tots los regnes y mo-
narquia, dada en Madrit als 18 de noembre cor-
rent, ab la qual los avisa que en dit nom és esta-
da servida nomenar a vostra excel·lència per son
lloctinent y capità general en lo present Princi-
pat y comptats de Rosselló y Cerdanya, enviant
per dit effecte lo real privilegi, referint també ab
dita real carta que per ocasió de la tendra edad
de sa magestat, que Déu guarde, y per las ocu-
pacions del govern de la monarquia, no li és
possible venir per ara personalment a jurar los
usatges, constitucions, capítols y actes de Cort,
privilegis y altras gràcias en la forma acostuma-
da, dient que en donar lloch la edat del rey, nos-
tre senyor, y dits negocis de la monarquia, on-
rerà ab sa real presència aquest Principat y
presterà lo sòlit jurament ab la forma han acos-
tumat los sereníssims reys, sos predecessors. Y
encara que los deputats han sempre pretès que
sa magestat devia obstenir-se de la creació y no-
menació de lloctinent y capità general en lo pre-
sent Principat y comptat sens aver primer sa
magestat jurat personalment los usatges, consti-
tucions y actes de Cort y capítols de Cathalu-
nya, privilegis, gràcias, concessions, prerrogati-
ves concedidas y atorgadas a dit Principat y
comptats y a les personas ecclesiàsticas, militar y
reals, // 211/3v // ciutats, pobles, llochs y col·le-

gis de aquells, axí en general com en particular,
emperò, considerant que la reyna, nostra se-
nyora, ab dita sa real carta, dóna justas y urgents
causas y rahons de no poder venir lo rey, nostre
senyor, a jurar personalment en lo present Prin-
cipat y comptats las ditas constitucions y altres
drets, confiats de la promesa y seguretat de què
en donar lloch la edat del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, y negocis sos regnes, ab tota
brevedat vindrà a aquest Principat per prestar lo
sobredit jurament, desitjant los dits deputats y
oydors regonèxer las moltas mercès han rebu-
des de sa magestat la reyna, nostra senyora, y
demostrant-se promtes, obedients y lleals vas-
salls de sa magestat, de qui speran rèbrer majors
mercès, y voler per sa part assistir en tot lo que
és servey de sa magestat, benefici públich y de
aquestos Principat y comptats, per tant, esta ve-
gada tantsolament y ab què no puga ésser en
conseqüència y sens perjudici o derogació del
capítol 27, comensant «Nosaltres, succehidors
del senyor rey don Jaume», en la segona Cort
de Barcelona, any 1299, y el real privilegi del se-
nyor rey don Pere Ters, concedit a la ciutat de
Barcelona, dat a 14 de las calendas de noembre,
1339, y del capítol 22, comensant «Poch val-
dria», del senyor rey Fernando 2, en la primera
Cort de Barcelona, any 1481, lliures en quant
sian contrarias o altrament perjudicials o acte y
sens perjudici dels demés usatges, constitu-
cions, capítols y actes de Cort, usos, constitu-
cions, privilegis generals y particulars y de qual-
sevol altre dret, als quals no entenen ni volen
perjudicar en manera // s.n.r // alguna, ans bé
volen y entenen que en tot cas resten salvos,
il·lesos y en llur força validitat y ab tota plenitut
y integritat, sens perjudici o derogació de
aquells, los dits deputats y oÿdors concenten al
jurament que vostra excel·lència vol prestar y
supliquen y ínstan que vostra excel·lència sia
servit acceptar ditas protestas y salvetats, en
quant són conformes als usatges, constitucions
y capítols y actes de Cort y altres drets de la te-
rra, usos y costums de aquella, y als privilegis
generals y particulars y a totas las demés cosas
alt referidas, y requerexan al notari que aquesta
scriptura sia continuada al peu del jurament fa-
hedor per vostra excel·lència.

Febrer, assessor. Campderros, advocatus fisci Ge-
neralis. Balasch, assessor.

211 Molta il·lustre senyor.
/4r

Dias ha Hierònim Major y Sala, sobracullidor
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de la part de ponent dels drets de la Generalitat,
posà en mans de vostra senyoria una súplica
contenint que fos vostra senyoria servit admè-
trer-li un subrrogat ab dobla salari del offici que
de present obté la persona de Joseph Florensa,
mercader de la present ciutat, attès que de la re-
lació feta a vostra senyoria per lo doctor en me-
dicina Joseph Bas, als 4 de novembre, 1622,
continuada per lo scrivà major en lo dietari,
constava de la malaltia y just impediment del
supplicat, en lo qual cas és lícit y permès als offi-
cials de la present casa, en forsa de capítols de
Cort, anomenar subrrogats en llurs officis ab
dobla salari. A la qual suplicació no asentí vostra
senyoria, ans bé al que se entén recusà admètrer
lo dit Joseph Florensa, misser, en subrrogat en
dit offici, no sols ab doble salari, segons se de-
manava en dita súplica, inseguint lo estil y pràc-
tica de la present casa, però encara ni permeta
que an al dit Major li donàs subrrogat, no obs-
tant constava de la indisposició y impediment
ab motiu, com se veu, per no exercir dit Major
actualment las obligacions y càrrechs de dit offi-
ci de sobracullidor, anant a totas las taulas mes-
tras de las col·lectas de la part de ponent, a cau-
sa de trobar-se vuy en die arrendats los drets de
la Generalitat, y per altres motius que lo bon zel
de vostra senyoria aurà considerat. Y com, molt
il·lustre senyor, no obstant totas las sobraditas
rahons, se dega admètrer en cas de malaltia o bé
just impediment lo subrrogar al official que·s
troba impedit, encara que sia de aquells que per
ocasió dels arrendaments dels drets de la Gene-
ralitat no exercescan los officis, per quant lo no
exercir-los no és per culpa pròpria sinó per la
permisió que vostra senyoria és estat servit do-
nar als arrendataris en la tabba dels arrenda-
ments de poder fer exercir per altres lo que //
211/4v //racione offici tenian obligació de fer los
officials possats per predecessors de vostra se-
nyoria, sols que tingan obligació los arrenda-
dors de pagar y satisfer an als dits officials llurs
salaris, ordenant expressament en la tabba que
en cas de malaltia o just impediment tinguen axí
mateix obligació de pagar los salaris al subrro-
gat. De tal forma que lo no exercir dit Major los
càrrechs de son offici no és per culpa sua, ans bé
està prompta y exposat que sempre que vostra
senyoria aparegué enviar-lo a ell eo a son subr-
rogat per rahó de obligació que té hi ha de anar
a col·lectar los drets de la Generalitat per las
taulas mestras de la part de ponent, y attès lo
que fou vostra senyoria servit en semblants ca-
sos de malaltia dels officials, que per ocasió dels
arrendaments no exercexan los officials admè-
tre·ls lo subrrogat anomenaven ab doble salari,
com en son cas y lloch se farà constar a vostra
senyoria, axí que dits officials estan y sempre
han estat en pocessió de anomenar subrrogat ab
doble salari, per tant y altrament, dit Major re-
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presenta a vostra senyoria las sobraditas cosas,
suplica sea del servey de vostra senyoria admè-
trer-li dit subrrogat ab doble salari y en cas que
per algunas rahons aparegués a vostra senyoria
no admètrer dit subrogat ab doble salari dema-
na esta part que sie manat a Joan Argila, ciutadà
honrat de Barcelona, jurat de vostra senyoria,
toque en dietari la resolució de vostra senyoria,
insertant en aquella la present súplica, lo que a
més de ser de justícia ho tindrà lo suplicant a
singular gràcia de mans de vostra senyoria. Offi-
cio, et cetera. Altissimus, et cetera.

Oblata XXIIII novembris, MDCLXXII. In consisto-
rio, et cetera. Et domini deputati intervinienti-
bus dominis auditoribus computorum commisse-
runt predicta magnificis assessoribus qui super
suplicatis relacionem faciant in scriptis. Joannes
Argila, scriva maioris Generalis Catalonie.

Responent los molt il·lustres deputats y oÿdors
de comptes //211/5r // no tenir lloch lo suplicat
per Gerònim Major en lo present cas, per quant
per la facultat concedida als arrendadors dels
drets de las Generalitats per los òlim deputats
de valer-se o no dels officials del General, dit
Major a molts anys no servex son offici de so-
brecullidor de la part de ponent, per lo que ces-
sa la rahó per la qual à volgut la Cort donar
lloch a subrrogats per causa de vallesa, malaltia
o altre indisposició, ab doble salari y adeales,
per no poder asistir dits officials al exercisi de
sos officis, y que los subrrogats ab major di-
ligència fassen la servitut. Axí que, faltant en dit
Major lo exercisi de son offici, cessa la causa per
la qual disposa lo capítol de Cort haver-se de
donar per los dits deputats y oÿdors de comptes
subrrogats als officials del General ab doble sa-
lari y adeales.

Luís Cansa y de Oms. Joseph de Camporrells.
Làtzer Talarn. Juseph de Thoma. Lo doctor
Francesch Ferrer.

212 A.
/1

Molta il·lustre senyor.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació ab los llibres de
Vàlues y altres de la present casa per rahó de
aquell censal de penció 53 sous pagador al pri-
mer de juny que sortejà la noble dona Isabel de
Corbera y Pons, viuda, en la extracció de censals
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que en lo mes de abril proppassat del corrent
any 1672. Y segons dits llibres se troba lo se-
güent:

Primo, dit censal fou y possehí misser Hierònim
Fivaller, lo qual, segons lo llibre de Vàlues, trien-
ni corrent de 1671, foli 190, se troba continuat
altre de las fiansas del il·lustríssim senyor don Pe-
dro de Magarola, bisbe de Elna, deputat eccles-
siàstich, que féu en lo trienni 1623, lo qual depu-
tat ecclessiàstich junt ab sos condeputats, segons
dit libre de Vàlues y foli, restan a dèurer la quan-
titat de 105 lliures. Però per quant dit censal fou
alienat per dit misser Hierònim Fivaller en l’any
1588, com apar en lo capbreu de dit mes de juny,
foli 292, per ço, queda líbero per rahó de dit dè-
bit y axí no·s res en fora. Dit censal féu y possehí
don Grau de Guardiola, lo qual a bé que no·s
troba dèurer quantitat alguna de dèbit líquit
però per quant en dit llibre de Vàlues, trienni co-
rrent, foli 229, se troba continuat un crèdit de
100 lliures, lo qual devalla del llibre de Vàlues,
trienni 1638, foli 410, per semblants que la no-
ble dona Cecília de Guardiola y Descallar ne di-
gué en lo banch de la present ciutat, a 28 de no-
hembre, 1639, als tunch il·lustres senyors
diputats, dient pagava aquellas per dit don Grau
de Guardiola, son marit, y lo dit a bon compte
del què rebé en Perpinyà, com ha regint la Real
Thesoreria de las duanas, tocants a dits senyors
deputats del laudamentum in curia de don Jo-
seph de Vilanova, lo que suposa ésser major lo
dèbit per rahó del què poguesen valer ditas ava-
rias, per la qual rahó vindria estar obligat dit cen-
sal. Per quant ab la declaració per vostra senyoria
feta junt ab los magnífichs assessors y advocat fis-
cal de la present casa als 15 del corrent més acer-
ca del dupte per dit racional proposat sobre del
mateix fet y consernent a una súplica a vostra se-
nyoria presentada per part de dita dona Isabel de
Corbera, lo qual se troba en lo dietari corrent en
dita jornada, és estat vostra senyoria servit decla-
rar que attès no consta plenament de dèbit algú
líquit ni la paraula a bon compte que sia bastant
per a fer constar quantitat certa que dit don Pau
Guardiola degués no devia a dit racional //212/1v
// posar obstacle per las sobraditas rahons, tant
en lo plet pretès de 135 lliures demanat en dita
suplicació com també per lo present censal, ab
què antes de limar-se tant lo preu del present
censal com també ditas 135 lliures a dita dona
Isabel aquella haje de prestar caució per ditas
quantitats, obligant-se a pagar aquellas en cas
que per algun temps en cas que dit don Grau de
Guardiola restà a déurer al General alguna quan-
titat per rahó de ditas avarias.Y esta és la relació
de comptes fa a vostra senyoria del aposento de
racional, als XXVII de nohembre, MDCLXXII.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

223r Excel·lentíssima senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya diuen y representan a vostra
excel·lència com en dias passats arribà a la vila y
platja de Sant Feliu de Guíxols una barca france-
sa governada per lo patró Honorat Girau, ano-
menada Nostra Senyora de Gràcia, y després de
aver donat dit patró lo manifest de las marquede-
rias que aportava y preguntat si aportava mone-
de, negà aquella. Y després, essent estat acusat de
què en dita barca hi havia moneda de plata no de-
nunciada, fou regoneguda dita barca en nom del
General y dels arrendataris dels drets de mone-
das. Y avent trobat en dita barca dos mil tres-
cents y vint-y-dos reals de vuyt foran aquells
apresos en frau per comta del General y arrenda-
taris. Y després dits reals de vuyt foran entregats
al receptor dels fraus del General. E com no obs-
tant, sent dita aprehensió realment seguida y
executada, lo governador que·s diu ser de dita
vila aja impedit y impedesca al dit receptor dels
fraus lo aportar-se’n la moneda apresa de dita
vila, y axí acosione manifest torp a las generali-
tats. E no-res-menys, lo magnífich Francisco
Comas y Torró, altra dels magnífichs assessors
del Real Consell de la ballia general, fase mana-
ments al balle de dita vila de Sant Feliu per a què
entregue lo diner o reals de vuyt sobradits, esent
axí que lo dit balla ja·ls té entregats al receptor
dels fraus del General, tot lo que axí mateix és
turbació de la líbera administració y exacció de
las Generalitats, sens que puga suffragar pretext
algú de ser caiguts dits reals de vuyt en coses per
altra respecta, com en tant cas lo General aja pre-
vingut la aprehensió. Per ço, representant a vos-
tra excel·lència tot lo sobradit, extrajudicialment
dits deputats y oÿdors suplican a vostra excel·lèn-
cia sia servit manar encontinent, no sols a dit go-
vernador de Sant Feliu de Guíxols però encara a
dit magnífich doctor Francesc Comas y Torró,
que no sols revoquen los proseiments fins ací fets
y que no continuen aquells per ço, encara que als
dits officials del General // 223v // y arrendataris
presten tot lo favor y ajuda que serà necessari, y
ho rebran a mercè de la mà de vostra excel·lència.

229r Clemensb Papa X.

Universis Christi fidelibus, presente litera in ins-
pectunt salutem et supplicam ad argens fidelium
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et animanum salutem celestibus ecclessiam the-
sauris, pia veritate intenti eminibus utriusque
Iexus Christi fidelibus vere penitentes et confessis
ac sacra cessionem reffectum, qui ecclessiam cap-
pellam Sancti Georgii civitis Barchinonensis, non
tamen pilarium, cui ecclessia eiusque cappellis et
altaribus sive omnibus sive singulis eamque seu
eas vel ea aut illarum seu illorum singula et visi-
tanter nulla alia aidulgeam reperitur concessa
die festo eiusdem Sancta Georgiia, primis vesperis
usque adducamur solis festi (...) singulis annis
devote visitaverint et ibi pre christianum in pre-
senti concordia extirpacionem ac sancta Matris
Ecclessia exaltacionem pias, ad Deum preces effu-
denit plenariam omnium peccationum suorum
indulgeamur et remissionem misericorditer, in
Domino concedimus presentibus septennium tunc
valiturim, volumus autemquod si alias Christi
fidelibus in quocumque alio anni die dictam ec-
clessiam vel capellam seu altare in ea sitis visitan-
tis, aliqua alia indulgencia perpetuo vel ad non-
dum elaptum duratura concessa fuerit, vel si pro
impetracine, presentacione, admissione seu publi-
cacionem presencium aliquo vel minimum, detur
aut et sponte oblati recipiatur. Presente nulla
sunt. Roma, apud Sancta Mariam maiorem, sub
annulo piscatoris die XIV decembris, MDCLXXII.
Pontificatus anno tercio. Gratis pro Deu et scrip-
tur. Llaras.

230 B.
/1r

Reciboa la carta de vuestra señoría de 12 de no-
viembre en que me refiere haverse hecho represalla
de una barca catalana con diferentes mercaderí-
as por orden del duque de Saboya en uno de sus
puestos con pretexto de ser perteneciente a ginove-
ses, pidiéndome vuestra señoría que yo haga las
diligencias convenientes para que el de Saboya
dexe en livertad la barca y mercaderías. A que
puedo responder que inmediatamente que tube
esta noticia hice pasar oficios con el residente de
aquel díe para la restitución, y he mandado que
aora se repitan nuevamente, de que oso de conse-
guirlo como creo sucederá, a cuyo fin no omitiré
diligencia por el cariño que conserbo a vuestra se-
ñoría, al qual experimentará en todas las ocasio-
nes que me diere de su agrado, que olgaré //
230/1v // sean muy repetidas. Y que guarde Dios
a vuestra señoría en toda felicidad. Milán a 21
de diciembre, 1672.

Vuestra señoría puede estar con toda seguridad
que nada llegará a mis manos (...) que a esse
Principado que no lo mire con el cariño y afecto
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que le profeso y con la memoria de aberle governa-
do y debido tanto, y espero se conseguirá la vuelta
de estas mercaderías, sin duda para parecer nue-
vas necessarias instancias.

230 Molta il·lustre senyor.
/2r

Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria representa
com, estant fent la averiguació acerca de sis cen-
sals, entre altres que sortejà en la extracció dels
censals condenats feta en lo mes de abril prop-
passat del corrent any 1672, la senyora dona
Madrona Tavarner, viuda, lo un de penció se-
tanta-nou sous y preu 99 lliures, a fi de vint-y-
sinch mília per mil, pagader tots anys al primer
del mes de maig, altre pensió 225 sous y preu
281 lliures, 5 sous, tots anys al primer de juny,
altre de pensió 1.660 sous y preu 2.076 lliures,
pagador tots anys a 16 de setembre, altre de
pensió 900 sous y preu 900 lliures, pagador tots
anys a 16 de setembre, y altre de pensió 100
sous y preu 100 lliures, pagador tots anys a 17
de octubre, los quals censals foren y possehí
misser Bernat Tavarner, y se ha trobat en lo lli-
bre de Vàlues, corrent trienni 1671, foli 114,
una resta de mil dos-centas noranta-set lliures,
deu sous, que major quantitat foren condemp-
nats los molt il·lustres senyors don Bernat de
Cardona, don Ugo de Themarit, mossèn Joa-
chim Setantí, misser Paulo Pla, misser Raphel
Rubí y Coll y mossèn Hierònym Bosch, depu-
tats y hoïdors que foren en lo trienni 1602 en la
visita del General de Catalunya feta en lo de
1605, lo qual dèbit depenia y baxa del llibre de
Vàlues, trienni 1605, foli 601, per dita con-
dempnació de visita, la qual se llig y narra del
thenor següent: «Don Bernat de Cardona, don
Hugo de Themarit, Hioachim Setantí, Paulo
Pla, notari, Rafel Rubí y Coll y Hierònim
Bosch, deputats y oïdors en lo trienni 1602,
deuen a 16 de juliol dos mil sis-centas vint-y-
vuit lliures per tantas que per los visitadors del
General en lo trienni proppassat són estats con-
dempnats en donar y pagar al General en subsi-
di de don Ugo de Themarit per despaitx del se-
lari de deputat de dit don Hugo que se havian
de retenir, havent // 230/2v // concentit que re-
bés en tot, entès y declarat que primer sie feta
execució en los béns de dit don Hugo per tota
las ditas quantitats, com més llargament en dita
sentència y en manament an presentat lo die
present, apar MDCLXXII.» Y com la dita partida
no declara si los dits deputats y hoïdors devian
pagar simul y insolidum la dita quantitat o per
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iguals parts, y com lo sobredit Bernat Tavarner
se trobe entre altres una de las fermansas dona-
des per lo síndich de llurs càrrechs, ço és, per dit
Paulo Pla, hoïdor ecclesiàstich, baqueta dit si
dita quantitat se resta a dèurer se deu carregar a
dita dona Madrona Tavarner a soles o compar-
tir-se entre totas las fiansas donades per dits se-
nyors consistorials per iguals parts, per lo que,
firmant-ne dupte devant vostra senyoria, suppli-
ca sie de son servey manar aquell al magnífich
assessor de la present casa, perquè junt ab vostra
senyoria declaren lo fahedor en lo que té respec-
te a dits censals de dita dona Madrona Tavar-
ner, que foren de dit Bernat Tavarner, com
també tots los demés que a dit racional se li po-
dia oferir dita difficultat, que dit racional ho
tindrà a singular favor y gràcia de la mà de vos-
tra senyoria. Altissimus, et cetera.

Erasma de Lana y Fontanet, racional.

Oblata XX desembris MDCLXXII. In consistorio, et
cetera. Et domini deputati intervinientibus do-
minis auditoribus computorum in sequendo for-
mam capitulo curie commisserunt huiusmodi
dubium magnificis assessoribus Generalis Cata-
lonie qui una cum duorum doctoris illud vide-
ant, decideant et concludant servata forma dicti
capituli curiarum. Joannes Argila, scriva maio-
ris Generalis Catalonie.

Et dicti admodum illustres domini deputati, cum
auditoribus computorum, cum magnificis assesso-
ribus et advocatus fiscalis, et cetera, infrascriptis,
attès que en lo mateix dupte testific Erasme de
Lana, don Hugo de Tamarit, don Bernat de
Cardona, Joaquim Setantí, Paulo Pla, misser
Rafel Rubí y Coll y Jerònim Bosch, deputats e
oïdors del trienni 1662, són estats condemnats
en pagar al General en subsidi de don Hugo de
Tamarit la quantitat sobredita, entès y // 230/3r
// declarat que primer sea feta execució en los
béns de dit don Ugo per tota la dita quantitat,
del què resulta que los demés y ses fermansas no
deuen ser executats que primer no sie feta la de-
guda execució en los béns de dit don Hugo Ta-
marit, la qual no conste sie feta, ans bé resulte
del llibre dels Concerts, foli 159, recòndit en la
scrivania major de la present casa, que don
Hugo de Tamarit, successor de dit don Hugo,
primer de aquest nom, à concertat pagar lo deu-
te principal. Per so y altrament declaren no pro-
sehir lo dupte per dit magnífich racional donat,
so és si los demés condemnats y çes fermansas
deuen ésser continuats debitors in solidum o pro
utili, ans bé deu estar la partida continuada en la
forma que està en lo llibre de Vàlues.

Don Francisco de Vilallonga y Xammar. Don Jo-
seph de Camporrells. Lo doctor Francesch Ferrer.

Febrer, assessor. Campderros, advocatus fisci Ge-
neralis. Balasch, assessor.

231 Molta il·lustre senyor.
/1r

Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
té feta exacta averiguació ab los llibres de Vàlues
y altres de la present casa per rahó de aquells set
censals, lo hun pensió 700 lliures pagador al pri-
mer de janer, altre 250 lliures pagador dit die,
altre pensió 80 sous pagador dit die, altre pen-
sió 120 sous pagador dit die, altre pensió 1.000
sous pagador a 12 de setembre, altre pensió 608
sous pagador a 24 de juliol y lo altre pensió 200
lliures pagador a 24 de nohembre, en los quals
sortejà la noble dona Anna Gamis en la extrac-
ció de censals per vostra senyoria feta en lo abril
proppassat, y segons dits llibres de Vàlues y al-
tres de la present casa de trobar lo següent:

Primo, los sobradits sinch censals, ço és, hun de
pensió 700 sous pagador al primer de janer, al-
tre pensió 250 sous pagador dit die, altre penció
80 sous pagador dit die, altre penció 120 sous
pagador dit die, y lo altre penció 1.000 sous pa-
gador a 12 de setembre, foren y possehí lo no-
ble don Pedro de Faidone, lo qual segons lo li-
bre de Vàlues, trienni 1578, foli 213, se troba
continuat altre de las fiansas de Miquel Gomar,
mercader, arrendador de la Bolla de Perpinyà de
dit trienni 1578, per preu de 342 lliures los tres
anys, lo qual don Pedro Sedó ligà per 300 lliu-
res per any y per los tres anys junts 900 lliures,
del qual arrendament, segons lo libre de Vàlues
corrent de 1671, foli 48, consta restar-se a dèu-
rer la quantitat de 19.619 lliures. Però per
quant los sobradits sinch censals ja foren alie-
nats antes, ço és, lo de pensió 200 lliures y lo de
pensió 250 lliures pagades lo primer de janer fo-
ren alienats en lo any 1557, com consta en lo
capbreu de dit mes de janer, foleos 481 y 484, y
los dos censals de pensió 80 lliures y de pensió
120 lliures pagadors dit die del primer de janer
foren elienats en lo any 1559, com consta en lo
capbreu vell de janer, foleo 617, y lo altre censal
pensió 1.000 lliures pagador a 12 de setembre
fou alienat en lo any 1522, com consta en lo
capbreu de dit mes de setembre, foli 642, y axí
antes de la obligació de dita bolla, per lo que
quedan líberos per rahó de dit dèbit. Y per ço
no·s trau res en fora.

Ítem, los sobradits dos censals, lo hun de pensió
80 lliures y lo altre de pensió 120 lliures, paga-
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dors al primer de janer, foren y possehí lo noble
don Joan de Eril, lo qual segons lo libre de Và-
lues, trienni 1578, foli 209, se troba //231/1v //
continuat altre de las fiansas de Miquel Joan de
Junyent, arrendador de la bolla de Gerona de
dit trienni 1578, arrendada per 63.903 lliures
los tres anys, lo qual don Joan se obligà per 500
lliures lo any y per dos anys 1.500 lliures. Y a bé
que en lo llibre de Vàlues, trienni 1584, foli
128, y en jornada de 5 de juliol, 1586, se troba
una partida per la taula de 200 lliures pagades
per dit don Joan de Erill, la qual pot ésser en
part de 1.848 lliures, 5 sous, li tocava a pagar
per lo que era partícip en dita bolla, aquellas
consta haver pagades ab differents partidas y en
differents jornades en lo llibres de Vàlues dels
triennis següents y en los foleos baix justificats:
trienni 1584 foli 416 y 422, trienni foli 406,
trienni 1596 foli 464, trienni 1599 foli 83 y
475, trienni 1602 foli 565, trienni 1617 foli
639, trienni 1620 foli 596, trienni 1623, trienni
1638 foli 52, y trienni 1641 foli 52. Axí que
resten líberos dos censals per rahó de dit dèbit,
y per ço no·s trau res en fora.

Dit don Joan de Eril, segons lo llibre de Vàlues,
trienni corrent, foli 173, se troba continuat al-
tre de las fiansas de Onofre Jordà Çasala, depu-
tat militar del trienni 1620, lo qual Jordà, junt
ab los deputats, foren condempnats ab sentèn-
cia de visita del trienni 1620, feta en lo trienni
1623, sobre las querelas de números 91 y 122
en pagar y satisfer al General la part del què
quiscun d’ells reberen de aquellas 1.553 lliures
se feren pagar assí y als oficials del General, ço
és, 643 lliures, 10 sous ab quatre anades feren a
la Drassana a vèurer la galera capitana, 402 lliu-
res, 10 sous per tres anades en dita Drassana,
255 lliures gastaren per donar part del arrenda-
ment de la bolla a Joan Pau Cànovas y 252 lliu-
res se partiren per la confitura per la entrada del
senyor bisbe Sentís. Per quant dits dos censals
foren alienats per dit don Joan de Erill, any
1619, com consta en lo dit capbreu en foleos
541 y 547. Y així antes de dita obligació restan
líberos dits censals per rahó de dita fermansa, y
per ço no·s trau res en fora.

Ítem, lo sobredit censal de pensió 608 sous pa-
gador a 24 de juliol fou y possehí don Galceran
Clasquerí, òlim Meca, lo que en lo libre de Và-
lues, trienni 1578, foli 209, se troba continuat
ab las fiansas de Miguel Joan de Junyent, arren-
dador de la bolla de Gerona en lo dit trienni
1578, arrendada per preu de 63.903 lliures //
231/1v // en los tres anys, y dit don Galceran se
obliga en 500 lliures per any y per los tres anys
1.500 lliures. Y per quant entre totas las fiansas
se havian obligat en 2.899 lliures més per quis-
cun any del què montave dit arrendament, que
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de falcadas ratta per quantitat dins lo que quis-
cuna de ditas fiansas se havian obligat, sols vin-
gué dit don Galceran Clasquerí a estar obligat
per 440 lliures, 2 sous per quiscun any, que los
tres anys junts són 1.320 lliures, 6 sous, 6, de las
quals se’ls fan bonas 1.006 lliures, 10 sous, 6, so
és, 499 lliures, 13 sous, 6, li tocan y gaudeix
aquellas 24.184 lliures, 4 sous, que ab differents
libres de Vàlues consta haver pagat en diferents
jornades dit Miquel Joan de Junyent, principal,
de dit arrendament. Los restants 506 lliures, 17
sous, que a 15 de nohembre 1586 pagà per la
taula mossèn Joan de Erill per lo que tocava a
pagar a dit Clasquerí per rahó de dita fiansa,
com consta en lo llibre de Vàlues del trienni
1584, foli 416. Axí que resta a dèurer per rahó
de dita fiansa y a cumpliment de las sobraditas
1.320 lliures, 6 sous, la quantitat de tres-centes
tretse lliures, setse sous, setse, dich 313 lliures,
16 sous, 16.

Lo dit don Galceran Clasquerí era altre de la
fiansa de Miquel Gomar, arrendador de la bolla
de Perpinyà, trienni 1578, per preu de 11.417
lliures per any, lo qual de Clasquerí y se obligà
per dit arrendament per 300 lliures quiscun
any. Consta en lo llibre de Vàlues de dit trienni
1578, foli 213. Y per quant entre totas las fian-
sas se havia obligat en 99 lliures més per los tres
anys, que defalcadas ratta per quantitat segons
lo que quiscuna de ditas fiansas se havian obli-
gat, sols vingué dit Clasquerí a estar obligat per
297 lliures, 8 sous, tant solament per quiscun
any, que los tres anys junts són 892 lliures, 4
sous, de las quals se li fan bonas 1.664 lliures, 3
sous, per tantas los tocan y gaudeix de aquellas
636 lliures que ab diferents llibres de Vàlues
consta haver pagat en ditas jornades dit Miquel
Gomar, principal de dit arrendament, axí que
resta a dèurer dit Clasquerí per lo de dita fiansa
y compliment de las sobraditas 892 lliures, 4
sous, la quantitat de set-centas vint-i-sinch lliu-
res, deu sous junt, dich 725 lliures, 10 sous. //
231/2v // Lo dit don Galceran Clasquerís era al-
tre de las fiansas de Fernando Oliver, arendador
de la bolla de Tarragona, trienni 1578, per preu
de 13.134 lliures per any, lo qual Clasquerí se
obliga en dit arrendament per 500 lliures per
quiscun any consta en lo llibre de Vàlues de dit
trienni 1578, foli 212. Y per quant entre totas
las fiansas se havian obligat per 366 lliiures més
per quiscun any del què montava dit arren-
dament, quede falcadas ratta per quantitat, se-
gons lo que quiscuna de ditas fiansas se havian
obligat, sols vingué dit Clasquerí estar obligat
per 486 lliures, 8 sous, per quiscun any, que los
tres anys junts són 1.459 lliures, 6 sous, 6, de las
quals se li fan bonas 314 lliures, 18 sous, 8, li
tocan y gaudeix de aquellas 8.503 lliures, 4
sous, que ab diferents llibres de Vàlues consta
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haver pagat en diferents jornadas dit Ferrando
Oliver, principal de dit arrendament. Axí que
resta a déurer dit Clasquerí, per rahó de dita
fiansa y a cumpliment de las sobraditas 1.459
lliures, 6 sous, 6, la quantitat de mil cent qua-
ranta-y-quatre lliures, set sous y deu diners,
1.144 lliures, 7 sous, 10 diners.

Se adverteix que de ditas tres quantitats se’n
han fet relació per lo censal de pensió 233 sous,
4, pagador a 2 de octubre, que sortejà lo dit
Boffill.

Ítem, lo sobredit censal de penció 200 sous, pa-
gador a 24 de nohembre, fou y possehí Joan
Corominas, lo qual segons lo llibre de Vàlues,
trienni corrent 1671, foli 2, se troba continuat
altre de las fiansas de Joan Corneli, sobreculli-
dor de las entradas y axidas de la sobrecol·lecta
de ponent, lo qual segons dit llibre de Vàlues,
trienni corrent, consta restar a dèurer 496 lliu-
res, 15 sous, 8, lo qual Corominas se obliga per
50 lliures. Y dit Corneli prestà caució a 21 de
juliol, 1519, y com consta en lo llibre de Vàlues
1517, foli 600. Las quals 90 lliures no consta en
ningun llibre de Vàlues ésser-se satisfetas ni
paga d’ell. Y per ço resta embarassat per dita
quantitat, dich 50 lliures.

Dita dona Anna Gamis se troba altre de las fian-
sas del concert de quantitat de 635 lliures, que
als 6 de juliol, 1662, don Francisco Gamis y
Falcó, hoïdor militar que fou en lo trienni
1656, féu ab lo General per resta de condemp-
nacions de la visita de dit trienni 1656, feta en
lo de 1659, sobre diferents querelas, com cons-
ta // 231/3r // en lo llibre de Concerts, foli 178,
de las quals 635 lliures, segons lo llibre de Và-
lues, trienni corrent de 1671, foli 327, consta
restar-se a dèurer la quantitat de 365 lliures, per
la qual quantitat restan embarassats dits censals,
dich 365 lliures.

Axí, que restan embarassats los dits set censals
per les dalt ditas sinch partidas tretas en fora,
que totas juntas prenan suma de 2.598 lliures,
14 sous.

Y esta és la relació que a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte del aposento de racio-
nal, a 8 de nohembre, 1672. Erasma de Lana y
Fontanet, racional.

232 Fasa fe jo Pere Martir Llunell, notari públich de 
/1r Barcelona, avall scrit, que lo die present y avall

scrit la noble senyora dona Anna Gamis y Falcó,
viuda dexada de don Francisco Gamis, quòn-
dam, en Barcelona populat, de son grat y certa
sciència ha constituhit procurador seu al noble
senyor don Francisco Gamis y Falcó, en Barce-
lona populat, fill seu, present, per a lloar, apro-
var, ratificar y confirmar lo acta de transacció y
concòrdia feta y firmada pia y entre los molt
il·lustres senyors diputats y oÿdors de comptes
del present principat de Cathalunya, de una, y
dit don Francisco Gamis, de part altra. Ab la
qual ha entrevingut per fiansa la dita senyora
dona Anna Gamis y Falcó, rebuda en la scriba-
nia major de la casa de la Deputació, die y any
en aquella contenguts, si y de la manera y ab los
pactes, modo y forma en dita concòrdia conten-
gut, pels quals està plenament cerciorada. Y per
ço obligan tots y sengles béns mobles, etcètera,
y fer los actes necessaris // 232/1v // com dites y
altres coses en dita procura estan més llarga-
ment contengudes, a la qual se ha relació. De la
scrivania, als tres del mes de febrer del any de la
Nativitat de Nostre Senyor mil sis-cents setan-
ta-y-tres.

Remissis licet aliena manu scriptis fidem facio
ego, Petrus Marti Llunell, regia auctoritate no-
tarium publicum Barchinone, hac propia subs-
cribens manu.

232 Molta il·lustre senyor.
/2r

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació, ab los llibres de
Vàlues y altres de la present casa per rahó de
aquells sis censals que la noble dona Madrona
Tavarner rebrà sobre lo General en diferents
jornades, en los quals censals sortejà dita dona
Madrona en la extracció de censals per vostra
senyoria feta en lo abril proppassat de 1672. Y
segons dits llibres de Vàlues y altres se troban
estar embarassats dits censals per las quantitats y
rahons baix expressades:

Primo, un censal, pensió 79 lliures, pagador al
primer de maig, lo qual censal fou y possehí
Francesch Gort, lo qual segons lo llibre de Và-
lues, trienni corrent de 1671, foli 23, se troba
continuat altre de las fianses de Francesc Isglé-
sies, notari, ciutedà de Barcelona, arrendatari de
la Bolla de Figueres, trienni 1566. Lo qual Gort
se obliga en dit arrendament per 112 lliures lo
any, que los tres anys junts són 336 lliures, com
consta en lo llibre de Vàlues, trienni 1566, foli
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162. De las quals, segons dits llibres de Vàlues
no consta haver pagat quantitat alguna y sols se
li ha de fer bo 148 lliures, 13 sous 2, gaudeix y li
tocan per sa part de aquellas 1.125 lliures, 10
sous 4, que ab differents partidas y en differents
jornades ha pagat dit Iglésias, principal de dit
arrendament. Axí, que resta a dèurer dit Gort,
avem prestat primer de ditas 33 lliures, 4 sous,
per rahó de dita fiansa, la quantitat de cent vui-
tanta-set lliures, sis sous y deu diners.

Dit Francesc Gort, segons dit llibre de Vàlues,
trienni corrent de 1671, foli 24, se troba conti-
nuat altre de las fiansas de dit Francesc Isglésias,
arrendador de la Bolla de Castalló de Empúries
de dit trienni 1566, lo qual Gort obligà en dit
arrendament per 378 lliures lo any y a los tres
anys junts 1.134 lliures, com consta en lo llibre
de Vàlues de dit trienni 1566, foli 166, de les
quals, segons los llibres de Vàlues, no consta ha-
ver pagat quantitat alguna y sols se li ha de fer
bo 792 lliures, 6 sous, que gaudeix //232/2v // y
li tocan per sa part de aquellas 4.200 lliures, que
ab diferents partidas y ab diferents jornades ha
pagat dit Iglésias, principal de dit arrendament.
Axí que resta a dèurer dit Gort la quantitat de
tres-centas quaranta-una lliura, setse sous y
sinch diners, dich 341 lliures, 16 sous, 5.

Dit Gort, segons dit llibre de Vàlues, trienni co-
rrent 1671, foli 32, se troba continuat altre de
las fiansas de Francesch Antich, mestre òlim so-
brecullidor del General de la part de ponent, lo
qual, segons dit libre de Vàlues y en dits folis,
resta a dèurer la quantitat de 3.109 lliures, 8
sous. Y dit Gort se obliga per 150 lliures en la
causió prestada per dit Antich als 18 de janer,
1571, com consta en lo llibre de Vàlues, trienni
1617, foli 28, de las quals 150 lliures no consta
que dit Gort ni altre per ell haja pagat quantitat
alguna. Dich 150 lliures.

Dit censal, junt ab los restants sinch censals, ço
és, lo hu pensió 225 lliures pagador al primer de
juny, altre pensió 1.660 sous pagador al primer
de agost, altre de pensió 128 sous pagador a 16
de setembre, altre pensió 900 sous pagador dit
die, y lo altre pensió 100 lliures pagador a 17 de
octubre, foren y possehí mestre Bernat Tavar-
ner, lo qual segons dit llibre de Vàlues, trienni
corrent de 1671, foli 114, se troba continuat al-
tre de las fiansas del il·lustre Paulo Pla, quòn-
dam, hoïdor ecclesiàstich que fonch en lo trien-
ni 1602. Lo qual Paulo Pla, junt ab sos
condeputats, qui foren lo il·lustre don Bernat
de Cardona, don Hugo de Themarit, Hoachim
Setantí, misser Raphel Rubí y Coll y Hierònim
Bosch, consta restar a dèurer la quantitat de
2.797 lliures, 10 sous, que, ab major quantitat,
foren condempnats en la visita de dit trienni feta
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en lo de 1605, consta en lo llibre de Vàluas,
trienni 1605, foli 601. De las quals 2.797 lliu-
res, 10 sous assí se fa càrrega a dit Paulo Pla de
2.688 lliures per tantas, ço és, 2.628 lliures que
dit Paulo Pla junt ab sos condeputats foren con-
dempnats en dita visita en pagar al dit General
en subsidi de dit don Hugo Themarit per dos
parts de selari de deputat de dit don Hugo que
ja havia de retenir, havent consentit que·l rebés
en tot, entenent y delatant que // 232/3r // pri-
mer fos feta execució en los béns de dit don
Hugo per tota la dita quantitat. Y las restans 60
lliures axí mateix foren dit Paulo Pla y los con-
deputats condemnats per tantas ne pagaren a
dit don Hugo per lo lloguer de la casa prengué
haver dexat lo palau del rey per acomodar a don
Hugo Clavero per fer la visita real, ab què pri-
mer fos feta execució en los béns de dit don
Hugo. Com de las restants quantitats consta en
dit llibre de Vàlues de dit trienni 1605, foli 601,
foren condemnats dits deputats aquellas sian
prou pagades en tot y part pagada per lo dit
Paulo Pla per la part li tocava, segons lo thenor
de ditas sentèncias. Dich 2.688 lliures.

Nota que la sobredita partida de 2.688 lliures,
lo intens de aquella té respecte als vuit censals
que en lo abril 1672 sortejà Joseph de Navel y
Erill.

Los sobradits sis censals foren y possehí Miquel
Tavarner, lo qual, segons dit llibre de Vàlues,
trienni corrent 1671, foli 161, se troba conti-
nuat altre de las fiansas de Phelip Sorribes, de-
putat militar del trienni 1617, lo qual segons dit
llibre de Vàlues y en foli 101 resta a dèurer la
quantitat de 120 lliures que dit Sorribas, junt ab
Miquel Cerdà, deputat real, y lo canonge y ar-
diaca Paulo Pla, hoïdor ecclessiàstich en dit
trienni, foren condempnats simul et in solidum
en la visita de dit trienni feta en lo de 1620 en
donar ordenar y pagar al General sobre lo pintar
dels tres pilars de la capella gran de la present
casa, ab ulterior liquidació refectada, com cons-
ta en lo llibre de Vàlues, trienni 1620, foli 334,
dich 120 lliures.

Lo sobredit fora dit censal de pensió 1.660
sous, pagador al primer de agost, fou y possehí
Pere Antich Andreu, lo qual segons lo llibre de
Vàlues corrent de 1671, foli 161, se troba con-
tinuat altre vila y francas de Paulo Pla, hoïdor
ecclesiàstich en lo trienni 1617, que com sobre
està dit, resta a déurer las sobraditas 120 lliures
a las rahons y causas ditas en la antassedent par-
tida, la qual no·s trauen fora per no dupplicar-se
un mateix dèbit.

Així que, per las sobraditas respective quantitats
fetas en fora, que juntas prenan suma de 3.487
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lliures, restan embarassats los altras dits triennis
com dalt està dit. Y esta és la relació que fa a
vostra senyoria, salvat en tot error de compte de
racional, als XXX de janer, MDCLXXIII. Erasma de
Lana y Fontanet.

235 Molta il·lustre senyor.
/1r

Dissapte a 11 del present y corrent mes fou vos-
tra senyoria servit respòndrer a la embaxada feta
a vostra senyoria per part de esta ciutat que
acontra la pretenció de las contrafaccions que
per part de la ciutat se representavan a vostra se-
nyoria, y entre altres per la que se podia originar
de una sentència feta per don Francisco Marron
en nom de auditor general del exèrcit de sa ma-
gestat, Déu lo guarde, y lo doctor Bonaventura
Tristany, adjunt anomenat per lo excel·lentís-
sim capità general en dita causa, per quant en
dita sentència se ha declarat lo article que los
soldats no deuran pagar gabellas, drets y impo-
sicions a la present ciutat, essent axí que en la
causa que se ha proferit dita sentència de dret
no·s podia declarar dit article, com la causa pre-
dita fos intentada per lo síndich de la present
ciutat criminalment contra don Agustín de Me-
dina, commissari general del troço de Milà, per
lo excés comitè contra Francisco Torrents, sas-
tre official y exactor dels drets de la ciutat, per lo
que dit don Francisco Marron y son adjunt de
dret no podian y eran prohibits conéxer, princi-
paliter et diffinitive, de dit article, segons dispo-
sició de la lley 1, codi De ordine judiciorum, L.
2. § Sed et si agant. ff. De judiciis. Cap. 1 De or-
dine cognicionum, y altres aplicables. Quant
més que dit don Francisco Marron y son adjunt,
ab dita pretesa sentència, an prejudicat a la pre-
sent ciutat per la nul·litat que aquella conté, per
haver declarat que los soldats no deuen pagar
los drets per aquella imposats, y aixís bé haver-
se ab ella condemnat lo síndich de la dita ciutat
e haver de restituir al dit don Agustín de Medi-
na tres caxas de confitura francas, libres y sin
costas que per los officials de la dita ciutat heren
estades apresas eo en restituhir-li set rals de vuit,
que·s diu ere lo valor de aquelles, com obté no
solament a la observansa, usos y costums, no
sols de la present ciutat però encara de tot lo
present Principat, y a la constitució «Per quant a
ocasió», etcètera, títol «De vectigals», a hont se
disposa que per quant per ocasió de la guerra se
donava destorp a la exacció de las imposicions,
que són la ànima de las ciutats, vilas y llochs del
present Principat, en gran dany de aquell y evi-
dentíssim perjudici de las imposicions, constitu-

cions e privilegis als poblats en lo dit Principat
atorgats, que per ço, in vim contractus, fou con-
cedit que a la exacció, cognició e jurisdicció de
las imposicions, càrregues per mà dels conse-
llers, pahers, procuradors, cònsols o jurats de las
ciutats, vilas y llochs, servint-se lo sereníssim se-
nyor rey don Joan lo Segon no sols fer tenir y
observar inviolablement lo sobredit, però enca-
ra no entremètrer-se directament o indirecta-
ment en la dita exacció, cognició e jurisdicció
de las ditas imposicions, ab la qual constitució
no sols no pogueren dits don Francisco Marron
y son adjunt conèxer principal y diffinitivament
de fet tocant a la solució de drets a la present
ciutat però encara ni conèxer-ne indirectament,
a la qual constitució se ajustan axí los privilegis
reals que té concedits la present ciutat tant en
orde a poder imposar drets, tant dels ciutedans
com forasters, com de conèxer y diffinitivament
declarar sobre la exacció y cobransa de aquells,
privative ad quoscumque alios judicis, com tam-
bé // 235/1v // per haver-se dignat, per sa real
clemència, los sereníssims reys de Aragó, no sols
concedir privilegis a la ciutat de exigir los drets
per ella imposadors de totas personas de qualse-
vol grau o condició sien però encara haver tin-
gut a bé que dits drets se cobrassen del senyor
rey, senyora reyna, senyor duch, senyors infants
e de tots aquells que són de la casa real, com re-
sulta del capítol del privilegi concedit per lo se-
nyor rey en Pere Tercer, maig 1359. Y havent-
se per alguns officials del senyor rey y altres
volguts contrafer a dit privilegi, lo mateix se-
nyor rey en Pere, ab altre privilegi despedit en
deguda forma als 9 de juny, 1378, se servís cor-
roborar-lo y manar tingués deguda execució
tot lo que en lo primer privilegi atorgat, de la
qual constitució y privilegis y altres aplicables,
apar que ninguna persona de qualsevol grau o
condició sie està exempta los drets y imposi-
cions a la ciutat de Barcelona, devall la qual ge-
neralitat estan compresos los soldats a majoritat
de rahó y la observansa inconcusa, axí ho ha de-
clarat quant més que segons dret comú, com
apar de la lley «Ex prestacione» 7, ff. «De vecti-
gal et commissis». Los soldats, així mateix,
deuhen pagar los drets y vectigals y altres impo-
sicions, havent dit y declarat principalment dit
don Francisco Marron, adjunt, que los soldats
no tenian de pagar los drets a la ciutat ha con-
travingut a la constitució 40 de las Corts de
1599, y no-res-menys a la constitució «De al-
cayts» com en aquella estiga disposat que lo ca-
pità general y sos officials no pugan exercir ju-
risdicció en los provincials sinó en quant per
dret o per constitucions los és permès. Y com de
dret no·ls sie permès exercir jurisdicció vers la
ciutat de Barcelona y sos drets y imposicions,
que no li és concedit per dret algú, axí comú
com municipal.
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Per tant y altrament, per lo que vostra senyoria
fou servit respòndrer ab embaxada participan lo
sobredit los molt il·lustres senyors concellers de
Barcelona en nom de aquella, y entregant còpia
de la sentència y privilegis mencionats suplican
a vostra senyoria que en execució del capítol 5
del nou redrés y de la constitució 45 del any
1599 vostra senyoria sie servit, al repàs dels so-
bredits perjudicis si y conforme té acostumat y
la conformitat dos casas demana, lo que rebran
a particular mercè de mà de vostra senyoria. Of-
ficio, et cetera. Altissimus, et cetera.

Palmarola, advocatus civitatis. Joffreu, advoca-
tus civitatis.

235 Vistaa la querella criminal que a 30 del mes de 
/2r mayo del año próximo passado puso y prosiguió

Juan Guiu, en nombre proprio y como síndico de
la ciudad de Barcelona en esta audiencia gene-
ral, de la una parte, y de la otra, acusado, don
Agustín de Medina, comissario general del trosso
de Milán, que sirve en este Principado y exército,
como de la querella consta per las causas y razones
que contiene.

Y visto lo que dicho don Agustín y en su nombre a
allegado Jayme Sahones, como su legítimo procu-
rador, assí en la deffensa de la querella criminal
refferida como para allegar no tener acción la
ciudad ni el síndico en su nombre a la acusación
propuesta, diciendo también don Agustín de Me-
dina que como soldado no deve pagar los drechos
pretendidos por la ciudad que impone por sus or-
dinaciones, y que assí las tres caxas de dulces con-
tenidas en esta causa y aprendieron Francisco To-
rrens y Jayme Monfort, gabellarios, no lo
pudieron haser ni el clavario commensarlas, y que
se las devan restituhir per las razones que allega-
do en peticiones de 17 y 23 de junio y 7 de julio del
año passado.

Y visto assímismo lo que en respuesta dello ha alle-
gado el síndico desta ciudad, dissiendo que don
Agustín de Medina, como soldado, está obligado
a pagar los drechos que tocan a la ciudad, y que
assí no es exemplo, como pretende, de las tres caxas
de dulces, y presentó los privilegios que tiene la
ciudad para hazer la tal imposición, como de
todo constará en la causa.

Y vista las alegaciones y pruevas de ambas partes
y todo lo demás ques de ver y attender, mirando el
hecho de la verdad para la declaración desta cau-
sa y sus emergencias y consultado sus méritos y mo-
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tivos con el excelentíssimo duque de Sessa y Vaena,
lugartiniente y capitán general en este principa-
do de Cathalunya, condados de Rossellón y Cer-
daña, y capitán general del exército, con voto del
adjunto y la orden que ay de la reyna, nuestra se-
ñora, governadora, para esta declaración, infor-
mada de los méritos desta causa, etcétera.

Fallamos que devemos declarar y declaramos: En
primer lugar, que las tres caxas de dulces referi-
das y aprendieron Francisco Torrens //235/2v // y
Jayme Monfort a un lacayo de don Agustín de
Medina a la puerta del Mar desta ciudad no ca-
yeron en fraude por haver pagado los drechos, y
que assí la aprehensión no fue legítima por las ra-
sones allegadas por dicho en esta causa y son de
drecho. Y por el consiguiente debemos de conde-
nar y condenamos a la ciudad de Barcelona y al
síndico en su nombre a que las restituya a dicho
don Agustín de Medina, a soldado y official que
sirve en este Principado, y exercerlo libres, sin pa-
gar gabellas ni otra imposición que impone la
ciudad semejante a la pretendida, y en defecto de
dichas tres caxas de dulces haya de restituir y res-
tituya siete reales de a ocho que parece costaron, y
lo cumpla el síndico en dicho nombre dentro de
sinco días de la notificación, no obstante lo por él
allegado, que declaramos no procede derecho. Y
reservamos a la ciudad y al síndico en su nombre
el recurso legítimo que le pudiere competir contra
el clavario que las commissió con todas costas y
danyos que por esta causa le puedan pertenecer.

En segundo lugar, debemos y declaramos que la
ciudad, en su nombre y como tal, no tiene lugar
para la acusación a dicho don Agustín de Medi-
na por los vingalassos que dicho Torrens Maestre,
sastre, ni por las palabras pretensas que ha allega-
do y dixo dicho don Agustín de Medina, y assí le
debemos decir, como declaramos, por no partir a
dicha ciudad y en su nombre, no obstante lo por él
alegado, encontrario, que no procede de derecho y
méritos desta causa.

Pero por lo que mira a la vindicta pública y en
fuerça de las clausulas generales de las peticiones
presentadas por dicho Juan Guiu, y para que no
quede sin castigo este caso, declaramos se deve ad-
mitir como particular y en nombre proprio, según
derecho, como le admitimos, a la acusación con-
tra dicho don Agustín de Medina por los vinga-
lassos tan solamente que dio a dicho Torrens, de
que quedó herido, aunque y por este cargo se halla
convicto y confesso don Agustín, y que fue en la
parte contenida en la acusación. Por lo que le
condenamos en su pena a dicho don Agustín de
Medina en seis meses, desde 23 de octubre passado
de 1672, y por esta causa no esté ni entre en esta
ciudad de Barcelona ni cinco leguas en sircuyto,
pena de quinientos escudos de plata para que gas-
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tos de guerra //235/3r //y justicia, y en que pague
28 escudos de plata para gastos desta audiencia
general y después sea suelto de la prisión donde
está. Y por el cargo de las palabras injuriosas de
que fue acusado, declaramos sea absuelto de la
instancia deste juizio, como le absolvemos, por no
haver parte legíttima ni serlo el síndico como tal
ni como particular, por las rasones allegadas de
parte de don Agustín de Medina y son de derecho.
Assí lo pronunciamos y sentenciamos deffinitiva-
mente hablando por estos escritos y que se notifi-
que a las partes.

El licenciado Francisco Marrón, auditor general.
Doctor Buenaventura Tristany, adjunto. Lata
die 8 februarii, 1673. Per Pere Baga, al síndich
de la ciutat. Per lo mateix, a Jaume Sahones.

235 Haviéndosea logrado las diligencias que dige a 
/4r vuestra señoría en carta de 21 de diciembre

mandé hacer para la restitución de la varba y
mercancías de algunos súbditos de esse Principa-
do, que se hallava sequestrada en Niza, lo parti-
cipo a vuestra señoría, remitiéndole copia de la
orden que el duque de Savoya ha dado a aquel go-
vernador para su desembargo, quedando muy
gustoso de ver satisfecho el deseo de vuestra señoría
y siendo siempre el mío de encontrar las ocasiones
de su agrado en que manifestar mi afecto y cari-
ño. Olgaré tenerlas muy frequentes. Y que guarde
Dios a vuestra señoría muy dilitados años en toda
felicidad. Milán, 19 de Henero, 1673.

235 Elb duque de Savoya.
/5r

Magnífico nuestro, muy caro. Cesando aora los
motivos que nos obligaron a hazeros dezir por el
señor don Antonio que se fuese tirando adelante
lo que se podía la causa de las mercadurías de
aquellos catalanes, aprovamos que en conformi-
dad de la ordenansa que nos escrivís y mediante
su juramento se las hagáis restituir, y estando se-
guida la restitución, nos avisaréis luego. Por tan-
to ejecutadlo assí. Y Dios os conserve. Turín 2 he-
nero, 1633.

235 Certifichc y fas fe jo, Pere Trelles, notari real 
/9r col·legiat, scribà major del consell y casa de la

present ciutat de Barcelona, baix firmat, com en
lo real privilegi per la magestat del senyor rey en
Pere, de felís recordasió, a la present ciutat de
Barcelona concedit, dat en lo palau real de la
dita ciutat de Barcelona als nou de juny mil tres-
cents setanta-y-vuit, en deguda forma despedit,
continuat en lo segon llibre Vert de Privilegis de
dita ciutat, en folio treinta de aquell, en lo qual
real privilegi se troban diversas concessions y ca-
pítols, y entre altres la del thenor següent:
«Ítem, senyor, com per las grans proffertes et
dons en diverses corts et parlaments per las uni-
versitats de Cathalunya, e entre les altres per la
universitat de la ciutat de Barcelona, fetes a vos,
senyor, per deffensió de vostra regne et per con-
servació e exalçament de vostra corona, la uni-
versitat et los singulars et habitadors de la dita
ciutat hajan pagades per llonch temps e paguen
vuy de totes vitualles et d’altres cosas que des-
penguen grans equaix importaviles imposicions,
les quals senyor, per autoritat vostra són posa-
des en lleuta en la dita ciutat, les quals imposi-
cions, vos senyor, e no sens rahó, car per vostres
affers hi són havets promès et jurat e sotstengut
pagar e havets pagades tots temps et acostumat
de pagar plenament, aytant com havets estat en
Barcelona, segons que sap lo vostre comprador,
sinó dalcun poch temps ha ensà, comensat
d’ampachar ab revarència vostra, senyor, par-
lant e a eximpli vostre, senyor, la senyora reyna
et lo senyor duch, primogènit vostre, e la se-
nyora duquessa, d’algun temps a ensà, seguints
vos, senyor, en assò, no vullen pagar les dites
imposicions, // 235/9v // e sia, senyor, cosa prò-
pria de príncep cercar e tenir prometença et co-
vinença a sos vassalls, majorment en les coses de
les quals los pobles són appreses et carregades
per guerras et affers de llurs senyors. Per ço,
supplican a vos, senyor, los consellers et prohò-
mens de la dita ciutat, que eo per lo temps pas-
sat és degut per vos e per rahó de las ditas impo-
sicions vos placia pagar o almenys encaridar a la
ciutat, a què vos, senyor, e la senyora reyna e lo
dit senyor duch et la senyora duquesa prometats
en vostra bona fe et jurats que d’ací en avant pa-
guets plenament las ditas imposicions com vos,
senyor, no solament per convinensa e per sagra-
ment, más encara per bona rahó, primer dejats
pagar aquellas, car al ser veritat ab aquellas vos,
senyor, a la cosa pública vostra vos sots en las
grans guerras et affers que havets haguer deffen-
sat et mantenguts. E si per ventura, vos senyor,
o la senyora reina o los dits senyors duch eo se-
nyora duquessa sessàvets de pagar les imposi-
cions de la ciutat, que la dita ciutat pogués de-
gudament cessar de pagar res e de pagar en la
dita obra e que d’aquí avant no·y fos en res obli-
gada, ja sia que és encara com la dita obra sia
acabada, vos, senyor, ni la senyora reyna ne lo
senyor duch ni la senyora duquessa no puscat
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de justícia ne dejats cessar de pagar las imposi-
cions dessúsditas al senyor rey.» Segons la dita y
altres reals concessions en lo dit prechalendat
privilegi estan contengudas. En testimoni de las
quals cosas fas la present de mà agena y de la
propria firmadas, en Barcelona als trenta dias //
235/10r // del mes de abril, any de la Nativitat
del senyor mil sis-cents setanta y dos.

Premissis calamo alieno scriptis et tractis a libro
secundo Virido Privilegius presenti civitati con-
cessorum, sub folio XXX, fidem facit Pretus Tre-
lles, notarius, scriba maiore presentis civitatis
Barchinona, manu propria subscribens.

235 Pera las presents certifich y fas fe jo, Pere Tre-
/11r lles, notari real col·legiat, scribà major del consell

y casa de la present ciutat de Barcelona, baix fir-
mat, com en lo real privilegi per la magestat del
senyor rey en Pere a la present ciutat de Barcelo-
na concedit, en deguda forma despedit, y ab lo
sello de sera vermella en aquell pendent, clos y
signat per Pere Gostemps, scriptor de dit senyor
rey, dat en lo palau real de la dita present ciutat
de Barcelona als desset dies del mes de maig, any
de la Nativitat de Nostre Senyor Déu Jesuchrist
mil tres-cents sinquanta-nou, continuat en lo
real arxiu en un llibre intitulat «Armata» II, foli
LXXXIIII, y en la casa de la present ciutat conti-
nuat en lo llibre intitulat «Primer Vermell de Pri-
vilegis», foli CXXII, lo original del qual privilegi
se troba custòdit y guardat dins lo arxiu de la dita
present ciutat, en lo qual privilegi, entre altres
concessions a dita ciutat per dit senyor rey fetas y
concedidas, s·i troban las del tenor devallscrit y
següent: «E per tal que la dita ciutat mil puga la
dita ajuda de les dites vuyt mil libres pagar et
cumplir, que aquella ajuda e encara tot ço que
deu et deurà, per rahó o per ocasió de les profer-
tes et dons ja fets e atorgats a la vostra senyoria, e
encara per aventatges fets et fahedors, per haver
gra a obs de la dita ciutat e en armadas fetes et fa-
hedores per gra havedor o per guardes de vitua-
lles o de gra que vengués a la dita ciutat, et totes
altres missions per la dita ciutat per rahó de la
dita guerra o per affers o càrrechs de la dita ciutat
o per qualsevol altra rahó fetes et fahedores puxa
haver la dita ciutat, per vendas de censals morts
et de violaris, e per manera de usures e de mocu-
bells e per totes altres maneres, segons que als
consellers de la dita ciutat serà mils vist fahedor.
E que puxa tenir la dita ciutat les imposicions
que ja són en la dita ciutat e aquelles créxer e de
novell posar, axí per pagar la dita ajuda et los dits
deutes e messions e càrrechs que la dita ciutat ha
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et haurà et totes altres coses en què sia o serà ten-
guda per les dites rahons o per altres, com los
censals morts e violaris, usures et mocubells, et
reembre los dits censals morts e violaris que la
dita ciutat ja fa et farà e que hagués venuts et
vendrà, et interesses et messions qualsevol e que
a fer-se hauran, et a pagar et sostenir, axí et en
aquella forma et manera et per tot aquell temps
que als consellers de la dita ciutat serà mils vist fa-
edor. E que d’assò los dits consellers ne la dita
ciutat ne la universitat ne singulars d’aquella ne
altres que tenguen distribuesquen ne adminis-
tren res de les dites imposicions ne de les altres
coses demunt dites no puxen ésser demanats de
compte per vos, senyor, ne per nengun official
vostre, ne puxa ésser feta inquisició contra alcú,
ans ne sien tenguts los concellers //235/11v //de
dita ciutat de lur simple paraula. Plau al senyor
rey. Ítem, que la dita ciutat puxa novellament
posar e fer cullir et levar, etcètera. Ítem, que vos,
senyor, et la senyora reyna et lo senyor duch e los
senyors infants et tots aquells qui són en casa vos-
tra, senyor, e de la dita senyora reyna, et dels al-
tres senyors demunt dits, et totes altres persones
de què de ley o condició sien, paguen et hajen a
pagar en totes les diverses imposicions posades et
posadores per las rahons demuntditas. Plau al se-
nyor rey. Ítem, que las vendas de las ditas imposi-
cions se ajen e·s dejen fer per los concellers de la
dita ciutat o per aquelles que per ells a assò seran
assignat et deputat, e qui per vos, senyor, ne per
officials vostres, ne per alguna altra persona, em-
pachament o embarch alcun no puxa ésser fet,
perquè la dita universitat no le·u e puixa levar les
dites imposicions, tant et tant longament tro que
tots censals, violaris, usures, moncubells, mes-
sions et interesses, deutes et càrrechs e altres co-
ses a què la dita universitat sia o serà tenguda en-
carregades e obligada per qualsevol rahó sien
íntegrament pagats. Plau al senyor rey.» Segons
las ditas y altres concessions en lo dit real privile-
gi estan contengudes. En testimoni de les quals
coses fas la present, de mà agena y de la pròpia
firmada, en Barcelona als onse del mes de febrer,
any de la Nativitat de Nostre Senyor Déu Jesuch-
rist mil sis-cents setanta-y-tres.

Ita est Petrus Trelles, notarium, scriba maior do-
mus concilii presentis civitatis Barchinone, manu
propia.

264 Excel·lentíssima senyor.
/1r

Ab altre recado per part dels diputats y oÿdors
del General de Catalunya se representà a vostra
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excel·lència que per part del procurador fiscal
del General de Catalunya se·ls ha representat, a
vint del corrent mes de febrer del corrent any
mil sis-cents setanta-tres, que en lo tribunal de
la capitania general à relació del noble don
Francisco Marron, auditor general que·s diu és-
ser del exèrcit, ab intervenció del doctor Bona-
ventura Tristany, son adjunt, ab comissió, se-
gons se diu, de vostra excel·lència, com a capità
general, se ha proferit sentència contenint en ef-
fecte que las caixas de dulçes appresas per Fran-
cisco Torrents y Jaume Monfort a un lacayo de
don Agustín de Medina a la porta del Mar de la
present ciutat no caigueren en frau per no haver
pagat los drets, y que axí la aprehensió de ellas
no fou llegítima per las rahons al·legades per dit
don Agustín en dita causa, que són de dret, y
per consegüent diuhen condemnar y condem-
nan a la ciutat de Barcelona y al síndich en son
nom a què las restituesca a dit don Agustín de
Medina, com a soldat y official que serveix en
est Principat, francas y sens pagar gabellas ni al-
tre imposició que imposa la ciutat semblant a la
pretesa. Y com en dita sentència se hage princi-
palment declarat que d’estas caixas de confitura
appresas no han caygut en frau per no haver pa-
gat los drets, y que axí ditas caixas fossen resti-
tuïdas sens pagar gabella ni altre imposició que
imposa la ciutat de Barcelona, hage ab dita de-
claració dit auditor y dit adjunt // 264/1v // usa-
da y exercida jurisdicció contra provincials, y
axí, en cas no permès, per haver declarat contra
la ciutat de Barcelona y son síndich, cap del es-
tament real del present principat de Cathalu-
nya. Lo que encontra expressament ab diversas
constitucions, y en particular ab la constitució
7, títol «De offici de alcayt y capitans y altra
gent de guerra», en la qual se disposa que los
capitans de guerra, axí generals com particulars,
no usen ni usar puguen jurisdicció alguna sinó
en quant de dret y per constitucions de dret
comú que puga vostra excel·lència, com a capità
general, conèxer dels provincials que no són
sols stipendiats, y axí de la ciutat de Barcelona
ni de son síndich. És dita sentència contra la dis-
posició de dita constitució 7, y encara que per
part de dit don Agustín de Medina se hage de
dir, ab suplicació dada a 7 de juliol, 1672, y al-
tres, que los soldats de sa magestat y altres són
exemps de pagar las col·lectas y gabellas que se
imposan per las ciutats y universitats, perquè
se·ls pagan las gabellas reals, y demanàs ab dita
suplicació sian restituïdas las ditas caxas junta-
ment ab los gastos, sens pagar la imposició, y se
hage entès que lo síndich de la ciutat, pensant
satisfer a dita demnada podia haver contestat la
lite, ab tot, essent com és la jurisdicció del tri-
bunal de la capitania general limitada, se exclou
tota porrogació, segons la disposició de dita
constitució 7, en la qual està statuït que lo ex-

cel·lentíssim capità general no use ni usar pugue
ni exercesca potestat alguna contra los provin-
cials, inseguint, la lley 1, cod. «De officio magis-
tri militum», y axí en usar // 264/3r // pugue ni
tingue dit síndich poder algun ni facultat de
porrogar jurisdicció alguna. Y en quant dita
sentència tracta dels mèrits de imposicions, de-
clarant ésser immune dit don Agustín de Medi-
na de pagar la imposició deguda a la ciutat de
Barcelona, encontra dita sentència ab los privi-
legis per los senyors reys, de immortal memòria,
concedits a la ciuitat de Barcelona, ab los quals
se ha donat facultat a la ciutat de imposar impo-
sicions y exhigir aquellas, axí del senyor rey, se-
nyor duch, senyors infants, però també de qual-
sevols altres personas de qualsevol lley y
condició que sien. Y axí, dignant-se sa magestat,
que Déu guarde, per sa grandesa, pagar los
drets imposats per la ciutat de Barcelona, és vist
estar compresos los soldats estipendiats baix de
aquella paraula y altres qualsevols personas de
qualsevol lley y condició que sian. Y axí mateix
encontra dita sentència ab la constitució «Per
quant» 11, títol «De vectigals», constitució 9,
títol «De evocació de causas», y ab la constitu-
ció «Com los reys» 4, títol «De vectigals», en lo
segon volum de las constitucions, en las quals
està disposat que las causas de imposicions y
exaccions de drets y la cognició y jurisdicció so-
bre aquellas toca als consellers, pahers, procura-
dors, cònsols o jurats de las ciutats, vilas o
llochs, en las quals causas sa magestat és estat
servit abdicar-se lo conèxer, directe o indirecte,
de las causas que miran a dita exacció, ordenant
ab dita constitució 9, títol «De evocació de cau-
sas», que lo senyor rey ni son llochtinent gene-
ral ni altre qualsevol official se puga entremètrer
en matèria de imposicions, confirmant y appro-
bant tots los privilegis a las ciutats y universitats
concedidas sobre lo imposar imposicions, orde-
nant axí mateix que las lletras citatòrias y inhi-
bitòrias en las causas que se cuotan //264/3v // a
la Real Audiència se posa la clàusula «dummodo
non sit causa officiorum regiminis universita-
tum neque imposicionum illarum vel confrater-
nitatis neque dependencium et emergencium ex
illis». Los quals privilegis, constitució, usos y
costums estiga vostra excel·lència obligat com a
capità general a guardar segons lo thenor de la
constitució 7, títol «De officio de alcayts y capi-
tans». Per ço y altrament, a vostra excel·lència,
com a llochtinent general, supplican los depu-
tats que sia servit vostra excel·lència revocar y
manar al tribunal y officials de la auditoria gene-
ral revoquen tots los procehiments fets en dita
causa, per ser, com és, contra constitucions,
usatges, usos y costums y privilegis reals, ni po-
der fundar-se dita sentència en disposició de
dret municipal ni de dret comú ni de autoritat
de doctors, lo que suplican extrajudicialment a
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vostra excel·lència, per a què ditas contrafac-
cions sian reportadas y esmenades en lo modo y
forma que disposan las generals constitucions
de Catalunya, lo que rebran a singular gràcia y
mercè de vostra excel·lència.

271 D.
/1r

Aba la present certifico y fas fe com la maleltia
que lo il·lustre senyor Olaguer Montserrat, en
drets doctor, ardiaca major y canonge de la San-
ta Iglésia de Tarragona, assessor de la Deputa-
ció, ha durat fins a 15 de janer, 1633, en lo qual
die se és reparat. Y axí ho firmo de mà mia prò-
pria, fet de mà agena, en Barcelona a 27 de fe-
brer de 1633. Lo doctor Onofre Monfalcó.

278 C.
/1r

Moltb il·lustre senyor.

Com per lo capítol 66 del nou redrés de las
Corts del any 1599 estiga ordenat que lo recep-
tor dels fraus dega y tinga obligació de deposar
a la taula dels comuns dipòsits de la present ciu-
tat tots los fraus que seran molta suma, si y con-
forme en dit capítol està disposat, y per part del
patró Honorat Girau y de Joan Rey, cònsol de
la nació francesa, ab differents supplicacions en
lo molt il·lustre consistori de vostra senyoria
presentadas, sia estat supplicat fos manat a Hia-
cintho Gibert, en medecina doctor, qui de pre-
sent serveix dit offici, que en observansa del
predit capítol deposàs a la dita taula la quantitat
de reals de 8 de spècie, fonch appresat en pretés
frau en lo port de Sant Feliu de Guíxols, de la
barca patronejada per dit Guirau, y dit Gibert
haje rehusat y per encara rehuse fer lo dit dipò-
sit, lo que és contrafacció literal y clara de dit ca-
pítol, suscitant per no ser aquell voluntaris dup-
tes. Y com, molt il·lustre senyor, per lo capítol 5
de ditas Corts estiga ordenat que en tot cas de
contrafacció de algún capítol o acte de Cort
dega vostra senyoria, interpel·lat, fer las diligèn-
cias necessàrias per la observansa de aquell, y al-
trament, en cas de dupte, que aquell dega ser
declarat dintre vint-y-quatre horas comptadoras
des de què serà suscitat aquell, com axí ho esta-
tuheix lo capítol 39 del dit nou redrés. Per tant
y altrament, los dits patró Girau y Joan Rey, en
dit nom, interpel·lant lo molt il·lustre consistori

1598

de vostra senyoria, suplican sie servit demanar
se observe a la lletra la disposició del dit capítol
66, o bé dintra ditas vint-y-quatre horas se das
cort sobre lo dupte o duptes, si n·i haurà alguns,
per la intel·ligència de aquell, lo que no·s creu.
Y perquè en tot temps consta de la present di-
ligència supplican sie axí mateix manat al escrivà
major de la present casa que cusa o buyde en lo
dietari corrent la present supplicació, com en
semblants casos se és practicat, protestant de tot
lo lícit y permès. Offici, etcètera. Altissimus, et
cetera. Arcidet.

Oblata 1 marcii MDCLXXIII. In consistorio, et ce-
tera. //278/1v // Et domini deputati intervinien-
tibus dominis auditoribus computorum commis-
serunt predicta magnificis assessoribus Generalis
Catalonie qui super suplicatis debite provideant
et iusticiam administrent. Joannes Argila, scriva
maioris Generalis Catalonie.

299 A.
/1r

Nona habuit effectum quia fuerunt emendatum
et noviter presentate. Joannes Argila, scriba
maioris.

Noverint universi quod anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo septuagessimo ter-
cio, die vero octava mensis marcii eiusdem anni
intitulata, presente et ad hac vocato atque requi-
sito me, Joanne Argila, cive honorato, secretario
et scriba maioris Generalis principatus Cathalo-
nie, et presentibus eciam Hyacinto Morato, tapi-
cerio, et Joanne Rossell, passamanerio, civibus
Barchinone, pro testibus, ad hac voccatis speciali-
ter et assumptis Petrus Cardona, utriusque iuris
doctor, civis Barchinone, tanquam deserviens de
licencia dominorum deputorum et auditorum
computorum dicti Generalis officium sindici dic-
ti Generalis, pro dompno Michaelle de Masdove-
lles, constitutus personaliter, coram et ante pre-
sencia nobili domini Josephi Anthonii de Cerate,
personaliter reperti in palacio excelentissimi do-
mini ducis de Cessa et Bahena, locumtenentis et
capitanei generalis in presenti principatus Ca-
thalonie et comitatus Rossilionis et Ceritania,
scito in presenti civitate Barchinona, qui est ei-
dem de Verdier, obtulit et presentavit et seu per
me, dictum scribam maiorem, obtulere et presen-
tari publice petiit et requisivit quandam in scrip-
tis papiri requisicionis scedulam thenoris sequen-
tis: «Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè,
senyor Joseph Anthonio de Cérate», et cetera.
Inseratur, et cetera. Copia cuius eidem tradit et
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liberavit quam accepit et penes se retinuit qua-
quidem papiri requisicionis scedula, sich ut pre-
dicitur oblata et presentata. Illico dictis dompnus
Josephus Anthonius de Cerate, verbo responden-
do, dixit: «Que si se le ofrecía respondería». Pos-
tea, autem adveniente dictis mes, die et anno, et
fore incontinenti, presente me, Joanne Argila,
scriba maiore, presente, et presentibus eciam testi-
bus presentis, ad premissa vocatis specialiter et as-
sumpti dictus dominus Petrus Cardona, scriva
maioris, constitutus personaliter coram et ante
presenciam Francesch Lleonart, notarius ac scri-
ba maioris capitania generali, personaliter re-
perti et inventi intus domos // s.n.v // Genuensis
civibus, pro testibus, ad premissa vocatis speciali-
ter et assumptis predicti dictus Petrus Cardona,
constitutus personaliter coram et ante presencia
tam magnifici Dominici de Verdier, militi, et
utriusque iuris doctor, Barchinona domiciliatus,
personaliter reperti intus domos sua solita habita-
toriis scitat in presenti civitate, in vico dicto Dels
banys vells, qui est eidem de Verdier, obtulit et
presentavit et seu per me, dictum scribam maio-
rem, obtulere et presentari publice petiit et requi-
sivit quam data in scriptis papiri requisicionis
scedulam, thenoris sequentis: «Molt bé sap y ig-
norar no pot, vostra mercè, senyor Domingo de
Verdier, cavaller», et cetera. Inseratur, et cetera.
Copia cuius eidem tradit et liberavit quam acce-
pit et penes se retinuit quaquidem papiri requisi-
cionis scedula sich ut predicitur oblata et presen-
tata. Illico dictis Dominicus de Verdier, verbo
respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum
constitucionis ad hec posidendis. De quibus ita
per acti et gesti atque secuti illico dictus Petrus
Cardona petit et requisivit fieri et tradi, unum
et plura, publicum seu publica consimilia instru-
menta, per me, dictum et infrascriptum scribam
maiorem, qua fuerunt acta Barchinone, sub
anno, diebus, mense et locis superius. Presente me,
Joanne Argila, scriba maiori infrascripto. Et
presentibus eciam testibus. Requirens praticis ad
premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut su-
perius continetur.

s.n.r Primera a Cérate per las cridas.

Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè, se-
nyor don Joseph Antonio de Cérate, que en
ausència del secretari del excel·lentíssim senyor
duch de Sessa y Bahena ha firmat una cridas pu-
blicadas als 30 y 31 del mes de jener en la pre-
sent ciutat per Joseph Saurina, segons se diu en
ellas emanadas del tribunal en la capitania gene-
ral, firmadas per lo excel·lentíssim senyor duch
de Sessa y Bahena y per altres, entre los quals és
vostra mercè sotaescrit com a altre dels assessors
de la capitania general de Cathalunya, las quals
cridas contenen una prohibició de tallar arbres,
tant en los boschs de sa magestat, Déu lo guar-

de, com altres parts del present Principat y
comptats. Y axí mateix, de convertir-los en los
propris usos y comoditats dels provincials, tant
dins lo present Principat com fora de aquell, y
no res-menys prohibint lo ús dels boschs, valls y
montanyes, axí per pasturas com altrament, ab
ditas imposicions de penas y altras cosas en ditas
cridas contengudas. Las quals cridas encontran
ab las generals constitucions del principat de
Cathalunya, perquè las ditas cridas són publica-
das de orde del excel·lentíssim senyor capità ge-
neral y firmadas per sa excel·lència en dit nom,
en lo proemi de las quals se intitula no sols ca-
pità general del present Principat y comptats
però encara després se intitula capità general del
exèrcit. Ab què encontra la disposició del capí-
tol 2 de las Corts del any 1547 y constitució 1, y
sot lo títol «Que novells officials no sian po-
sats». Axí mateix, en ditas cridas, dit excel·len-
tíssim senyor capità general diu que usa de la fa-
cultat de capità general en las cosas en ditas
cridas contengudas en virtut de una real scèdula
de sa magestat //s.n.v // dada en lo Pardo a 8 de
mars, 1573. De la qual no consta, y en lo cas
que constàs, com lo rey, nostre senyor, salva sa
real clemència, se hage abdicat lo disposar con-
tra constitucions, dignant-se de jurar aquella
constitució 2, títol «De jurament», y com al ca-
pità general, segons la constitució 7, títol «De
offici de alcayts y altres capitans», no li sia
permès usar ni poder usar de jurisdicció alguna
sinó és quant de dret y per constitucions li té
permès, de aquí és que dita real scèdula no tri-
buhiria al excel·lentíssim capità general jurisdic-
ció alguna, a més de la que de dret y per consti-
tucions li és permesa. Axí mateix, com per la
constitució lo excel·lentíssim capità general tin-
ga la jurisdicció limitada, no li és permès fer cri-
das ni usar de jurisdicció alguna contra los pro-
vincials, com són totas las cosas en ditas cridas
contengudas.

Axí mateix, perquè lo govern universal del Prin-
cipat y comptats, tant en matèria de justícia com
de gràcia, concessions y prevencions, tocan y es-
pectan al rey, nostre senyor, o a son llochtinent,
y faltant aquell a son governador o portant
veus, segons la disposició de la constitució 1, tí-
tol «De Audiència y Consell Real», y totas las
demés de aqueix títol, junt ab la constitució
única, títol «De la audiència del governador», y
ho indica la mateixa naturalesa del nom, llochti-
nent o alter nós, de hont se veu que lo govern y
jurisdicció y disposició dels negocis y matèrias
consernents als provincials y estat de la provín-
cia no pot competir al excel·lentíssim capità ge-
neral, y per consegüent, destituhit de jurisdic-
ció, no li és lícit ni permès fer cridas, màxime
obstant las constitucions. Axí mateix, perquè,
com se veu // s.n.r // de la sèrie y thenor de las
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cridas, que són concebudas en forma de estatut
o edicte general, ab paraules induhint perpetuï-
tat, obstan a la constitució «Revocant» 7, títol
«De dret del fisch». Axí mateix, perquè ditas
cridas són firmadas per don Joseph Antonio de
Cérate lo qual, com no sia cathalà, obstan las
cridas a la constitució 1 y última, títol «Que los
oficials en Cathalunya», etcètera, constitució 1,
títol «De canseller», constitució 1, 5, 14 y final
«De officio de protonaris», y demés. A més,
com sian referendades per Francisco Lleonart,
notari y secretari de la capitania general de Ca-
thalunya, lo que és contra estil y és novedat re-
ferendar dos secretaris, contra la constitució 19,
títol «De vectigals», y la constitució 10, del ma-
teix títol, capítol 21 del Cognoverunt Proceres,
sots títol «De consuetuts de Barcelona». Axí
mateix, perquè lo disposar en forsa de pública
utilitat, quant fos lo cas, serie de la suprema po-
testat y no del capità general, lo qual lo rey, nos-
tre senyor, per sa real clemènsia, se ha servit ab-
dicar, particularment en matèria de vectigals,
constitució «Manam» 10, títol «De vectigals».
Axí mateix, perquè en lo capítol 1 de ditas cri-
das se revocan diferents licènsias concedidas de
tràurer fusta dels boschs, valls y montanyas, su-
posant que toca privativament donar cas al ca-
pità general, contra las constitucions «Com per
experiènsia» 16 y la constitució «Per ésser» 21,
títol «De vectigals», en las quals està prohibida
la extracció de la fusta fora Cathalunya y sos
comptats, y axí permesa dins ells, ab què la
prohibisió ve a ser contra las ditas constitucions
y contra la constitució 7, títol «De officio de al-
cayts», usant de jurisdicció ab los provincials
però encara ab la que aquells fins assí han acos-
tumat. Axí mateix, perquè en lo capítol 2 de di-
tas cridas se imposan 23 lliures de penció, //s.n.v
// moneda de plata, als que llevaran la marca o
senyal dels arbres que los officials del senyor rey
hauran assenyalat per la fàbrica de las galeras, en
quant dita prohibisió mira los arbres que no són
en los boschs de sa magestat, y suposa en lo ca-
pítol últim del capítol 2 de ditas cridas que
quant se marcan los arbres no·s paga lo valor de
aquells, lo que obsta a la constitució 4, títol «De
violència y restitució de despullats» y a las
col·lecadas davall lo títol «De comersis», en las
quals és permès lo poder fer quiscun de sos béns
lo que li plau, sens empatxament del senyor rey
ni de sos officials. Y en quant prohibeix lo em-
priu dels boschs, obsta la constitució «Resti-
tuhim» 1, títol «De servituts». Axí mateix, per-
què en lo capítol últim de dit capítol 2 se
contrafà no sols a las constitucions sobreditas,
títol «De violènsias y restitució de despullats»,
però encara ab las constitucions que prohibexen
la imposició de nous vectigals, com són las
col·lecadas en lo volum de las constitucions de-
vall dit títol, per gravar al amo dels àrbres y als
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(...), a fer diligèncias que són espècie de servi-
tuts, màxime respecte de aquells en los quals lo
excel·lentíssim capità general no pot usar de ju-
risdicció. Axí mateix, perquè en lo capítol 4 de
ditas cridas se comet a Francisco de Alcarràs de
conservar los bosch, valls y muntanyes que no
són de sa magestat, ab facultat de posar penas
en orde al llenyam per la fàbrica de las galeras,
lo que més de la jurisdicció del excel·lentíssim
capità general eciam en las cosas que espectan al
patrimoni de sa magestat, las quals han de fer y
han acostumat dirigir-se per altre tribunal que
lo excel·lentíssim capità general. Y axí mateix,
encontra ab la constitució 7, títol «De offici de
alcayts», particularment com en los boschs que
no són de sa magestat y los particulars tenen lo
empriu ja està previngut per la constitució 1, tí-
tol «De servituts». Y en quant dels boscos //s.n.r
// dels particulars obstan las constitucions so-
breditas, tant del títol del líbero comers com del
títol «De vectigals», ab las quals lo líbero co-
mers no està prohibit, y en cas de prohibisió
aquella toca al excel·lentíssim llochtinent gene-
ral. Axí mateix, perquè dit Francisco de Alcarràs
no és cathalà, y axí no pot exercir jurisdicció en
Cathalunya, segons la constitució 1 y última, tí-
tol «Que tots los officials en Cathalunya sian ca-
thalans». Axí mateix, encontra lo capítol 5 de
ditas cridas ab la constitució 7, títol «De offici
de alcayts», en quant prohibeix dit capítol 5 de
las cridas los forns que·s fa pega y alquitrà en los
boschs de sa magestat, com dit excel·lentíssim
capità general no puga usar de jurisdicció algu-
na en los provincials, y altrament com la admi-
nistració del patrimoni de sa magestat no sia
sua. Axí mateix, perquè en lo capítol 6 de ditas
cridas se prohibeix lo fer pega y alquitrà en los
boschs que no són de sa magestat, com obstan
las constitucions citadas, y particularment per-
què las penas imposadas, per ésser exorbitants,
tenen espècie de confiscació la pena imposada.
En lo capítol 7 de ditas cridas, aquells qui talla-
ran arbres, foradaran, taparan o mudaran
aquells. Y axí obsta no sols ab las constitucions
que en cathalà prohibexen la confiscació, però
encara per impedir lo líbero comers y lo ús de
sas cosas als provincials ab las constitucions que
permeten lo líbero comers. Axí mateix, perquè
en lo capítol 8 se prohibeix lo fer formiguers,
conrrear boschs, posar foch en las terras bosco-
sas, encara que sien tallats los pins, sots pena de
trenta dies de presó en las Ataresanas y 25 lliu-
res de plata y de pérdrer los esplets sinó és que
tingan llicència los provincials en scrits, com en
dít capítol lo capità general exercita jurisdicció
en cas no permès impedeix lo líbero comers, y
en //s.n.v //particular, a més de usar de confisca-
ció en ditas penas prohibidas per la constitució
4 y última, títol «De béns de condemnats», im-
posa nous vectigals, volent que los pagesos ha-
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gen de menester licènsia en escrits de sa
excel·lència, contra las constitucions 10, 13, 16,
20 y 21 y altres, títol «De vectigals». Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 9 de ditas cridas se
prohibeix lo posar foch en los boschs per reno-
var las pasturas ni altrament, sots pena de 500
lliures y altres a àrbitra de sa excel·lència, com
per las constitucions sobreditas lo excel·lentís-
sim capità general use de jurisdicció en cas no
permès, prohibesca lo líbero comers y facultat
de poder usar cada hu de sas cosas, imposa pe-
nas no proporcionadas y que contenen spècie
de confiscació. Axí mateix, per ditas rahons y
constitucions encontra ab aquellas lo capítol 10
de las ditas cridas, en las quals se prohibeix que
en diferents boschs de Cathalunya, los quals no
són de sa magestat, se tallen arbres per a fer
duella per a portadores, fent negociació de dita
duella. Attès, axí mateix, perquè en lo capítol
11 se prohibeix, ab penas exorbitants, que nin-
gú preste lo nom als serradors que compran y
serran arbres, perquè dit capítol impedeix lo lí-
bero comers y ús propi de sa hisienda, axí ma-
teix se usa de jurisdicció per lo capità general en
cas no permès. Attès axí mateix perquè en lo ca-
pítol 12, en quant se prohibeix que ningú traga
del present Principat pega, arquitrà, carbó,
raitgs, corbas ni altre gènero de fustas, sots las
penas en dit capítol contengudas, lo que encon-
tra ab ditas constitucions. Y en quant diu dit ca-
pítol que·s obtingue llicència del excel·lentíssim
capità general encontra ab la constitució 21, tí-
tol «De vectigals». Axí matex, en lo capítol 13
de ditas cridas se statueix que ningú en avant
gose fer ni fer fer fochs dins los boschs, valls y
montanyas ni a 100 passos alrededor // s.n.r //
de aquells ab penas a àrbitre de sa excel·lència,
encontra ab las ditas constitucions, particular-
ment ab la constitució «Per quant» 7, títol «De
composicions y averias», confirmada ab la cons-
titució 1 de las Corts, 1599, ab la qual està pro-
veït lo sobredit cas, y altrament ab la constitució
1, títol «De servituts». Axí mateix, perquè en lo
capítol 14, en quant disposa y prohibeix que
ningú gose ni presumesca fer ni fabricar vaixells
ni embarcacions en nom de personas cathalanas
ni vèndrer aquells a personas extrangeres, en-
contra ab las constitucions sobraallegadas, y
particularment exedeix a las que disposan aserca
la jurisdicció del capità general. Axí mateix, per-
què en dit capítol 14 se mana que los patrons
hagen de prestar caució per las embarcacions
nolietgeran per anar fora Cathalunya, prestant
aquella en poder del secretari de la capitania ge-
neral, y axí mateix se’ls mana que porten un tes-
timonial auctèntich al tribunal de la capitania
general sots pena de pagar lo valor de dit vexell
y 200 lliuras de plata, lo que és contra las consti-
tucions del líbero comers y ab les que prohibe-
xan nous vectigals y introducció de novedats, y

excedex los límits de la jurisdicció del capità ge-
neral. Axí mateix, perquè en lo capítol 15 se diu
que la embarcació de las cosas prohibidas, per-
mesas embarcar ab llisènsia, hage de assistir un
official de la capitania general, lo qual tinga de
donar avís al advocat fiscal de la capitania gene-
ral a costas y despesas del què farà la embarca-
ció, encontra al què està contengut // s.n.v // en
dit capítol, no sols ab la constitució 7, títol «De
offisi de alcayts», y ab la constitució 1 «Que no-
vells officials no sian posats», però encara en-
contra ab las constitucions antecedentment
al·legadas, que prohibeixen nous vectigals en
Cathalunya, y las penas imposadas als contrafa-
hents són spècie de confiscació. Attès, axí ma-
teix, perquè en lo capítol 16 de ditas cridas ex-
cedeix a la jurisdicció y potestat del
excel·lentíssim capità general, y en especial lo
que dit capítol conté del excel·lentíssim senyor
llochtinent general, y axí, per obstar-li de més a
més al excel·lentíssim capità general que se en-
treme en matèrias previngudes per constitu-
cions o que obstan aquellas, a las quals dit ex-
cel·lentíssim senyor capità general ni sos
officials poden contravenir com estigan obligats
servar aquellas. Axí mateix, perquè en dit capí-
tol 16 se posan penas exorbitants y que saben a
confiscació, y perquè és introducció de novedat
aplicar semblants penas a las cosas reals de la ca-
pitania general contra las constitucions y altres
drets de la pàtria, que prohibexen introducció
de novedats. Axí mateix, perquè en lo capítol
17, de ha ont se confirma tot lo està disposat
manat encontra tot lo ponderat antecedent-
ment. De hont se veu que vostra mercè ha con-
trafet a la constitució 11, que prohibeix susdits
fets.

Per lo que, lo síndich del General de Cathalu-
nya, a vostra mercè requereix y interpel·la que
per observànsia de ditas generals constitucions,
capítols y actes de Cort, usos y costums y altres
drets de la pàtria, revoque, casse y anul·le ditas
cridas y demés procehiments fets per vostra
mercè tocants a ditas cridas, y lo demés fasse
que té obligació conforme las generals constitu-
cions. Altrament, protesta contra de vostra
mercè de las penas imposadas contra los viola-
dors de las generals constitucions y en particular
per la constitució 11, títol «De observar consti-
tucions», y de tot lo lícit y permès, etcètera. Re-
quirens notarium, et cetera.

s.n.r Primera requesta de Llaonart per las cridas.

Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè, se-
nyor doctor Francisco Lleonart, secretari y es-
crivà de la capitania general del present Princi-
pat de Cathalunya, com als 30 y 31 del mes de
jener proppassat foren per Joseph Saurina pu-
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blicadas, per los lochs acostumats de la ciutat de
Barcelona, unas cridas, segons se diu en ellas
emanadas del tribunal de la capitania general,
firmadas per lo excel·lentíssim senyor duch de
Sessa y Bahena y per altres, entre los quals és
vostra mercè sotaescrit com a altre dels assessors
de la capitania general de Cathalunya. Las quals
cridas contenen una prohibició de tallar arbres,
tant en los boschs de sa magestat, Déu lo guar-
de, com altres parts del present Principat y
comptats. Y axí mateix, de convertir-los en los
propris usos y comoditats dels provincials, tant
dins lo present Principat com fora de aquell, y
no res menys, prohibint lo ús dels boschs, valls y
montanyes, axí per pasturas com altrament, ab
ditas imposicions de penas y altras cosas en ditas
cridas contengudas. Las quals cridas encontran
ab las generals constitucions del principat de
Cathalunya, perquè las ditas cridas són publica-
das de orde del excel·lentíssim senyor capità ge-
neral y firmadas per sa excel·lència en dit nom,
en lo proemi de las quals se intitula no sols ca-
pità general del present Principat y comptats
però encara després se intitula capità general del
exèrcit. Ab què encontra la disposició del capí-
tol 2 de las Corts del any 1547 y constitució 1, y
sot lo títol «Que novells officials no sian po-
sats». Axí mateix, en ditas cridas, dit excel·len-
tíssim senyor capità general diu que usa de la fa-
cultat de capità general en las cosas en ditas
cridas contengudas en virtut de una real scèdula
de sa magestat dada en lo Pardo a 8 de mars,
1573. De la qual no consta, y en lo cas que
constàs, com lo rey, nostre senyor, salva sa real
clemència, // s.n.v // se hage abdicat lo disposar
contra constitucions, dignant-se de jurar aque-
lla constitució 2, títol «De jurament», y com al
capità general, segons la constitució 7, títol «De
offici de alcayts y altres capitans», no li sia
permès usar ni poder usar de jurisdicció alguna
sinó és quant de dret y per constitucions li té
permès, de aquí és que dita real scèdula no tri-
buhiria al excel·lentíssim capità general jurisdic-
ció alguna, a més de la que de dret y per consti-
tucions li és permesa. Axí mateix, com per la
constitució lo excel·lentíssim capità general tin-
ga la jurisdicció limitada, no li és permès fer cri-
das ni usar de jurisdicció alguna contra los pro-
vincials, com són totas las cosas en ditas cridas
contengudas.

Axí mateix, perquè lo govern universal del Prin-
cipat y comptats, tant en matèria de justícia com
de gràcia, concessions y prevencions, tocan y es-
pectan al rey, nostre senyor, o a son llochtinent,
y faltant aquell a son governador o portant
veus, segons la disposició de la constitució 1, tí-
tol «De Audiència y Consell Real», y totas las
demés de aqueix títol, junt ab la constitució
única, títol «De la audiència del governador», y
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ho indica la mateixa naturalesa del nom, llochti-
nent o alter nós, de hont se veu que lo govern y
jurisdicció y disposició dels negocis y matèrias
consernents als provincials y estat de la provín-
cia no pot competir al excel·lentíssim capità ge-
neral, y per consegüent, destituhit de jurisdic-
ció, no li és lícit ni permès fer cridas, màxime
obstant las constitucions. Axí mateix, perquè,
com se veu de la sèrie y thenor de las cridas, que
són concebudas en forma de estatut o edicte ge-
neral, ab paraules induhint perpetuïtat, obstan a
la constitució «Revocant» 7, títol «De dret del
fisch». Axí mateix, perquè ditas cridas són fir-
madas per don Joseph Antonio //s.n.r // de Cé-
rate lo qual, com no sia cathalà, obstan las cridas
a la constitució 1 y última, títol «Que los oficials
en Cathalunya», etcètera, constitució 1, títol
«De canseller», constitució 1, 5, 14 y final «De
officio de protonaris», y demés. A més, com
sian referendades per Francisco Lleonart, notari
y secretari de la capitania general de Cathalu-
nya, lo que és contra estil y és novedat referen-
dar dos secretaris, contra la constitució 19, títol
«De vectigals», y la constitució 10, del mateix
títol, capítol 21 del Cognoverunt Proceres, sots
títol «De consuetuts de Barcelona». Axí mateix,
perquè lo disposar en forsa de pública utilitat,
quant fos lo cas, serie de la suprema potestat y
no del capità general, lo qual lo rey, nostre se-
nyor, per sa real clemènsia, se ha servit abdicar,
particularment en matèria de vectigals, consti-
tució «Manam» 10, títol «De vectigals». Axí
mateix, perquè en lo capítol 1 de ditas cridas se
revocan diferents licènsias concedidas de tràurer
fusta dels boschs, valls y montanyas, suposant
que toca privativament donar cas al capità gene-
ral, contra las constitucions «Com per experièn-
sia» 16 y la constitució «Per ésser» 21, títol «De
vectigals», en las quals està prohibida la extrac-
ció de la fusta fora Cathalunya y sos comptats, y
axí permesa dins ells, ab què la prohibisió ve a
ser contra las ditas constitucions y contra la
constitució 7, títol «De officio de alcayts»,
usant de jurisdicció ab los provincials però enca-
ra ab la que aquells fins assí han acostumat. Axí
mateix, perquè en lo capítol 2 de ditas cridas se
imposan 23 lliures de penció, moneda de plata,
als que llevaran la marca o senyal dels arbres que
los officials del senyor rey // s.n.v // hauran as-
senyalat per la fàbrica de las galeras, en quant
dita prohibisió mira los arbres que no són en los
boschs de sa magestat, y suposa en lo capítol úl-
tim del capítol 2 de ditas cridas que quant se
marcan los arbres no·s paga lo valor de aquells,
lo que obsta a la constitució 4, títol «De violèn-
cia y restitució de despullats» y a las col·lecadas
davall lo títol «De comersis», en las quals és
permès lo poder fer quiscun de sos béns lo que
li plau, sens empatxament del senyor rey ni de
sos officials. Y en quant prohibeix lo empriu

[ 1673 ]



dels boschs, obsta la constitució «Restituhim»
1, títol «De servituts». Axí mateix, perquè en lo
capítol últim de dit capítol 2 se contrafà, no sols
a las constitucions sobreditas, títol «De violèn-
sias y restitució de despullats», però encara ab
las constitucions que prohibexen la imposició
de nous vectigals, com són las col·lecadas en lo
volum de las constitucions devall dit títol, per
gravar al amo dels àrbres y als [...], a fer diligèn-
cias que són espècie de servituts, màxime res-
pecte de aquells en los quals lo excel·lentíssim
capità general no pot usar de jurisdicció. Axí
mateix, perquè en lo capítol 4 de ditas cridas se
comet a Francisco de Alcarràs de conservar los
boschs, valls y muntanyes que no són de sa ma-
gestat, ab facultat de posar penas en orde al
llenyam per la fàbrica de las galeras, lo que més
de la jurisdicció del excel·lentíssim capità gene-
ral etiam en las cosas que espectan al patrimoni
de sa magestat, las quals han de fer y han acos-
tumat dirigir-se per altre tribunal que lo ex-
cel·lentíssim capità general. Y axí mateix, en-
contra ab la constitució 7, títol «De offici de
alcayts», particularment com en los boschs que
no són de sa magestat y los particulars tenen lo
empriu ja està previngut per la constitució 1, tí-
tol «De servituts». //s.n.r // Y en quant dels bos-
cos dels particulars, obstan las constitucions so-
breditas, tant del títol del líbero comers com del
títol «De vectigals», ab las quals lo líbero co-
mers no està prohibit, y en cas de prohibisió
aquella toca al excel·lentíssim llochtinent gene-
ral. Axí mateix, perquè dit Francisco de Alcarràs
no és cathalà, y axí no pot exercir jurisdicció en
Cathalunya, segons la constitució 1 y última, tí-
tol «Que tots los officials en Cathalunya sian ca-
thalans». Axí mateix, encontra lo capítol 5 de
ditas cridas ab la constitució 7, títol «De offici
de alcayts», en quant prohibeix dit capítol 5 de
las cridas los forns que·s fa pega y alquitrà en los
boschs de sa magestat, com dit excel·lentíssim
capità general no puga usar de jurisdicció algu-
na en los provincials, y altrament com la admi-
nistració del patrimoni de sa magestat no sia
sua. Axí mateix, perquè en lo capítol 6 de ditas
cridas se prohibeix lo fer pega y alquitrà en los
boschs que no són de sa magestat, com obstan
las constitucions citadas, y particularment per-
què las penas imposadas, per ésser exorbitants,
tenen espècie de confiscació la pena imposada.
En lo capítol 7 de ditas cridas, aquells qui talla-
ran arbres, foradaran, taparan o mudaran aquells.
Y axí obsta, no sols ab las constitucions que en
cathalà prohibexen la confiscació, però encara
per impedir lo líbero comers y lo ús de sas cosas
als provincials ab las constitucions que perme-
ten lo líbero comers. Axí mateix, perquè en lo
capítol 8 se prohibeix lo fer formiguers, conrre-
ar boschs, posar foch en las terras boscosas, en-
cara que sien tallats los pins, sots pena de trenta

dies de presó en las ataresanas y 25 lliures de
plata y de pérdrer los esplets sinó és que // s.n.v
// tingan llicència los provincials en scrits, com
en dít capítol lo capità general exercita jurisdic-
ció en cas no permès, impedeix lo líbero co-
mers, y en particular, a més de usar de confisca-
ció en ditas penas prohibidas per la constitució
4 y última, títol «De béns de condemnats», im-
posa nous vectigals, volent que los pagesos ha-
gen de menester licènsia en escrits de sa excel·lèn-
cia, contra las constitucions 10, 13, 16, 20 y 21
y altres, títol «De vectigals». Axí mateix, perquè
en lo capítol 9 de ditas cridas se prohibeix lo po-
sar foch en los boschs per renovar las pasturas ni
altrament, sots pena de 500 lliures y altres a àr-
bitra de sa excel·lència, com per las constitu-
cions sobreditas lo excel·lentíssim capità general
use de jurisdicció en cas no permès, prohibesca
lo líbero comers y facultat de poder usar cada
hu de sas cosas, imposa penas no proporciona-
das y que contenen spècie de confiscació. Axí
mateix, per ditas rahons y constitucions encon-
tra ab aquellas lo capítol 10 de las ditas cridas,
en las quals se prohibeix que en diferents boschs
de Cathalunya, los quals no són de sa magestat,
se tallen arbres per a fer duella per a portadores,
fent negociació de dita duella. Attès, axí mateix,
perquè en lo capítol 11 se prohibeix, ab penas
exorbitants, que ningú preste lo nom als serra-
dors que compran y serran arbres, perquè dit
capítol impedeix lo líbero comers y ús propi de
sa hisienda, axí mateix se usa de jurisdicció per
lo capità general en cas no permès. Attès axí ma-
teix perquè en lo capítol 12, en quant se prohi-
beix que ningú traga del present Principat pega,
arquitrà, carbó, raitgs, corbas ni altre gènero de
fustas, sots las penas en dit capítol contengudas,
lo que encontra ab ditas constitucions. Y en
quant diu dit capítol que·s obtingue llicència
del excel·lentíssim capità general encontra ab la
constitució 21, títol «De vectigals». Axí matex,
en lo capítol 13 de ditas cridas se statueix que //
s.n.r // ningú en avant gose fer ni fer fer fochs
dins los boschs, valls y montanyas ni a 100 pas-
sos alrededor de aquells ab penas a àrbitre de sa
excel·lència, encontra ab las ditas constitucions,
particularment ab la constitució «Per quant» 7,
títol «De composicions y averias», confirmada
ab la constitució 1 de las Corts, 1599, ab la qual
està proveït lo sobredit cas, y altrament ab la
constitució 1, títol «De servituts». Axí mateix,
perquè en lo capítol 14, en quant disposa y
prohibeix que ningú gose ni presumesca fer ni
fabricar vaixells ni embarcacions en nom de per-
sonas cathalanas ni vèndrer aquells a personas
extrangeres, encontra ab las constitucions so-
braallegadas, y particularment exedeix a las que
disposan aserca la jurisdicció del capità general.
Axí mateix, perquè en dit capítol 14 se mana
que los patrons hagen de prestar caució per las
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embarcacions nolietgeran per anar fora Catha-
lunya, prestant aquella en poder del secretari de
la capitania general, y axí mateix se’ls mana que
porten un testimonial auctèntich al tribunal de
la capitania general sots pena de pagar lo valor
de dit vexell y 200 lliuras de plata, lo que és
contra las constitucions del líbero comers y ab
les que prohibexan nous vectigals y introducció
de novedats, y excedex los límits de la jurisdic-
ció del capità general. Axí mateix, perquè en lo
capítol 15 se diu que la embarcació de las cosas
prohibidas, permesas embarcar ab llisènsia,
hage de assistir un official de la capitania gene-
ral, lo qual tinga de donar avís al advocat fiscal
de la capitania general a costas y despesas del
què farà la embarcació, encontra al què està
contengut en dit capítol, no sols ab la constitu-
ció 7, títol «De offisi de alcayts», y ab la consti-
tució 1 «Que novells officials no sian posats»,
però encara encontra // s.n.v // ab las constitu-
cions antecedentment al·legadas, que prohibei-
xen nous vectigals en Cathalunya, y las penas
imposadas als contrafahents són spècie de con-
fiscació. Attès, axí mateix, perquè en lo capítol
16 de ditas cridas excedeix a la jurisdicció y po-
testat del excel·lentíssim capità general, y en es-
pecial lo que dit capítol conté del excel·lentís-
sim senyor llochtinent general, y axí, per
obstar-li de més a més al excel·lentíssim capità
general que se entremé en matèrias previngudes
per constitucions o que obstan aquellas, a las
quals dit excel·lentíssim senyor capità general ni
sos officials poden contravenir com estigan
obligats servar aquellas. Axí mateix, perquè en
dit capítol 16 se posan penas exorbitants y que
saben a confiscació, y perquè és introducció de
novedat aplicar semblants penas a las cosas reals
de la capitania general contra las constitucions y
altres drets de la pàtria, que prohibexen intro-
ducció de novedats. Axí mateix, perquè en lo
capítol 17, de ha ont se confirma tot lo està dis-
posat manat, encontra tot lo ponderat antece-
dentment. De hont se veu que vostra mercè ha
contrafet a la constitució 11, que prohibeix sus-
dits fets.

Per lo que, lo síndich del General de Cathalu-
nya, a vostra mercè requereix y interpel·la que
per observànsia de ditas generals constitucions,
capítols y actes de Cort, usos y costums y altres
drets de la pàtria, revoque, casse y anul·le ditas
cridas y demés procehiments fets per vostra
mercè tocants a ditas cridas, y lo demés fasse
que té obligació conforme las generals constitu-
cions. Altrament, protesta contra de vostra
mercè de las penas imposadas contra los viola-
dors de las generals constitucions y en particular
per la constitució 11, títol «De observar consti-
tucions», y de tot lo lícit y permès, etcètera. Re-
quirens notarium, et cetera.
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s.n.r Primera requesta al senyor Tristany per las cri-
das.

Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè, se-
nyor doctor Bonaventura Tristany, donsell, ad-
vocat fiscal de la capitania general del present
Principat de Cathalunya, com als 30 y 31 del
mes de jener proppassat foren per Joseph Sauri-
na publicadas, per los lochs acostumats de la ciu-
tat de Barcelona, unas cridas, segons se diu en
ellas emanadas del tribunal de la capitania gene-
ral, firmadas per lo excel·lentíssim senyor duch
de Sessa y Bahena y per altres, entre los quals és
vostra mercè sotaescrit com a altre dels assessors
de la capitania general de Cathalunya. Las quals
cridas contenen una prohibició de tallar arbres,
tant en los boschs de sa magestat, Déu lo guar-
de, com altres parts del present Principat y
comptats. Y axí mateix, de convertir-los en los
propris usos y comoditats dels provincials, tant
dins lo present Principat com fora de aquell, y
no res menys, prohibint lo ús dels boschs, valls y
montanyes, axí per pasturas com altrament, ab
ditas imposicions de penas y altras cosas en ditas
cridas contengudas. Las quals cridas encontran
ab las generals constitucions del principat de
Cathalunya, perquè las ditas cridas són publica-
das de orde del excel·lentíssim senyor capità ge-
neral y firmadas per sa excel·lència en dit nom,
en lo proemi de las quals se intitula no sols capità
general del present Principat y comptats però
encara després se intitula capità general del exèr-
cit. Ab què encontra la disposició del capítol 2
de las Corts del any 1547 y constitució 1, y sot lo
títol «Que novells officials no sian posats». Axí
mateix, en ditas cridas, dit excel·lentíssim senyor
capità general diu que usa de la facultat de capità
general en las cosas en ditas cridas contengudas
en virtut de una real scèdula de sa magestat dada
en lo Pardo a 8 de mars, 1573. De la qual no
consta, y en lo cas que constàs, com lo rey, nos-
tre senyor, salva sa real clemència, // s.n.v // se
hage abdicat lo disposar contra constitucions,
dignant-se de jurar aquella constitució 2, títol
«De jurament», y com al capità general, segons
la constitució 7, títol «De offici de alcayts y al-
tres capitans», no li sia permès usar ni poder usar
de jurisdicció alguna sinó és quant de dret y per
constitucions li té permès, de aquí és que dita
real scèdula no tribuhiria al excel·lentíssim ca-
pità general jurisdicció alguna, a més de la que
de dret y per constitucions li és permesa. Axí ma-
teix, com per la constitució lo excel·lentíssim ca-
pità general tinga la jurisdicció limitada, no li és
permès fer cridas ni usar de jurisdicció alguna
contra los provincials, com són totas las cosas en
ditas cridas contengudas.

Axí mateix, perquè lo govern universal del Prin-
cipat y comptats, tant en matèria de justícia com
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de gràcia, concessions y prevencions, tocan y es-
pectan al rey, nostre senyor, o a son llochtinent,
y faltant aquell a son governador o portant-
veus, segons la disposició de la constitució 1, tí-
tol «De audiència y consell real», y totas las de-
més de aqueix títol, junt ab la constitució única,
títol «De la audiència del governador», y ho in-
dica la mateixa naturalesa del nom, llochtinent
o alter nós, de hont se veu que lo govern y juris-
dicció y disposició dels negocis y matèrias con-
sernents als provincials y estat de la província no
pot competir al excel·lentíssim capità general, y
per consegüent, destituhit de jurisdicció, no li
és lícit ni permès fer cridas, màxime obstant las
constitucions. Axí mateix, perquè, com se veu
de la sèrie y thenor de las cridas, que són conce-
budas en forma de estatut o edicte general, ab
paraules induhint perpetuïtat, obstan a la cons-
titució «Revocant» 7, títol «De dret del fisch».
Axí mateix, perquè ditas cridas són firmadas per
don Joseph //s.n.r // Antonio de Cérate lo qual,
com no sia cathalà, obstan las cridas a la consti-
tució 1 y última, títol «Que los oficials en Ca-
thalunya», etcètera, constitució 1, títol «De
canseller», constitució 1, 5, 14 y final «De offi-
cio de protonaris», y demés. A més, com sian
referendades per Francisco Lleonart, notari y
secretari de la capitania general de Cathalunya,
lo que és contra estil y és novedat referendar
dos secretaris, contra la constitució 19, títol
«De vectigals», y la constitució 10, del mateix
títol, capítol 21 del Cognoverunt Proceres, sots
títol «De consuetuts de Barcelona». Axí mateix,
perquè lo disposar en forsa de pública utilitat,
quant fos lo cas, serie de la suprema potestat y
no del capità general, lo qual lo rey, nostre se-
nyor, per sa real clemènsia, se ha servit abdicar,
particularment en matèria de vectigals, consti-
tució «Manam» 10, títol «De vectigals». Axí
mateix, perquè en lo capítol 1 de ditas cridas se
revocan diferents licènsias concedidas de tràurer
fusta dels boschs, valls y montanyas, suposant
que toca privativament donar cas al capità gene-
ral, contra las constitucions «Com per experièn-
sia» 16 y la constitució «Per ésser» 21, títol «De
vectigals», en las quals està prohibida la extrac-
ció de la fusta fora Cathalunya y sos comptats, y
axí permesa dins ells, ab què la prohibisió ve a
ser contra las ditas constitucions y contra la
constitució 7, títol «De officio de alcayts»,
usant de jurisdicció ab los provincials però enca-
ra ab la que aquells fins assí han acostumat. Axí
mateix, perquè en lo capítol 2 de ditas cridas se
imposan 23 lliures de penció, moneda de plata,
als que llevaran la marca o senyal dels arbres que
los officials del senyor rey // s.n.v // hauran as-
senyalat per la fàbrica de las galeras, en quant
dita prohibisió mira los arbres que no són en los
boschs de sa magestat, y suposa en lo capítol úl-
tim del capítol 2 de ditas cridas que quant se

marcan los arbres no·s paga lo valor de aquells,
lo que obsta a la constitució 4, títol «De violèn-
cia y restitució de despullats» y a las col·lecadas
davall lo títol «De comersis», en las quals és
permès lo poder fer quiscun de sos béns lo que
li plau, sens empatxament del senyor rey ni de
sos officials. Y en quant prohibeix lo empriu
dels boschs, obsta la constitució «Restituhim»
1, títol «De servituts». Axí mateix, perquè en lo
capítol últim de dit capítol 2 se contrafà no sols
a las constitucions sobreditas, títol «De violèn-
sias y restitució de despullats», però encara ab
las constitucions que prohibexen la imposició
de nous vectigals, com són las col·lecadas en lo
volum de las constitucions devall dit títol, per
gravar al amo dels àrbres y als [...], a fer diligèn-
cias que són espècie de servituts, màxime res-
pecte de aquells en los quals lo excel·lentíssim
capità general no pot usar de jurisdicció. Axí
mateix, perquè en lo capítol 4 de ditas cridas se
comet a Francisco de Alcarràs de conservar los
boschs, valls y muntanyes que no són de sa ma-
gestat, ab facultat de posar penas en orde al
llenyam per la fàbrica de las galeras, lo que més
de la jurisdicció del excel·lentíssim capità gene-
ral etiam en las cosas que espectan al patrimoni
de sa magestat, las quals han de fer y han acos-
tumat dirigir-se per altre tribunal que lo ex-
cel·lentíssim capità general. Y axí mateix, en-
contra ab la constitució 7, títol «De offici //s.n.r
//de alcayts», particularment com en los boschs
que no són de sa magestat y los particulars te-
nen lo empriu ja està previngut per la constitu-
ció 1, títol «De servituts». Y en quant dels bos-
cos dels particulars obstan las constitucions
sobreditas, tant del títol del líbero comers com
del títol «De vectigals», ab las quals lo líbero co-
mers no està prohibit, y en cas de prohibisió
aquella toca al excel·lentíssim llochtinent gene-
ral. Axí mateix, perquè dit Francisco de Alcarràs
no és cathalà, y axí no pot exercir jurisdicció en
Cathalunya, segons la constitució 1 y última, tí-
tol «Que tots los officials en Cathalunya sian ca-
thalans». Axí mateix, encontra lo capítol 5 de
ditas cridas ab la constitució 7, títol «De offici
de alcayts», en quant prohibeix dit capítol 5 de
las cridas los forns que·s fa pega y alquitrà en los
boschs de sa magestat, com dit excel·lentíssim
capità general no puga usar de jurisdicció algu-
na en los provincials, y altrament com la admi-
nistració del patrimoni de sa magestat no sia
sua. Axí mateix, perquè en lo capítol 6 de ditas
cridas se prohibeix lo fer pega y alquitrà en los
boschs que no són de sa magestat, com obstan
las constitucions citadas, y particularment per-
què las penas imposadas, per ésser exorbitants,
tenen espècie de confiscació la pena imposada.
En lo capítol 7 de ditas cridas, aquells qui talla-
ran arbres, foradaran, taparan o mudaran
aquells. Y axí obsta no sols ab las constitucions
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que en cathalà prohibexen la confiscació, però
encara per impedir lo líbero comers y lo ús de
sas cosas als provincials ab las constitucions que
permeten lo líbero comers. Axí mateix, perquè
en lo capítol 8 se prohibeix lo fer formiguers,
conrrear boschs, posar foch en las terras // s.n.v
// boscosas, encara que sien tallats los pins, sots
pena de trenta dies de presó en las ataresanas y
25 lliures de plata y de pérdrer los esplets sinó és
que tingan llicència los provincials en scrits,
com en dít capítol lo capità general exercita ju-
risdicció en cas no permès impedeix lo líbero
comers, y en particular, a més de usar de confis-
cació en ditas penas prohibidas per la constitu-
ció 4 y última, títol «De béns de condemnats»,
imposa nous vectigals, volent que los pagesos
hagen de menester licènsia en escrits de sa ex-
cel·lència, contra las constitucions 10, 13, 16,
20 y 21 y altres, títol «De vectigals». Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 9 de ditas cridas se
prohibeix lo posar foch en los boschs per reno-
var las pasturas ni altrament, sots pena de 500
lliures y altres a arbitra de sa excel·lència, com
per las constitucions sobreditas lo excel·lentís-
sim capità general use de jurisdicció en cas no
permès, prohibesca lo líbero comers y facultat
de poder usar cada hu de sas cosas, imposa pe-
nas no proporcionadas y que contenen spècie
de confiscació. Axí mateix, per ditas rahons y
constitucions encontra ab aquellas lo capítol 10
de las ditas cridas, en las quals se prohibeix que
en diferents boschs de Cathalunya los quals no
són de sa magestat se tallen arbres per a fer due-
lla per a portadores, fent negociació de dita
duella. Attès, axí mateix, perquè en lo capítol
11 se prohibeix, ab penas exorbitants, que nin-
gú preste lo nom als serradors que compran y
serran arbres, perquè dit capítol impedeix lo lí-
bero comers y ús propi de sa hisienda, axí ma-
teix se usa de jurisdicció per lo capità general en
cas no permès. Attès axí mateix perquè en lo ca-
pítol 12, en quant se prohibeix que ningú traga
del present Principat pega, arquitrà, carbó,
raitgs, corbas ni altre gènero de fustas, sots las
penas en dit capítol contengudas, // s.n.r // lo
que encontra ab ditas constitucions. Y en quant
diu dit capítol que·s obtingue llicència del ex-
cel·lentíssim capità general encontra ab la cons-
titució 21, títol «De vectigals». Axí matex, en lo
capítol 13 de ditas cridas se statueix que ningú
en avant gose fer ni fer fer fochs dins los boschs,
valls y montanyas ni a 100 passos alrededor de
aquells ab penas a arbitre de sa excel·lència, en-
contra ab las ditas constitucions, particularment
ab la constitució «Per quant» 7, títol «De com-
posicions y averias», confirmada ab la constitu-
ció 1 de las Corts, 1599, ab la qual està proveït
lo sobredit cas, y altrament ab la constitució 1,
títol «De servituts». Axí mateix, perquè en lo
capítol 14, en quant disposa y prohibeix que
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ningú gose ni presumesca fer ni fabricar vaixells
ni embarcacions en nom de personas cathalanas
ni vèndrer aquells a personas extrangeres, en-
contra ab las constitucions sobraallegadas, y
particularment exedeix a las que disposan aserca
la jurisdicció del capità general. Axí mateix, per-
què en dit capítol 14 se mana que los patrons
hagen de prestar caució per las embarcacions
nolietgeran per anar fora Cathalunya, prestant
aquella en poder del secretari de la capitania ge-
neral, y axí mateix se’ls mana que porten un tes-
timonial auctèntich al tribunal de la capitania
general sots pena de pagar lo valor de dit vexell
y 200 lliuras de plata, lo que és contra las consti-
tucions del líbero comers y ab les que prohibe-
xan nous vectigals y introducció de novedats, y
excedex los límits de la jurisdicció del capità ge-
neral. Axí mateix, perquè en lo capítol 15 se diu
que la embarcació de las cosas prohibidas, per-
mesas embarcar ab llisènsia, hage de assistir un
official de la capitania general, lo qual tinga de
donar avís al advocat fiscal de la capitania gene-
ral a // s.n.v // costas y despesas del què farà la
embarcació, encontra al què està contengut en
dit capítol, no sols ab la constitució 7, títol «De
offisi de alcayts», y ab la constitució 1 «Que no-
vells officials no sian posats», però encara en-
contra ab las constitucions antecedentment
al·legadas, que prohibeixen nous vectigals en
Cathalunya, y las penas imposadas als contra-
fahents són spècie de confiscació. Attès, axí
mateix, perquè en lo capítol 16 de ditas cri-
das excedeix a la jurisdicció y potestat del ex-
cel·lentíssim capità general, y en especial lo
que dit capítol conté del excel·lentíssim senyor
llochtinent general, y axí, per obstar-li de més
a més al excel·lentíssim capità general que se
entremé en matèrias previngudes per consti-
tucions o que obstan aquellas a las quals dit
excel·lentíssim senyor capità general ni sos offi-
cials poden contravenir com estigan obligats
servar aquellas. Axí mateix, perquè en dit capí-
tol 16 se posan penas exorbitants y que saben a
confiscació, y perquè és introducció de novedat
aplicar semblants penas a las cosas reals de la ca-
pitania general contra las constitucions y altres
drets de la pàtria, que prohibexen introducció
de novedats. Axí mateix, perquè en lo capítol
17, de ha ont se confirma tot lo està disposat
manat, encontra tot lo ponderat antecedent-
ment. De hont se veu que vostra mercè ha con-
trafet a la constitució 11, que prohibeix susdits
fets.

Per lo que, lo síndich del General de Cathalu-
nya, a vostra mercè requereix y interpel·la que
per observànsia de ditas generals constitucions,
capítols y actes de Cort, usos y costums y altres
drets de la pàtria, revoque, casse y anul·le ditas
cridas y demés procehiments fets per vostra
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mercè tocants a ditas cridas, y lo demés fasse
que té obligació conforme las generals constitu-
cions. Altrament, protesta contra de vostra
mercè de las penas imposadas contra los viola-
dors de las generals constitucions y en particular
per la constitució 11, títol «De observar consti-
tucions», y de tot lo lícit y permès, etcètera. Re-
quirens notarium, et cetera.

s.n.r Primera requesta de Verdier per las cridas.

Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè, se-
nyor doctor Domingo Verdier, cavaller, altre
dels assessors de la capitania general del present
principat de Cathalunya, com als 30 y 31 del
mes de jener proppassat foren per Joseph Sauri-
na publicadas, per los lochs acostumats de la ciu-
tat de Barcelona, unas cridas, segons se diu en
ellas emanadas del tribunal de la capitania gene-
ral, firmadas per lo excel·lentíssim senyor duch
de Sessa y Bahena y per altres, entre los quals és
vostra mercè sotaescrit com a altre dels assessors
de la capitania general de Cathalunya. Las quals
cridas contenen una prohibició de tallar arbres,
tant en los boschs de sa magestat, Déu lo guar-
de, com altres parts del present Principat y
comptats. Y axí mateix, de convertir-los en los
propris usos y comoditats dels provincials, tant
dins lo present Principat com fora de aquell, y
no res menys prohibint lo ús dels boschs, valls y
montanyes, axí per pasturas com altrament, ab
ditas imposicions de penas y altras cosas en ditas
cridas contengudas. Las quals cridas encontran
ab las generals constitucions del principat de
Cathalunya, perquè las ditas cridas són publica-
das de orde del excel·lentíssim senyor capità ge-
neral y firmadas per sa excel·lència en dit nom,
en lo proemi de las quals se intitula no sols capità
general del present Principat y comptats però
encara després se intitula capità general del exèr-
cit. Ab què encontra la disposició del capítol 2
de las Corts del any 1547 y constitució 1, y sot lo
títol «Que novells officials no sian posats». Axí
mateix, en ditas cridas, dit excel·lentíssim senyor
capità general diu que usa de la facultat de capità
general en las cosas en ditas cridas contengudas
en virtut de una real scèdula de sa magestat dada
en lo Pardo // s.n.v // a 8 de mars, 1573. De la
qual no consta, y en lo cas que constàs, com lo
rey, nostre senyor, salva sa real clemència, se
hage abdicat lo disposar contra constitucions,
dignant-se de jurar aquella constitució 2, títol
«De jurament», y com al capità general, segons
la constitució 7, títol «De offici de alcayts y al-
tres capitans», no li sia permès usar ni poder usar
de jurisdicció alguna sinó és quant de dret y per
constitucions li té permès, de aquí és que dita
real scèdula no tribuhiria al excel·lentíssim ca-
pità general jurisdicció alguna, a més de la que
de dret y per constitucions li és permesa. Axí ma-

teix, com per la constitució lo excel·lentíssim ca-
pità general tinga la jurisdicció limitada, no li és
permès fer cridas ni usar de jurisdicció alguna
contra los provincials, com són totas las cosas en
ditas cridas contengudas.

Axí mateix, perquè lo govern universal del Prin-
cipat y comptats, tant en matèria de justícia com
de gràcia, concessions y prevencions, tocan y es-
pectan al rey, nostre senyor, o a son llochtinent, y
faltant aquell a son governador o portantveus,
segons la disposició de la constitució 1, títol «De
audiència y Consell Real», y totas las demés de
aqueix títol, junt ab la constitució única, títol
«De la audiència del governador», y ho indica la
mateixa naturalesa del nom, llochtinent o alter
nós, de hont se veu que lo govern y jurisdicció y
disposició dels negocis y matèrias consernents als
provincials y estat de la província no pot compe-
tir al excel·lentíssim capità general, y per conse-
güent, destituhit de jurisdicció, no li és lícit ni
permès fer cridas, màxime obstant las constitu-
cions. Axí mateix, perquè, com se veu de la sèrie
y thenor de las cridas, que són concebudas en
forma de estatut //s.n.r //o edicte general, ab pa-
raules induhint perpetuïtat, obstan a la constitu-
ció «Revocant» 7, títol «De dret del fisch». Axí
mateix, perquè ditas cridas són firmadas per don
Joseph Antonio de Cérate lo qual, com no sia ca-
thalà, obstan las cridas a la constitució 1 y última,
títol «Que los oficials en Cathalunya», etcètera,
constitució 1, títol «De canseller», constitució 1,
5, 14 y final «De officio de protonaris», y demés.
A més, com sian referendades per Francisco Lle-
onart, notari y secretari de la capitania general de
Cathalunya, lo que és contra estil y és novedat re-
ferendar dos secretaris, contra la constitució 19,
títol «De vectigals», y la constitució 10, del ma-
teix títol, capítol 21 del Cognoverunt Proceres,
sots títol «De consuetuts de Barcelona». Axí ma-
teix, perquè lo disposar en forsa de pública utili-
tat, quant fos lo cas, serie de la suprema potestat
y no del capità general, lo qual lo rey, nostre se-
nyor, per sa real clemènsia, se ha servit abdicar,
particularment en matèria de vectigals, constitu-
ció «Manam» 10, títol «De vectigals». Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 1 de ditas cridas se re-
vocan diferents licènsias concedidas de tràurer
fusta dels boschs, valls y montanyas, suposant
que toca privativament donar cas al capità gene-
ral, contra las constitucions «Com per experièn-
sia» 16 y la constitució «Per ésser» 21, títol «De
vectigals», en las quals està prohibida la extracció
de la fusta fora Cathalunya y sos comptats, y axí
permesa dins ells, ab què la prohibisió ve a ser
contra las ditas constitucions y contra la consti-
tució 7, títol «De officio de alcayts», usant de ju-
risdicció ab los provincials però encara ab la que
aquells fins assí han acostumat. Axí mateix, per-
què en lo capítol 2 de ditas cridas se imposan 23
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lliures de penció, moneda de plata, als que lleva-
ran la marca o senyal dels arbres que los officials
// s.n.v // del senyor rey hauran assenyalat per la
fàbrica de las galeras, en quant dita prohibisió
mira los arbres que no són en los boschs de sa
magestat, y suposa en lo capítol últim del capítol
2 de ditas cridas que quant se marcan los arbres
no·s paga lo valor de aquells, lo que obsta a la
constitució 4, títol «De violència y restitució de
despullats» y a las col·lecadas davall lo títol «De
comersis», en las quals és permès lo poder fer
quiscun de sos béns lo que li plau, sens empatxa-
ment del senyor rey ni de sos officials. Y en quant
prohibeix lo empriu dels boschs, obsta la consti-
tució «Restituhim» 1, títol «De servituts». Axí
mateix, perquè en lo capítol últim de dit capítol
2 se contrafà no sols a las constitucions sobredi-
tas, títol «De violènsias y restitució de despu-
llats», però encara ab las constitucions que
prohibexen la imposició de nous vectigals, com
són las col·lecadas en lo volum de las constitu-
cions devall dit títol, per gravar al amo dels àrbres
y als [...], a fer diligèncias que són espècie de ser-
vituts, màxime respecte de aquells en los quals lo
excel·lentíssim capità general no pot usar de ju-
risdicció. Axí mateix, perquè en lo capítol 4 de
ditas cridas se comet a Francisco de Alcarràs de
conservar los boschs, valls y muntanyes que no
són de sa magestat, ab facultat de posar penas en
orde al llenyam per la fàbrica de las galeras, lo
que més de la jurisdicció del excel·lentíssim ca-
pità general etiam en las cosas que espectan al pa-
trimoni de sa magestat, las quals han de fer y han
acostumat dirigir-se per altre tribunal que lo ex-
cel·lentíssim capità general. Y axí mateix, encon-
tra ab la constitució 7, títol «De offici de al-
cayts», particularment com en los boschs que no
són de sa magestat y los particulars tenen lo em-
priu ja està //s.n.r // previngut per la constitució
1, títol «De servituts». Y en quant dels boscos
dels particulars obstan las constitucions sobredi-
tas, tant del títol del líbero comers com del títol
«De vectigals», ab las quals lo líbero comers no
està prohibit, y en cas de prohibisió aquella toca
al excel·lentíssim llochtinent general. Axí ma-
teix, perquè dit Francisco de Alcarràs no és ca-
thalà, y axí no pot exercir jurisdicció en Cathalu-
nya, segons la constitució 1 y última, títol «Que
tots los officials en Cathalunya sian cathalans».
Axí mateix, encontra lo capítol 5 de ditas cridas
ab la constitució 7, títol «De offici de alcayts», en
quant prohibeix dit capítol 5 de las cridas los
forns que·s fa pega y alquitrà en los boschs de sa
magestat, com dit excel·lentíssim capità general
no puga usar de jurisdicció alguna en los provin-
cials, y altrament com la administració del patri-
moni de sa magestat no sia sua. Axí mateix, per-
què en lo capítol 6 de ditas cridas se prohibeix lo
fer pega y alquitrà en los boschs que no són de sa
magestat, com obstan las constitucions citadas, y
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particularment perquè las penas imposadas, per
ésser exorbitants, tenen espècie de confiscació la
pena imposada. En lo capítol 7 de ditas cridas,
aquells qui tallaran arbres, foradaran, taparan o
mudaran aquells. Y axí obsta no sols ab las cons-
titucions que en cathalà prohibexen la confisca-
ció, però encara per impedir lo líbero comers y lo
ús de sas cosas als provincials ab las constitucions
que permeten lo líbero comers. Axí mateix, per-
què en lo capítol 8 se prohibeix lo fer formiguers,
conrrear boschs, posar foch en las terras bosco-
sas, encara que sien tallats los pins, sots pena de
trenta dies de presó en las ataresanas y 25 lliures
de plata y de pérdrer los //s.n.v // esplets sinó és
que tingan llicència los provincials en scrits, com
en dít capítol lo capità general exercita jurisdic-
ció en cas no permès impedeix lo líbero comers,
y en particular, a més de usar de confiscació en
ditas penas prohibidas per la constitució 4 y últi-
ma, títol «De béns de condemnats», imposa
nous vectigals, volent que los pagesos hagen de
menester licènsia en escrits de sa excel·lència,
contra las constitucions 10, 13, 16, 20 y 21 y al-
tres, títol «De vectigals». Axí mateix, perquè en
lo capítol 9 de ditas cridas se prohibeix lo posar
foch en los boschs per renovar las pasturas ni al-
trament, sots pena de 500 lliures y altres a arbitra
de sa excel·lència, com per las constitucions so-
breditas lo excel·lentíssim capità general use de
jurisdicció en cas no permès, prohibesca lo líbero
comers y facultat de poder usar cada hu de sas co-
sas, imposa penas no proporcionadas y que con-
tenen spècie de confiscació. Axí mateix, per ditas
rahons y constitucions encontra ab aquellas lo
capítol 10 de las ditas cridas, en las quals se
prohibeix que en diferents boschs de Cathalu-
nya, los quals no són de sa magestat, se tallen ar-
bres per a fer duella per a portadores, fent nego-
ciació de dita duella. Attès, axí mateix, perquè en
lo capítol 11 se prohibeix, ab penas exorbitants,
que ningú preste lo nom als serradors que com-
pran y serran arbres, perquè dit capítol impedeix
lo líbero comers y ús propi de sa hisienda, axí ma-
teix se usa de jurisdicció per lo capità general en
cas no permès. Attès axí mateix perquè en lo ca-
pítol 12, en quant se prohibeix que ningú traga
del present Principat pega, arquitrà, carbó, raitgs,
corbas ni altre gènero de fustas, sots las penas en
dit capítol contengudas, lo que encontra ab ditas
constitucions. Y en quant diu dit capítol que·s
obtingue //s.n.r //llicència del excel·lentíssim ca-
pità general encontra ab la constitució 21, títol
«De vectigals». Axí matex, en lo capítol 13 de di-
tas cridas se statueix que ningú en avant gose fer
ni fer fer fochs dins los boschs, valls y montanyas
ni a 100 passos alrededor de aquells ab penas a
àrbitre de sa excel·lència, encontra ab las ditas
constitucions, particularment ab la constitució
«Per quant» 7, títol «De composicions y ave-
rias», confirmada ab la constitució 1 de las Corts,
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1599, ab la qual està proveït lo sobredit cas, y al-
trament ab la constitució 1, títol «De servituts».
Axí mateix, perquè en lo capítol 14, en quant
disposa y prohibeix que ningú gose ni presumes-
ca fer ni fabricar vaixells ni embarcacions en nom
de personas cathalanas ni vèndrer aquells a per-
sonas extrangeres, encontra ab las constitucions
sobraallegadas, y particularment exedeix a las
que disposan aserca la jurisdicció del capità gene-
ral. Axí mateix, perquè en dit capítol 14 se mana
que los patrons hagen de prestar caució per las
embarcacions nolietgeran per anar fora Cathalu-
nya, prestant aquella en poder del secretari de la
capitania general, y axí mateix se’ls mana que
porten un testimonial auctèntich al tribunal de la
capitania general sots pena de pagar lo valor de
dit vexell y 200 lliuras de plata, lo que és contra
las constitucions del líbero comers y ab les que
prohibexan nous vectigals y introducció de no-
vedats, y excedex los límits de la jurisdicció del
capità general. Axí mateix, perquè en lo capítol
15 se diu que la embarcació de las cosas prohibi-
das, permesas embarcar ab llisènsia, hage de as-
sistir un official de la capitania general, lo qual
tinga de donar avís al advocat fiscal de la Capita-
nia General a costas y despesas del què farà la em-
barcació, //s.n.v //encontra al què està contengut
en dit capítol, no sols ab la constitució 7, títol
«De offisi de alcayts», y ab la constitució 1 «Que
novells officials no sian posats», però encara en-
contra ab las constitucions antecedentment
al·legadas, que prohibeixen nous vectigals en
Cathalunya, y las penas imposadas als contrafa-
hents són spècie de confiscació. Attès, axí ma-
teix, perquè en lo capítol 16 de ditas cridas exce-
deix a la jurisdicció y potestat del excel·lentíssim
capità general, y en especial lo que dit capítol
conté del excel·lentíssim senyor llochtinent ge-
neral, y axí, per obstar-li de més a més al
excel·lentíssim capità general que se entremé en
matèrias previngudes per constitucions o que
obstan aquellas, a las quals dit excel·lentíssim se-
nyor capità general ni sos officials poden contra-
venir com estigan obligats servar aquellas. Axí
mateix, perquè en dit capítol 16 se posan penas
exorbitants y que saben a confiscació, y perquè és
introducció de novedat aplicar semblants penas a
las cosas reals de la capitania general contra las
constitucions y altres drets de la pàtria, que
prohibexen introducció de novedats. Axí ma-
teix, perquè en lo capítol 17, de ha ont se confir-
ma tot lo està disposat manat encontra tot lo pon-
derat antecedentment. De hont se veu que vostra
mercè ha contrafet a la constitució 11, que prohi-
beix susdits fets.

Per lo que, lo síndich del General de Cathalunya, a
vostra mercè requereix y interpel·la que per ob-
servànsia de ditas generals constitucions, capítols y
actes de Cort, usos y costums y altres drets de la pà-

tria, revoque, casse y anul·le ditas cridas y demés
procehiments fets per vostra mercè tocants a ditas
cridas, y lo demés fasse que té obligació conforme
las generals constitucions. Altrament, protesta
contra de vostra mercè de las penas imposadas
contra los violadors de las generals constitucions y
en particular per la constitució 11, títol «De obser-
var constitucions», y de tot lo lícit y permès, etcè-
tera. Requirens notario, et cetera.

299 B.
/2r

Molta il·lustre senyor. Molts cavallers desitjan,
que ja són confrares de la il·lustríssima confraria
de Sant Jordi, que vostra senyoria se servesca
manar fer extracció de prior, segon, síndich y
clavari de dita confraria, a fi y effecte de què pu-
gan continuar-se en scríurer-se en dita confraria
molts cavallers que no estan continuats en los
llibres de aquella, y axí mateix per a prosseguir
los actes tant lustrosos de dita confraria, en ser-
vey de Déu y del gloriós y invicto cavaller Sanct
Jordi y reputació y crèdit de la nobleza cathala-
na, lo que estimaran a vostra senyoria per ser
vostra senyoria qui és y ocupar lo puesto que
occupa. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.

305 E.
/1r

Porb la de vuestra señoría de 25 del passado veo la
merced que se sirve de hazerme en el parte que le su-
pliqué del dinero que por mi quenta se remitió
para la impresión de mi libro, y quedo con suma es-
timación del favor que vuestra señoría me haze
eligiendo expediente, pensando no se perjudiquen
los derechos de esse consistorio y tendré por dicha
particular que vuestra señoría me aiude al desem-
peño en que me pone, mandándome muchas cosas
de su servicio. Dios prospere a vuestra señoría como
puede y desseo. Madrid y março a 4 de 1673.
Besa la mano de vuestra señoría su más cierto ser-
vidor. Don Lorenzo Matheu y Sans.
Señores Diputados del General de Cataluña.

342 F.
/1r

F. Fasc fe jo, Lluís Fontana, notari públich de
Barcelona avall scrit, com ab acte rebut en mon
poder als diset del mes de mars del any mil sis-
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cents setanta-y-tres la noble senyora dona Anna
Gamis y Falcó, viuda relicta del noble senyor don
Francisco Gamis, doctor en drets en Barcelona
populat, ha fet procura al noble don Francisco
Gamis en Barcelona populat, son fill, per a què,
sens revocació de altres procuras li tinga fetas,
puga comparèxer en lo molt il·lustre concistori
dels molt il·lustres senyors diputats y oïdors de
comptes del General de Catalunya, en poder dels
quals puga prestar lo jurament que dita senyora
no té ningun acte de original creació feta dels
censals que dita senyora tragué a sort en la ex-
tracció dels censals condonats, feta a sis de abril
proppassat en dita casa de la Diputació, havent
fet diligèncias en sercar aquells y no //342/1 //los
ha trobats y per a tots plets, llargament conforme
estas y altras cosas més llargament en dit acte es-
tan contengudas, en lo qual foren presents per
testimonis Miquel Bassa, fuster, ciutedà de Bar-
celona, y Esteve Mauran de la família de dita se-
nyora. De premissis alieno calamo scriptis fidem
facio ego dictus Ludovicus Fontana, notarius pu-
blicum Barcinonem, haec propria scribens manux.

386 B.
/1r

Memoriala de las roba(s) que à menester Hono-
fre Herandes de Reus per parar botiga en Reus.
Són las següents:

Primo, número 18, 20 pessas escots negres
a 27 lliures pessa,

540 lliures.

Més, 50 canas de telas tenyidas a 9 sous,
22 lliures 10 sous.

Més, 4 pesas sangalas a 7 lliures, 10 sous
pessa,

30 lliures.

(Total) 592 lliures, 10 sous.

De la botiga de Pere Valeta.

És veritat que vull la sobredita roba per parà bo-
tiga en Reus, vuy en Barcelona, a 23 deb mars
1673. Honofre Arandes.

s.n.r Deuc lo senyor doctor Joseph Lluch de Solsona
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que a pres dit senyor a 21 de mars de 1673 les
robes següens:

[Pri]mo, 2 peces escots negra a 27 lliures peça
que li ve la cana a 37 sous, 3 diners la cana

54 lliures.

6 peces teles ten(y)ides tiren 56 canes, 3
pams a 9 sous cana,

25 lliures, 7 sous, 6.

4 peces sangales de colors a 7 lliures, 10 sous
peça que li ve la cana a 17 sous 2, diners,

30 lliures.

19 onses alducar negra a 9 sous, 6 diners
onsa,

9 lliures, 6 diners.

17 onses alducar color a 10 sous, 6 onsa,
8 lliures, 18 sous, 6.

13 onses i 1/4 seda fina negra a 12 sous, 6
iners onsa,

8 lliures, 5 sous, 9.

2 peces teles de Gènova tiren 17 canes, 4
pams y li ve a 16 sous cana,

14 lliures.

2 peces ranisos de 4 pams tiren 40 a 3/4,
són 30 canes, 4 pams 1/2 a 12 sous cana,

18 lliures, 6 sous, 9.

Un mas fil de punyada que ya 48 troquetes
a 2 sous troqueta,

4 lliures, 16 sous.

24 onces fil de saló a 2 sous onsa,
2 lliures 8 sous

20 canes de tafatà de 1/4 pardo a 22 dinés
cana,

1 lliura, 16 sous, 8.

20 canes de tafatà de 1/4 viat a 22 dinés
cana,

1 lliura, 16 sous, 8

20 canes de tafatà de 1/4 encarnat a 2
sous, 4 cana,

2 lliures, 6 sous, 8.

20 canes de tafatà de 1/4 groch a 22 dinés
cana,

1 lliura, 16 sous 8.

17 canes, 4 pams de tafatà de 1/4 blau a
22 dinés cana,

1 lliura, 12 sous, 1.
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20 canes de tafatà de 1/4 encarnat y
blanch a 24 dinés cana,

2 lliures.

10 canes de tafatà de 1/4 amusco a 22
dinés cana,

18 sous, 4.

36 canes tafatà de 1/4 vert a 22 dinés cana,
3 lliures, 6 sous.

20 canes tafatà de 1/4 aurora a 22 dinés
cana,

1 lliura, 16 sous 8.

20 canes tafatà de 1/4 groch de or a 22
dinés cana,

1 lliura, 16 sous, 8.

12 canes, 4 pams tafatà de 1/4 groch ab
bies a 22 dinés cana,

1 lliura, 2 sous, 11.

20 canes tafatà de 1/4 negra a 22 dinés cana,
1 lliura, 16 sous 8.

12 canes tafatà de número 10 encarnat a 1
sou, 4 diners,

16 sous.

8 canes tafatà de número 10 vert a 1 sou, 2
diners cana,

9 sous, 4.

8 canes, 2 pams tafatà de número 10
encarnat y blanch a 1 sou, 2 diners cana,

9 sous, 7.

7 canes, 5 pams tafatà de número blau a 1
sou, 2 diners,

8 sous, 10.

386 Per lo que suma la contra plana 199 lliures, 12
/2v sous, 9.

6 canes, 6 pams tafatà de número 10 sofre
y blau a 1 sou 2 diners cana,

7 sous, 11.

12 canes tafatà de número 10 blanch a 1
sou, 2 diners cana,

14 sous.

11 canes, 4 pams tafatà de 1/4 i 1/2 negra
a 2 sous, 6 cana,

1 lliura, 8 sous, 9.

11 canes,4 pams tafatà de 2/4 negra a 3
sous, 6 diners cana,

2 lliures, 5 diners.
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[ 1673 ]25 canes espiguilla a 22 dinés cana,
2 lliures, 5 sous, 10.

2 canes tafatà de 1/4 encarnat 4 sous,
8.

1 cana tafatà de 4/4 encarnat 6 sous,
9.

1 peça bocaram negre,
7 lliures.

Més, per resta de bayeta,
2 lliures, 14 sous

10 lliures, 6 sous, 5.

(Total) 216 lliures 19 sous 1.

De la botiga de Pere Valeta de Barcelona. És ve-
ritat que tota la sobredita roba és per lo servey
de ma botiga. En Barcelona, als 22 de mars
1673. Lo doctor Joseph Lluch.

387 A.
/1r

Senyoraa.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen que vostra magestat és esta-
da servida fer mercè ab son real privilegi dat en
Madrit als 10 de noembre 1672 a Francisco
Oliver de la present ciutat del offici de sobrecu-
llidor de la part de orient, vaccant per renuncia-
ció feta per Joan de Pau y Llop, en mà del vice-
canceller del Concell Supremo de Aragó als 10
de octubre de dit any, lo qual privilegi és estat
presentat en est consistori per dit Francisco Oli-
ver per a què los deputats y oÿdors lo posassen
en execusió, los quals representan a vostra ma-
gestat los reparos tenen en la execució de dit
real privilegi, esperant de la real clemència de
vostra magestat. Attessos aquells, manarà no se
passe avant en la execució de dit privilegi y se
fasse la renunciació de dit offici y la gràcia de
vostra magestat ab la forma estillada fins vuy.

Lo offici de sobrecullidor no és dels officis com-
prats, sinó dels officis que diuen de gràcia, dura-
dor tota la vida y de ells lo official no·n pot dis-
posar y, en cas de vacant, fou servit lo rey nostre
senyor, que gosa de glòria, ab son real privilegi
datum en Madrit als 20 de febrer 1657, conce-
dir a la Generalitat de Catalunya que en tal cas
los deputats proposassen terna a vostra magestat

a. memorial intercalat entre els folis 386 i 387/2 del trienni
1671-1674.



si lo offici era de salari major de 30 lliures y en lo
capítol 89 del redrès del general de las Corts del
any 1599 se estatuhex que los officials provehits
de estos officis no puguen en algun temps dese-
xir-se’n y fer partit de dits officis, sinó és que se
hagen de acabar y consumir en dits subjectas,
prohibint als deputats la admissió de las renun-
ciacions en favor de altre persona particular, ans
renunciant axí los deputats podan provehir
aquells com si vacassen per mort, volent que se
entenga la vacassió de dits officis en dit cas ser de
la matexa manera com los officis que vaccan per
mort. En la disposició de aquest //387/1 // capí-
tol està comprès lo cas de renunciació feta per
dit Joan de Pau y Llop a favor de dit Oliver a de-
més que, havent fet mercè vostra magestat als
deputats de poder presentar terna en las vacàn-
sias d’estos officis a vostra magestat, admetent-
se la dita renunciació per dit de Pau y Llop feta,
se obriria camí en què los deputats no tindrian la
proposició de subjectas per la vacant y si bé en
altres ocasions han pretès al tres officials del Ge-
neral fer ditas renunciacions, y actualment la fe-
ren en mà de dit vicecanciller del consell supre-
mo de Aragó, en virtut de la qual sa magestat
fou servit fer gràcia y concedir privilegis a las
personas en favor de qui dits officials renuncia-
ren dits officis, y los dits reals privilegis foren
presentats en lo consistori per part dels dits ano-
menats per a què los deputats y oÿdors los posas-
sen en execució ab la matexa conformitat que
dit Oliver ha presentat son real privilegi de so-
bracullidor de la part de orient. Ab tot, los dits
deputats aleshores representaren a sa magestat
las sobreditas rahons per a què fos servit admè-
trer aquellas y manar suspèndrer la execució de
dits reals privilegis, y sa magestat fou servit, in-
format de las rahons asistian al consistori, tenir a
bé de suspèndrer dits privilegis. Per ço, dits de-
putats representan a vostra magestat totas las so-
breditas cosas, suplicant sia de son real servey
com a més ben informada manar suspèndrer la
execució de dit privilegi de sobrecollidor de la
part de orient, lo que no menos esperan de la
real clemència de vostra magestat serà servida,
admetent estas causas ab lo húmil respecte y re-
verència proposan los deputats a vostra mages-
tat, que ho rebran a singular gràcia y mercè de la
real mà de vostra magestat.

387 A.
/2r

Senyoraa

Los diputats y oÿdors de comptes del General
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del principat de Catalunya per als llochs vuy va-
cants fins al die present de diputats y hoïdors de
comptes dels tres staments proposan a vostra
magestat los subjectes contenguts en lo infras-
crit memorial.

Deputat ecclesiàstich. Per lo lloch de deputat
ecclesiàstich de la Seu de Urgell, que vacca per
mort del doctor Christòphol Corominas, se
proposan lo doctor Diego Morer, ardiaca de
Cerdanya y canonge de la Seu de Urgell, ja insi-
culat a hoïdor ecclesiàstich per dita iglésia; lo
doctor Pere Ferrer, sacristà y canonge de dita
iglésia de la Seu de Urgell.

Diputats militars. Per lo lloch de diputat militar
noble de la vegueria de Cervera, que vacca per
mort de don Joan de Boxadós, se proposan
Don Aleix de Miravalls, ja insiculat a hoïdor mi-
litar per la vegueria de Monblanch; don Pere de
Miravalls, ja insiculat a hoïdor militar per la ve-
gueria de Cervera. // 387/2r // Per altre loch de
noble de deputat militar de la vegueria de Cer-
vera, qui vacca per mort de don Aleix de Gila-
bert, se proposan don Diego de Vidal y Agràs,
ja insiculat hoïdor militar per la vegueria de Ta-
rragona; don Joseph Sitjes. Per altre loch de di-
putat militar de noble de la vegueria de Barcelo-
na, que vacca per mort de don Gabriel de
Lupià, se proposan don Luis Soler y de Pague-
ra, don Ignasi Tord. Per altre loch de diputat
militar de noble de la vegueria de Urgell, qui
vacca per mort de Joseph Dalmau de Ivorra
Dansa y Ballera, se proposan don Luís Bru y
Cantà, ja insiculat hoïdor militar per la vegueria
de Urgell; don Ignasi Bru y Cantà.

Per altre loch de diputat militar de la vegueria de
Barcelona, qui vacca per mort de mossèn Benet
de Olmera, se proposan mossèn Joan Claresvalls,
jaa insiculat hoïdor militar de dita vegueria;
mossèn Rafel Guinart, ja insiculat oÿdor militar
per la vegueria de Gerona. Per altre loch de dipu-
tat militarb de la vegueria de Gerona, que vacca
per mort de mossèn Ramon Spuny, se proposan
mossèn Erasma de Lana y Fontanet, ja insiculat a
hoïdor militar per la vegueria de Barcelona;
mossèn Francisco Despujol. Per altre loch de de-
putat militar de la vegueria de Vilafranca de Pa-
nadès, que vacca per mort de Hierònim Xammar,
se proposan mossèn Franciscoc de Luria y Maga-
rola, ja insiculat a hoïdor militar per la vegueria de
Cervera; mossèn Onofre Siscar y Gramalosa.

Oÿdors ecclesiàstichs. Per un loch de hoïdor ec-
clesiàstich religiós, que vacca per mort de fra
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Joan Batista de Castellarnau, se proposan fra
don Joseph Bru y Cantà; fra Jaume Phelip.

Per altre loch de hoïdor ecclesiàstich de la Seu
de Urgell, que vacca per munta del doctor Die-
go Morer, ardiaca y canonge de dita iglésia, a
diputat, se proposan lo doctor Pere Ferrer, sa-
cristà y canonge de dita iglésia; lo doctor Sebas-
tià Ferrer, canonge de dita iglésia.

Oÿdors militars. Per un loch de hoïdor militar
de la vegueria de Barcelona, que vacca per
mort de mossèn Joan Carreras, se proposan
mossèn Hierònim de Ferrer y Vinyal; mossèn
Joan de Cassador. Per altra loch de hoïdor mi-
litar de la vegueria de Gerona, que vacca per
mort de mossèn Pere Avinyó, se proposan
mossèn Christòphol de Potau; mossèn Luís de
Cortit. Per altre loch de hoïdor militar de la
vegueria de Barcelona, qui vacca per mort de
mossèn Ignasi de Fuxà, proposan mossèn Jo-
seph March de Jalpi y Tries, mossèn Joan de
Lurià y Magarola.

Per altre loch de hoïdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn Jo-
seph de Sorribas, se proposan mossèn Feliciano
de Cordelles; mossèn Ramon Montargull. Per
altre loch de hoïdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vacca per mort de mossèn Ono-
fre de Gilabert, se proposan mossèn Felip Igna-
si Alegre, mossèn Faustino Miravalls. // Per al-
tre loch de hoïdor militar de la vegueria de
Monblanch, que vacca per mort de mossèn
Francesch Frigola y de Lordat, se proposan
mossèn Francisco Faneca, mossèn Anthoni de
Castelló. Per altre loch de hoïdor militar de la
vegueria de Barcelona, que vacca per munta de
mossèn Erasma de Lana y Fontanet a diputat, se
proposan lo doctor misser Anton de Vilaplana,
mossèn Luís de Margalef. Per altre loch de hoï-
dor militar de la vegueria de Tarragona, que
vacca per munta de mossèn Diego Vidal y Agràs
a diputat, se proposan mossèn Joan de Boxa-
dós, mossèn Pere Torrents. Per altre loch de
hoïdor militar de la vegueria de Barcelona, que
vacca per munta de mossèn Joan de Claresvalls
a diputat, se proposan mossèn Matheu Curtó,
mossèn Joana Uzo. Per altre loch de hoïdor mi-
litar de la vegueria de Monblanch, que vacca
per munta de don Alex de Miravalls a difunt mi-
litar, se proposan mossèn Batista Garcia, mos-
sèn Joseph Garcia. // Per altre loch de hoïdor
militar de la vegueria de Cervera, que vacca per
munta de Francesc de Lurià y Magarola a dipu-
tat, se proposan mossèn Joan de Lurià y Maga-
rola, mossèn Francesch de Lurià y Magarola.
Per altre loch de hoïdor militar de la vegueria de

Urgell, que vacca per munta de mossèn Luis
Bru y Canta a diputat, se proposan mossèn Jo-
seph Meca, mossèn Maurici de Cardona. Oÿ-
dors reals. Per un lloch de hoïdor real dea Bar-
celona, que vacca per mort de mossèn Miquel
del Munts, se proposan mossèn Joan Torrica-
bras, mossèn Jaume Jaumar. Per altre loch de
hoïdor real de Leyda, que vacca per haver mu-
dat d’estat de real a militar mossèn Anthon de
Vilaplana, se proposan mossèn Francisco Gras,
lo doctor misser Pau Massaguer. Per altre loch
de hoïdor real de Leyda, que vacca per mort de
mossèn Lorens Jerga, se proposan misser Isidro
Mallada, misser Onofre Mathià. Per altre loch
de hoïdor real de Barcelona, que vaca per mun-
ta de mossèn Gaspar Sabater a diputat, se pro-
posan lo doctor misser Pau Pejoan, lo doctor
Juan Dalmau.

Diputats reals. Per un loch de diputat real de
Barcelona, que vacca perb ser cavallerc misser Jo-
seph Ferrer y Vinyals, se proposan misser Gas-
par Çabater, ja insiculat a hoïdor real de Barce-
lona; lo doctor misser Batista Blanxart. Per altre
loch de diputat real, que vacca per ser cavallerd

misser Hierònim Ferrer y Vinyals, se proposan
lo doctor misser Miquel Sanahuja y Boter, lo
doctor misser Joan Pont.

387 B.
/3r

Senyorae

Los diputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya per als llochs vuy
vaccants fins lo die present de las bolsas dels of-
ficis del General de Catalunya y casa de la Dipu-
tació proposan a vostra magestad los subjectes
contenguts en lo infrascrit memorial.

Bolsa de assessor. Per lo lloch de assessor eccle-
siàstich, que vacca per mort del doctor Christò-
fol Coromines, se proposan: lo doctor Sagimon
Sala, cabiscol y canonge de la Seu de Barcelona;
lo doctor Pere Roig y Morell, canonge de dita
Seu; lo doctor Joseph Fontdevila, canonge de
dita Seu.

Bolsa de exactor. Per lo lloch de la bolsa de
exactor militarf, que vacca per mort de mossèn
Joan de Vega, se proposan: mossèn Francesch
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de Vilallonga y Xammar de present deputat mi-
litar, mossèn Ignasi de Meca y Vilalba; mossèn
Onofre de Siscar y Gravalosa

Bolsa de donador de ploms. Per lo lloch de la
bolsa de donador de plomsa ecclesiàstich, que
vacca per mort // de mossèn Joseph Blanch, ca-
nonge de Tarragona se proposan: Don Joseph
de Camporrells de present deputat ecclesiàstich,
lo doctor Anthon Serra, canonge de Urgell; lo
doctor Joseph Çellera, canonge de Urgell.

Bolsa de regent los comptes. Per lo lloch de la
bolsa de regent los comptes de militar, que vac-
ca per mort de mossèn Joseph Sorribes, se pro-
posan: mossèn Lluís Cantà y de Oms de present
oÿdor militar, mossèn Joseph Bru, mossèn Lluís
Bru y Cantà.

Bolsa de receptor de la Bolla. Per lo lloch de re-
ceptor de la Bollab militar, que vacca per mort
de mossèn Hierònym Xammar, se proposan:
mossèn Francisco Antich donsell, mossèn Ga-
briel Masdeu, mossèn Emanuel Sant Joan.

Per altre lloch de receptor de la Bolla militar,
que vacca per mort de mossèn Ramon Spuny, se
proposan: don Lluís de Camporrells, don Jo-
seph Farreras, don Anthon Camporrells.

// Per altre lloch de receptor de la Bolla real, que
vacca per mort de mossèn March Anthoni Fe-
rrer, se proposan: mossèn Llatzer de present de-
putat real, mossèn Francesch Vidiella, mossèn
Joseph Perís

Bolsa de síndich. Per lo lloch de la bolsa de sín-
dich ecclesiàstich, que vacca per mort de mos-
sèn Joseph Blanch, canonge de Tarragona, se
proposan: Don Anthon Sayol, canonge de la
Seu de Barcelona; don Daniel Sayol, canonge
de dita Seu; lo doctor Pau Reix, canonge de dita
Seu. Per altre lloch de la bolsa de síndich mili-
tar, que vacca per mort de mossèn Pere Avinyó,
se proposan: mossèn Joseph Ferrer, mercader
de Gerona; mossèn Balthazar Ferrer, mossèn
Joseph Güell

// Bolsa de escrivent ordinari de regent los comp-
tes. Per lo lloch de la bolsa de escrivent ordinari
de regent los comptes real, que vacca per mort
de mossèn Miquel Delmunts, proposan: mossèn
Joseph de Thomàs de present oÿdor real, mos-
sèn Hilarion Martí, mossèn Cirillo Martí.

Bolsa de escrivent ordinari de racional. Per lo
lloch de la bolsa de escrivent ordinari de racio-
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nal, que vacca per mort de mossèn Joseph Mas,
notari de Vilafranca, se proposan: mossèn Joan
Gabriel notari, mossèn Domingo Monja, nota-
ri; mossèn Jaume Calbet, notari.

Bolsa de assessor de la visita. Per lo lloch de la
bolsa de assessor de la visita, que vacca per mort
del doctor Christòfol Coromines, se proposan:
lo doctor Joseph Areny, lo doctor Joseph Sapa-
rissa, lo doctor Hipòlit Garriga.

// Per altre lloch de assessor de la visita, que vacca
per mort del doctor Esteve Costa, se proposan:
lo doctor Francesch Fornaguera, lo doctor Joan
Batista Blanxart, lo doctor Joseph Daltà

Bolsa de procurador fiscal de la visita

Per lo lloch de la bolsa de procurador fiscal de la
visita que vacca per mort de mossèn Hierònym
Xammar se proposan:

Mossèn Francesch de Vilallonga y Xammar de
present deputat militar.

Mossèn Ignasi Meca y Vilalba.

Mossèn Joseph de Puigserver y Vilallonga.

389 A.
/1

Fasa fe yo, lo infrascrit, com la malaltia de Jo-
seph Blanch, verguer dels senyors diputats, de la
qual féu relació a sa senyoria a 17 de fabrer
proppassat ha durat fins a 19 de mars corrent
inclusive, del que fas fe vuy als 29 de mars 1673.
Doctor Jacintho Andreu.

391 C.
/1r

Job, lo bax firmat, fas fe com la desgana del se-
nyor doctor Pau Anrich va continuant, per la
qual està inpedit de poder asistir a son ofici con-
forma ne tinch feta relació en lo consistori als
24 de desembre 1672, del que fas dita fe fins
vuy die present que contam als 8 de abril 1673.
Jo, doctor en medicina, Pau Fuster.

s.n.r Moltc il·lustre senyor
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a. ecclesiàstich, interlineat.
b. a continuació ratllat que va.
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Erasme de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
té feta exacta evariguació ab los llibres de vàlues
y altres de la present casa per rahó de aquell cen-
sal de pensió 300 lliures pagador al primer de
janer, que sortejaren los administradors de la
causa pia fundada per lo quòndan misser Garau
Vilana, canonge de la Seu de Barcelona, en la
extracció de censals per vostra senyoria feta en
lo mes de abril proppassat de 1672, y segons
dits llibres se troba lo següent:

Primo, dit censal féu y possehí don Lluýs de Car-
dona, lo qual segons lo llibre de vàlues, trienni
1614, fol 187, se troba continuat altre de les
fianses de Joan Vidal, menor, quòndam, culli-
dor de la Bolla de Barcelona en la caució per dit
Vidal prestada a 4 de noembre 1549, lo qual
don Lluys se obligà per 500 lliures y en altra cau-
ció per dit Vidal prestada als 6 de janer 1568 dit
don Lluýs se obligà per 200 lliures sens perjudici
de la primera obligació, com consta en lo llibre
de vàlues, trienni 1623, fol 950, ab que vingué
ha estar obligat dit don Lluýs en 700 lliures, de
les quals no consta en ningun llibre de vàlues ha-
ver pagat quantitat alguna a compte de dites
700 lliures dit don Lluýs ni altre per ell, lo qual
Joan Vidal, segons lo llibre de vàlues, trienni co-
rrent de 1671, fol 121, consta restar ha dèurer la
quantitat de 4402 lliures, 12 sous, axí que resta
ha dèurer dit don Lluýs la sobredita quantitat de
700 lliures, dich 700 lliures.

Ítem, dit censal fou y possehí don Jayme de
Cardona, lo qual, segons dit llibre de vàlues,
trienni 1614, fol 187, se troba també continuat
altre de les fiansas de dit Joan Vidal en la dita
caució per ell prestada als 4 de noembre 1549,
en la qual se obliga dit don Jayme per 500 lliu-
res y en altra caució per dit Vidal prestada a 25
de desembre 1567 dit don Jayme se obliga a per
200 lliures sens perjudici de la primera obliga-
ció, com consta en lo sobredit llibre de vàlues,
trienni 1623, fol 950, ab que vingué a estar
obligat dit don Jayme en 700 lliures, de les
quals tampoch no consta en ningun llibre de và-
lues haver pagat quantitat alguna dit don Jayme
i altre per ell a compte de dites 700 lliures y com
dit Joan Vidal resta ha // dèurer la sobredita
quantitat de 4402 lliures, 12 sous com de sobre
està dit. Per ço, resta ha dèurer dit don Jayme
de les 700 lliures, dich 700 lliures.

Dit don Jayme de Cardona, segons dit llibre de
vàlues, trienni corrent de 1671, fol 46, se troba
continuat altra de les fiansas de Miquel Joan de
Junyent, arrendador de la Bolla de Gerona,
trienni 1578, per preu de 21301 lliures per any,
lo qual don Jayme se obligà en dit arrendament
per 500 lliures per quiscun any, com consta en

lo llibre de vàlues de dit trienni 1578, fol 209. Y
per quant entre totes les fiansas se havian obli-
gat, en 2899 lliures més per quiscun any del que
montave dit arrendament que, defalcades rata
per quantitat, segons lo que quiscuna de dites
fianses se havian obligat sols vingué dit don Jay-
me a estar obligat per 440 lliures, 2 sous 2 per
quiscun any que los tres anys junts són 1320
lliures, 6 lliures, 6 de les quals se li fan bones
499 lliures, 13 sous, 6 li tocan y gaudeix de
aquelles 24184 lliures, 4 sous, 6 que ab diffa-
rens llibres de vàlues y en diffarens jornadas
consta haver pagat dit de Junyent, principal de
dit arrendament, axí que resta ha dèurer dit don
Jayme la quantitat de 820 lliures, 13 sous a
compliment de les sobredites 1320 lliures, 6
sous, 6 per rahó de dita fiansa, de les quals no
consta en ningun llibre de vàlues haver pagat
quantitat alguna, dich 820 lliures, 13 sous.

Dit don Jayme de Cardona, segons lo llibre de
conserts, fol 19, se troba continuat altre de les
fiansas de mossèn Lluýs Salgueda en lo consert
o debitori per ell firmat al primer de desembre
1587 de quantitat de 517 lliures, 10 sous, 8 per
rahó del arrendament de dita Bolla de Gerona,
trienni 1578, lo qual don Jayme se obligà per
413 lliures 8 sous, les quals 5171 lliures 10 sous,
8 no sols no se són pagades, però encara segons
los llibres de vàlues y foleos baix specificats
consta haver pagat la casa majors quantitats que
no les cobrades dels béns de dit Salgueda de dit
dia fou firmat dit debitori en ansà. Per quant
consta haver cobrat dit General en diffarens jor-
nadas la quantitat de 1208 lliures, 10 sous com
consta, ço és, 803 lliures 16 sous ab tres parti-
des en lo llibre de vàlues trienni 1593, fol 110;
5 lliures 17 sous ab dos partides en lo llibre de
vàlues trienni 1599, fol 83; 93 lliures en lo llibre
de vàlues trienni 1602, fol 73; 130 lliures 17
sous ab quatre partides en dit llibre de vàlues,
fol 565 y les restants 175 lliures en lo llibre //de
vàlues trienni 1608, fol 639, y axí mateix consta
haver pagat lo General a diffarens persones per
compte de dit Salgueda la quantitat de 3169
lliures, 14 sous 4, ço és, 222 lliures, 9 sous, 4 a
Mariangela Dufay per lo lluïsme de la casa ve-
nuda de dit Salgueda 139 lliures, 1 sou, 5 a
mossèn Francesch Goday, paborde de la Seu,
per lluïsme de dita casa, consta en lo llibre de
vàlues, trienni 1587, fol 411; 75 lliures a Lluýs
Rufet, scrivà major y a altres officials del Gene-
ral per salaris de la venda de dita casa, vàlues
trienni 1590, fol 437, 2471 lliures, 6 sous, 8 a
don Anton Despalau per quitació de un censal
rebia sobre los béns de dit Salgueda, vàlues
trienni 1596, fol 464; 97 lliures, 3 sous a dit
don Anton per ser estat agraduat en los béns de
dit Salgueda, vàlues trienni 1605, fol 555; 86
lliures 16 sous, 11 a Isabel Margarida Rovira per

1615

[ 1673 ]



pensions de censals rebia sobre de dits béns, và-
lues trienni 1608, fol 639 y les restants 77 lliu-
res, 17 sous a Francesch de Tamarit per pensió y
preu de un cens sobre dites cases, vàlues trienni
1635, fol 665 ab que consta haver pagat lo Ge-
neral més que no lo cobrat la quantitat de 1961
lliures, 14 sous, 4 axí que resta ha dèurer dit
don Jayme les dites 413 lliures, 8 sous per rahó
de dita fiansa, dich 413 lliures, 8 sous.

Dit don Jayme, segons dit llibre de vàlues, trien-
ni corrent de 1671, fol 47, se troba continuat al-
tra de les fianses de Fernando Oliver, arrendador
de la Bolla de Tarragona, trienni 1578, per preu
de 13134 lliures per any, lo qual don Jayme se
obligà en dit arrendament per 400 lliures per
quiscun any, com consta en lo llibre de vàlues de
dit trienni 1578, fol 212. Y per quant entre totes
les fianses se havian obligat en 366 lliures més
per quiscun any del que muntave dit arrenda-
ment que defalcades rata per quantitat segons lo
que quiscuna de dites fianses se havian obligat,
sols vingué dit don Jayme ha estar obligat per
389 lliures, 3 sous, 1 per quiscun any, que los
tres anys junts són 1167 lliures, 9 sous, 3 de les
quals se li fan bones 251 lliures, 18 sous, u li to-
can y gaudeix de aquelles 8503 lliures, 4 sous, 1
que ab diffarents llibres de vàlues y en diffarents
jornades consta haver pagat dit Ferrando Oliver,
principal de dit arrendament axí que resta ha
dèurer dit don Jayme de Cardona a compliment
de les sobredites 1167 lliures, 9 sous, 3 per dita
fiansa la quantitat de 915 lliures, 10 sous 4, dich
915 lliures, 10 sous 4. // Dit don Jayme, segons
dit llibre de vàlues, trienni corrent de 1675, fol
41 se troba continuat altre de les fiansas in soli-
dum, obligats en la segona obligació, de mossèn
Francesch de Alentorn, donsell, senyor de la
Cardosa, deputat militar del trienni 1569, lo
qual, de Alentorn, segons dit llibre y fol, consta
restar ha dèurer la quantitat de 988 lliures, 13
sous per tantes que en virtut de sentència per los
senyors deputats del trienni 1572 fou condemp-
nat ha restituhir per lo valor dels salaris de sis
terças, com consta en lo llibre de vàlues, trienni
1575, fol 334, dich 988 lliures, 13 sous.

Lo dit don Jayme, segons dit llibre de vàlues
corrent y fol 41 se troba continuat altre de les
fianses, in solidum obligats en la segona obliga-
ció de Joan Perpinyà doctor en drets, deputat
real que fou en dit trienni 1569, lo qual Per-
pinyà segons dit llibre de vàlues corrent y fol
consta restar ha dèurer la quantitat de 411 lliu-
res, 15 sous, 9 a compte de 821 lliures, 15 sous,
9 per tantes que en virtut de sentèntia de dits
senyors deputats del trienni 1572 fou con-
dempnat haver de restituhir per rahó de sos sa-
laris, com consta en lo llibre de vàlues, trienni
1575, fol 335, dich 411 lliures, 15 sous, 9.
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Dit don Jayme, segons dit llibre de vàlues,
trienni corrent de 1671, fol 41, se troba conti-
nuat altra de les fiansas, in solidum obligats en la
segona caució, de Galceran de Gravalosa, se-
nyor de Castellar y de Puig de Òdena, oÿdor
militar en lo dit trienni 1569, lo qual, segons dit
llibre de vàlues y fol, consta restar ha dèurer la
quantitat de 2218 lliures, 14 sous per tantes
que en virtut de sentència de dits senyors depu-
tats del trienni 1572 fou condempnat haver de
restituhir per rahó de sos salaris, com consta en
lo llibre de vàlues, trienni 1575, fol 336, dich
2218 lliures, 8 sous, 14.

Los sobredits mossèn Francesch de Alentorn,
deputat militar, y mossèn Galceran de Gravalo-
sa, oÿdor militar, en les sobredites sentències fo-
ren condempnats en pagar quiscun d’ells in soli-
dum tot ço y quant restave ha dèurer Joan
Sanxo, mercader, cullidor de la taula de plom y
sagell de sera de la Bolla de la present ciutat de
Barcelona fet a primer deguda discusió dels
béns y drets de dit Joan Sanxo si feta no ere es-
tada, salvant los dret en la real execució contra
ells fahedora serca lo benefici de divisió si algú
los ne competia contra los altres per semblant
causa en dita sentència també in solidum, con-
dempnats com llargament consta en lo dit llibre
de vàlues, trienni 1575, en dits // foleos 334 y
336, lo qual Joan Sanxo, segons lo llibre de và-
lues, trienni 1572 fol 347, consta que lo die de
dita sentència e o decret de execució de aquella,
lo qual fou a 14 de mars 1575, segons dit llibre
de vàlues, trienni 1575, fol 334 y 336, restave
ha dèurer la quantitat de 8960 lliures, 1 sou, 4,
de les quals, segons lo llibre de vàlues trienni
corrent 1671, fol 35, consta restar-se ha dèurer
la quantitat de 3995 lliures, 11 sous, 3 per les
quals resta també obligat dit don Jayme de Car-
dona, dich 3995 lliures, 11 sous, 3.

Dit don Jayme, segons dit llibre de vàlues,
trienni corrent de 1671, fol 114, se troba conti-
nuat altra de les fianses del il·lustre don Bernat
de Cardona, deputat ecclesiàstich que fou en lo
trienni 1602, lo qual segons dit llibre y fol cons-
ta restar ha dèurer, junt ab sos condeputats, la
quantitat de 2797 lliures 10 sous que, ab major
quantitat, foren condempnats en la visita de dit
trienni 1602 feta en lo de 1605, consta en lo lli-
bre de vàlues de dit trienni 1605, fol 601, de les
quals 2797 lliures, 10 sous assí se fa càrrega a dit
don Bernat de Cardona de 2688 lliures per tan-
tes, ço és, 2628 lliures que dit don Bernat, junt
ab sos condeputats foren condempnats en dita
visita pagar al General en subsidi de don Ugo
de Tamarit, deputat militar que fou en dit trien-
ni, per dos parts del salari de deputat de dit don
Ugo, que se havian de retenir havent consentit
que·l rebés en tot, entenent y declarant que pri-
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mer fos feta execució en lo béns de dit don Ugo
per tota la dita quantitat y les restants 60 lliures,
que axí mateix foren dit don Bernat y sos con-
deputats condempnats per tantes ne pagaren a
dit don Ugo per lo lloguer de la casa prengué
havent deixat lo palau del rey per acomodar a
don Diego Clavero per fer la visita real ab que
també fos feta execució en los béns de dit don
Ugo, com de les restants quantitats foren con-
dempats dits deputats aquelles sien part pagades
en tot y part pagada per dit don Bernat de Car-
dona per la part li tocave, segons lo thenor de
dites sentències consta en los llibres de vàlues,
trienni 1605, fol 601 y trienni 1608, fol 256,
dich 2688 lliures.

Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Gispert de
Pons, lo qual, segons lo dit llibre de vàlues,
trienni corrent de 1671, fol 46 se troba conti-
nuat altra de les fianses de Miquel Joan de Jun-
yent, arrendador de la Bolla de Gerona, trienni
1578 per preu de // 21301 lliures per any, lo
qual Gispert de Pons se obligà en dit arrenda-
ment per 500 lliures quiscun any, com consta
en lo llibre de vàlues de dit trienni 1578, fol
209. Y per quant entre totes les fianses se havian
obligat en 2899 lliures més per quiscun any del
que muntave dit arrendament que, defalcades
rata per quantitat, segons lo que quiscuna de di-
tes fiansas se haureu obligat, sols vingué dit Gis-
pert de Pons ha estar obligat per 440 lliures, 2
sous, 2 per quiscun any, que los tres anys junts
són 1320 lliures, 6 sous, 6, de les quals se li fan
bones 499 lliures, 13 sous, 6 li tocan y gaudeix
de aquelles 24184 lliures, 4 sous, 6 que ab diffa-
rents llibres de vàlues y en difarents jornadas
consta haver pagades dit de Junyent, principal
de dit arrendament, axí que resta ha dèurer dit
Gispert de Pons la quantitat de 820 lliures, 13
sous a compliment de les sobredites 1320 lliu-
res, 6 sous, 6 per rahó de dita fiansa, de les quals
no consta en ningun llibre de vàlues haver pagat
quantitat alguna, dich 820 lliures, 13 sous.

Dit mossèn Gispert de Pons, segons dit llibre de
vàlues, trienni corrent de 1671, fol 153, se tro-
ba continuat altre de les fianses de fra don Mi-
quel de Aymerich, deputat ecclesiàstich que fou
en lo trienni 1614, lo qual de Aymerich, junt ab
sos condeputats, restan ha dèurer la quantitat
de 1716 lliures, 2 sous, 7 a compliment de 1886
lliures, 5 sous, 3 foren condempnats en la visita
de dit trienni 1614 feta en lo de 1617 per los
excessos se feren de guants, verguetes, músichs
y rams barberins per la festa del gloriós Sant
Jordi com consta en lo llibre de vàlues de dit
trienni 1617, fol 690. Però per quant en dit lli-
bre y foleo se troba notat que aserca de la dita
querela e o la cobransa de la quantitat que foren
condempnats en aquella no sie lo dit fra don

Miquel Aymerich ni sos hereus, béns tinents, ni
fermances molestats, ans per aquelles e o per la
quantitat se restarà ha dèurer sie feta execució
en los altres senyors deputats, sos hereus y fer-
manses per les causes y rahons contengudes en
una deliberació feta per los il·lustres senyors de-
putats del trienni 1626, sots jornada de 19 de
desembre 1628, com més llargament en dita
deliberació se conté, la qual se litg en dit llibre
de deliberacions trienni 1626, fol 617 retro. Per
ço queda líbero dit censal per rahó de dita fiansa
y no·s trau res en fora.

Axí que resta embarassat dit censal ab les sobre-
dites onse partides tretas en fora, que juntes,
prenen suma de catorse mil setanta-dues lliures
devuyt sous y quatre, dich 14072 lliures, 18
sous 4.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria salvat
en tot error de compte del aposiento del racio-
nal als 11 de abril 1673. Erasma de Lana y Fon-
tanet, racional.

404 B.
/1r

Molta il·lustre senyor

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació ab lo llibres de
vàlues y altras de la present casa per rahó de
aquell censal de pensió 600 lliures, pagador a 4
de mars que sortejà Onofre Llobet y de Vilaseca
com a sacrestador dels béns que foren de la
quòndam Magdalena Pla y Càrçer en la extrac-
ció de censals per vostra senyoria feta en lo mes
de abril proppassat de 1672 y segons dit llibre
de vàlues se troba lo següent:

Primo, dit censal vuy porchi Francesch Pla y de
Cadell, deputat militar que fou en lo trienni
1623, segons lo llibre de vàlues trienni corrent
de 1671, fol 190, lo qual pla junt ab sos conde-
putats fonch condempnat en la visita de dit
trienni 1623, feta en lo de 1626, en pagar al
General, ço és, 46 lliures, 4 sous sobre la quere-
la número 25 per tantas ne havian pagat a Ono-
fre Güell y 125 lliures sobre la querela número
29 per tantas juntas ab major quantitat ne feren
pagar a misser Francesch Lauger y misser Pere
Segura per haver entrevingut en la causa que lo
procurador fiscal del General aportava contra
diversos particulars acerca de la validitat de las
insiculacions fetas en lo any 1623 per no haver
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pogut entrevenir en dita causa los assessors, las
quals 125 lliures devian dits deputats dins sis
mesos cobrar de aquells o pagar-ho ells, que
juntas ab las 46 lliures, 4 sous, prenan suma de
171 lliures, 4 sous, de las quals segons los llibres
de vàlues triennis 1629, fol 682 y 1632, fol
353, consta haver pagat a compte de ditas dos
partidas 60 lliures, 9 sous, 10 axí que se resta a
dèurer de ditas dos querelas la sobredita quanti-
tat de cent deu liures, catorse sous y dos, dich
110 lliures, 14 sous, 2.

Ítem, sobre la querela número 14 foren con-
dempnats dits deputats y hoïdors en pagar lo
que faltaria a cobrar de aquellas 62 lliures, 10
sous feren pagar a Hierònim Galí y a Joan Cu-
rús sobre la querela número 18 entre altres //
quantitats foren condempnats en pagar 25 lliu-
res per tantas ne havian fet pagar a Hiacinto
Barthomeu, que juntas las dos partidas prenan
suma de 87 lliures, 10 sous, de las quals, segons
los llibres de vàluas, triennis 1629, fol 397,
1635, fol 310, 1638, fol 299 y 1641, fol 293,
consta haver pagat a bon compte de las ditas
dos partidas la quantitat de 66 lliures, 1 sou, 4,
axí que se resta a dèurer a cumpliment de aque-
llas vint-y-una liura vuit sous y vuit, dich 21 lliu-
res, 8 sous, 8.

Ítem, sobre dita querela número 18 foren con-
dempnats en pagar 90 lliures per tantas ne ha-
vian fet pagar a Francesc Collbaró, notari, per
treballs extraordinaris, de la qual partida no·s
troba se’n donàs dèbit en lo llibre de vàlues ni a
dits deputats y hoïdors en comú ni en particular
ni a dit Collbaró. Però, per quant en lo decret
de execució de dita querela foua confirmada dita
sentència en quant tenia respecte a ditas 90 lliu-
res, per ço, se trauhen en fora, dich 90 lliures.

Ítem, sobre las querelas número 41 y 165 foren
condempnats dits deputats y hoïdors junt ab
majors quantitats en pagar per iguals parts tot lo
que faltaria a cobrar-se de aquellas 1480 lliures
que feren pagar tant als oficials mecànichs ser-
vian a la present casa com també a altres dife-
rents personas que no sols no obtenian oficis
stipendiats del General, però encara no servian a
la present casa de oficials mecànichs per plusos y
sobreplusos de las insiculacions dels anys 1624
y 1625, los quals segons la declaració fou servit
vostra senyoria fer junt ab los magnífichs asses-
sors de la present casa, son jornada de 9 de de-
sembre 1671, aserca del dubte proposat per dit
racional tant per lo que té respecte dita matèria
dels interessos de dits oficials mecànichs com
també a altres caps, fou vostra senyoria servit
declarar per baix dita paraula menànichs estan
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compresos los demés subjectes havian cobrat
dits plusos y sobreplusos, los quals no contava
ésser oficials stipendiats del General, de las
quals 1480 lliures consta segons los llibres de
vàlues restar-se a dèurer la quantitat de 707 lliu-
res, 2 sous, axí que toca per la sisena part // de
dit Francesch Pla y de Cadell cent disset liures,
diset sous, dich 117 lliures, 10 sous.

Ítem, sobre la querela número 31 foren con-
dempnats los oficials del General en pagar la
quantitat de 2368 lliures per tantas los dits de-
putats y hoïdors los ne feren pagar en dit trienni
per satisfaccions de treballs extraordinaris y en
subsidi de dits officials, foren dits deputats y
hoïdors condempnats en pagar totas las quanti-
tats faltarian o no se haurian pogut cobrar de
dits oficials, de la quals 2368 lliures, segons lo
llibre de vàlues, trienni 1671, fol 233 consta
restar-se a dèurer la quantitat de quatre-centas
trenta-quatre liures, dich 434 lliures.

Ítem, sobre la querela número 96 foren dits de-
putats y hoïdors condempnats en que dins de
un any comptador del die de dita sentència en
avant fesian las diligèncias necessàrias perquè ab
tot effecte se cobràs la quantitat de 1591 lliures,
6 sous, 10 per tantas que ab major quantitat fo-
ren condempnats los deputats y hoïdors del Ge-
neral del trienni 1620 y altres officials del Gene-
ral que en la visita de dit trienni de 1620 feta en
lo de 1623 y que, passat dit temps de un any,
tinguessen obligació de pagar dita quantitat o
lo que constaria restar-se a dèurer de aquella,
dits deputats y hoïdors del trienni 1623 si ja no
fos que per part de dits deputats y hoïdors se
provàs que algunas de ditas quantitats no·s po-
guessen exhigir y cobrar de dits condempnats
en ditas sentèncias, per ço, que al temps de la
prolació de aquellas y notificació feta a dits de-
putats y hoïdors no tinguessen que pagar dits
condempnats en lo dit cas los dits deputats y
hoïdors restassen liberats y fora de la obligació
de haver de pagar al General las quantitats que
per dit deffecte de béns no foren cobrades, las
quals quantitats, segons lo càlcol fet pèr los cal-
culadors de dita visita, trienni 1623, exhibit en
lo procés de dita querela, són las següents y dels
subjectes baix mencionats, com consta en lo lli-
bre // de vàlues, trienni 1623 en los foleos baix
specificats, primo en fol 174 Onofre Jordà y Ca-
salà, deputat militar en dit trienni 1620, 332 lliu-
res, 4 sous, ítem fol 179 los deputats y oïdors de
dit trienni 1453 lliures, fol 178 dits deputats y
hoïdors 19 lliures, fol 575 Sebastià Sarmanya,
tauler de Cadaqués 9 lliures, 2 sous, 10, fol 576,
Luis Colom, tauler de Puigcerdà, 22 lliures, dit
fol Barthomeu Pinós y Andreu Coll, taulers de
la Vall de Aran, 40 lliures, dit fol Antoni Miran-
da y los hereus de Miquel Pinyol, taulers de Al-
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farràs 17 lliures y en fol 577 Joseph Cabessa,
deputat local de la vila de Monblanch 40 lliures,
de las quals quantitats, segons lo llibre de và-
lues, trienni corrent 1671 y en los fols baix
mentionats consta restar-se a dèurer la quantitat
de14551 lliures, 8 sous 2, ço és, en fol 172 res-
ta a dèurer dit Onofre Jordà y Casalà 5 sous, 4
en fol 173 estan a dèurer dits deputats y hoïdors
1403 lliures, en fol 172 resta a dèurer dita La-
rinyana ditas 9 lliures, 2 sous 10 y en fol 210
dits Barthomeu Pinós y Andreu Coll les sobra-
ditas 40 lliures junt ab 182 lliures, 17 sous, 8
que se’ls [...] de dèbit en lo llibre de vàlues,
trienni 1647, fol 287, lo qual dèbit de ditas 182
lliures, 17 sous, 8 baxa del llibre de vàlues trien-
ni 1632, fol 645 no obstant que dit dèbit de di-
tas 1591 lliures, 6 sous, 10 per rahó de dita con-
dempnació de visita no·s troba haver-se’n donat
particular dèbit a dits deputats y hoïdors de dit
trienni 1623 sinó sols posat en nota en lo llibre
de vàlues trienni 1629, fol 682 sens tràurer
quantitat alguna enfora assí se’ls trau en fora las
sobreditas mil quatre-centas sinquanta duas liu-
res, vuyt sous y dos se troba restar a deura com
de sobre està dit, dich 1452 lliures, 8 sous, 2.

Ítem, ab la trasdita sentèntia de la querela nú-
mero 18 foren condempnats dits deputats y
hoïdors en subsidi de Francesch Collbaró, nota-
ri, pagar la quantitat de 900 lliures per tantas ne
havian pagades a dit Collbaró per satisfacció del
treball de diferents scripturas y en lo decret de
execució de dita querela la remetan la declaració
e o execució de aquella a major declaració, de la
qual quantitat no·s troba haver-se donat dèbit
en lo llibre de vàlues a dits deputats, hoïdors, ni
a dit Collbaró. Però, per quant ab la declaració
per vostra senyoria feta als 9 de desembre 1671
aserca del dubte // proposat per dit racional fou
vostra senyoria servit declarar junt ab los magní-
fichs assessors de la present casa que en quant al
que tenia respecte al interés de ditas 900 lliures,
attès que en dita visita fou recusada a major de-
liberació en lo decret de execució y de dita ma-
jor declaració ne consta haver-se de remètrer a
dit decret de execució y per consegüent no po-
der-se executar la dita sentència de visita ni po-
der, en haver rahó en lo present cas, y per ço
no·s trau res en fora.

Ítem, sobre la querela número 33 foren con-
dempnats dits deputats y hoïdors pagar en sub-
sidi dels oficials de la present casa, Bolla y Gene-
ral, en dita querela mensionats, las quantitats
que constaria restar-se a dèurer de aquellas
9475 lliures, 5 sous, 2 foren pagades a dits ofi-
cials per satisfacció de treballs presos per los
drets de galeras y en lo decret de execució de

dita querela fou remesa dita declaració e o exe-
cució de aquella a major deliberació de las Corts
generals se estaven celebran en lo any 1626, de
las quals no·s troba haver-ne donat dèbit a dits
deputats y hoïdors en lo llibre de vàlues, però
per quant ab la sobrachalendada declaració per
vostra senyoria feta aserca de dit dupte opposat
per dit racional fou vostra senyoria servit decla-
rar junt ab los magnífichs assessors de la present
casa que en quant al que tenia respecte al interés
de dita querela per quant ditas Corts estan inde-
cisas se degués prestar caució al General per la
quantitat de dits censals que estan o podan estar
obligats, y per ço no·s trau res en fora.

Nota que de totas las partidas que tenen respec-
te als dits deputats y hoïdors de trienni 1623 ja
se·n ha fet càrrega en las relacions dels censals
que sortejaren los pubills, fills y hereus de
quòndam Rafel Càrçer y Bals, la noble dona
Maria Sans, lo doctor y canonge Joseph Manyer
y la noble dona Mariangela de Olzina.

Dit Francisco Pla y Cadella, segons dit libre de
vàlues trienni 1671, fol 230, se troba continuat
altre de las fiansas de don Ramon de Sabater,
hoïdor militar que fonch en lo trienni 1632, lo
qual, segons dit llibrea y fol 231 consta restar a
dèurer la quantitat de 20 lliures, 5 sous, 8 a
cumpliment de major quantitat que dit de Saba-
ter, junt ab sos condeputats, fou condempnat en
la visita de dit trienni 1632 feta en lo de 1635,
com consta en lo llibre de vàlues, trienni 1635,
foleos 685 y 688, dich 20 lliures, 5 sous, 8.

Ítem, dit censal fou y possehí mossèn Paulo Pla,
canonge de la Seu de Barcelona, oïdor ecclesiàs-
tich que fonch en lo trienni 1602, // lo qual, se-
gons lo llibre de vàlues, trienni corrent de 1671,
fol 114, consta restar a dèurer junt ab sos con-
deputats la quantitat de 2797 lliures, 10 sous
que, ab major quantitat, foren condempnats en
la visita de dit trienni 1602 feta en lo de 1605,
consta en lo llibre de vàlues de dit trienni 1605,
fol 601 de les quals 2797 lliures, 10 sous assí se
fa càrrega a dit Paulo Plab de 2688 lliures per
tantas, ço és, 2628 lliures que dit Paulo Pla junt
ab sos condeputats foren condempnats en dita
visita en pagar al dit general en subsidi de don
Hugo de Themarit, deputat militar que fonch
en dit trienni, per dos parts del salari de deputat
de dit don Hugo que se havian de rettenir ha-
vent concentit que·l rebés en tot, entenent y de-
clarant que primer fos feta execució en los béns
de dit don Hugo per tota la dita quantitat y las
restants 60 lliures, que axí matex foren dit Pau-
lo Pla y sos condeputats condempnats per tantes
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ne pagaren a dit don Hugo per lo lloguer de la
casa prengué, havent dexat lo palau del rey per
acomodar don Diego Clavero per fer la visita
real, ab que també fos feta execució en los béns
de dit don Hugo, com de las restants quantitats
foren condempnats dits deputats aquellas sian
part pagades en tot y part pagades per dit Paulo
Pla per la part li tocava, segons lo thenor de di-
tas sentèncias consta en lo llibre de vàlues de dit
trienni 1605, fol 601, dich 2688 lliures.

Nota que de la predita partida ja se·n ha fet co-
mesa en las relacions dels censals que sortejaren
la noble dona Madrona Tavarner y lo quòndam
Policàrpio Albanell y axí mateix lo interés de
aquella respecte als vuit censals que en lo abril
1671 sortejà Joseph de Navel y de Erill.

Dit Paulo Pla fou hoïdor en lo trienni 1617, lo
qual segons dit llibre de vàlues, trienni corrent
fol 161, consta restar a dèurer 120 lliures que
dit Paulo Pla, junt ab Felip de Sorribas, deputat
militar, y Miquel Leida, deputat real, en dit
trienni de 1617 foren condempnats simul et in
solidum en la visita de dit trienni feta en lo de
1620 en donar y pagar al General sobre lo pin-
tar dels tres pilars de la capella gran de la present
casa // ab ulterior liquidació reservada, com
consta en lo llibre de vàlues, trienni 1620, fol
534, dich 120 lliures.

Nota que de la dita partida ja se·n ha fet càrrega
en la relació de aquells sis censals que sortejà la
noble dona Madrona Tavarner.

Axí que per las sobraditas quantitats tretas en
fora que juntas prenan suma de 5054 lliures, 13
sous, 8 resta embarassat dit censals. Y està és la
relació que fa a vostra senyoria, salvat en tot
error de comptes del apossiento de racional als
XVII de abril MDCLXXIII. Erasma de Lana y Fon-
tanet, notari.

404 C.
/5r

Molta il·lustre senyor.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació ab los llibres de
vàlues y altres de la present casa per rahó de
aquell censal de pensió 1500 sous, pagador a 4
de mars que sortejà Paula Cabanyes com a ad-
ministradora de la causa pia fundada per Fran-
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cesch Joan Costafreda, notari, en la extracció de
censals per vostra senyoria feta en lo mes de
abril proppassat de 1672 y segons dits llibres se
troba lo següent:

Primo, dit censal fou y possehí don Galceran de
Cardona, lo qual, segons lo llibre de vàlues,
trienni corrent 1671, fol 114, se troba conti-
nuat altre de las fiansas del il·lustre don Bernat
de Cardona, deputat ecclesiàstich que fonch en
lo trienni 1602, lo qual, segons dit llibre de và-
lues consta restar a dèurer junt ab sos condepu-
tats la quantitat de 2797 lliures, 10 sous que, ab
major quantitat, foren condempnats en la visita
de dit trienni 1602, feta en lo de 1605 consta
en lo llibre de vàlues de dit trienni 1605, fol
601, de les quals 2797 lliures, 10 sous assí se fa
càrrega a dit don Bernat de Cardona de 2688
lliures per tantas, ço és, 2628 lliures que dit de
Cardona junt ab sos condeputats foren con-
dempnats en dita visita pagar al General en sub-
sidi de don Hugo de Themarit, deputat militar
que fou en dit trienni, per dos parts de salari de
deputat de dit don Ugo que se havian de rette-
nir havent concentit que·l rebés en tot. Ente-
nent y declarant que primer fos feta en execució
en los béns de dit don Hugo per tota la dita
quantitat y les restants 60 lliures que are matex
foren dit de Cardona y sos condeputats con-
dempnats per tantas ne pagaren a dit don Hugo
per lo lloguer de la casa prengué havent dexat lo
palau del rey per acomodar don Diego Clavero
per fer la visita real ab que també fos feta execu-
ció en los béns de dit don Hugo, com de las res-
tants quantitats foren condempnats dits depu-
tats, aquellas han part pagades en tot y part pa-
gada per dit don Bernat de Cardona per la part
li tocava, segons lo thenor de ditas sentèntias
consta // en los llibres de vàlues, triennis 1605,
fol 601 y 1608, fol 256, dich 2688 lliures.

Nota que de dita partida ja se·n ha fet càrrega en
las relacions dels censals que sortejaren la noble
don Madrona Tavarner, lo quòndam Policàrpio
Albanell y Onofre Llobet y Vilaseca com a sa-
crestador dels béns que foren de la quòndam
Magdalena Pla y Càrçera y los administradors
de la causa pia de Grau Vilana y axí matex lo in-
terés de aquella té respecte als vuit censals que
en lo mes de abril 1671 sortejà Joseph de Navel
y Erill.

Ítem, dit censal fou y possehí don Bernat de
Codina, lo qual, segons lo llibre de vàlues, trien-
ni corrent 1671, fol 179, se troba continuat al-
tre de las fiansas de Joan de Gualbes y Benet
Santamaria, sobrecullidors del General de la
part de ponent, los quals de Gualbes y Santama-
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ria segons dit llibre y fol restan a dèurer la quan-
titat de 2718 lliures, 13 sous, 2, lo qual Codina
en la caució prestada per dits de Gualbes y San-
tamaria als 6 de juliol 1596 se obliga per la
quantitat de 1000 lliures com consta en lo llibre
de vàlues trienni 1617, fol 99, de las quals cons-
ta haver pagat 790 lliures, 7 sous, 4, ço és, 373
lliures, 6 sous, 8 en lo llibre de vàlues trienni
1608, fol 105, 58 lliures, 9 sous 8, vàlues trien-
ni 1614, fol 612, 50 lliures, vàlues trienni 1626,
fol 106 y las restants 308 lliures, 11 sous en lo
llibre de vàlues trienni 1638, fol 101. Axí que
resta a dèurer dit don Bernat de Codina a cum-
pliment de las sobraditas 1000 lliures se era
obligat la quantitat de dos-centas nou lliures,
dotse sous y vuit, dich 209 lliues, 12 sous 8.

Ítem, dit censal fou y possehí don Dalmau de
Queralt, comte de Santa Coloma, lo qual se-
gons lo llibre dea concerts, fol 79, consta que alt
10 de janer 1625 se obligà pagar al General la
quantitat de 768 lliures, 4 sous, 8, ço és, 200
lliures per tantas que d’en Grau feu de fermansa
a Joan Vidal menor, mercader, quòndam, culli-
dor de la Bolla de Barcelona, en la caucio per dit
Vidal prestada a 2 de desembre 1659 y ratifica-
da en altre caució per dit Vidal prestada als 6 de
abril 1566, com consta en lo llibre de vàlues
trienni 1623, fol 180, les quals 200 lliures cons-
ta haver pagat dit don Delmau de qu·és alt , ço
és, 100 lliures ab dos partidas en lo llibre de và-
lues, trienni 1623, foleos 180 y 60 lliures y 100
lliures en lo llibre de vàlues trienni 1626, foleos
681 y 723 y las restants 568 lliures, 4 sous, 8
que dit die se devian de resta de aquellas 1000
lliures que don Bernat de Codina se ha- // via
obligat com a fiansa dels sobradits Joan de Gual-
bes y Benet Santamaria, com més largament en
la antecedent partida se narra, de las quals 568
lliures, 4 sous, 8 sols se resta a dèurer la quanti-
tat de 209 lliures, 12 sous, 8 com de sobre està
dit, las quals assí no·s trauen en fora per no dup-
plicar un matex dèbit ab que resta embarassat
dit censal per las dos partidas sobraditas que
prènan suma de 2897 lliures, 12 sous, 8.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria salvat
en tot error de compte del aposento de racional
als XVII als XVII abril MDCLXXIII. Erasma de Lana
y Fontanet, racional.

411r A.

Senyorab.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuen que als 14 del mes de abril
del corrent any lo lloctinent general de vostra
magestat en lo present Principat envià un decret
per medi de un scrivà de manament, lo qual de-
creta contenia que en virtut de facultat real per
vostra magestat expressament concedida per dit
effecte que en continent rebut dit decretb tin-
guessen per desinsiculat al doctor Juan Gassió y
quec axí lo traguessen del llibre del Ànima per
quant convenia al servey de vostra magestat,
obeïren de prompte a la sola consideració de dir-
losd ésser del servey de vostra magestad, pus nin-
gú lo affecta més quee dits deputats y oïdorsf, su-
posada esta veritat y en consideració de que la
reserva del rey nostre senyor, que goza de glòria,
en orde a las insiculacions sempre se à entès que
no era a altre fi sinó assegurar que a las personas
insiculadas fossen benemèritas y que quant des-
merexerien fossen privades de aquest honor. E
com al que seg à percebut las causas que an po-
gut mòurer al loctinent // 411v // general a fer
esta demonstració sie perquèh dit Gassió com a
clavari de la ciutat de Barcelona no se ajustà a al-
gunas cosas que dit loctinent li manà en matèria
de exacció de drets, restan dits deputatsi y oïdors
desconsoladíssims per vèurer que dita desincula-
ció és feta per dit respecte quant altrament la
grandesa de sa magestad en la confirmació de
constitucions y privilegis no restariaj effectuada
si los que per rahó de sos officis parlan perk las
obligacions de aquells [...] de suportar esta
nota. Per lo que suplicanl a vostra magestat
mane donar ordem als lloctinents generals que
obren semblantment per ditas causasn, que ho
rebran a particular mercè de de vostra magestad.

419r Fasñ fe jo infrascrit com lo doctor Hiacinto Gi-
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bert ha estat desganat de la enfermedat que féu
relació al molt il·lustre concistori als 8 de abril
fins als 5 del corrent de casa. Vuy a 8 de maig
1673. Francesch Mates, doctor en medicina.

420 Molta il·lustre senyor
/1r

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació ab los llibres de
vàlues y altres de la present casa per rahó de
aquell censal de pensió 1000 sous pagador a 2
de maig, que sortejà lo quòndam Ramon Spuny
y de Claramunt en la extracció de censals per
vostra senyoria feta en lo mes de abril proppas-
sat de 1672, y segons dits llibres se troba lo se-
güent:

Primo, dit censal fou y possehí Macià Joan Des-
puny, lo qual segons lo llibre de vàlues, trienni
corrent, fol 132, se troba continuat altre de las
fiansas de Francesch Naves, sobrecullidor de la
sobrecollecta de la part de ponent durant lo im-
pediment de Jaume Elrra, lo qual, segons dit lli-
bre de vàlues, trienni corrent en dit fol 122, res-
ta a dèurer la quantitat de 987 lliures, 5 sous, 8,
lo qual de Spuny se obligà per 700 lliures, com
consta en lo llibre de vàlues trienni 1605, fol
587, la qual obligació féu en la caució per dits
Naves prestada als 8 de maig 1606 consta en lo
llibre de vàlues trienni 1617, fol 606, de las
quals se li fan bonas 246 lliures, 14 sous, 1, ço
és, 1 lliura, 8 sous li tocan y gaudeix de aquellas
10 lliures que als 15 de juny 1610 pagà per la
taula de la present ciutat Francesch Tarragó,
misser, per don Joan de Lupià, don Francesch
Çagarriga, dit Martí Joan Despuny, tal Cella de
Peralada, Anthoni Ferrer, Andreu Regnes,
Francesc Marçer y Andreu Amorós altres de las
fiansas de dit Naves, consta en lo llibre de vàlues
trienni 1608, fol 630, y las restants 245 lliures,
5 sous, 6 que als 20 de setembre 1613 pagà dita
Agnès Despuny, sa muller, consta en lo llibre de
vàlues trienni 1611, fol 256 de las quals se li de-
falcan semblants 245 lliures, 5 sous, 6 per tantas
que als 8 de juny 1630 en virtut de cautela feta
per los tunch molt il·lustres senyors diputats als
4 de dit mes y any foren pagades a misser Jo-
seph Despuny per tantas que la dita dona Agnès
Despuny havia pagades per la fermansa tenia
feta dit Martí Joan Despuny, las quals li foren
pa- // gades en virtut de provisió dels magní-
fichs assessors de la present casa en lo procés de
la causa que dit Joseph Despuny y en nom de
Berar de Sorpaces aportava contra lo procura-
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dor fiscal del General com consta en lo llibre de
vàlues trienni 1629, fol 177, axí que restaria en
crèdit de dit Martí Joan de Spuny a bon compte
de las 700 lliures se havia obligat la quantitat de
1 lliura, 8 sous, 7 y per consegüent resta a dèu-
rer sis-centas noranta vuit liures, onse sous y
sinch, dich 698 lliures, 11 sous, 5.

Dit censal fou y possehí Joseph Despuny, lo
qual, segons lo llibre de vàlues trienni corrent
de 1671, fol 127, se troba continuat altre de las
fiansas de Magí Cortadella sabater, ciutedà de
Barcelona, arrendador de la Bolla de Tremp y
Pallàs, trienni 1611 per preu de 1100 lliures per
any y per los tres anys 3300 lliures, per lo qual
Joseph Despuny obligà per 600 lliures per any y
per los tres anys 1800 lliures, com consta en lo
llibre de vàlues trienni 1611, fol 311, de la qual
quantitat no consta en ningun llibre de vàlues
qui dit Joseph Despuny haja pagat cosa alguna
en descàrrech de dita fiansa y axí se li carrega la
quantitat de 279 lliures, 16 sous, 5 que consta
en dit llibre de vàlues corrent, fol 127, se resta a
dèurer a cumpliment del preu del arrendament
de dita bolla com la restant quantitat consta en
los llibres de vàlues 1611, 1614, 1617, 1620 y
1623 han pagat part dit principal eo per compte
d’ell y part Francesch Balaguer, altre fiansa de
dit arrendament, dich 279 lliures, 16 sous, 5.

Dit Joseph Despuny, segons dit llibre de vàlues,
trienni corrent de 1671, fol 329, se troba conti-
nuat altre de las fiansas donades per Rafel Antich
en la caució que prestà al General com a sacres-
tador de la Bolla de Manresa y Cardona, trienni
1632, en la qual fou anomenat sacrestador en
virtut de dos diliberacions dels molt il·lustres se-
nyors deputats de 14 y 17 de juliol 1634 tant per
la quantitat de 526 lliures se restave a dèurer del
caigut de dit arrendament fins a la tercera del
primer de dit mes de juliol de 1634 com també
per lo qui aniria cayent de dit die en avant, com
consta en lo llibre de deliberacions trienni 1632
dits dies de 14 y 17 de juliol 1634, lo qual Jo-
seph Despuny se obligà in solidum // com apar
en dit llibre de deliberacions en jornada de 24 de
juliol 1634, del qual arrendament, segons dit li-
bre de vàlues trienni corrent, consta restar-se a
dèurer la quantitat de 2492 lliures, 3 sous, 2 de
las quals se li defalcan 245 lliures, 7 per tantas
que ab diferents partidas ha pagat lo General a
diferents y oficials del General per gastos fets per
diligèncias fetas contra dels béns de las fiansas y
altres personas obligades en dit arrendament,
com consta en los llibres de vàlues trienni 1635,
fol 325, 1638, fol 313, 1656, fol 223, 1659, fol
223 y 344 y 1662, fol 360. Axí que, defalcadas
ditas 245 lliures, 7 sous de las sobraditas 2492
lliures, 3 sous, 2, se resta a dèurer la quantitat de
2246 lliures, 16 sous, 2 per lo capital de dit ar-
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rendament, de la qual estava obligat dit Rafel
Antich y per consegüent dit Joseph Despuny per
rahó de la fermansa per ell feta en dit sacrest,
dich 2246 lliures, 16 sous, 2.

Dit Joseph Despuny, segons dit libre de vàlues,
trienni corrent de 1671, fol 230, se troba conti-
nuat altre de las fiansas de mossèn Onofre Ciu-
rana, canonge de Gerona, hoïdor ecclesiàstich
del trienni 1632, lo qual segons dit llibre de và-
lues y fol consta restar a dèurer la quantitat de
20 lliures, 5 sous, 8 a cumpliment de major
quantitat que dit Ciurana junt ab sos condepu-
tats fou condempnat en la visita de dit trienni
1632 feta en lo de 1637, com consta en lo llibre
de vàlues trienni 1635, foleos 685 y 688, dich
20 lliures 5 sous 8.

Nota que de dita partida se·n ha fet càrrega en la
relació del censal que sortejà Onofre Llobet y
Vilaseca com a sacrestador del béns que foren
de la quòndam Magdalena Pla y Càrçer.

Dit Despuny, segons dit libre de vàlues trienni
corrent de 1671, fol 190, se troba continuat al-
tre de las fiansas de misser Joan Coll de Ferrer,
hoïdor militar del trienni 1623, lo qual Coll de
Ferrer junt ab sos condeputats fou condempnat
en la visita de dit trienni 1623 feta en lo de
1626 a pagar al General, ço és, 46 lliures, 4 sous
sobre la querela número 25 per tantas ne havian
pagat a Onofre Güell // y 125 lliures sobre la
querela número 29 per tantas junt ab major
quantitat ne feren pagar a misser Francesch
Lauger y a misser Pere Segura per haver entre-
vingut en la causa que lo procurador fiscal del
General aportava contra diversos particulars
aserca de la validitat de las insiculacions fetas en
lo any 1623 per no haver pogut entravenir en
dita causa los assessors, las quals 125 lliures
deuan dits deputats dins sis mesos cobrar de
aquells ho pagar-ho ells, que juntas ab las 46
lliures, 4 sous, prenan suma de 171 lliura, 4
sous de las quals segons los llibres de vàlues
triennis 1629, fol 682 y 1632, fol 353 consta
haver pagat a compte de ditas dos partidas 60
lliures, 9 sous, 10, axí que se resta a dèurer de
ditas dos querelas la quantitat de 110 lliures, 14
sous, 2, dich 110 lliures, 14 sous, 2.

Ítem, sobre la querela número 14 foren con-
dempnats dits deputats y hoïdors en pagar lo
que faltaria a cobrar de aquellas 6 lliures, 10
sous feren pagar a Hierònim Galí y a Joan Cu-
rús y sobre la querela número 18 entre altres
quantitats foren condempnats en pagar 25 lliu-
res per tantas ne havian fet pagar a Hiacinto
Barthomeu, que juntas las dos partidas, prenan
suma de 87 lliures, 10 sous, de les quals segons
los llibres de vàlues, triennis 1629, fol 377,

1635, fol 310, 1638, fol 299 y 1641, fol 293
consta haver pagat a bon compte de las ditas
dos partidas la quantitat de 66 lliures, 1 sou, 4,
axí que se resta a dèurer a cumpliment de aque-
llas, 21 lliures, 8 sous, dich 21 lliures, 8 sous.

Ítem, sobre la querela número 18 foren con-
dempnats en pagar 90 lliures per tantas ne ha-
vian fet pagar a Francisco Collbaró, notari, per
treballs extraordinaris, de la qual partida no·s
trobassen donàs dèbit en lo llibre de vàlues ni a
dits deputats y hoïdors en comú ni en particular
ni a dit Collbaró. Però, per quant en lo decret
de execució de dita querela, fou confirmada dita
sentència en quant tenia respecte a ditas 90 lliu-
res, per ço se trauen en fora, dich 90 lliures.

Ítem sobre las querelas número 41 y 165 foren
condempnats dits deputats y hoïdors junt ab
major quantitats en pagar per iguals parts tot lo
que faltaria a cobrar-se de aquellas 1480 lliures
que feien pagar tant als oficials mecànichs ser-
vian a la present casa com també a // de las dot-
se partidas tretas en fora, que juntas prenan
suma de sinch mil nou-centas lliures, deset sous
y vuit, dich 5900 lliures, 17 sous, 8.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte del aposiento de racional
als VIIII de maig de MDCLXXIII. Erasma de Lana
y Fontanet, racional.

424r D.

Certificha y fas fe jo, Pere Pau Vives, notari de
Barcelona, que, ab acte rebut en poder meu vuy
als vint de maig mil sis-cents setanta-tres, la se-
nyora Francisca Cerveró, viuda del quòndam
Joseph Cerveró mercader, com a tenutària de la
heretat y béns de son marit per sos drets dotals y
sens prejudici de dits sos drets, hereva universal
de la heretat y béns de aquell, ab benefici de in-
ventari, ha fet procura al senyor Joseph Cabirol,
mercader, ciutadà de Barcelona, son germà,
present per a jurar en lo consistori dels molt
il·lustres senyors deputats del General de Cata-
lunya que ha fet las degudas diligèncias per a
trobar los actes del censal ho censals de la here-
tat y béns de dit quòndam son marit en què fou
extreta en la extracció del mes de abril del any
mil sis-cents setanta-dos, y no ha trobat acte
algú fahent per dits censals, com llargament en
dita procura se conté. De premissis aliena manu
scriptis fidem facio ego idem Petrus Paulus Vives
notarius publicus Barcinone hec propia [...].

1623
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425 E.
/1r

Certificha y fas fe yo, Pau Riambau, notari pú-
blich y del col·legi dels notaris reals col·legiats
de la present ciutat, com ab acte rebut en mon
poder lo die present y devall scrit dona Madro-
na de Taverner y Rubí, viuda del quòndam, Mi-
quel Juan de Taverver y de Montornès, ha fet
procura a Francisco de Taverner y Montornès,
son fill, present, per a lloar, aprovar y retificar
qualsevols obligacions o fiansas que hajan fetas
los pocessors dels censals que li feian lo General
de Catalunya, en los quals censals fou extreta en
la extracció se féu a tretsa de abril mil sis-cents
setanta-dos y per a diffinir lo sobredits censals
que dita noble senyora dona Madrona de Ta-
verner y Rubí sortejà en dita extracció, feta dit
dia de tretsa de abril de dit any mil sis-cents se-
tanta-dos, y promet lo que són procurador farà
o tindrà per ferm y agradable y non revocarà,
sots obligació de sos béns, //425/1v // com més
llargament conste en dit acte de procura, de las
quals cosas fas la present certificatòria vuy a
trenta del mes de maig any de la Nativitat del
Senyor mil sis-cents setanta-tres. Premissis fi-
dem facit Paulus Riambau, notarius suprame-
moratum, hec propria scribens manu.

425 B.
/2r

Moltb il·lustres senyors.

Francisca Bosser y Çafont, viuda, instà de que li
entregó nou àpochas que firmà als 26 del mes
de abril proppassat per las mitjas pencions del
any 1653 dels censals que reb sobre lo General
en los mesos de mars, abril y maig y com lo die
que firmà la concòrdia de la condonació hagués
dit dia firmadas ditas àpochas y sie estada extre-
ta en aquella, per ço, Lluýs Subirana, notari real
col·legiat y ajudant primer de la scrivania major
de dit General, desitjant asertar, y per a què en
ningun temps ne puga patir dany, proposa a
vostra senyoria dupte si deu o no entregar ditas
àpochas segons la forma y stil que·s guarda en la
present casa y observansa dels capítols de Cort,
per lo que y altrament suplica dit Subirana a
vostra senyoria sie servit manar deliberar lo que
aparexerà ser de justícia, manant al scrivà major
de la present casa que la deliberació sie incerta-
da ab la present suplicació o que toque la oblata

1624

en aquella, comforme està disposat en los capí-
tols de Cort, offerint en tot obeir a vostra se-
nyoria, officio, etcetera. Altissimus, etcetera. Luís
Subirana en causa pròpria.

Oblata XVI maii MDCLXVII in consilio, etcetera.

Et domini deputati instantibus domini auditori-
bus computorum comiserunt huiusmodi dubium
magnificis assessoribus Generalis Cathalonie qui
[...] suis dominationibus illud videant desidant
et declarent servata ferma capitulicuaria. Jose-
phus Sauleda, scriba major Generalis Catalonie,
subrogatus.

425 Vist lo dupte donat per Lluís Sobirana, ajudant,
/2v procurador del scrivà major del General 26 del

present y corrent mes de matg de 1673; vista la
comissió al peu de aquella als assessors infras-
crits; vist lo que se havia de vèurer; attès y consi-
derant que al temps que Francesch Boser con-
donà las pensions per a córrer a tot a la concòrdia
dita Bosser havia firmat nou àpochas de les mitjes
pencions del any 1653 conforme fa relació Lluís
Sobirana, per ço, los molt il·lustres senyors de-
putats y ohidors de comptes del General, ab pa-
rer dels assessors y advocat fiscal de la present
casa, declaren que dit Subirana entregue dites
nou àpochas a dita Boser per ser ja estades firma-
des antes de la dita condonació. Don Francisco
de Vilall Ongoixamer, Luís Cantaydeonís, Mon-
serrat, assessor; don Joseph de Camporrells, lo
doctor Francesch Ferrer, Làtzer Talarn, Juseph
de Thomàs, Areny, assessor; Campderròs, advo-
cat fiscal del General.

432 F.
/1

Certificha y fas fe yo, Pau Riambau, notari pú-
blich y del col·legi dels notaris reals col·legiats
de la present ciutat, com ab acte rebut en mon
poder lo die present y devall scrit dona Madro-
na de Taverner y de Rubí, viuda del quòndam,
Miquel Juan de Taverver y de Montornès, don-
sell en Barcelona domiciliat, à fet procura a
Francisco Taverner y de Montornès, son fill,
present, per a jurar devant del il·lustre concisto-
ri dels senyors deputats del present principat de
Catalunya de que no té, segons diu, més títols
dels que té entregats de aquells sensals que sor-
tejà a 6 de abril 1672 y per ser axí fas la present
certificatòria, vuy a vuyt de juny de mil sis-cents
setanta-y-tres. Premissis fidem facit Paulus
Riambau, notarius supramemoratum, hec pro-
pria scribens manu, et cetera.
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432 E.
/3r

Molta il·lustre senyor.

En execusió de l’orde que vostra senyoria se ha
servit donar-me en carta de 17 del passat féu se
conferissen lo scrivà y procurador fiscal d’esta
Deputasió local a les viles de Miravet y Bathea a
presentar la requesta que vostra senyoria me en-
vià al castellà de Amposta, balle y son llochti-
nent de Bathea, com llargament veurà vostra se-
nyoria per los actes de les presentasions de dita
requesta, que juntament ab esta envio a vostra
senyoria.

En tot este trienni no ha entrat en mà del recep-
tor diner algun per no haver-i agut fraus y com
ara se hajen de pagar les dietes a dits scrivà y
procurador fiscal, suplico a vostra senyoria se
serveixa donar orde al arrendatari del dret del
General pague les dietes que, segons se’ls ha pa-
gat per semblant funcció, és vint reals de esta
moneda, que corre en esta ciutat que, per haver
estat tres dies, són dotse lliures de plata y en lo
demés que sia de son major servey me mane que
sempre estaré molt prompte en obehir a vostra
senyoria, a qui Déu guarde y prospere molts
anys. Tortoza y juny 3 de 1673.

Molt il·lustre senyor besa la mà de vostra senyo-
ria son major servidor. Pere Orient, diputat lo-
cal de Tortosa y sa collecta.

Als molts il·lustres senyors deputats.

432 D.
/4r

Noverintb universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo tertio
die vero vigesimo quarto mensis maii instituto, vo-
cato et requesito me Dominico Monia, cive civita-
tis Dertuse, apostolica et regia atque ipsius civita-
tis Dertuse autoritaribus notario publico et scriba
domus consistorii deputationnis localis Generalis
dicte civitatis Dertuse et eius collecte et presenti-
bus etiam Josepho Lluna et Joanne Serra, in villa
de Miravet, Dertusensis diocesis, habitatoribus,
pro testibus ad premissa vocatis et specialiter as-
sumptis coram illustrissimo domino don Jacobo
Bellvei et de Cabanilles, castellano de Amposta, 
dominis ville de Bathea, diocesis Dertusensis, per-

sonaliter ad invento et reperto in dicta villa de
Miravet comparuit Josephus Colomer, notarius
civis Dertuse, procurator fiscalis Deputationis lo-
calis Generalis civitatis Dertuse et eidem ilustri-
simo domino castellano de Amposte obtulit et pre-
sentavit quandam in scriptis papirii scedulam
sive scriptura tenoris sequentis: A notísia del pro-
curador fiscal del General de Catalunya de la
ciutat de Tortosa y sa collecta ha prevengut com
en les presons de la vila de Bathea del present
principat de Catalunya estava pres y detengut
Thomàs Roda per serts delictes se preté que lo
dit ha perpetrat y que instarien tràurer aquell de
ditas presons y aportar-lo a la vila de Maella del
regne de Aragó, instant lo marquès de Torres,
senyor de dita vila de Maella, o altre, y que per
dit effecte vostra senyoria il·lustríssima don Joan
Bellvii y de Cabanilles, castellà de Amposta, se-
nyor de dita vila de Bathea, diòcesis de Tortosa,
entregue aquell y com per generals constitu-
cions de Catalunya y en particular per la consti-
tusió tretse, títol «De jurisdicció de tots jutges»
// 432/4 // y altres aplicables estiga disposat que
las causas de una vegueria sea hajen de tractar
dins la vegueria y las causas de una ballia se ha-
jen de tractar dins la mateixa ballia, lo que se or-
dena tinga lloch, així en las causas civils com cri-
minals, y que a instànsia del procurador fiscal ni
de algun altre no pugan ser tretas algunas per-
sonas de la vegueria o ballia de Catalunya dins la
qual auran comès lo delicte o seran presas y que
totas qualsevols lletras o rescrits, provisions,
manaments o altras cosas fetas y fahedoras en
contrari sien ipso facto nullas y que per algun of-
fisial o altra qualsevol persona no sian obehidas
sens incórrer en alguna pena y com per la sobre-
dita extracció de la persona de Thomàs Roda de
les presons de la vila de Bathea, en las quals està
capturat y detengut y aportar aquell, a la vila de
Maella, regne de Aragó, expressament se con-
trafaria la sobredita constitusió y altres apicables
de las generals constitusions de Catalunya, per
ço, lo procurador fiscal del General de Catalu-
nya de la ciutat de Tortosa y sa collecta a vostra
senyoria il·lustríssima lo requereix y interpella
no permete ni done lloch a la extracció de la
persona de dit Thomàs Roda de las presons de
dita vila ni entregue aquell com per dita consti-
tusió y altres està disposat y prohibit, ans bé si
delicte ha comès se conega de aquell en eixa ve-
gueria o ballia com per constitusions està dispo-
sat, altrament li protesta y requereix de prosehir
contra vostra senyoria il·lustríssima per los me-
dis se acostuma prosehir contra los violadors de
les generals constitusions, requirens instrumen-
tum, etcetera, qua si quidem papirii scedula sive
scriptura sicut presentatur oblata et presentata
ac per me dictum et infrascriptum notarium es-
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cribano lecta et publicata petitum fuit per me
dicto et infrascrito notario et scriba per dictorum
ilustrisimum dominum castellanum de Amposta
ut tradecem copiam de eisdem que cum esset pa-
rata fuit illi tradita copia et in manibus ilustri-
simi domini castellani de Amposta //432/7r // in
dictorum tertium presentia dimissa tradita et li-
berata que accepta verbo respondendo dixit «que
no entregarà la persona de Thomàs Roda per
ser contra constitusions de Catalunya». De et
supra omnibus et singulis premissis dictus Colo-
mer dicto nomine petiit et requisivit ut publicum
confirerem instrumentum ad habendum deis-
dem memoriam in futurum. Que fuerunt omnia
et singula supradicta [...] in villa de Miravet
Dertusensis diocesis sub die, mense et anno presen-
tis, presente me dicto et infrascrito notario escri-
bano et presentibus etiam testibus antedictis ad
premissa vocatis et spesialiter assumptis pro ut su-
perius continetur. Ita approvat notarium et scri-
ba infrascritis manu propia. Sig+num mei Do-
minici Monia, civis civitatis Dertuse, apostolica
et regia atque ipsius civitatis Dertuse autoritati-
bus notarius publicus et scriba domus consistorii
Deputationis localis Generalis Dertuse et eius co-
llecte qui premissis una cum prenominatis testi-
bus interfui eaque propria manu scripti rogatus
et requisitus clausi.

432 C.
/5r

Noverinta universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo tertio
die vero vigesimo secundo mensis maii [....] voca-
to et requisito me Dominico Monia, cive civitatis
Dertuse, apostolica et regia atque ipsius civitatis
Dertuse auctoritatibus notarius publicus et scribe
domus consistorii deputationis localis Generalis
civitatis Dertuse et ejus collecte et presentibus
etiam Petro Joanne Bes, agricola, jurato anno
presenti et currenti in ordine [...] ville de Bathee
Dertusensis diocesis et Francisco Pino, agricole
Dertuse, in dicta villa de Bathea reperto pro tes-
tibus ad premissa vocatis et spesialiter assumptis
coram dominis Stasio Vaquer, bajulo, et Joanne
Arrafí, locumtenentis bajuli villae de Bathea
Dertusensis diocesis in domibus dicti Stasis Va-
quer, bajuli quas fovet, in dicta villa de Bathea
personaliter ad inventis et repertis comparvit Jo-
sephus Colomer, notarium, procurator fiscalis
deputationis localis Generalis civitatis Dertuse et
eisdem Stasio Vaquer, bajulo et Joanne Arrofi lo-
cumtenentis bajuli obtulit et presentavit seu per
me dictum et infrascritum notarium et scribam
offeni presentari ac publice lego petiit instavit et

1626

reque[...] quandam in scriptis papirii scedulam
sive scripturam thenoris sequentis: «A notísia del
procurador fiscal del General de Catalunya de
la ciutat de Tortosa y sa collecta ha prevengut
com en les presons de aqueixa vila de Bathea
del present principat de Catalunya estaria pres y
detengut Thomàs Roda per serts delictes se
preté que lo dit ha perpetuat y que instarien
tràurer aquell de dites presons y aportar-lo a la
vila de Maella de regne de Aragó, instant lo
marquès de Torres, senyor de dita vila de Mae-
lla o altre, y que per dit effecte vostres mercès,
senyors Estasio Vaquer balle y Joan Arrofí
llochtinent de balle de la vila de Bathea diocesis
de Tortosa, // 432/5 // entreguen aquell, y com
per generals constitucions de Catalunya y en
particular per la constitusió tretse, títol «De ju-
risdicció de tots jutges» y altres aplicables estiga
disposat que les causes de una vegueria se hajen
de tractar dins la vegueria y les causes de una
batllia se hajen de tractar dins la mateixa batllia,
lo que se ordena tinga lloch així en les causes
civils com criminals y que a instànsia del procu-
rador fiscal ni de algun altra no puguen ser tre-
tes algunes personas de la vegueria o ballia de
Catalunya dins la qual auran comès lo delicte o
seran presas y que totas qualsevols lletras o res-
crits, provisions, mandatos o altras cosas fetas y
fahedoras encontrari sien ipso facto nullas y que
per algun official o altra qualsevol persona no
sian obehidas sens incórrer en alguna pena y
com per la sobredita extracció de la persona de
Thomàs Roda de las presons de la vila de Bat-
hea, en las quals està capturat y detengut y
aportar aquell en la vila de Maella, regne de
Aragó, expressament se contrafaria la sobredita
constitusió y altras apicables de las generals
constitusions de Catalunya, per so, lo procura-
dor fiscal del General de Catalunya de la ciutat
de Tortosa y sa collecta a vostres mercès se-
nyors Estasio Vaquer, balle, y Joan Arrofí,
llochtinent de balle, los requereix y interpella
no permeten ni donen lloch a la estracció de la
persona de dit Thomàs Roda de las presons de
dita vila ni entregue aquell com per dita consti-
tusió y altres està disposat y prohibit, ans bé si
delicte ha comès se conega de aquell en eixa ve-
gueria o batllia com per constitusions està dis-
posat, altrament los protesta y requereix de
prosehir contra vostres mercès per los medis se
acostuma // 432/6 // prosehir contra los viola-
dors de les generals constitusions», requirens
instrumentum, etcetera, qua si quidem papirii
scedula sive scriptura sie ut presentatur oblata et
presentata ac per me dictum et infrascriptum
notarium et escribam lecta et publicata petitum
fuit a me dicto et infrascrito notario et scriba per
dictos Stasium Vaquer, bajulum, et Joannem
Arrofí, locumtenentis bajuli, ut tradecem co-
piam de eisdem que cum esset parata fuit illis
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tradita copia et in manibus cuiuslibet in dicto-
rum tertium presentia dimissa tradita et libera-
ta que accepta verbo respondendo dixit «que u
communicarien ab lo senyor castellà y son ases-
sor.» De et super omnibus et singulis premissis
dictus Colomer dicto nomine petiit et requisivit
ut publicum confirerem instrumentum ad ha-
bendum deisdem memoriam in futurum. Que
omnia et singula supradicta fuerunt acta in vi-
lla de Bathea, Dertusensis diocesis, sub die, mense
et anno presentis, presente me dicto et infrascrito
notario escribano et presentibus etiam testibus
antedictis ad premissa vocatis et spesialiter as-
sumptis pro ut superius continetur. Sig+num mei
Dominici Monia, civis civitatis Dertuse apostoli-
ca et regia atque ipsius civitatis Dertuse [...] no-
tarius publicus et scribe domus consistorii depu-
tationis localis Generalis Dertuse et ejus collecte
qui premissis una cum prenominatis testibus in-
terfui eaque propria manu scripti rogatus et re-
quesitus clausi. Non dubitetur in emendato in
secunda pagina ulsi legitur presons.

432 B.
/1r

Loa duch de Sessa y Bahena, comte, marquès de
Tabara, lloctinent y capità general.

Noble y amats de la real magestat los diputats y
oÿdors de comptes de la casa de la Diputació del
General de Cathalunya en Barcelona residints.
La reyna nostre senyora, que Déu guarde, és es-
tada servida enviar-nos un real orde firmat de sa
real mà y despedit en deguda forma de la real
cancilleria del supremo consell de Aragó, que és
del thenor següent: «La reyna governadora.
Illustre duque de Sessa y de Bahena, primo, mi lu-
garteniente y capitán general. Haviendo visto la
proposición que han hecho los diputados y oÿdores
de quentas del General desse Principados y Con-
dados, la qual me remitís con carta de veinte y
nueve de abril deste año para los lugares vacantes
en las bolsas de los officios del General y casa de la
Diputación hasta el día treinta y uno de mayo,
los quales corren pors insaculación y, discurrido
por los méritos de cada uno de los que proponen, y
lo que dellos se os ofreçe y también de otros que han
concurrido y usando de la facultad que el rey mi
señor, que haya gloria, se reservó en la concessión
que les hizo de sus privilegios y constituciones y de
la forma en que han de correr estas insaculaciones
y lo dispuesto en veinte y tres de enero de seiscientos
cinquenta y quatro, y veinte y siete de agosto de
seyscientos cinquenta y cinco y de poder nombrar
las personas que le pareciesse para estar insacula-

das en dichas bolsas, assí de las propuestas por di-
chos diputados y oydores de quentas como de otras,
las que se pareciesse convenir, he resuelto nombrar
por lo lugares vacantes en las bolsas de dichos offi-
cios a las personas que se siguen:

Para la bolsa de assessor. Para un lugar de asses-
sor ecclesiástico, que vacca por muerte del doctor
Christoval Coromines, al doctor Sigismundo
Sala, capiscol y canónigo de la Seo de Barcelona.

Para la bolsa de exactor. Para un lugar de la bol-
sa de exactor militar, que vacca por muerte //
432/1v // de mosén Juan de Vega, a mosén Fran-
cisco de Villalonga y Xamar.

Para la bolsa de dador de los plomos. Para un lu-
gar ecclesiástico, que vacca en esta bolsa de dador
de los plomos por muerte del canónigo de Tarrego-
na, Joseph Blanch, a don Joseph de Camporrells,
oy dipputado ecclesiástico.

Para la bolsa de regente las quentas. Para un lu-
gar, que vacca en esta bolsa de regente las quentas
militar por muerte de mossèn Joseph Sorribes, a
micer Luis Cantà y Oms.

Para la bolsa de receptor de la bolla. Para un lu-
gar militar, que vacca en esta bolsa de receptor de
la bolla por muerte de micer Gerónimo Xamar, a
don Alexandro de Boxadós. Para otro lugar mili-
tar de receptor de la bolla, que vacca por muerte
de micer Ramon Spuny, a don Luis de Campo-
rrells. Para otro lugar real de receptor de la bolla,
que vacca por muerte de Marco Antonio Ferrer, a
micer Lázaro Talarn, oydor dipputado real.

Para la bolsa de síndico. Para un lugar de la
bolsa de síndico ecclesiástico, que vacca por
muerte de micer Joseph Blanch, canónigo de Tar-
ragona, a don Antonio Sayol. Para otro lugar
en dicha bolsa de síndico militar, que vacca por
// 432/2 // muerte de micer Pedro Avinyó, a don
Alexandro de Boxadós. Para otro lugar real de
la bolsa de síndico, que vacca por haverse hecho
cavallero el doctor Joseph Ferrer, al doctor Ra-
mon Monar.

Para la bolsa de escriviente ordinario del regente
las quentas. Para el lugar que vacca en esta bolsa
de escriviente ordinario del regente las quentas
real por muerte de Miguel de Munts, a micer Jo-
seph de Thomàs, oy oydor real.

Para la bolsa de escriviente ordinario del racio-
nal. Para un lugar, que vacca en esta bolsa de es-
criviente ordinario del racional por muerte de
micer Joseph Mas, notario, a Joseph Güell, notta-
rio público de Barzelona.
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Para la bolsa de assessor de la visita. Para un lu-
gar, que vacca en esta bolsa de assessor de la visita
por muerte del doctor Christóval Coromines, al
doctor Juan Bautista Roca.

Para otro lugar, que vacca en esta bolsa de asses-
sor de la visita por muerte del doctor Estevan Cos-
ta, al doctor Francisco Fornaguera.

Para la bolsa de procurador fiscal de la visita.

Para un lugar desta bolsa de procurador fiscal de
la visita, que //432/2v // vacca por muerte de mi-
cer Gerónymo Xamar, a micer Ignacio Meca y
Villalba.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo, es
mi voluntad que concurran y sean insaculados
respectivamente en los lugares vaccantes en dichas
bolsas en que van nombrados en la forma y mane-
ra que lo estan los demás insaculados en ellas y
como está declarado y dispuesto por el rey, mi se-
ñor, que haya gloria, en la insaculación que hizo
de estos officios y otros desta calidad en veinte y
siete de agosto de mil seyscientos sinquenta y cinco
y solo tengan drecho de estar en dichas bolsas
mientras yo no se lo prohibiere sin que por quedar
ahora insaculados en ellas puedan allegar ni pre-
tender drecho de posessión ni otro alguno para es-
tarlo, no siendo mi voluntad, reservándome,
como me reservo, la facultad de excluirlos o desin-
sacularlos con causa o sin ella como mejor me pa-
reciere por ser esto conforme a la reserva que su
magestad se hizo de lo tocante a estos officios en la
concessión de dichas constituciones y privilegios a
esse Principado y Condados. En cuya conformi-
dad libraréys este nombramiento y insaculación a
los dipputados y oydores de quentas y tendréys la
mano en la execución de lo arriba dispuesto y de lo
que el rey mi señor, que haya gloria, ordenó en la
insaculación que hizo para estos officios en veinte
y siete de agosto mil seyscientos sinquenta y cinco.
Dado en Madrid a veynte y quatro de mayo mil
seyscientos setenta y tres. Yo la reyna. Vidit Mel-
chior de Navarra, vicecancellarius; vidit don Pe-
trus Villacampa, regens; vidit Exea, regens; vidit
don Michael de Çalba; vidit Ferdinandus ab He-
redia, regens; vidit Marchio de Castelnovo, vidit
don Ludovicus Matheu, regens; don Franciscus
Isquierdo de Berbegal, secretarius. Insaculación
de los lugares vaccantes hasta treinta y uno de
marzo de este año en las bolsas de los officios de la
casa de la Dipputación y Generalidad de Catha-
lunya que aquí se expressan va con consulta regis-
trada. Per tant vos diem y manam que poseu en
exequció tot lo contengut en lo precalendat
aquí insertat real orde de sa magestat //432r // si
y conforme en ell està expressat per convenir axí
a son real servey y per ser esta sa determinada
voluntat y nostra. Dat en Barcelona als VII de
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juny MDCLXXIII. El duc de Sessa y Baena, conde,
marquès de Tabara. Vidit Franciscus de Pons,
cancellarius. In curie locumtenentis VIII, fol
LXIII. Vuestra excelencia manda a los dipputados
y oydores de quentas de la casa de la Dipputación
del General de Cathaluña que pongan en execu-
ción la orden de su magestad aquí expressada.

432 A.
/3r

Loa duch de Sessa y de Baena, compte, marquès
de Tabara, loctinent y capità general.

Noble y amats de la real magestat los dipputats
y ohidors de comptes de la casa de la Dipputa-
ció del General de Cathalunya en Barcelona re-
sidints. La reyna nostre senyora, que Déu guar-
de, és estada servida enviar-nos un real orde
firmat de sa real mà y despedit en deguda forma
de la real cancilleria del suppremo Consell de
Aragó, que és del thenor següent: «La reyna go-
vernadora. Illustre duque de Sessa y de Baena,
primo, mi lugarteniente y capitán general. Con
vuestra carta de veynte y nueve de abril se ha reci-
bido la proposición de los dipputados y oÿdores de
quentas del General de esse Principado y conda-
dos para los lugares vaccantes en las bolsas de dip-
putados y oÿdores de los tres estamentos hasta el
dia treynta y uno de março desse Principado y ha-
viendo discurrido por lo méritos de cada uno de
los que proponen y considerado lo que d·ellos se hos
offreçe y los demás que proponéys y otros de quien
tengo satisfacción para concurrir a estos officios,
usando de la facultad que el rey mi senyor, que
haya gloria, se reservó quando concedió a la Dip-
putación los privilegios de sus constituciones y en
la insaculación general que hizo en conformidad
de dicha reserva en trenta y uno de enero del año
mil seyscientos cinquenta y quatro de poder nom-
brar las personas que le pareciesse, assí de las pro-
puestas por los dipputados y oÿdores como de qua-
lesquire otras que bien visto le fuesse, he resuelto
nombrar para dichos lugares vaccantes hasta el
día referido a los que se siguen:

Dipputados ecclesiásticos. Para un lugar de dip-
putado ecclesiástico del cavildo de Urgel, que vac-
ca por muerte del doctor Christóval Corominas,
al doctor Pedro Ferrer, sacristán y canónigo de
dicha iglesia.

Dipputados militares. Para un lugar de dippu-
tado noble de la vegueria de Cervera, que vacca
por muerte de don Juan de Boxadós, a don Ale-
xos de Miravall, insiculado en oydor militar.
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432/3v Para otro lugar de dipputado militar no-
ble de la mesma vegueria de Cervera, que vacca
por muerte de don Alexos de Gilabert, a don Die-
go Vidal y Agrás, insaculado en oydor militar.
Para otro lugar de dipputado militar noble de la
vegueria de Barcelona, que vacca por muerte de
don Gabriel de Lupián, a don Joachin Grimau.
Para otro lugar de dipputado militar noble de la
vegueria de Urgel, que vacca por muerte de don
Dalmau de Yborra y Ballera, a don Luís Bru y
Canta. Para otro lugar de diputado militar de
la vegueria de Barcelona, que vacca por muerte
de mosén Benito de Olmera, a mosén Ramón Fe-
lipe de Caldes.

Para otro lugar de diputado militar de la vegue-
ria de Girona, que vacca por muerte de mosén
Ramon Spuny, a mosén Erasmo de Lana y Fonta-
net, insiculado en oydor militar. Para otro lugar
de dipputado militar de la vegueria de Villa-
franca de Penadés, que vacca por muerte de mo-
sén Gerónimo Xammar, a mosén Francisco Llu-
ria y Magarola, insiculado a oÿdor militar.

Dipputados reales. Para un lugar de dipputado
de la vegueria de Barcelona, que vacca por ser ya
cavallero miser Joseph Ferrer y Vinyals, a mosén
Gaspar Sabater, insiculado en oydor real. Para
otro lugar de dipputado real de Barcelona, que
vacca por ser cavallero miser Gerónimo Ferrer y
Vinayls, a micer Mauricio Rechs y Gallart. Oydo-
res ecclesiásticos. Para un lugar de oydor ecclesiás-
tico religioso, que vacca por muerte de fray Juan
Bautista Castellarnau, a fray don Joseph Bru y
Canta.

432 Oydores militares. Para un lugar de oydor mili-
/4r tar de la vegueria de Barcelona, que (vacca) por

muerte de mosén Juan Carreras, a mosén Geró-
nimo de Ferrer y Vinyals. Para otro lugar de oy-
dor militar de la vegueria de Girona, que vacca
por muerte de mosén Pedro de Avinyó, a mosén
Christóval Potau. Para otro lugar de oydor mili-
tar de la vegueria de Barcelona, que vacca por
muerte de mosén Ignació de Foxà, a mossèn Joseph
March y Jalpi. Para otro lugar de oydor militar
de la vegueria de Barcelona, que vacca por muer-
te de mosén Joseph de Sorribes, a mosén Feliciano
de Cordelles. Para otro lugar de oydor militar de
la vegueria de Barcelona, que vacca por muerte
de mosén Honofre de Gilabert, a mosén Felippe
Ignacio Alegre. Para otro lugar de oydor militar
de la vegueria de Momblanch, que vaca por
muerte de mosén Francisco Frigola y de Lordat, a
mosén Francisco Faneca. Para otro lugar de oy-
dor militar de la vegueria de Barcelona, que vac-
ca por monta de mosén Erasma de Lana y Fonta-
net a diputado, a mosén Antón València. Para
otro lugar de oydor militar de la vegueria de Ta-
rragona, que por monta de mosén Diego Vidal y

Agrás a dipputado vacca, a mosén Juan de Boxa-
dós. Para otro lugar de oydor militar de la vegue-
ria de Monblanch, que vacca por monta de don
Alexo de Miravall a diputado, a mosén Baptista
Garcia. Para otro lugar de oydor militar de la
vegueria de Cervera, que vacca por monta de
Francisco de Lluria y Magarola // 432/4v // a
dipputado, a mosén Juan de Lluria y Magarola.
Para otro lugar de oydor militar de la vegueria
de Urgel, que vacca por monta de mosén Luis Bru
y Cantá a diputado, a mosén Joseph Meca.

Oydores reales. Para un lugar de oydor real de
Barcelona, que vacca por muerte de mosén Mi-
guel Delmunts, al doctor micer Baptista Blan-
xart. Para otro lugar de oydor real de Lérida, que
vacca por haver mudado de estado de real a mili-
tar, mosén Antón de Vilaplana, a mosén Francis-
co Gras. Para otro lugar de oydor real de Lérida,
que vaca por muerte de mosén Lorenzo de Yerga,
a mosén Isidro Mallada. Para otro lugar de oy-
dor real de Barcelona, que vacca por monta de
mosén Gaspar Sabater a diputado, al doctor mi-
cer Pablo Pejoan.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados res-
pectivamente en los lugares vaccantes en dichas
bolsas en la forma que lo estan los demás insicula-
dos en ellas, pero que sólo tengan drecho a estarlo
mientras yo no se lo prohibiere sin que por quedar
ahora insaculados puedan allegar ni pretender
drecho de possessión ni otro alguno para estar en
dichas bolsas, no siendo mi voluntad, revervándo-
me, como me reservo, la facultad de excluirlos o
desinsacularlos con causa o sin ella como me pare-
ciere por ser conforme a la reserva que se hizo el
rey mi señor, que haya gloria, de lo tocante a estas
insaculaciones en la concessión que hizo de dichas
constituciones y privilegios al Principado y en esta
conformidad libraréys este nombramiento a los
diputados y oÿdores de quentas para que insacu-
len y pongan en las bolsas //432r // de dichos offi-
cios arriba nombrados, guardando en ellos la for-
ma acostumbrada en semejantes casos. Dado en
Madrid a XXIIII de mayo MDCLXXIII. Yo la rey-
na. Vidit Melchior de Navarra, vicecancellarius;
vidit don Petrus Villacampa, regens; vidit Exea,
regens; vidit don Michael de Çalba; vidit Fer-
nandez ab Heredia, regens; vidit Marchio de
Castellnovo; vidit don Ludovicus Matheu, regens;
don Franciscus Isquierdo de Berbegal, secreta-
rius. Insaculación para los lugares vaccantes en
las bolsas de dipputados y oydores de quentas del
General de la Dipputación de Cathalunya hasta
el día 31 de este año de 1673. Va consultado. Re-
gistradas». Per tant, vos diem y manam que po-
seu en exequció tot lo contengut en lo preca-
lendat aquí insertat real orde de sa magestat si y
conforme en ell està expressat per convenir axí a
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son real servey y per ser esta sa determinada vo-
luntat y nostra. Dat en Barcelona als VII de juny
MDCLXXIII. El duc de Sessa y Baena, conde,
marquès de Tabara.

Vidit don Franciscus de Pons, cancellarius; don
Anton de Reart. In curie locumtenentis VIII, fol
LX. Vuestra excelencia manda a los dipputados y
oydores de quentas de la casa de la Diputación del
General de Cathalunya que pongan en exequción
la orden de su magestad aquí expressada.

433 1. 
/1r

Loa duch de Sessa y Baena, compte, marquès de
Tabara, loctinent y capità general.

Nobles y amats de la real magestad los deppu-
tats y oÿdors de comptes de la casa de la Dippu-
tació del General de Cathalunya en Barcelona
residints y insaculadors que us trobau junts en
dita casa per la insaculació de pròxim fahedora.
Per quant en las insaculacions de aquest any
manades fer per sa magestad en la bolsa de oÿ-
dor militar en lo lloch vaccant de la vegueria de
Gerona per mort de mossèn Pere de Avinyó ve
insaculat en ell com a mossèn don Christòphol
Potau, essent noble, y no sie just que en manera
alguna reste frustada la voluntat y real intenció
de sa magestat, per tant vos diem y manam què
al dit don Christòfol Potau lo insaculeu com a
mossèn en lo dit lloch de oÿdor militar en què
ve nomenat per sa magestat, no obstant sie no-
ble, a que dispensam per esta vegada per ser esta
la real voluntat de sa magestat y nostra. Dat en
Barcelona als VIIII de juny MDCLXXIII. El duc de
Sessa y Baena, conde, marquès de Tabara.

Vidit don Franciscus de Pons, cancellarius. Don
Anton de Reart. Curie locumtenentis octavo, fol
LXVI. Vuestra excelencia manda a los diputados y
oydores de quentas y insaculadores de la casa de la
Diputación que pongan en execución la orden de
vuestra excelencia arriba expressada.

433 2. 
/2r

Lob duch de Sessa y Baena, compte, marquès de
Tabara, loctinent y capità general. Nobles y
amats de la real magestat los dipputats y oydors
de comptes de la casa de la Diputació del General
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de Cathalunya en Barcelona residints y insacula-
dors que us trobau junts en dita casa per la insacu-
lació de pròxim fahedora. Per quant en las insacu-
lacions de aquest any manades fer per sa magestat
en la bolsa de oÿdor militar en lo lloch vaccant de
la vegueria de Urgell per assenso de mossèn Lluís
Bru y Cantà a dipputat ve insaculat en ell com a
mossèn don Joseph Meca, essent noble y no sie
just que en manera alguna reste frustrada la real
intenció y voluntat de sa magestat, per tant, vos
diem y manam que al dit don Joseph Meca lo in-
saculeu com a mossèn en lo dit lloch de oydor mi-
litar en què ve nomenat per sa magestat no obs-
tant sie noble, a que dispensam per esta vegada
per ser esta sa real voluntat y nostra. Dat en Barce-
lona, als VIII de juny MDCLXXIII. El duque de Sessa
y Baena, conde, marqués de Tabara.

Vidit Franciscus de Pons, cancellarius; don Anto-
nius de Reart. In curie locumtenentis octavo, fol
LXVII. Vuestra excelencia manda a los diputa-
dos y oydores de quentas y insaculadores de la casa
de la Diputación que pongan en exequción la or-
den de vuestra excelencia arriba expressada.

433 3. 
/3r

Loa duch de Sessa y Baena, compte, marquès de
Tabara, loctinent y capità general. Nobles y
amats de la real magestat los dipputats y oydors
de comptes de la casa de la Diputació del Gene-
ral de Cathalunya en Barcelona residints y insa-
culadors que us trobau junts en dita casa per la
insaculació de pròxim fahedora. Per quant en
las insaculacions de aquest any manades fer per
sa magestat en la bolsa de oÿdor militar en lo
lloch vaccant de la vegueria de Urgell per mort
de mossèn Joseph de Sorribes ve insaculat en ell
com a mossèn don Feliciano de Cordelles, es-
sent noble, y no sie just que en manera alguna
reste frustrada la real intenció y voluntat de sa
magestat, per tant, vos diem y manam que al dit
don Feliciano de Cordelles insaculeu com a
mossèn en lo dit lloch de oÿdor militar en què
ve anomenat per sa magestat, no obstant sie no-
ble, a que dispensam per esta vegada per ser esta
sa real voluntat y nostra. Dat en Barcelona, als
VIII de juny MDCLXXIII. El duque de Sessa y Bae-
na, conde, marquès de Tabara. Vidit Franciscus
de Pons, cancellarius; don Antonius de Reart. In
curie locumtenentis octavo, fol LXVI. Vuestra ex-
celencia manda a los dipputados y oydores de
quentas y insaculadores de la casa de la Diputa-
ción que pongan en exequción la orden de vuestra
excelencia arriba expressada.
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433 B. 
/4r

Molta il·lustres senyors.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa a vostra senyoria fa relació
com té exacta averiguació ab los llibres de và-
lues y altres de la present casa, per rahó de
aquell censal pensió 266 sous 8, pagador a 31
de juliol, que sortejà lo quòndam Joseph Cerve-
ró, misser, en la extracció de censals per vostra
senyoria feta en lo mes de abril any proppassat
de 1672 y segons dits llibres, se troba lo se-
güent:

Primo, dit censal fou y possehiren los adminis-
tradors del Hospital General de Santa Creu de
la present ciutat, los quals segons lo llibre de và-
lues, trienni corrent 1671, fol 215, consta restar
a dèurer la quantitat de 2400 lliures, 12 sous 6,
lo qual dèbit se originà y devallà del llibre de và-
lues trienni 1638, fol 350 ab quatre diferents
partidas per lo valor de 625 fustets curts y 225
fustets larchs, los quals los foren venuts en lo
any 1638, comb més extensament consta en los
llibres de deliberacions dels triennis 1645 y
1648. Però, per quant dit censal fou ja alienat
per dits administradors en lo any 1629, com
consta en lo capbreu del mes de juliol, fol 1437,
queda líbero dit censal per rahó de dit dèbit y
per ço no·s trau res en fora.

Ítem, dit Joseph Cerveró, últim possessor de dit
censal segons dit libre de vàlues, trienni corrent
de 1671, fol 228, se troba continuat altre de las
fiansas del il·lustre senyor doctor Francesch Fe-
rrer, hoïdor ecclesiàstich que fou en lo trienni
1656, lo qual senyor Ferrer junt ab don Joan
Grimau y Vilafranca deputat militar, Miquel
Texidor, diputat real, don Francisco Gamis y
Falcó, hoïdor militar y Francesch Alaix, hoïdor
real en dit trienni, segons dit libre de vàlues, fol
328, se troba restar a dèurer la quantitat de 240
lliures, que són a cumpliment de 2300 lliures
que los sobradits foren condempnats simul et in
solidum en la visita de dit trienni feta en lo de
1659 sobre la querela número 46, dich 240
lliures. Axí que resta embarassat dit censal en di-
tas 240 lliures.

Nota que de dita partida ja se n’ha fet càrrega
en la relació del censal que sortejà lo quòndam
Ramon Spuny y de Claramunt.

Y esto és la relació que fa a vostra senyoria salvat
en tot error de compte del aposento de racional
a X de juny MDCLXIII. Erasma de Lana y Fonta-
net, racional.

436r E. 

Molta il·lustre senyor.

Ab deliberació per vostra senyoria feta als 25 del
corrent mes de maig 1673 és estat hordenat al
baix escrit raçional miràs y regonegués si las
perçonas continuadas en dita deliberació, ço es,
lo reverent prior y convent de Sant Gerònim de
Lebron, lo senyor Francesch Sans, regent del
consell supremo de Aragó, la senyora dona Ger-
vàsia Sans, viuda, muller del senyor Francesch
Sans, lo noble don Francisco Sans en Barcelona
populat, don Lluís Sans, fill y hereu de la noble
dona Lluïsa Sans, lo doctor misser Bernat Sala,
Agnès Sala y Çafont, viuda, lo doctor en arts
Francesch Sala, mossèn Joan Portas, prevera,
Elisabet Pou, viuda relicta de Joan Pou, calçater
y Sebastià Massó, pescador de Blanes, hereus de
dit Joan Portas, Elisabet Falcona, donzella,
mestre Gaspar Molera, doctor en medicina, y
Pere Juan Julià, sastre, ciutadà de Barcelona,
poçessors respective de aquells dos çensals, lo
un de pençió 600 sous y preu 600 sous y lo altre
de preu 170 lliures y pençió 170 sous que als 7
de octubre fa tots anys lo General als suçessors
de la heretat y béns del quòndam misser Bernat
Sala, si dits subjectes se trobaven debitors al Ge-
neral y del que trobarie fes relaçió en escrits. Per
lo que, obehint dit racional al horde de vostra
senyoria, diu que té mirat y regonenuts los lli-
bres de vàlues y altres recòndits en lo aposento
de dit son offiçi y segons ells consta lo següent:

Que en quant a dits reverents prior y convent
de Sant Gerònim de Lebron, dona Gervàsia
Sans, don Lluís Sans, Agnès Sala y Çafont, mos-
sèn Joan Portas, president, Elisabet Pou, Sebas-
tià Massó, Elisabet Falcona y Pere Juan Julià no
consta en ningun de dits llibres restar a dèurer
quantitat alguna a dit General.

Quant emperò als demés subjectes, ço és, lo se-
nyor Francesch Sans, lo noble don Francisco
Sans, lo doctor misser Bernat Sala, lo doctor en
arts Francesch Sala y mestre Gaspar Molera,
consta restar obligats al General per las quanti-
tats y rahons següents:

Primo, misser Francesch Sans, qui fou assessor
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del General, segons lo llibre de vàlues trienni
corrent de 1671, fol 16, consta restar ha dèurer
la quantitat de 6 lliures, lo qual dèbit devallà del
llibre de vàlues, trienni 1566, fol 308, per diffa-
rents quantitats li foren girades per la anada féu
com a embaxador en la vila de Perpinyà, de las
quals 6 lliures ja se féu càrrega en la relaçió feta
per dit racional en jornada de 19 de janer 1672
açerca de aquell çensal pensió 570 sous, paga-
dor a 7 de octubre que sortejà la nobla dona
Maria Sans en la extracció de çensals feta en lo
abril 1671.

Ítem, don Francisco Sans, segons dit llibre de
vàlues, trienni corrent fol 190, se troba conti-
nuat altre de las fiansas del doctor misser Bernat
Sala, oÿdor real que fou en lo trienni 1623, lo
qual Sala resta ha dèurer la quantitat de 2226
lliures, 8 sous per las causas y rahons en la prop-
dita relaçió expresadas, però per quant de dita
deliberació per vostra senyoria feta consta que
dit don Francisco Sans sols possehí dits censals
com ha pare y llegítim administrador de don
Lluís Sans, fill seu, apar no poden estar obligats
dits çensals per rahó de dit dèbit.

Ítem, dit doctor misser Bernat Sala, segons dit
llibre y fol resta ha dèurer dits dos mil dos-cen-
tas vint-y-sis lliuras, vuyt sous per las rahons
propditas, de las quals semblantment ja se n’ha
fet càrrega en dita relaçió del cençal pensió 570
sous que sortejà dita nobla dona Maria Sans.

436v Ítem, lo doctor en arts Francesch Sala a bé que,
segons dit llibre de vàlues, trienni corrent, fol
254, se troba continuat Francesch Sala ésser es-
tat deputat militar en lo trienni 1641, lo qual,
junt ab sos condeputats tenen càrrega de 40
lliures, las quals són de resta del que dit Fran-
cesch Sala junt ab sos condeputats foren con-
dempnats en la visita de dit trienni feta en lo de
1644, ço és, sobre las querelas de números 11 y
50: 160 lliures, 1 sou, 8 in solidum, y sobre la
querela número 37, 600 lliures, ço és, 100 lliu-
res quiscun, com consta en lo llibre de vàlues de
dit trienni 1644, fol 668, las quals 40 lliures se
restan vuy devent, consta en lo llibre de vàlues
trienni 1653, fol 323, que aquellas resta ha dèu-
rer lo doctor Joan Amigant, oÿdor militar que
fou en dit trienni a compliment de ditas 100
lliures li tocavan per sa part de aquellas 600 lliu-
res foren condempnats ab dita querela número
37, com las restants quantitats foren condemp-
nats dit Sala y sos condeputats consta ésser pa-
gadas y per consegüent no restarian obligats
dits censals per rahó de dit dèbit, ademés que en
dit llibre de vàlues, trienni 1644, fol 668, cons-
ta que a 21 de juny 1647 don Francisco Sala de
Arenys pagà 126 lliures, 10 sous, 3 dient per lo
que Francesch Sala, son pare, fou condempnat
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com a deputat militar de dit trienni 1641 y axí
se veu que dits Franceschs Salas són diffarents
subjectes y per consegüent no podrian estar em-
baraçats dits çensals encara que de dit dèbit to-
càs a pagar alguna quantitat a dit deputat Sala.

Ítem, mossèn Gaspar Molera, segons dit llibre
de vàlues, trienni corrent 1671, fol 119, se tro-
ba ésser estat oÿdor militar en lo trienni 1605,
lo qual, junt ab sos condeputats, consta restar
ha dèurer la quantitat de 9183 lliures, 9 sous, 8
foren condempnats en la visita de dit trienni feta
en lo de 1608 sobre la querela número 17 per
lo que restava ha dèurer Francesch Naves, so-
brecullidor de la part de ponent. Però per quant
de dita deliberació consta que dit Molera sols
possehí dits censals com ha administrador de la
pia causa instituhida per mossèn Francesch Vi-
vet, canonge de la Seu de Vich, no poden estar
obligats dits censals per rahó de dit dèbit.

Y axí mateix fa relació a vostra senyoria com dit
mossèn Francesch Vivet, canonge de Vich, no
consta restar a dèurer quantitat alguna al Gene-
ral.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, sel-
vat en tot error de compte del aposento del ra-
cional, als 31 de maig 1673. Erasma de Lana y
Fontanet, racional.

439 A. 
/1r

Laa Comunitat de Santa Maria del Mar.

Molt il·lustre senyor.

Erasme de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació ab lo llibres de
vàlues y altres de la present casa per rahó de
aquell censal de penció 218 sous, 9 pagador a
20 de juliol que sortejaren los reverents vicari
perpètuo y comunitat de Santa Maria del Mar
de la present ciutat, en la extracció de censals
per vostra senyoria feta en lo mes de abril prop-
passat de 1652, y segons dits llibres se troba lo
següent:

Primo, dit censal fou y possehí Francesch Benet
Codina y com en lo llibre de vàlues trienni co-
rrent de 1671, fol 180, consta que Francesch
Codina, receptor del General de Barcelona, lo
qual se dóna per constant ésser un mateix sub-
gecte, resta ha dèurer la quantitat de 1 lliura, 9
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sous, 7 per resta del que havia collectat per
compte de dita receptoria, lo qual dèbit se ori-
ginà en lo llibre de vàlues trienni 1623, dich 1
lliura, 9 sous 7.

Dit Codina segons lo llibre de conserts, fol 63,
consta que als 16 de maig 1620 ab acte a la scri-
vania major in solitum donà y assignà y consignà
al General 1080 lliures li devia mossèn Miquel
Oliver, donzell, consta ab acte rebut en poder
de Joan Sever Pedralbes, notari de Barcelona, a
11 de febrer 1613, les quals havia dit Oliver de
pagar dins vint-y-un any. Y dit Codina les paga-
ve per compta de la Bolla de Tarragona, trienni
1578, de les quals sols se n’ha pagat 450 lliures,
consta en los llibres de vàlues triennis 1623, fol
53 y 1626, fol 54 axí que se resta ha dèurer la
quantitat de sis-centas y trenta lliures, dich 630
lliures.

Se adverteix que en lo llibre de vàlues, trienni
1632, fol 380, en lo arrendament de la Bolla de
Manresa y Cardona de dit trienni 1632 se troba
entre altres de las fiansas de dit arrendament
continuat mossèn Joan Francesch Codina, ciu-
tadà honrrat de Barcelona, lo qual se obligà en
dit arrendament per 600 liures quiscun any, del
qual arrendament se resta ha dèurer 2492 lliu-
res, 3 sous, 2, però encara que constàs ésser dits
Codinas un mateix subgecte restaria líbero dit
censal per las rahons se diran en la nota següent,
com també per haver-lo adquirit la reverent co-
munitat en lo any 1587, com consta en lo cap-
breu de juliol, fol 464.

Se fa nota que en lo capbreu de dit mes de ju-
liol, fol 464, diu que en lo any 1579 dit Fran-
cesch Benet Codina donà dit censal en capítols
matrimonials a Marina Vilar, sa filla, muller de
Pere Vilar menor, si bé diu que dits capítols sols
se havia fet ocular ostentasió així que sempre
que dita reverent comunitat entregàs dits capí-
tols apar quedaria dit censal per rahó de dits dos
dèbits líbero.

Ítem, dit censal fou y posehí Joan Benet Codi-
na, lo qual segons dit llibre de vàlues, trienni
corrent de 1671, fol 47, se troba continuat altre
de las fiansas de Ferrando Oliver, arrendador de
la Bolla de Tarragona, trienni 1578, per preu de
13 mil 134 lliures per any, lo qual Codina se
obligà en dit arrendament per 400 lliures per
quiscun any, consta en lo llibre de vàlues de dit
trienni 1578, fol 212 y per quant entre totes les
fianses se havian obligat en 366 lliures més per
quiscun any del que montave dit arrendament,
que defalcades rata per quantitat, segons lo que
quiscuna de ditas fiansas se havia obligat, sols
vingué dit Codina ha estar obligat // 439/1v //
per 389 lliures, 3 sous, 1 per quiscun any, que

los tres anys junts són 1167 lliures, 9 sous 3, de
las quals se li fan bonas 671 lliures, 18 sous, 11,
ço és 251 lliures, 18 sous, 11 li tocan y gaudeix
de aquelles 8503 lliures, 4 sous, 1 que ab difa-
rents llibres de vàlues y en diffarents jornadas
consta haver pagat dit Ferrando Oliver, princi-
pal de dit arrendament, y las restants 420 lliures
que se troba haver pagat per compta de dita
fiansa feta per dit Codina, com consta en los lli-
bres de vàlues, ço és, 70 lliures, vàlues trienni
1605, fol 53, 50 lliures, vàlues 1608, fol 59 y 
les restants 300 lliures ab dues partides, vàlues
1626, fol 54, així que resta ha dèurer dit Joan
Benet Codina a compliment de les sobredites
1167 lliures, 9 sous, 3 per dita fiansa la quanti-
tat de quatra-centas noranta-sinch lliures, deu
sous, dich 495 lliures, 10 sous, 4.

Dit Joan Benet Codina, segons dit llibre de và-
lues, trienni corrent de 1671, fol 46, se troba
continuat altre de las fermanças de Miquel Joan
de Junyent, arrendador de la Bolla de Gerona,
trienni 1578, per preu de 21 mil 301 liures per
any, lo qual Codina se obligà en dit arrenda-
ment per 300 lliures quiscun any, com consta en
lo llibre de vàlues de dit trienni 1578, fol 209 y
per quant entre totes les fianses se havian obligat
en 2899 lliures més per quiscun any del que
muntava dit arrendament, que defalcades rata
per quantitat segons lo que quiscuna de dites
fiansas se havian obligat, sols vingué dit Codi-
na ha estar obligat per 264 lliures, 1 sous, 1 per
quiscun any, que los tres anys són 792 lliures, 3
sous, 9 de les quals se li fan bones 403 lliures, 7 li
tocan y gaudeix de aquelles 32 mil 536 lliures,
16 sous que ab diffarents llibres de vàlues y en
diffarents jornades consta haver pagat dit de Ju-
nyent, principal, y Lluís Salgueda, partísip de dit
arrendament, així que resta ha dèurer dit Joan
Benet Codina la quantitat de tres-çentes vuytan-
ta-vuyt lliures, setse sous y nou per rahó de dita
fiansa, dich 388 lliures, 16 sous 9.

Ítem, nota que en dit capbreu y fol 464 se diu
que als 6 de juliol 1580, que fou lo dia se féu la
ocular ostentació de dits capítols matrimonials
entre dits Pere Vilar y Marina Vilar y Codina,
fou present Jaume Nabot, procuredor de dita

Joan Benet Codina.

Axí que en tot cas restaria enbarassat dit censal
per les sobredites quatre partides, que juntes
prenen suma de 1515 lliures, 16 sous, 8.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria salvat
en tot error de compte del aposiento del racio-
nal, als 12 de juny 1673. Erasma de Lana y Fon-
tanet, racional.
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439 B. 
/2r

Molta il·lustre senyor.

Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa, a vostra senyoria fa relació com
té feta exacta evariguació ab los llibres de vàlues
y altres de la present casa per rahó de aquell cen-
sal de pensió 100 sous pagador al primer de ja-
ner, que sortejaren los administradors de la ca-
pella del palau de la comptessa en la extracció
dels censals per los predecessessors de vostra se-
nyoria feta en lo abril de 1671, y segons dits lli-
bres se troba lo següent:

Primo, dit censal fou y possehí don Jaume de
Cardona, lo qual segons lo llibre de vàlues
trienni 1614, fol 187, se troba continuat altre de
les fiansas de Joan Vidal, menor, quòndam, cu-
llidor de la Bolla de Barcelona, en la caució que
dit Vidal prestada als 4 de novembre 1549, lo
qual don Jaume se obligà per 500 lliures y en al-
tra caució prestada per dit Vidal a 25 de desem-
bre 1567 dit don Jaume se obligà per 200 lliu-
res sens perjudici de la primera obligació, com
consta en lo llibre de vàlues trienni 1623, fol
950, ab que vingué ha estar obligat dit don Jau-
me 700 lliures, de les quals no consta ab ningun
llibre de vàlues que dit don Jaume ni altre per
ell hagen pagat quantitat alguna o compte de
dites 700 lliures, lo qual Joan Vidal, segons lo
llibre de vàlues, trienni corrent de 1671, fol 121
consta restar ha dèurer la quantitat de 4402
lliures, 12 sous, així que resta ha dèurer dit don
Jaume la sobredita quantitat de set-centas lliu-
res, dich 700 lliures.

Dit don Jaume de Cardona, segons dit llibre de
vàlues, trienni corrent de 1671, fol 46, se troba
continuat altre de les fiançes de Miquel Joan de
Junyent, arrendador de la Bolla de Gerona,
trienni 1578, per preu de 21 mil 301 lliures per
any, lo qual don Jaume se obligà en dit arrenda-
ment per 500 lliures quiscun any, com consta
en lo llibre de vàlues de dit trienni 1578, fol
209. Y per quant entre totes les fiançes se ha-
vian obligat en 2899 lliures més per quiscun any
del que montave dit arrendament, que defalca-
des rata per quantitat segons lo que quiscuna de
dites fiansas se havian obligat, sols vingué dit
don Jaume ha estar obligat per 440 lliures, 2
sous, 2 per quiscun anys, que los tres anys junts
són 1320 lliures, 6 sous, 6, de les quals se li fan
bones 672 lliures, 6 sous li tocan y gaudeix de
aquelles 32 mil 536 lliures, 16 sous, 7 que ab
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diffarents llibres de vàlues y en diffarents jorna-
das consta haver pagat dit de Junyent, principal
de dit arrendament, y Lluís Salgueda, partísip.
Axí que resta ha dèurer dit don Jaume la quanti-
tat de 648 lliures, 1 sou, 6 a compliment de las
sobredites 1320 lliures, 6 sous, 6 per rahó de
dita fiansa, de les quals no consta [...] ningun
llibre de vàlues haver pagat quantitat alguna,
dich 648 lliures, 1 sou 6.

439 Dit don Jaume de Cardona, segons lo llibre de
/2v conserts, fol 19, se troba continuat altre de las

fiansas de Onofre Lluýs Salgueda en lo consert
o debitori per ell firmat al primer de desembre
1587 de quantitat de 5171 lliures, 10 sous, 8 per
rahó del arrendament de dita Bolla de Gerona,
trienni 1578, lo qual don Jaume se obligà per
413 lliures, 8 sous, les quals 5171 lliures, 10
sous 8 no sols no són pagades però encara se-
gons los libres de vàlues y foleos baix espesifi-
cats consta haver pagat lo General majors
quantitats que no les cobrades dels béns de dit
Salgueda de dit die fou firmat dit debitori ensà.
Per quant sols consta haver cobrat dit General
en diffarents jornadas la quantitat de 1208 lliu-
res, 10 sous com consta, ço és, en lo llibre de
vàlues trienni 1593, fol 110, ab tres partides
803 lliures, 16 sous, vàlues trienni 1599, fol 83,
ab dos partides 5 lliures, 17 sous, vàlues trienni
1602, fol 73, 93 lliures y en dit llibre, fol 565,
ab quatra partides 130 lliures, 17 sous y les res-
tants 175 lliures en lo llibre de vàlues trienni
1608, fol 639, y així mateix consta haver pagat
lo General a differents personas per compte de
dit Salgueda la quantitat de 3169 lliures, 14
sous 4, ço és, 222 lliures, 9 sous, 4 a Mariange-
la Dusay per lo lluhisme de la casa venuda de
dit Salgueda, 139 lliures, 1 sou, 5 a mossèn
Francesch Goday, paborde de la Seu per lluhys-
me de dita casa, consta en lo llibre de vàlues
trienni 1587, fol 411, 75 lliures a Lluýs Rufet,
scrivà major, y altres officials del General per sa-
laris de la venda de dita casa, vàlues trienni
1590, fol 437; 2471 lliures, 6 sous, 8 a don
Anton Despalau per quitació de un censal rebia
sobre los béns de dit Salgueda, vàlues trienni
1596, fol 464, 97 lliures, 3 sous a dit don An-
ton per ser estat agraduat en los béns de dit Sal-
gueda, vàlues trienni 1605, fol 555; 86 lliures,
16 sous 11 a Isabel Margarida Rasira per pen-
cions de censals rebia sobre dits béns, vàlues
trienni 1608, fol 639. Y les restants 77 lliures,
17 sous a Francesch de Tamarit per penció y
preu de un cens sobre dites cases, vàlues trienni
1635, fol 665 ab que consta haver pagat lo dit
General més que no lo cobrat la quantitat de
1961 lliures, 14 sous, 4 així que resta ha dèurer
dit don Jaume les dites 413 lliures per rahó de
dita fiansa, dich 413 lliures.
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Dit don Jaume, segons dit llibre de vàlues,
trienni 1671, fol 47, se troba continuat altre de
las fiansas de mossèn Ferrando Oliver, arrenda-
dor de la Bolla de Tarragona, trienni 1578 per
preu de 13 mil 134 lliures per any, lo qual don
Jaume se obligà en dit arrendament per 400
lliures quiscun any, com consta en lo llibre de
vàlues de dit trienni 1578, fol 212. Y per quant
entre totes les fiançes se havian obligat en 366
lliures més per quiscun any del que montave dit
arrendament, que defalcades rata per quantitat
segons lo que quiscun de dites fiances se havien
obligat sols vingué dit don Jaume ha estar obli-
gat per 389 lliures, 3 sous, 1 //439/2r // quiscun
any, que los tres anys junts són 1167 lliures, 9
sous 3 de les quals se li fan bones 251 lliures, 18
sous 11 li tocan y gaudeix de aquelles 8503 lliu-
res, 4 sous 1 que ab diffarents llibres de vàlues y
en diffarents jornadas consta haver pagat dit Fe-
rrando Oliver, principal de dit arrendament, axí
que resta ha dèurer dit don Jaume de Cardona a
compliment de les sobredites 1167 lliures, 9
sous 3 per dita fiansa la quantitat de nou-centas
quinse lliures, deu sous y quatra, dich 915 lliu-
res, 10 sous, 4.

Dit don Jaume, segons dit llibre de vàlues trien-
ni corrent de 1671, fol 41, se troba continuat
altra de las fiansas, in solidum obligats en la se-
gona obligació, de mossèn Francesch de Alen-
torn, donzell, senyor de la Cardossa, deputat
militar del trienni 1569, lo qual de Alentorn, se-
gons dit llibre y foleo consta restar ha dèurer la
quantitat de 988 lliures, 13 sous per tantes que
en virtut de sentènsia per los senyors deputats
del trienni 1572 fou condempnat ha restituhir
per lo valor del salari de sis tersas com consta en
lo llibre de vàlues, trienni 1575, fol 334, dich
988 lliures, 13 sous.

Dit don Jaume, segons dit llibre de vàlues cor-
rent, fol 41, se troba continuat altre de las fian-
sas, també in solidum obligats en la segona obli-
gació, de Joan Perpinyà, doctor en drets,
deputat real que fou en dit trienni 1569, lo qual
Perpinyà, segons dit llibre de vàlues, corrent y
foleo consta restar ha dèurer la quantitat de 411
lliures, 15 sous, 9 a compliment de 821 lliures,
15 sous, 9 per tantes que en virtut de sentència
feta per dits senyors deputats del trienni 1572
fou condempnat haver de restituhir per rahó de
sos salaris, com consta en lo sobredit llibre de
vàlues, trienni 1575, fol 335, dich 411 lliures,
15 sous, 9.

Dit don Jaume segons dit llibre de vàlues, trien-
ni corrent de 1671, fol 41, se troba continuat al-
tre de las fiansas, in solidum obligats en la sego-
na caució, ab Galseran de Gravalosa, senyor de
Castellar y de Puig de Òdena, oÿdor militar que

fou en dit trienni 1569, lo qual de Gravalosa,
segons dit llibre de vàlues y foleo consta restar
ha dèurer la quantitat de 2218 lliures, 14 sous
per tantes que en virtut de sentència de dits se-
nyors deputats del trienni 1572 fou condemp-
nat haver de restituhir per rahó de sos salaris,
com consta en lo sobredit llibre de vàlues, trien-
ni 1573, fol 336, dich 2218 lliures, 14 sous.

Los sobredits mossèn Francesch de Alentorn,
deputat militar, y mossèn Galseran de Gravalo-
sa, oÿdor militar, en las sobreditas sentèncias fo-
ren condempnats en pagar quiscun de ells in so-
lidum tot ço y quant restave ha dèurer Joan
Sanxo, menor, cullidor de la taula de plom y sa-
gell de sera de la bolla de la present ciutat de
Barcelona, feta primer deguda discució dels
béns y drets del dit Joan Sanxo, si feta no era es-
tada, salvant los dret en la real execució contra
ells fahedora cerca lo benefici de divisió si algú
los ne //439/2v // competia contra los altres per
semblant causa en dita sentència també in soli-
dum condempnats, com llargament consta en
lo dit llibre de vàlues, trienni 1575 en dits fole-
os 334 y 336, lo qual Joan Sanxo, segons lo lli-
bre de vàlues, trienni 1572, fol 347, consta que
lo dia de dita sentència e o decret de execució
de aquella, lo qual fou a 14 de mars 12575, se-
gons dit llibre de vàlues, trieni 1575, foleos 334
y 336, restava ha dèurer la quantitat de 8960
lliures, 1 sou, 4, de les quals, segons lo libre de
vàlues trienni corrent 1671, fol 35 consta restar-
se ha dèurer la quantitat de 3995 lliures, 11 sous
3, per les quals resta també obligat dit don Jau-
me de Cardona, dich 3995 lliures, 11 sous, 3.

Dit don Jaume, segons dit llibre de vàlues,
trienni corrent de 1671, fol 114, se troba conti-
nuat altre de les fiansas del il·lustre don Bernat
de Cardona, deputat ecclesiàstich que fou en lo
trienni 1602, lo qual don Bernat, segons dit lli-
bre y foleo, consta restar ha dèurer junt ab sos
condeputats la quantitat de dos mil set-centes
noranta-set lliures y deu sous, dich 2797 lliures,
10 sous que, ab major quantitat, foren con-
dempnats en la visita de dit trienni 1602 feta en
lo de 1605, consta en lo llibre de vàlues de dit
trienni 1605, fol 601, de les quals 2797 lliures,
10 sous assí se fa càrrega a dit don Jaume de dos
mil sis-centas vuytanta-vuyt lliures per tantes,
ço és, 2628 lliures que dit don Bernat, junt ab
sos condeputats, foren condempnats en dita vi-
sita pagar al General en subsidi de don Ugo de
Temarit, deputat militar que fou en dit trienni,
per dos parts del salari de deputat de dit don
Ugo que se havian de reternir, havent consentit
que·l rebés en tot, entenent y declarant que pri-
mer fos feta execució en los béns de dit don
Ugo per tota la dita quantitat y les restants 60
lliures que axí mateix foren dit don Bernat y sos
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condeputats condempnats per tantes ne paga-
ren al dit don Ugo per lo lloguer de la casa
prengué havent dexat lo palau del rey per aco-
modar a don Diego Clavero per fer la visita real
ab que també fos feta execució en los béns de
dit don Ugo, com de las restants quantitats fo-
ren condempnats dits deputats a aquelles sien
part pagades en tot y part pagada per dit don
Bernat de Cardona per la part li tocava, segons
lo tenor de ditas sentèncias consta en lo llibre de
vàlues trienni 1605, fol 601 y 1608, fol 256,
dich 2688 lliures.

Dit censal fou y possehí don Lluís de Cardona,
lo qual, segons lo llibre de vàlues, trienni 1611,
fol 187, se troba continuat altre de les fiansas
del atràs dit Joan Vidal, menor, quòndam, culli-
dor de la Bolla de Barcelona en la caució per dit
Vida, //439/4r //prestada a 4 de noembre 1549,
lo qual don Lluýs se obligà per 500 lliures y en
altre caució per dit Vidal prestada als 6 de janer
1668 dit don Lluýs se obligà per 200 lliures
sens perjudici de la primera obligació, com
consta en lo llibre de vàlues, trienni 1623, fol
950, ab que vingué ha estar obligat dit don
Lluýs en set-centas lliures, dich 700 lliures, de
les quals no consta en ningun llibre de vàlues
haver pagat quantitat alguna a compte de dites
700 lliures dit don Lluýs ni altre per ell, lo qual
Joan Vidal, segons lo llibre de vàlues, trienni cor-
rent de 1671, fol 121 consta restar ha dèurer la
quantitat de quatra mil quatre-centas dues lliu-
res y dotsa sous, dich 4402 lliures, 12 sous, així
que resta ha dèurer dit don Lluýs la sobredita
quantitat de set-centas lliures, dich 700 lliures.

Nota que de les sobredites deu partides ja se·n
ha fet càrrega en la relació del censal que sorte-
jaren los administradors de la causa pia fundada
per lo quòndam misser Garau Vilana, canonge
de la Seu de Barcelona, y així mateix de la pe-
núltima partida de quantitat de dos mil sis-cen-
tas vuytanta-vuyt lliures, dich 2688 liures se
n’ha fet també càrrega en las relacions dels cen-
sals que sortejaren la noble dona Madrona Ta-
varner, lo quòndam Policàrpio Albanell, los ad-
ministradors de la causa pia de Garau Vilana,
Honofre Llobet y Vilaseca com a segrestador
dels béns que foren de la quòndam Magdalena
Pla y Càrcer y Paula Cabanyes com a adminis-
tradora de la causa pia fundada per Francesch
Joan Costafreda y axí mateix lo interés de aque-
lla té respecte als vuyt censals que en lo mes de
abril 1671 sortejà Joseph de Navel y de Eril.

Ítem, dit censal fou y possehí Miquel Salgueda,
lo qual segons dit llibre de vàlues, trienni cor-
rent de 1671, fol 46, se troba continuat altre de
les fiansas de Miquel Joan de Junyent, arrenda-
dor de la Bolla de Gerona, trienni 1578 per
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preu de vint-y-un mil tres-centas una lliura,
dich 21 mil 301 lliura per any, lo qual Miquel
Salgueda se obligà en dit arrendament per 1000
lliures quiscun any, com consta en lo llibre de
vàlues de dit trienni 1578, fol 209, y per quant
entre totes les fiansas se havian obligat en 2899
lliures més per quiscun any del que montave dit
arrendament, que defalcades rata per quantitat,
segons lo que quiscuna //439/4v // de dites fian-
ces se havian obligat, sols vingué dit Salgueda
ha estar obligat per vuyt-centas vuytanta lliures,
quatre sous y dos, dich 880 lliures, 4 sous, 2 per
quiscun any, que los tres anys junts són dos mil
sis-centas coranta lliures, dotsa sous y sis, de les
quals se li·n fan bones 1344 lliures, 9 sous, 11 li
tocan y gaudeix de aquelles trenta dos mil
sinch-centas trenta-sis lliures, setsa sous y set,
dich 32 mil 536 lliures, 16 sous que ab diffa-
rents llibres de vàlues y en diffarents jornadas
consta haver pagat dit Miquel Joan de Junyent,
principal, y Lluýs Salgueda, partícip de dit ar-
rendament, així que resta ha dèurer la quantitat
de mil dos-centas noranta-sis lliures dos sous y
set, dich 1296 lliures, 2 sous 7 a compliment de
dites 2640 lliures, 12 sous 6 està obligat per
rahó de dita fiansa, de les quals no consta en
ningun llibre de vàlues haver pagat quantitat al-
guna, dich 1296 lliures, 2 sous, 7.

Axí que resta embarasat lo dit censal ab les dites
onse partides tretas en fora que totes juntes pre-
nen suma de catorse mil nou-centas setanta
sinch lliures, setsa sous, dich 14 975 lliures, 16
sous, 5.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria salvat
tot error de compte. Aposento del racional, a
15 de juny 1673. Erasma de Lana y Fontanet.

439 C. 
/5r

Molta il·lustre senyor.

Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de
la present casa a vostra senyoria fa relació com té
feta exacta averiguació ab los llibres de vàlues y
altres de la present casa per rahó de aquells vuyt
censals, ço és, un penció 128 sous, 10 pagador a
30 de janer, altre penció 68 sous 2 1/2 pagador
a 6 de febrer, altra penció 5 sous 4 1/2 pagador
a 20 de maig, altre penció 258 sous 4 pagador a
23 de juliol, altre penció 160 sous pagador a 27
de dit, altre penció 200 sous, pagador a 20 de
setembre, altre de penció 800 sous pagador a
23 de dit y lo altre penció 80 sous pagador a 9
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octubre, que sortejà Joseph de Navell y Eril en
la extracció de censals per los molt il·lustres de-
putats predescessors de vostra senyoria feta en
lo abril de 1671 y segons dits llibres se troba lo
següent:

Primo, tres censals, ço és, lo un penció 128 sous
10 pagador a 30 de janer y lo altre de penció
160 sous, pagador a 27 de juliol y lo altre pen-
ció 258 sous 4 pagador a 23 de dit foren y pos-
sehí mossèn Lluís Honofre de Boxadós y a bé
que en lo llibre de vàlues trienni corrent de
1671, fol 190, se troba continuat altra de las
fiansas de don Pedro de Magarola junt ab sos
condeputats restan ha dèurer diffarents quanti-
tats, y axí mateix en dit llibre de vàlues, fol 228,
dit Lluís de Boxadós se troba també continuat
altre de las fiansas de Pere Prats, deputat real en
lo trienni 1635, lo qual, junt ab sos condeputats
restan ha dèurer la quantitat de 243 lliures, 5
sous 2, axí mateix, segons dit llibre de vàlues,
fol 114, dit Lluýs de Boxadós se troba conti-
nuat altra de las fiansas de don Ugo de Tamarit,
deputat militar que fonch en lo trienni 1602, lo
qual de Tamarit, junt ab sos condeputats restan
ha dèurer diffarents quantitats, y encara que per
algun temps constàs ésser dit Lluýs de Boxadors
y dit Lluís Honofre de Baxadós un mateix sub-
gecte, com dit Lluís Honofre de Boxadós no
fou més que usufructuari de dits tres censals
com consta ab los capbreus de dits mesos, ço és,
de janer fol 10 y de juliol fols 114 y 735 restan
líberos dits censals per rahó de qualsevol dèbit
constàs estar obligat dit Lluís de Boxadós y per
ço no·s trau res en fora.

Ítem, lo censal de penció 68 sous 2 1/2 pagadós
a 6 de febrer fou y possehí don Pedro de Cardo-
na, lo qual segons dit llibre de vàlues, trienni co-
rrent, fol 48, se troba continuat altra de las fian-
sas de Miquel Gomar, arrendador de la Bolla de
Perpinyà, trienni 1578, lo qual de Cardona se
obligà per 300 lliures lo any, del qual arrenda-
ment segons dit llibre y foleo consta restar-se ha
dèurer la quantitat de 19609 lliures, 17 sous, 8.
Però per quant dit don Pedro de Cardona no
possehí dit censal ab altre títol més que com a
pare y legítim administrador de la persona y
béns de don Acart Desplà, son fill, com consta
en lo capbreu // 439/5v // de dit més de febrer,
fol 22, queda líbero dit censal per qualsevol
quantitat restàs ha dèurer dit don Pedro per
rahó de dita fiansa y axí no·s trau res en fora.

Dit censal fou y possehí Joan Ros y a bé que se-
gons dit llibre de vàlues, trienni corrent, fol 144,
se troba entre altres de les fermançes de Gerò-
nim Bosch, oÿdor real que fonch en lo trienni
1602, continuat Joan Ros, lo qual Bosch, junt
ab sos condeputats, restan ha dèurer diffarents

quantitats com de sobre està dit consta dits Jo-
ans Rossos ésser diffarents subjectes, pus Joan
Ros, possessor de dit censal ja era mort en lo
any 1491 per quant en dit any fou adjudicada y
béns seus a favor de Isabel Llobet, sa germana,
com consta en lo dit capbreu del mes de febrer,
fol 16, y per ço no·s trau res en fora.

Ítem, lo dit censal pensió 258 sous, 4 pagador a
23 de juliol fou y possehí Lluís Setantí, ciutadà
de Barcelona, y a bé que en dit llibre de vàlues,
trienni corrent de 1671, se trobe continuat en-
tre altres de las fiansas donades per mossèn An-
toni Calders, donsell, arrendador de la Bolla de
Perpinyà, trienni 1569, mossèn Lluýs Setantí
ciutedà de Barcelona, lo qual se obligà en dit
arrendament en 400 lliures per any, del qual
arrendament, segons dit llibre y fol consta res-
tar-se ha dèurer la quantitat de 169 lliures, ab
tot queda líbero dit censal per rahó de qualsevol
quantitat pugués restar ha dèurer Lluýs Setantí
fiansa de dit arrendament per constar no ésser
dits Lluysos Setantí un mateix subgecte, per
quant en lo any 1491 Carlos Antoni Setantí, net
de dit Lluýs Setantí, pocessor de dit censal, féu
donació de dit censal a Catherina Destorrent, sa
germana, en capítols matrimonials, com apar en
lo capbreu vell de dit mes de juliol, fol 472, axí
que en lo any se féu dita obligació per dit Lluýs
Setantí en cas fossen estats un mateix subgecte
aquell ja no possehia dit censal y per ço no·s
trau res en fora.

Ítem, lo censal 5 sous 4 1/2 pagador a 20 de
maig fou y possehí mossèn Garau Sajol, donsell,
lo qual segons lo llibre de vàlues, trienni corrent
de 1671, fol 58, se troba continuat altre de las
fiansas de Joan Gualbes, donsell, sobrecullidor
del General de la part de ponent, qui, segons dit
llibre de vàlues en foleos 58, 71, 179 y 132 res-
ta ha dèurer la quantitat de 8359 lliures, 15
sous 4, lo qual Garau Sayol en la caució per dit
Joan de Gualbes prestada als 19 de febrer 1578
se obligà per 300 lliures, consta en lo llibre de
vàlues, trienni 1614, fol 70, de les quals no
consta haver pagat dit Sayol // 439/6r // quanti-
tat alguna, axí que resta ha dèurer dites tres-
çentas lliures per rahó de dita fiansa, dich 300
lliures.

Ítem, dits vuyts censals foren y possehí Julià de
Navel, lo qual segons dit llibre de vàlues, trienni
corrent de 1671, foleo 114, se troba continuat
altra de las fiansas de don Bernat de Cardona y
de mossèn Paulo Pla, deputat y oÿdor ecclesiàs-
tich respective que foren en lo trienni 1602, los
quals de Cardona y Paulo Pla, junt ab sos conde-
putats consta restar ha dèurer la quantitat de
2797 lliures, 10 sous que, ab major quantitat,
foren condempnats en la visita de dit trienni de
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1602 feta en lo de 1605, fol 601, de les quals
2797 lliures, 10 sous assí se fa càrrega ha dits de
Cardona y Paulo Pla de 2688 lliures per tantes,
ço és, 2628 lliures que dits de Cardona y Pla,
junt ab sos condeputats foren condempnats en
dita visita en pagar al dit General en subsidi de
don Ugo de Tamarit, deputat militar que fou en
dit trienni, per dos parts del salari de deputat de
dit don Ugo, que se havian de retenir, havent
consentit que·l rebés en tot, entenent y decla-
rant que per fos feta execució en los béns de dit
don Ugo per tota la quantitat y les restants 60
lliures que axí mateix foren dits de Cardona y
Pablo Pla y sos condeputats per tantes ne paga-
ren a dit don Ugo per lo lloguer de la casa pren-
gué havent deixat lo palau del rey per acomodar
don Diego Clavero per fer la visita real a bé que
també fos feta execució en los béns de dit don
Ugo, com de les restants quantitats foren con-
dempnats dits deputats aquelles sien part paga-
des en tot y part pagada per dits de Cardona y
Paulo Pla per la part los tocave segons lo thenor
de dites sentències consta en dit llibre de vàlues
de dit trienni 1605, fol 61, dich 2688 lliures.

Nota que de la propdita partida ja se n’ha fet
càrrega en las relacions dels censals que sorteja-
ren la noble don Madrona Tavarner, lo quòn-
dam Policàrpio Albanell, los administradors de
la causa pia fundada per lo quòndam misser Ga-
rau Vilana, los administradors de la // 439/6v //
causa pia fundada per Francesch Joan Costafre-
da y Honofre Llobet y Vilaseca com ha segres-
tador dels béns que foren de la quòndam Mag-
dalena Pla y Càrser.

Ítem, dit Joseph de Navel, possessor de dits cen-
sals segons lo llibre de vàlues, trienni corrent de
1671, fol 306, se troba continuat altra de les fian-
sas de Pere de Padellas, deputat militar que fou en
lo trienni 1653, lo qual de Padellas resta ha dèurer
71 lliures, 10 sous, 4, ço és, en fol 307, 52 lliures,
2 sous a compliment de 104 lliures, 4 sous que dit
de Padelles, junt ab lo doctor Francesch Pijoan,
misser Agustí Pinyana, deputats ecclesiàstich y
real y Joan Gabriel, oÿdor real de dit trienni, foren
condempnats junt ab major quantitat en la visita
de dit trienni 1653 feta en lo de 1656, sobrea la
querela consta en lo llibre de vàlues, trienni 1656,
fol 646 y en fol 317, 16 lliures, 8 sous, 4 a compli-
ment de 51 lliures, 8 sous, 4 que dit Pere de Pade-
llas a solas fou condempnat per sa part en dita visi-
ta sobre la quarela número 7, consta en dit llibre
de vàlues, trienni 1656, fol 656, y les restants tres
lliures que dit de Padellas semblantment fou con-
dempnat per sa part en dita visita sobre la quarela
número 25, com apar en dit llibre de vàlues, trien-
ni 1656, fol 657, dich, 71 lliures 10 sous.
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Dit Joseph de Navel, segons dit llibre de vàlues,
trienni corrent de 1631, fol 328, se troba conti-
nuat altra de las fiansas de don Joan Grimau,
deputat militar que fou en lo trienni 1656, lo
qual Grimau, junt ab Miquel Texidor, deputat
real, lo doctor Francesch Ferrer, don Francisco
Gamis y Falcó y Francesch Alaix, oÿdors de dit
trienni, restan ha dèurer la quantitat de 240
lliures a compliment de 2300 lliures que los so-
bredits foren condempnats en la visita de dit
trienni feta en lo de 1659 simul et in solidum so-
bre la querela número 46, dich 240 lliures.

Nota que de la última partida de quantitat de
240 lliures ja se·n ha feta càrrega en las relacions
dels censals que sortejaren lo quòndam Ramon
de Spuny y Claramunt y lo quòndam Joseph
Çerveró, mercader.

Dit Joseph de Navel, segons dit llibre de vàlues
trienni, //439r //corrent de 1671, fol 345, se tro-
ba continuat altra de les fiansas in solidum obli-
gades de Bonaventura Capdevila, negociant de
Barcelona, arrendador de la Bolla de Tremp y Pa-
llàs, trienni proppassat de 1668, del qual arren-
dament restar-se ha dèurer la quantitat tres-cen-
tas sis lliures y sinch sous, dich 306 lliures, 5 sous.

Axí que restan obligats dits censals per les
quantitats de les sinch partides tretes en fora,
que totes juntes prenen suma de 3605 lliures,
15 sous, 4.

Se adverteix a vostra senyoria que los preus dels
dos çensals, lo un penció 200 sous, pagador a
20 de setembre y lo altre de penció 800 sous,
pagador a 23 de dit que junts prenen suma de
1000 lliures ja foren soltats a dit Joseph de Na-
vel als 15 de juliol 1671 en virtut de deliberació
per los molt il·lustres senyors deputats pre-
deçecssors de vostra senyoria feta als 13 de dit
mes y any y dit dia dit Joseph de Navel prestà
caució per la quantitat de dites 1000 lliures y
donà per fermançes a la noble dona Dionissa de
Navel y Francesch Bonaventura de Gualbes.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
error de compte del aposiento del racional als 19
de juny 1673. Erasma de Lana y Fontanet, racio-
nal.

439 D. 
/7r

Molta il·lustre senyor.
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Erasma de Lana y Fontanet, donzell, raçional de
la present casa a vostra senyoria representa com,
estant continuant la evariguació dels debitors del
General que han possehit los censals extrets, ha
trobat haver comès error en lo compte del que ha
pagat Miquel Joan de Junyent, arrendador de la
Bolla de Gerona trienni 1578, del qual arrenda-
ment se n’ha fet mençió en quatre ralaçions, en-
tre altres, fetes a vostra senyoria per dit racional,
ço és, una a 3 de novembre 1671 per aquells vint-
y-quatre censals que sortejà lo noble don Joseph
Galceran de Pinós, altre a 5 de dit mes y any per
aquell censal pensió 233 sous, 4 pagador a 2 de
octubre que sortejà lo doctor misser Gismundo
Boffil, altre a 8 de novembre 1672 per aquells set
censals que sortejà la nobla dona Anna Gamis y la
altre a 11 de abril 1673 per aquell censal, pensió
300 sous, pagador al primer de janer, que sorte-
jaren los administradors de la causa pia fundada
per lo quòndam misser Garau Vilana, canonge
de la Seu de Barcelona, en las quals relacions sols
se deya haver pagat dit Miquel Joan de Junyent,
principal de dita bolla en diffarents jornadas y ab
diffarents partides la quantitat de 24184 lliures, 4
sous 6 y haver fet lo compte a las personas se tro-
baren debitors com a fiansas de dit arrendament
en ditas relacions continuades del que gaudien al
respecte de ditas 24184 lliures, 4 sous, 6 havent
de ser fet dit repartiment en la quantitat de 32536
lliures, 16 sous, 7. Per quant se ha vingut a trobar
haver pagat mossèn Lluís Salgueda que fou partí-
cip en dit arrendament, com consta en lo llibre de
concerts fol 19, la quantitat de 8264 lliures, 11
sous com consta, ço és, en lo llibre de vàlues de
dit trienni 1578, fol 209 a 24 de agost 1579,
1000 lliures; a 24 de fabrer 1580, 150 lliures; a
23 de mars 225 lliures; a 10 de maig 225 lliures, a
13 de dit 525 lliures a 4 de agost 350 lliures; a 11
de dit 250 lliures; a 10 de setembre 200 lliures; a
20 de dit 150 lliures; a 28 de dit 250 lliures; a 14
de octubre 250 lliures; a 25 de dit 250 lliures; a
15 de novembre 300 lliures; a 16 de desembre
250 lliures; a 13 de janer 1581 250 lliures; a 15
de fabrer 250 liures; a 5 de maig 500 lliures; a 22
de dit 250 lliures; a 5 de juny 250 lliures; a 16 de
dit 500 lliures y a 5 de juliol 325 lliures. En lo lli-
bre de vàlues trienni 1581, fol 153 a 13 de no-
vembre de dit any 1581, 200 lliures; a 20 de mars
1582 200 lliures; a 11 de maig 150 lliures; a 16
de juny 250 lliures, y a 13 de agost 200 lliures. En
lo llibre de vàlues trienni 1584, fol 128 a 21 de
setembre de dit any 1584 7 lliures; 15 sous; 6 
a 27 de abril 1585, 7 lliures, 15 sous 6; a 22 de
agost 550 liures, ab duplicadas quantitats respec-
tive en quiscuna de ditas respectivas partidas pagà
y se feren bonas a dit Miquel Joan de Junyent
junt ab major quantitata en las primeras relacions

alt especificadas, lesa quals 8264 lliures, 11 sous
se dexaren de fer bonas en ditas relacions per
quant entre altres fiansas de dit arrendament se
troba continuat mossèn Miquel Salgueda qui se
obligà en dit arrendament per 1000 lliures lo any
y compranent que ditas quantitats pagadas per
dit Lluís Salgueda heran a compte de la fiansa te-
nia feta dit Miquel Salgueda no se·n hagué rahó
fins a després que·s trobà dit concert fet per dit
Lluís Salgueda com a partícip de dit arrenda-
ment y las restants 88 lliures, 1 sou i que en lo
primer càlcul per error se dexà de donar crèdit a
dit de Junyent, ço és, 28 lliures, 1 sou, 1 per la
primera partida continuada en crèdit de dita bo-
lla en lo llibre de vàlues trienni 1614, fol 576, 50
lliures a cumpliment de 125 lliures que als 12 de
janer 1618 pagà Francesch Pi, menor, per don
Bernardino de Junyent y Toralla, com consta en
lo llibre de vàlues trienni 1617, fol 46 de las quals
125 lliures en lo primer càlcol sols se li havia do-
nat 75 lliures de crèdit y las restants 10 lliures a
cumpliment de 41 lliures,15 sous que als 12 de
maig 1637 pagà dona Francisca Carriera y de
Llupià per dit don Bernardino, com consta en lo
llibre de vàlues, trienni 1635, fol 665, de les
quals 41 lliures, 15 sous 4 en dit primer càlcol
sols se li havia donat crèdit de 31 lliures, 15 sous,
4. Axí que fet de nou lo càlcol del que tocan y
gaudexen dits respective subjectes continuats en
ditas relacions, y baix especificades, de ditas
32536 lliures, 16 sous, 7 consta haver pagat dits
Miquel Joan de Junyent, principal, y Lluís Sal-
gueda, partícip de dit arrendament, y corregint
la càrrega feta en ditas relacions a dites respective
personas se diu a vostra senyoria que aquells sols
vénen ha estar obligats per les quantitats baix es-
pecificades y següents:

Primo, en la relació de 3 de novembre 1671
acerca de aquells 24 censals //439/7v // que sor-
tejà lo noble don Joseph Galceran de Pinós, se
féu càrrega de 720 lliures, 13 sous a don Gerò-
nim de Pinós, pocessor que fou de dotse de dits
censals, ço és lo un de pençió 459 sous 1, paga-
dor a 8 de juny, altre de penció 720 sous, paga-
dor al primer de mars, altre de penció 40 sous,
pagador al primer de abril, altre de penció 98
sous, 10 pagador a 14 de dit, altre de penció
453 sous, 6 pagador a 7 de desembre, altre de
penció 2400 sous pagador a 17 de mars, altre
de penció 24 sous, pagador al primer de juny,
altre de penció 386 sous 10 pagador a 20 de ju-
liol, altre de penció 93 sous, 9 pagador a 21 de
dit, altre de penció 53 sous, 1 pagador a 15 de
setembre, altre de penció 941 sous, 2, pagador
a 25 de dit y lo altre de penció 800 sous, paga-
dor al primer de desembre, lo qual don Gerò-
nim de Pinós here altre de las fiansas de dit Mi-
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quel Joan de Junyent, arrendador de dita Bolla
de Gerona, trienni 1578, en lo qual arrenda-
ment vingué ha estar obligat dit don Gerònim
de Pinós per 1320 lliures, 6 sous 6 per los tres
anys, com consta en dita relació, en la qual sols
se li féu bona la quantitat de 599 lliures, 13 sous
6, ço és, 100 lliures que dit don Gerònim, e o
per ell don Bernat de Pinós pagà y les restants
499 lliures, 13 sous 6 se li feyhan bones del
que·s deya tocar-li y gaudir de aquellas 24184
lliures, 4 sous, 6 pagadas per dit de Junyent
principal. Però per quant entre dit principal y
dit Lluís Salgueda, partícip en dit arrendament,
consta haver pagat la sobradita quantitat 32536
lliures, 16 sous 7 vingué ha gaudir y li toca per
sa part a dit don Gerònim de Pinós la quantitat
de 672 lliures, 5 sous, axí que sols resta ha dèu-
rer la quantitat de 548 lliures, 1 sou 6, dich 548
lliures, 1 sou, 6.

Axí que, corregint la suma de 2897 lliures, 6
sous 3 se deya en la primera relaçió estar obli-
gats dits 24 censals, sols vénen ha estar obligats
en la quantitat de 2724 lliures, 14 sous 9.

Ítem, en la relació de 5 de dit mes de novembre
1671 açerca de aquell censal de penció 234 sous,
4 pagador a 2 de octubre que sortejà dit doctor
misser Gismundo Boffill, se féu càrrega dea 313
lliures, 16 sous a don Galçeran de Clasquerí,
pocessor de dit censal, qui here altre de las fian-
sas de dit Miquel Joan de Junyent, arrendador
predit, en lo qual arrendament vingué ha estar
obligat dit Clasquerí per 1320 lliures, 6 sous, 6
per los tres anys, com consta en dita relació, en
la qual sols se li féu bo 1006 lliures, 10 sous, 6,
ço és, 506 lliures, 17 sous que a 15 de novem-
bre 1586 mossèn Joan de Erill pagà per dit
Clasquerí y les restants 499 lliures, 13 sous 6 se
li feyan bones de las que·s deya tocar-li y gaudir
de les sobredites 24184 lliures, 4 sous, 6 paga-
des per dit de Junyent principal. Però per quant
entre dit principal y dit Lluís Salgueda, partícip
en dit arrendament, consta haver pagat la sobre-
dita quantitat de 32536 lliures, 16 sous 7 vin-
gué ha gaudir y li toca per sa part al dit de Clas-
querí la quantitat de 672 lliures, 5 sous, axí que
sols resta ha dèurer la quantitat de 141 lliures, 4
sous 6 dich, 141 lliures, 4 sous, 6.

Axí que també, corregint la suma de 2183 lliu-
res, 14 sous, 6 se deya en la primera relació, està
obligat dit censal, sols ve ha estar obligat en la
quantitat de 2011 lliures, 3 sous.

Ítem, en la relació de 8 de novembre 1672 acer-
ca de aquells set censals que sortejà la nobla
dona Anna Gamis se féu semblantment càrrega
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a dit don Galçeran de Clasquerí, pocessor que
fou de un de dits // 439/8r // censals de penció
608 sous 8, pagador a 24 de juliol de la dita
quantitat de 313 lliures, 16 sous per las rahons
en la precedent partida mensionades, com cons-
ta en dita relació ab que sols resta a dèurer dit
de Clasquerí la sobredita quantitat de 141 lliu-
res, 4 sous 6, dich 141 lliures, 4 sous, 6.

Axí que també, corregint la suma de 2598 lliu-
res, 14 sous, 6 se deya en la primera relació estar
obligats dits set sensals, sols vénen ha estar obli-
gats en la quantitat de 2426 lliures 3 sous.

Ítem, en la relació de 11 de abril 1673 acerca de
aquell censal de penció 300 sous pagador al pri-
mer de janer que sortejaren los administradors
de la causa pia fundada per lo quòndam misser
Garau Vilana, canonge de la Seu de Barcelona,
se féu càrrega de 820 liures, 13 sous a don Jay-
me de Cardona, pocessor de dit censal, qui here
altre de las fianses de dit Miquel Joan de Ju-
nyent, arrendador predit, en lo qual arrenda-
ment vingué ha estar obligat dit don Jayme en
1320 lliures, 6 sous 6 per los tres anys, com
consta en dita relació, en la qual sols se li féu bo
499 lliures, 13 sous, 6 per lo que·s deya tocar-li
y gaudir de aquelles 24184 lliures, 4 sous 6 pa-
gades per dit de Junyent, principal. Però per
quant dit principal y dit Lluís Salgueda, partícip
en dit arrendament, consta haver pagada la so-
bredita quantitat de 32536 lliures, 16 sous, 7
vingué ha gaudir y li toca per sa part al dit de
Cardona la quantitat de 672 lliures, 5 sous axí
que sols resta ha dèurer la quantitat de 648 lliu-
res, 1 sou 6, dich 648 lliures, 1 sou, 6.

Ítem, en dita relació se féu càrrega de semblants
820 lliures, 13 sous a mossèn Gispert de Pons,
pocessor de dit censal, qui semblantment fonch
altre de las fiansas de dit Miquel Joan de Ju-
nyent, arrendador predit, en lo qual arrenda-
ment dit de Pons se obligà per semblants 1320
lliures, 6 sous, 6 per los tres anys, com consta en
dita relació y per quant en aquella sols se li feya
bo la quantitat de 499 lliures, 13 sous, 6, ha-
vent-se-li de fer bones dites 672 lliures, 5 sous
per las rahons en la antessadent partida especifi-
cades ab que sols resta ha dèurer dit de Pons
semblants 648 lliures, 1 sou, 6, dich 648 lliures,
1 sou, 6.

Axí que, corregint també la suma de 14072 lliu-
res, 18 sous, 4 se deye, en la primera relació, es-
tar obligat dit censal, sols ve ha estar obligat en
la quantitat de 13727 lliures, 15 sous, 4.

Per lo que dit racional a vostra senyoria suplica
sia de son servey admètrer dita correcció de di-
tes relacions, manant cusir la present en lo die-
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tari per a què a tot temps conste de aquella y les
parts interasadas pugan haver-ne rahó. Del apo-
sento del racional als 26 de juny 1673. Erasma
de Lana y Fontanet, racional.

440 E. 
/1r

Sertificoa y fas fe lo infrescrit doctor com la ma-
leltia del doctor misser Isidoro Pi, servint lo of-
fici de ajudant de regent los comptes, com ja ne
tinch feta relació al molt il·lustre consistori als
17 de agost del any 1671, à durat y perseverat
dita maleltia fins als 12 del mes de octubre de
dit any 1671, y axí o firmo vuy de casa als 30 de
juny 1673. Doctor Francesch Mas.

440 F. 
/2r

Dichb jo lo bax firmat com la desgana del senyor
doctor Pau Anrich continua, per la qual està
empadit de poder exersir son ofici, comforme
ne tinch feta relació dins lo consistori als 24 de
desembre 1672 y per ser axí fas la dita fe. Vull
als 30 de juny 1673. Lo doctor en medicina Pau
Fuster.

441 M. 
/1r

Certifichc y fas fe jo Pere Pau Vives, notari pú-
blich de Barcelona avall scrit que ab acte rebut
en poder meu a 2 de juliol 1673 la senyora
Francisca Cervera, viuda del honorable Joseph
Cerveró, quòndam, mercader, ciutedà de Bar-
celona, tant com ha tenint y possehint per son
dot, spoli y altres drets la heretat y béns de dit
quòndam Joseph Cerveró, son marit, com en-
cara com a hereva ab benefici de inventari de
aquell, en dits noms, ha fet procura al honora-
ble Joseph Cabirol, misser, ciutedà de dita ciu-
tat, son germà absent, per a què en son som
puga ratificar la fermansa que dit quòndam Jo-
seph Cerveró, son marit, féu al doctor Francisco
Ferrer, oÿdor que fou del General de Cathalu-
nya en lo trienni de l’any 1656, sens emperò de-
rogació, innovació ni perjudici de las primitives
obligacions ni de la prioritat del temps, com es-
tes y altres coses en dita procura estan més llar-
gament contengudas. De premissis aliena manu

scriptis fidem facio ego Petrus Pardus Vives, no-
tarius memoratus, hec propria me subscribo
manu.

441 M. 
/3r

Molta il·lustre senyor.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació ab los llibres de
vàlues y altres de la present casa per rahó de
aquell censal de penció 300 lliures, pagador a
17 de agost, que sortejà la noble dona Albínia
Camps en la extracció dels censals per vostra se-
nyoria feta en lo mes de abril delb any proppas-
satc 1672 y segons dits llibresd se troba lo se-
güent:

Primo, dit censal fou y possehí Pere Pau Bolet,
mercader, lo qual, segons lo llibre de vàlues cor-
rent trienni 1671, fol 39, se troba continuat al-
tre de les fianses de Francesch Salva y Vallseca,
arrendador de la Bolla de Vilafranca de Pa-
nadès, trienni 1578 per preu de 24 mil 3 lliures
per los tres anys, del qual arrendament segons
dit llibre de vàlues corrent, consta restar-se ha
dèurer la quantitat de 12 mil 463 lliures, 11
sous, 4 en lo qual arrendament se obligà dit Bo-
let per 500 lliures lo any y per los tres anys junts
en 1500 lliures, com consta en lo llibre de và-
lues de dit trienni 1578, fol 135. Però per quant
dit censal fou alineat en lo any 1563 a 27 de
maig, com consta en lo capbreu de dit mes de
agost, fol 404, resta líbero dit censal per rahó
del dit dèbit y per ço no·s trau res en fora.

Dit Bolet, segons dits llibres de vàlues corrent
fol 48, se troba continuat altre de les fiansas de
Miquel Gomar, arrendador de la Bolla de Perpi-
nyà de dit trienni 1578 per preu de 34 mil 251
lliures per los tres anys, del qual arrendament
segons dit llibre de vàlues trienni corrent y en
dit foleo consta restar-se ha dèurer la quantitat
de 19 mil 609 lliures, 17 sous 8 en lo qual
arrendament se obligà dit Bolet per 500 lliures
lo any y per los tres anys junts 1500 lliures, com
consta en lo llibre de vàlues de dit trienni 1578,
fol 213, però per quant alienà lo dit censal com
dalt està dit en lo any 1563, resta líbero dit çen-
sal per rahó de dit dèbit y axí no·s trau res en
fora.
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Dit Bolet, segons dit llibre de vàlues trienni co-
rrent, fol 77, se troba continuat altre de les fian-
sas de Miquel Soria, arrendador de la Bolla de
Vich, trienni 1596 per preu de 14 mil 574 lliu-
res per los tres anys, del qual arrendament, se-
gons dit llibre de vàlues trienni corrent y en dit
foleo, consta restar-se ha dèurer 4007 lliures,
11 sous, en lo qual arrendament se obligà dit
Bolet per 500 lliures lo any y los tres anys junts
1500 lliures, com consta en lo llibre de vàlues
de dit trienni 1596, fol 277. Però per quant
alienà lo dit censal com està ja dit no·s trau res
en fora per quedar líbero.

Dit Bolet, segons dit llibre de vàlues corrent de
1671, foleo 12, se troba continuat altra de las
fiansas de Francesch Vidal, arrendador de la Bo-
lla de Manresa, trienni 1563 per preu de 7373
lliures per los tres anys, lo qual Bolet se obligà
per 620 lliures per quiscun any y per //441/3v //
los tres anys 1860 lliures, consta en lo llibre de
vàlues de dit trienni 1563, fol 138. Y en ningun
llibre de vàlues des del dit trienni fins lo die pre-
sent se troba haver pagat dit Bolet quantitat al-
guna per la part li tocava per rahó de dita fiansa.
Del qual arrendament segons dit llibre de và-
lues, trienni corrent en fol 12, consta restar-se
ha dèurer la quantitat de 91 lliures, 9 sous, de
les quals se donà càrrega assí de 45 lliures, 14
sous, 6 per la meytat de aquelles, com les res-
tants 45 lliures, 14 sous 6 tocan y dega pagar
Joan Sauri, menor, altra fiansa de dit arrenda-
ment, com la restant quantitat fins a les 1860
lliures que estava obligat dit Bolet se li donà de
crèdit de les quantitats pagades per Gerònim
Bolet y Francesch Palau, mercaders, també fian-
sas de dit arrendament, los quals y a demés de
aquelles 3717 lliures que los dos junts se havian
obligat per los tres anys en dit arrendament
consta haver pagat la quantitat de 3569 lliures,
11 sous, ço és dit Gerònim Bolet y Francesch
Palau junts 2315 lliures, 15 sous consta en los
llibres de vàlues triennis 1563, fol 138; 1566 fol
69 y les restants 1253 lliures, 16 sous que dit
Francesch Palau a solas ha pagat consta en los
llibres de vàlues triennis 1569, fol 44; 1572, fol
32; 1575, fol 28; 1584, fol 23. Y 1590, fol 23,
les quals foren en part de aquelles 1345 lliures,
5 sous, que als 17 de desembre 1571 dit Fran-
cesch Palau prometé pagar ab deu anys a raó de
134 lliures, 10 sous 6 constithint-se principal en
dit arrendament y per dita quantitat consta en
dit llibre de vàlues trienni 1569, fol 44, dich 45
lliures, 4 sous, 6.

Número 5. Se adverteix que dit censala fou alie-
nat per dit Pere Pau Bolet als 27 de dit mes de
maig 1563, com atràs està dit, però per quant
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los arrendaments de les bolles se comensan ha
encantar y lliurar en lo mes de janer y per conse-
güent la obligació de dit Bolet en dit arrenda-
ment poder ésser feta antes de la alienació de dit
censal se li ha carregat la sobredita quantitat y
axí falta averiguar lo acte de dit arrendament en
quin dia fou fet.

Número 6. Lo dit Pere Pau Bolet, segons lo lli-
bre de conserts, fol 42, consta que als 25 de
maig 1598 féu consert de certa quantitat se res-
tave ha dèurer per les Bolles de Vich, trienni
1575 y de la atràs dita Bolla de Vilafranca de Pa-
nadès, trienni 1578, constituhint-se principal
dit Bolet. Però per quant havia alienat lo dit cen-
sal ja en lo maig 1563, com detràs està dit, que-
da líbero per rahó de dita nova obligació y no·s
trau res en fora.

// Dit censal fou y possehí Francesch de Sorribes,
lo qual segons lo atràs dit llibre de vàlues, trien-
ni 1569, fol 44, se troba continuat altre de les
fiansas donadas per lo atràs dit Francesch Palau
en lo any 1571 per rahó de aquelles 1345 lliu-
res, 5 sous se restaven ha dèurer de la atràs dita
Bolla de Manressa, trienni 1563, lo qual de So-
rribes se obligà per 100 lliures. Però per quant
aquell sols possehí dit censal com a pare y legí-
tim administrador de sos fills, com consta en lo
capbreu del mes de agost, fol 405, queda líbero
dit censal per rahó de dita obligació y per ço
no·s trau res en fora.

Dit de Sorribes segons lo llibre de vàlues, trienni
corrent de 1671, fol 25, se troba continuat altra
de les fiansas de Antoni Viladamor, arrendador
de la Bolla de Cervera, trienni 1572, lo qual Sor-
ribes se obligà per 200 lliures quiscun any y per
los tres anys junts 600 lliures, consta en lo llibre
de vàlues trienni corrent, se resta ha dèurer la
quantitat de 2756 lliures, 6 sous 8 però per quant
dit de Sorribes no fou proprietari de dit censal
com dalt està dit per ço no·s trau res en fora.

Dit de Sorribes, segons dit llibre de vàlues,
trienni corrent de 1671, fol 230, se troba conti-
nuat altra de les fiansas de Felip de Sorribes, de-
putat militar en lo trienni 1632, lo qual Phelip
de Sorribes, junt ab sos condeputats restan ha
dèurer la quantitat de 20 lliures, 5 sous 8 com
consta en dit llibre, fols 230 y 231. Però per
quant dit Francesch de Sorribes no fou proprie-
tari de dit censal, com de sobra està dit, per ço
no·s trau res en fora.

Dit Francesch de Sorribes, segons dit llibre de
vàlues, trienni corrent, fol 228, se troba conti-
nuat altra de les fiansas de Francesch de Malla y
Conanglell, oÿdor militar en lo trienni 1635, lo
qual Malla junt ab sos condeputats foren con-
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dempnats en la visita de dit trienni, ço és, sobre
la querela número 15, 50 lliures; sobre la quare-
la número 14, 135 lliures, 2 sous per la quarela
número 12, 200 lliures; per la quarela número
1, 665 lliures y per la quarela número 3 junt ab
misser Francesch Vidal y don Ramon de Maga-
rola, assessors del General, en 85 lliures, 8 sous
que juntes prenen suma de 1135 lliures, 10
sous, de les quals segons dit llibre de vàlues,
trienni corrent, fols 228, consta restar-se a dèu-
rer per rahó de dites condempnacions la quanti-
tat de 243 lliures, 6 sous 2. Però per quant de
dit censal no·n fou proprietari com ja està dit
no·s trau res en fora.

Dit censal fou y possehí Francesch Vernet, mer-
cader, olim ajudant comú de racional y regent
los comptes, lo qual segons lo llibre de vàlues,
trienni 1638, fol 648, fou condempnat en 130
lliures en la visita del trienni 1623 feta en de
1626 sobre la querela // número 31 de les quals
en dit llibre y fol se donà dèbit a Geltrudis Ver-
net, sa filla, de 65 lliures se restaven ha deurer a
compliment de dites 130 lliures, de les quals se-
gons lo llibre de vàlues, trienni corrent de 1671,
fol 226, consta restar-se ha dèurer la quantitat
de sinquanta lliures, dich 50 lliures.

Número 12. Dit censal fou y possehí, és a saber
la meytat de aquell com consta en lo capbreu de
dit mes de agost, fol 406, mossèn Feliph de So-
rribes, deputat militar que fou en lo trienni
1617, lo qual, segons lo llibre de vàlues, trienni
corrent, fol 161 consta restar a dèurer 120 lliu-
res que dit de Sorribes junt ab Miquel Cerdà,
deputata real y lo canonge y ardiaca Paulo Pla,
oydor ecclesiàstich en dit trienni foren con-
dempnats simul in solidum en la visita de dit
trienni feta en lo de 1620 sobre lo pintar dels
tres pilars de la capella gran de la present casa ab
ulterior liquidació reservada, com consta en lo
llibre de vàlues, trienni 1620, fol 534, dich 120
lliures.

Número 13. Se fa nota que de la present partida
ja se·n ha fet càrrega en la relació feta asserca de
aquells sis censals que sortejà la noble dona Ma-
drona Tavarner.

Número 21. Dit Phelip de Sorribles fou deputat
militar en lo trienni 1632, lo qual segons dit lli-
bre de vàlues, trienni corrent, fols 230 y 231,
consta restar ha dèurer 20 lliures, 5 sous 8 a
compliment de major quantitat fou condemp-
nat dit de Sorribles junt ab sos condeputats en
la visita de dit trienni 1632 feta en lo de 1635,
consta en lo llibre de vàlues de dit trienni 1635,
foleos 685 y 688, dich 20 lliures, 5 sous, 8.

Número 19. Dit Phelip de Sorribes, segons dit
llibre de vàlues trienni corrent 1671, fol 193, se
troba continuat altra de las fiansas de Jacinto
Torrent, arrendador de la Bolla de Berga y
Bagà, trienni 1629 per preu de 2175 lliures per
los tres anys, lo qual de Sorribes, tant en nom
seu propri com també com ha procuredor de
dona Eulària Sorribes, sa muller, se obligà per
200 lliures per quiscun any, que los tres anys
són 600 lliures, consta en lo llibre de vàlues de
dit trienni 1629, // fol 420, de les quals se li fan
bones 358 lliures, 19 sous 4 li tocan y gaudeix
de aquelles 1301 lliures, 5 sous que ab diffa-
rents llibres de vàl(u)es y ab diffarents jornades
consta haver pagat dit Jacinto Torrent, princi-
pal de dita bolla, axí que resta ha dèurer dit de
Sorribes a compliment de les dites 600 lliures
per rahó de dita fiansa la quantitat de dos-centas
quoranta-una lliura y vuyt diners, dich 241 lliu-
res, 8.

Dit Phelip de Sorribes, segons dit llibre de và-
lues, trienni corrent de 1671, fol 119, se troba
continuat altra de les fiansas de don Galceran de
Paguera, deputat militar del trienni 1605, lo
qual junt ab sos condeputats foren condemp-
nats en la visita de dit trienni 1605 feta en lo de
1608 sobre la querela número 17 en pagar al
General 9183 lliures, 9 sous, 8 per tantes que
Francesch Naves que servia lo offici de sobrecu-
llidor del General de la part de ponent restave
debitor per rahó de dita sobrecollecta ab que
antes que contra de dits deputats fos feta execu-
ció per dita quantitat fossen fetes primer di-
ligències per los senyors deputats que aleshores
eran y per temps serien contra dit Naves y ses
fermansas y en subsidi contra dits deputats y oÿ-
dors, lo qual Francesch Naves, segons lo llibre
de vàlues, corrent de 1671, fols 122 y 156,
consta restar ha deurer la quantitat de nou-cen-
tas noranta-set lliures, catorse sous y set diners,
dich 997 lliures, 14 sous 7 y a bé que en dit lli-
bre de vàlues, trienni corrent, foleo 119, dits
deputats y oÿdors tingan en peu dit dèbit de
9183 lliures, 9 sous 8 per quant al descuyt del
que·s veu se han dexat de donar los crèdits de
les quantitats pagades per dit Naves del que va
de dites 9183 lliures, 19 sous 8 a dites 997 lliu-
res, 14 sous, 7 resta vuy ha dèurer aquell, assí no
se’ls dóna càrrega més que de dites nou-centas
noranta-set lliures catorse sous y set, dich 997
lliures, 14 sous, 7.

Se adverteix a vostra senyoria que dits deputats
y oÿdors de dit trienni 1605 y en foli 583, 635,
665 y 668 tenen diversas partidas pagades dient
a compte del que foren condempnats en dita vi-
sita, los quals crèdits se’ls assentà part en comp-
te de dèbits en nom propri y part en compte de
condempnacions // de la visita sens que·s diga
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ni espesifique en una part ni altra en les quanti-
tats foren condempnats ni perquè querelas ab
que la llegítima averiguació e o liquidació del
que dits deputats y oÿdors restan ha dèurer per
lo que foren condempnats en dita visita tant per
rahó del dèbit de dit Francesch Naves, com
també per rahó de qualsevols altres querelas fos-
sen estats condempnats és necessari que lo es-
crivà major de la present casa trague çertificatò-
ria auctèntica de totas les quantitats que dits
deputats y oÿdors en comú o en particular foren
condempnats en dita visita y sobre que querelas
per a què se pugue més exactament  fer la averi-
guació de les quantitats restaran o no restaran
ha dèurer.

Número 17. Dit Phelip de Sorribes, segons lo
llibre de conserts, fol 88, consta que a 3 juliol
1626 se obligà en pagar al General la quantitat
de 495 lliures que lo quòndam mossèn Fran-
cesch de Sorribes, son pare, restave ha dèurer
com ha fermansa de la atràs dita Bolla de Çer-
vera, trienni 1572, del qual arrendament se-
gons lo llibre de vàlues, trienni corrent de
1671, fol 25, se resta ha deurer la quantitat de
2756 lliures, 6 sous 8 de les quals 495 lliures se
li fan bones 60 lliures que consta haver pagat
dit de Sorribes a compte de dit consert, consta
en lo llibre de vàlues triennis 1626, fol 29, y
1629, fol 30, axí que resta ha dèurer la quanti-
tat de quatre-centas trenta-sinch lliures, dich
435 lliures.

Número 18. Axí que resta obligat dit censal per
les quantitats de les set partides tretes enfora,
que juntes prenen suma de 1909 lliures, 15
sous 5 ab les últimes sinch partides, que juntes
prenen suma de 1814 lliures, 11 que tenen res-
pecte als dèbits de Phelip de Sorribes, aquell
sols fou amo y poscessor de la mitat del dit cen-
sal com de atràs està dit.

Número 19. Y esta és la relació que fa a vostra
senyoria salvat en tot error de compte del apo-
siento del racional, als 27 de uny 1673. Erasma
de Lana y Fontanet, racional.

Ítem, nota que de la dita partida ja se·n ha fet
càrrega en las relacions de aquells dos censals,
lo un que sortejà Honofre Llobet y Vilaseca
com ha segrestador de béns que foren de la
quòndam Magdalena Plaa y Càrser y lo altre
que sortejà lo quòndam Ramon de Espuny y
Claramunt. Erasma de Lana y Fontanet, racio-
nal.
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442 B. 
/1r

Joana Argila, ciutadà honrrat de Barcelona y
scrivà major del General de Cathalunya, ha estat
fins lo die present impedit de poder acudir a la
obligació de son offici per ocasió de sa desgana
y administració de remeys necessaris per a curar
aquella y axí ho firmo. Vuy als 5 de juliol 1673.
Lo doctor Onofre Monsalvo.

442 Número 1.
/2r

Memorialb de las quantitats que los molts il·lus-
tres y senyors diputats se serviran tenir cuidado
se còbrian de las personas avall scritas per ocasió
de las sentèncias fetas y decrets de execucions
de aquellas, proveheit en la present visita del
General de Catalunya del trienni 1668, feta en
lo any 1671.

Primo ab sentència y decret de execució sobra la
querela de número 16 fou condempnat lo reve-
rent doctor Diego Morer, canonge de la santa
iglésia de Urgell, oïdor ecclesiàstich que fou en
lo trienni proppassat de 1668 fou condempnat
en aver de donar y pagar al General setanta lliu-
ras, dich 70 lliures. Ítem ab sentència y decret
de execució fet sobra la querela de número 25
foren condempnats los il·lustres doctors Joan
Pagès y de Vallgornera, don Bernat de Ayme-
rich, Pere de Orient, lo doctor Diego Morer,
Miquel de Pallarès y mestre Francischo Toner,
deputats y oïdors de comptes respective del Ge-
neral de Catalunya en lo trienni proppassat de
1668, doctor Diego Figarola y Dionís Magaro-
la, donsell, advocat y procurador fiscal respecti-
ve del General de Catalunya en haver de pagar a
dit // 442/2v // General quoranta lliuras in soli-
dum ita ut uno solvente alteri liberentur, dich
40 lliures. Ítem en la querela de número 11
fonch condempnat Miquel de Pallarès, oïdor
militar lo trienni proppassat de 1668, en aver de
pagar al General de Catalunya quinsa lliuras,
dich 15 lliures. Ítem, ab sentència y decret de
execució fet en la querela de número 14 foren
condempnats lo reverent Diego Morer, Miquel
de Pallarès y mestre Francischo Boneu y Erasma
de Lana, racional, en pagar al General trenta
lliuras, ço és, Arasma de Lana y Fontanet, tant
solament tres lliuras y las restants vint-y-set dits
oïdors simul et in solidum ita ut uno solventi al-
teri liberentur, dich trenta lliuras, 30 lliures.
Ítem, ab sentència y decret de exeució fet en la
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querela de número 28 foren condempnats dits
diputats y oïdors en pagar al General trenta lliu-
ras una et in solidum ita ut uno solvente alteri li-
berentur, dich trenta lliuras, 30 lliures. Ítem, ab
sentència y decret de execució fet sobra la que-
rela de número 35 // 442/3r // foren condemp-
nats dits deputats y oïdors en pagar al General
quoranta de las lliuras in solidum ita ut una sol-
vente alteri liberentur, dich quoranta-duas lliu-
ras, 42 lliures. Ítem, ab sentència y decret de
execució fet en la querela de número 33 foren
condempnats dits diputats y oïdors, acceptat lo
doctor Francischo [...] en pagar al General sis
lliuras ita ut uno solvente alteri liberentur, dich
sis lliuras, 6. Ítem al sentència y decret de exe-
cució fet en la querela de número 46 contra dits
deputats y oïdors, acceptat don Bernat de Ai-
merich, foren condempnats en pagar al General
deu lliuras in solidum ita ut uno solvente alteri
liberentur, dich deu lliuras, 10 lliures. Ítem, en
la sentència y decret de execució fet sobra la
querela de número tres foren condempnats dits
diputats y oïdors acceptat don Bernat Aimerich
en pagar al General deu lliuras, dich 10 lliures.
Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bra la querela de número 26 fou condempnat lo
doctor miser Jaume Riusech en pegar al Gene-
ral vint lliuras, dich 20 lliures. // 44/3v // Ítem,
ab sentència y decret de execució fet en la que-
rela de número 15 fou condempnat lo doctor
Pera Màrtir Capdevila, assesor de la collecta de
Puixcerdà en una tersa de son offici que són 3
lliures, 19 sous 6. Ítem, ab sentència y decret de
execució fet sobra la querela de número 43 és
estat condempnat Pera de Orient, deputat real
del trienni proppassat en pagar al General quin-
se lliures, dich 15 lliures. Ítem, ab sentència y
decret de execució fet sobre la querela de nú-
mero hu fou condempnat Jaume Piquer, scrivà
del defenedor del General en pagar al General
vint lliures, dich 20 lliures. Ítem ab sentència y
decret de execució fet sobre la querela número
quoranta-hu foren condempnats dits deputats y
hoÿdors en pagar al General deu lliures in soli-
dum ita ut uno solvente alteri liberentur, dich
10 lliures. Ítem, ab sentència feta en les queralas
de números tretse y divuyt són estats condemp-
nats los hoÿdors y racional en pagar al General
trenta-sinch lliures, ço és, lo racional sinch y los
hoÿdors trenta simul et in solidum ita ut uno sol-
vente ceteri liberentur dich, 35 lliures. Ítem, ab
sentència y decret de execució fet en la querela
número nou són estats condempnats los depu-
tats y hoÿdors en pagar al General trenta lliures
simul et in solidum ita ut uno solvente ceteri libe-
rentur dich, 30 lliures. // Ítem ab sentència y
decret de execució fet sobre la querela número
nou és estat condempnat lo doctor Joseph Go-
mar, assessor, lo trienni proppassat en pagar al
General sinquanta lliures, dich 50 lliures. Ítem,

ab sentència y decret de execució fet sobre la
querela del número sinquanta-dos és estat con-
dempnat Joseph Calbet, notari de tauler de
Castelló de Farfanya, en pagar tres-centes sin-
quanta quatre lliures, tres sous y vuyt diners al
General, dich 354 lliures, 3 sous, 8. Ítem, ab
sentència y decret de execució fet sobre la que-
rela de número sis són estats condempnats los
magnífichs doctors Olaguera Monserrat, Joseph
Gomar y doctor Diego Figuerola, assessors y
advocat fiscal del General del trienni proppassat
de mil sis-cents sexanta vuyt en pagar nou lliu-
res al General simul et in solidum dich, 9 lliures.
Ítem, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela de número sexanta-tres és estat
condempnat Joseph Monserrat, tauler de Tar-
ragona, en pagar cent sinquanta-nou lliures,
quatre sous y tres diners al General, dich 159
lliures, 4 sous 3. Ítem, ab sentència y decret de
execució fet sobre la querela número 62 és estat
condempnat Antoni Espareguera, tauler de Pa-
lomós, en pagar al General catorse lliures, vuyt
diners, dich 14 lliures. Ítem, ab sentència y de-
cret de execució fet sobre la querela de número
59 és estat condempnat Pere Gerau, tauler de
Sant Pere Pescador, en pagar al General cent
vuyt lliures nou sous, dich 108 lliures, 9 sous.
Ítem, ab sentència y decret de execució fet //
sobre la querela de número 60 és estat con-
dempnat Antoni Català, tauler de Llansà, en pa-
gar al General devuyt lliures, vuyt sous y onse
dich, 18 lliures, 8 sous, 11. Ítem, ab sentència y
decret de execució fet sobre la querela de nú-
mero 57 és estat condempnat lo reverent Pere
Gayeta, rector y tauler de Alfarràs en pagar al
General sinch-centes sinquanta-tres lliures,
quinse sous, dich 553 lliures, 15 sous. Ítem, ab
sentència y decret de execució fet sobre la que-
rela de número 48 és estat condempnat Pere
Trau, tauler del General de Mataró, en pagar
trenta-una lliura, devuyt sous, dich 31 lliura, 18
sous. Ítem, ab sentència y decret de execució fet
sobre la querella de número 55 és estat con-
dempnat Miquel Bacó, tauler de Sant Feliu de
Guixols, en pagar al General noranta lliures,
dotse sous y quatre, dich 90 lliures, 12 sous, 4.

442 Número 2. 
/4r

Memorialb de las exortacions se són fetas als
il·lustres senyors deputats del General de Ca-
thalunya qui vuy són y per temps seran en virtut
de sentèncias fetas en la corrent visita y a altres
officials del General.
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Primo, ab sentència y decret de execució fet so-
bre la querela número 11 se exorta als il·lustres
senyors deputats y oïdors qui vuy són y per
temps seran del General de Cathalunya que en
manera alguna compren per si ni per interposa-
da persona cosa alguna que·s venga per execució
del General de Cathalunya, sots las penas dels
contrafactors en las generals constitucions y ca-
pítols de Cort. Item ab sentència y decret de exe-
cució fet sobre la querela de número 12 se exor-
ta als il·lustres senyors deputats y oïdors tant
presents com esdevenidors que no donen als of-
ficials ni prengan per si gramalles de dol si no en
ocasió que·s morirà alguna consistorial o official
mestre del General y que en tal cas se acontenten
dits senyors deputats ab 24è negra contrafet al
de Segòbia, lo qual tinga de ésser estat fabricat
dins la present ciutat de Barcelona y als officials
militars 24è negra de Barcelona fi y als demés of-
ficials 24è negra de Barcelona. Item, ab sentència
y decret de execució fet sobre la querela número
51 se exorta als il·lustres senyors deputats y oï-
dors del General de Cathalunya qui vuy són y
per temps seran que en ocasió hauran de fer al-
guna venda per lo General no porroguen en ma-
nera alguna las pagas fora llur trienni conforme
està disposat per capítols de Cort y generals cons-
titusions de Catalunya. // Ítem ab sentència y
decret de execució sobre la querela de número
10 se exorta als il·lustres senyors deputats y oï-
dors qui vuy són y per temps seran del General
de Cathalunya que quant se esdevindrà fer no-
minació de ortolà per lo jardi del General no
anomenen persona que no sia ortolà per quant
és molt de conveniència sia de dit offici per tenir
lo jardi ab lo adorno y aparato se deu tenir.
Ítem, ab sentència y decret de execució sobre la
querela de número 17 se exorta als il·lustres se-
nyors deputats y oïdors cuyden ab tot affecte en
exir al reparo de la contrafacció eo nova imposi-
ció exhigeix y cobra Pau Fornells, guarda del
moll, com sia contra las generals constitucions y
capítols de Cort y que per dita averiguació fassan
dits senyors deputats y oïdors totas las diligèn-
cias en semblants casos acostumades. Ítem, ab
sentència feta sobre las querelas número 7 y 20
se exorta als il·lustres senyors deputats y oïdors
que manen als assessors declaren las causas de las
querelas se’ls seran remesas dins sis mesos conta-
dors del dia de la entrega en avant. Ítem, ab
sentència y decret de execució feta sobre la que-
rela de número 23 se exorta als il·lustres senyors
deputats y oïdors del General de Cathalunya qui
vuy són y per temps seran que en lo temps y oca-
sió lliuraran y arrendaran los drets del General se
acauthelen a favor del General no permetent
que quant se hauran de fer regoneixensas aque-
llas se fassan sens lo officials propris del General,
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com sempre lo General hi tinga interés encara
que dits drets sian arrendats. //Ítem, ab sentèn-
cia y decret de execució fet sobre la querela de
número 3 se exorta als il·lustres senyors deputats
y oïdors qui vuy són y per temps seran que pro-
curen ab tot cuydado y diligència observar y fer
observar lo real orde en quant disposa que pas-
sats vint dias, no havent declarat la real audiència
los recorsos interposats de las sentèncias de visi-
ta, aquellas se entengan ser declarades a favor del
General posant promptament en execució aque-
llas. Ítem ab sentència y decret de execució fet
sobre la querela de número 43 se exorta al mag-
nífich racional y regent los comptes del General
qui vuy és y per temps serà que en manera algu-
na passen ni abonen compte de alages de casa y
de qualsevol espècie que sian que·s compren y se
fassen per adorno de las casas en què habitan los
senyors deputats y oïdors, encara que dits alba-
rans y comptes sian fets ab deliberació dels se-
nyors deputats y oïdors, sots pena de una terça
de son salari. Ítem ab sentència feta sobre la que-
rela de número 45 se exorta als senyors deputats
y oïdors que manen als magnífichs assessors de-
claren la querela de dit número 45 contra lo
doctor Joan Màrtir y Rubí, advocat fiscal de la
collecta de Puigcerdà. Ítem ab sentència y de-
cret de execució fet sobre la querela número 42
se exorta als il·lustres senyors deputats y oïdors
qui vuy són y per temps seran fassen continuar
en lo llibre de vàluas y demés a hont se acostuma
continuar los dèbits del General los interessos
que causaran en dits sos // triennis respective
fins a la actual solució y paga conforme disposa y
mana lo capítol 3 de las Corts del any 1542.
Ítem, axí mateix se exorta en dita sentència al ra-
cional qui vuy és y per temps serà del General de
Catalunya que sots pena de una terça del salari
de son offici continue en dit llibre los interessos
dels dèbits principals de dits officials que per
avant en quiscun any de quiscun trienni causa-
ran y produiran a raó de 20000 per 1000 en la
conformitat disposa dit capítol 13 de 1542.
Ítem, ab sentència y decret de execució fet sobre
la querela de número 4 se exorta al racional y re-
gent los comptes qui vuy són y per temps seran
que en manera alguna, sots pena de una tersa del
salari de son offici firmen ni passen ninguns al-
barans de la derrera terça dels senyors deputats y
oïdors qui vuy són y per temps seran havent dei-
xat de cobrar de las tres terças dels arrendaments
y demés emoluments del General no obstant
qualsevol vot dels assessors si no és fent-los
constar ab legítimas provas haver fet dits depu-
tats y oïdors las degudas diligèncias per la exac-
ció y cobrança dels drets y demés emoluments
del General. Ítem, ab sentència y decret de exe-
cució fet sobre la querela de número 30 se exor-
ta als il·lustres deputats y oïdors qui vuy són y
per temps seran que cuyden en tot lo temps de
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llur trienni saber las personas que se són mortas
de las insiculades en deputats y oïdors en quiscu-
na de las veguerias del present Principat y
Comptat. Ítem en dita sentènsia se exorta als as-
sessors, advocat fiscal // y procurador fiscal que
los que sabran ésser morts ho denuncien als se-
nyors deputats sots pena de haver de pagar de
sos diners los salaris de las tals insiculacions que
per aquells qui sabran ésser morts se hauran de
tornar ha fer. Ítem, ab sentència y decret de exe-
cució fet sobre las querelas de número 13 y 18 se
exorta als il·lustres deputats y oïdors y al racional
y sos ajudants y als demés a qui especta que co-
bren y fassan cobrar tots los dèbits que dehuen
al General y fassan y fer fassan las totals execu-
cions y contra dits debitors fins la total execució
y cobrança de dits dèbits y axí mateix que en
quiscuna terça cuyden de examinar tots los lli-
bres del General a hont estan continuats dits dè-
bits. Ítem, ab sentència y decret de execució fet
sobre la querela de número 5 se exorta als se-
nyors deputats y hoÿdors qui vuy són y per temps
seran que a la fi de llur trienni donen y ajusten los
comptes y fassan memorial de tot ço quant serà
degut al General y aquells donen y entreguen
dits nous successors en son lloch respective.
Ítem, ab sentència y decret de execució feta so-
bre la querela de número 22 se exorta als il·lus-
tres oïdors de comptes qui vuy són y per temps
seran del General de Cathalunya que dins lo pri-
mer any de son trienni comproven y passen tots
los comptes de las entradas y exidas de drets y
emoluments del General. Ítem, en dita sentència
se exorta al racional y a sos ajudants qui vuy són y
per temps seran que assistescan en dita compro-
bacions y formen lo memorial dels dubtes.

442 Número 3.

Memoriala dels processos de las querelas que ab
sentèncias y provisions de la present visita són
estades remesas als il·lustres senyors deputats y
oïdors per a què conegan de aquellas en son
consistori. Primo, ab sentènsia feta sobre las
querelas de 7 y 20 són estades remesas als il·lus-
tres senyors deputats y oïdors de comptes del
General per a què declaren com de justícia tro-
baran fahedor. Ítem, ab sentència feta sobre la
querela de número 45 és estada remesa aquella
a dits molts il·lustres senyors deputats y oïdors
per a què declaren lo que de justícia trobaran fa-
hedor.

s.n.r A.

Molta il·lustre senyor.

A notícia del procurador fiscal del General de
Catalunya à pervingut que, en la entrega se féu
a vostra senyoria per lo procurador fiscal y scrivà
major de la visita del procés de las querelas se
fulminaren en la visita pròxim passada dels de-
putats y oïdors de comptes del trienni pròxim
passat de 1668 y demés officials del General són
estats querelats del llibre de sentènsias y decrets
de execucions y dietari fet en dita visita, han fal-
tat a entregar los memorials acostuman donar
una de las personas són estadas condemnadas so-
bre què querelas y en què quantitat, per a què lo
molt il·lustre consistori pose en execució la co-
brança de ditas quantitats de las personas con-
demnadas, manant fer las execucions y conti-
nuar aquells en los llibres de vàlues. Altre de las
advertèncias fa lo molt il·lustre consistori de la
visita als molt il·lustres senyors deputats sobre
las querelas se són fetas en lo discurs de la visita
per la bona administració de la casa de la Diputa-
ció y altre memorial dels processos e o querelas
remeten al consistori de vostra senyoria ordenar
se continuen en dietari y axí mateix ordenar al
scrivà major trague una certificatòria del memo-
rial de las condemnacions y aquell entregue al
racional de vostra senyoria per a què continue
debitors són estadas condemnadas en las quan-
titats contengudas en dit memorial y juntament
al exactor execute ditas condemnacions. Per lo
que, desijant lo procurador fiscal que per falta
de dits memorials no·s deixe de fer // lo més útil
al General y de posar-se en execució lo ordenat
en dita visita, ha copiat dits tres memorials del
dietari de la visita a hont se troban aquells per a
què vostra senyoria mane se continue aquells en
dietari y ordene com de sobra se ha dit al scrivà
major, fasse dita certificatòria al racional y al
exactor fasse las diligèncias convenients per la
cobrança de las quantitats condemnadas. Y per
quant en lo memorial que ab sentèncias y provi-
sions de la visita se remeten a vostra senyoria
perquè conegue de aquellas, en lo qual memo-
rial estan continuats los processos fets sobre las
querelas de números 7, 2 y 45, ordenar al scrivà
major descuse dits processos del procés de dita
visita y aquells entregue al ajudant 3 del scrivà
major per a què puga lo procurador fiscal, ob-
temperant al disposat per dits il·lustres visita-
dors, prosseguir ditas causas y vostra senyoria
sobre de aquellas declarar lo de justícia y lo de-
més fer que per benefici del General y bona ad-
ministració de la casa de la Diputació, segons
generals constitucions y capítols y actes de Cort
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se deu observar. Per lo que presenta a vostra se-
nyoria dits 3 memorials signats de números 1, 2
y 3, supplicant a vostra senyoria mane continuar
aquells junts ab la present supplicació en dietari,
officio, etcetera. Altissimus, et cetera. Campde-
rros, advocatis fiscalis Generalis.

443 G. 
/1r

Certificha y fas fee yo Francisco Cassanes per
auctoritat del rey nostre senyor, notari públich,
ciutadà de Barcelona y escrivà de registre de sa
magestat en esta loctinència general de Catha-
lunya, com lo dia present y avall escrit en mon
poder lo noble senyor don Pedro de Montaner
y Solanell, en Barcelona populat, ha constituhit
procurador seu per a tots plets llargament y de-
més cosas avall escritas, sens derogació de altres
qualsevols poders que haya fets y otorgats en
poder de altres qualsevols notaris, al noble se-
nyor don Francisco de Montaner y Çacosta son
fill, que està present, especialment per a què
puga compàrexer devant del consistori dels
molt il·lustres senyors deputats del General de
Cathalunya e o de altres qualsevols officials de
dit General a qui specte en poder dels quals
puga en son nom prestar qualsevols juraments y
senyaladament lo jurament de que ha fet las de-
gudas diligèncias en sercar un acte de censal de
preu y proprietat de dos mília lliures y penció
cent lliuras, que tots anys lo dit General de Ca-
talunya li fa y presta en cert termini, en el qual
censal isqué en sort en lo abril del any passat de
1672. Lo qual acte fins vuy no ha trobat, com
estas y altras cosas en lo acte de dit poder estan
més llargament contengudas, a las quals me ref-
feresch. Y per a què del sobredit conste a hont
convinga y sia necessari fas la present certificatò-
ria escrita y closa de mà mia pròpria. En Barce-
lona a VIII de juliol de MDCLXIII. Premissis fidem
facit Franciscus Cassanes, notarium suprame-
moratus hec propria scribens manu.

443 A. 
/2r

Sertificb y fas fe jo, lo doctor infraescrit, com
mossèn Joseph Blanc, verguer dels molt il·lus-
tres senyors diputats del General de Cathalu-
nya, a estat desganat de mal de pedra des de el
juny fins a dos de juliol proppassat y axí inpedit
legitimament de poder servir son ofici de ver-
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guer, y per ser axí afirmo de mon nom. En Bar-
celona a 10 de juliol de 1673. Lo doctor Jacint-
ho Andreu.

444r Molta il·lustres senyors.

Per obeir Erasma de Lana y Fontanet, donsell,
racional de la present casa y obtemperar un ma-
nament en escrits per vostra senyoria en virtut
de provisió feta per los magnífichs assessors de
la present casa a el fe(t)a , ab la qual se li ordena
que atès que al procurador fiscal del General a
pervingut que lo quòndam Rafel Carser y Bals
era altra de las fiansas del noble don Francesch
Gamis, oïdor militar que fou en lo trienni 1656,
lo qual Gamis reptaria a deurar alguna quantitat
per condemnacions de la visita del dit trienni
1656 feta en lo de 1659 y axí mateix que lo no-
ble don Francisco Sanz y de Puig era altre de las
fiansas de Pera Orient, deputat real que fonch
en lo trienni 1668, lo qual semblantment resta-
ria a deurar algunas quantitats per condemna-
cions de la visita de dit trienni 1668 feta en lo
corrent de 1671, las quals quantitats no estavan
compresas en la relació per dit racional feta als
19 de janer 1672 aserca de aquels dos censals,
lo hun penció 600 sous que rebian los pubills,
fills y hereus de dit quòndam Rafel Carser y Bals
y lo altre penció 570 sous que rebian la noble
dona Maria Sanz y Puig y dit noble don Fran-
cisco Sanz y Puig, son fill, lo qual Recional té
feta exacta averiguació aserca dels dèbis de ditas
respective fermansas y se trobà lo següent:

Primo, dit Rafel Carser y Bals, segons lo libre de
vàluas, trienni corrent de 1671 fol 328 se troba
continuat altra de las fiansas de dit noble don
Francisco Gamis y Falcó, oïdor militar que fou en
dit trienni 1656, lo qual don Francisco segons dit
libre de vàluas, fol 327 resta a dèurar la quantitat
de tre-centas y sinch liuras a cumpliment de part
del que fou condempnat en dita visita trienni
1656 sobra diferents querelas, dich 305 lliures.

Dit don Francisco Gamis, segons dit libre de và-
lues y fol 328 junt ab don Joan Grimau y Vila-
franca deputat militar, Miquel Texidor, deputat
real, lo don Francesch Ferrer, oïdor ecclesiàs-
tich y Francesch Alaix, oïdor real en dit trienni
segons dit libre de vàluas y fol se troba restar a
dèurar la quantitat de do-centas quaranta liuras
que són a cumpliment de 2300 lliures que los
sobredits foren condemnats simul et in solidum
en la visita de dit trienni feta en lo de 1659 so-
bre la querela número 46, dich 240 lliures.
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Nota que de dita última partida ja se·n à fet càr-
rega en las relacions dels censals que sortejaren
los qondems Ramon [...] y de Claramunt y Jo-
seph Serveró, mercader.

Se adverteix a vostra senyoria que la raó perquè
ditas respective quantitats no foren continuades
en la sobradita relació feta per dit recional als 
19 de janer 1672 fou per quant aquel encara no
tenia entregada la sertificatòria del escrivà maior
de la present casa dels subjectas feran fiansas
dels deputats y oïdors, tant de dit trienni 1656
com altres, la qual sertificatòria li fou entregada
als 29 de agost 1672, com apar de dita sertifi-
catòria // 444v // [...] lo sobradit don Francisco
Sanz y Puig, segons dit libre de vàlues, trienni
corrent de 1671, fol 126, se troba continuat al-
tre de las fiansas de Pera Orient, deputats real
que fou en lo trienni 1668, lo qual, junt ab sos
condeputats restan a deurer la quantitat de sent
noranta-tres liuras per condemnacions de la vi-
sita de dit trienni 1668 feta en lo corrent de
1671 sobre difarents querelas, so és, en dit fol
426, 40 lliures sobra la querela número 25 en
fol 427, 30 lliures sobre la querela número 28,
fol 428, 42 lliures sobre la querela número 35,
fol 429, acceptat lo doctor Francesch Boneu,
oïdor real 6 lliures sobre la querela número 33,
fol 430, acceptat don Bernat Aimerich, deputat
militar, 10 lliures sobre la querela número 46,
fol 431, acceptat dit Aimerich 10 lliures querela
número 3, fol 432, dit Orient 15 lliures sobre la
querela número 43, fol 432, dit Orient 15 lliu-
res sobre la querela número 43, fol 433. Tots
los dits deputats 10 lliures sobre la querela nú-
mero 41 y en fol 434 las restans 30 lliures sobre
la querela número 9, que totas juntas ditas quan-
titats fan la dita summa de sent norantaa-tres
liuras, dich 193 lliures.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria salvat
en tot error de comta del aposiento del recional
als XVII de juriol. Erasma de Lana y Fontanet,
racional.

445 B. 
/1r

Moltb il·lustre senyor.

Per obehir Erasma de Lana y Fontanet, donzell,
racional de la present casa de la Diputació y ob-
temperant un manament en scrits per vostra se-
nyoria en virtut de provisió feta per los magní-
fichs assessors de la present casa a ell fet, per
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[ 1673 ]rahó de una supplica per part de procurador fis-
cal del General presentada en la causa que de-
vant vostra senyoria se aporta entre dit procura-
dor fiscal de una y lo noble don Joseph
Galceran de Pinós de part altre ab la qual dema-
na dit procurador fiscal que, per quant ha per-
vingut a sa notícia que dit noble don Joseph
Galceran de Pinós era altre de las fiansas del
il·lustríssim senyor don Jaime de Copons, vuy
bisbe de Vich, deputat ecclesiàstich que fou en
lo trienni 1662 y del doctor Miquel Boneu, de-
putat real que fou en trienni 1665, los quals res-
tarian a dèurer algunas quantitats per condemp-
nacions de las visitas de dits respective triennis,
las quals quantitats, restan a dèurer dits de Co-
pons y doctor Boneu, no estan compresas en la
relació feta per dit racional en jornada de mes
de nohembre 1671 aserca de aquells vint-y-
quatre censals que dit de Pinós sortejà en lo mes
de abril 1671, demanant per ço dit procurador
fiscal fos manat a dit racional fes nova relació
dels dèbits açerca de ditas fiansas, lo que per
vostra senyoria fou axí provehit y manat a dit ra-
cional, com apar de dit manament sots jornada
de 15 del corrent mes de juliol 1673, lo qual ra-
cional té feta exacta averiguació aserca dels dè-
bits de ditas respective fiansas y se trobà lo se-
güent:

Primo, dit noble don Joseph Galceran de Pinós,
segons lo libre de vàlues, trienni corrent 1671,
fol 489, se troba continuat altre de las fiansas de
dit il·lustríssim senyor don Jaime de Copons,
deputat ecclesiàstich que fou de dit trienni
1662, lo qual de Copons consta restar a dèurer
la quantitat de quatre-centas sexanta-sinch liu-
res, ço és, 300 lliures en dit fol 489, 150 lliures
en fol 492 y 15 lliures en fol 493 per tantas que
ço és 450 lliures que, junt ab sos condeputats
foren condempnats en la visita de dit trienni
1662 feta en lo del 1665 sobre las querelas de
número 33 y 89, // 445/1v // com apar en lo lli-
bre de vàlues, trienni 1665 foleos 502 y 510 y
las restants 15 lliures per dit don Jaime fou con-
dempnat pagar per sa part en dita visita sobre la
querela número 3 apar en dit libre de vàlues
trienni 1665, fol 511, dich 465 lliures.

Dit don Joseph Galceran de Pinós, segons dit li-
bre de vàlues, trienni corrent 1671, fol 466, se
troba continuat altre de las fiansas de dit doctor
Miquel Boneu, junt ab sos condeputats restan a
dèurer la quantitat de mil vuit-centas noranta-
sinch liures, dotse sous y sis per tantas foren
condempnats en la visita de dit trienni 1665 feta
en lo de 1668, ço és, 79 lliures, 5 sous 6 a cum-
pliment de 100 lliures, sobre la querela número
3, 210 lliures en la querela número 12, 25 lliu-
res en la querela número 4, 100 lliures sobre la
querela número 33, 30 lliures sobre la querela
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número 30 y las restants 1451 lliures, 7 sous so-
bre la querela número 8, com consta en dit libre
de vàlues, trienni corrent, foleos 466, 467, 468
y 475, dich 1895 lliures, 12 Dom, 6.

Nota que de esta última partida ja se n’ha feta
càrrega en la relació de aquell censal penció
2000 sous que sortejà lo noble don Pedro de
Rontaver Montaner en la extracció del abril
1672.

Se adverteix a vostra senyoria que la rahó per-
què ditas respective quantitats foren no conti-
nuadas en la sobradita relació feta per dit racio-
nal als 3 de nohembre 1671 fou per quant
aquell encara no tenia entregada la certificatòria
del scrivà major de la present casa dels subjectes
foren [...] dels deputats y hoïdors, tant de dits
triennis 1662 y 1665 com altres, la qual certifi-
catòria li fou entregada a 29 de agost 1672,
com apar de dita certificatòria.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria salvat
en tot error de compte del aposiento de racio-
nal, a XXI de juliol MDCLXXIII. Erasma de Lana y
Fontanet, racional.

454 A. 
/1r

Molta il·lustre senyor.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació ab los llibres de
vàlues y altres de la present casa açerca de
aquells dos censals; lo hun de pensió 2000 sous,
pagador a 4 de mars, y lo altre pensió 3448 sous
pagador a 16 de dit que sortejà lo doctor Mi-
quel Sobias en la extracció de censals per vostra
senyoria feta en lo mes de maig proppassat del
corrent any 1673, y segons dits llibres se troba
lo següent:

Primo, dit censal pensió 2000 sous pagador a 4
de mars fou y possehiren los administradors del
hospital general de Santa Creu de la present ciu-
tat, los quals segons lo llibre de vàlues, trienni
corrent 1671, fol 215, consta restan a dèurer la
quantitat de 2400 lliures, 12 sous 6, lo qual dè-
bit se originà y devallà del llibre de vàlues, trien-
ni 1638, fol 350, ab quatre diferents partidas
per lo valor de 625 fustets curts y 225 fustets
llarchs, los quals los foren venuts en lo any
1638, com més extensament consta en los lli-
bres de deliberacions dels triennis 1635 y 1638.
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Però per quant dits administradors lo rebian
com a hereus de Antoni Fort, lo qual possehia
aquell sols per títol de special obligació, asigna-
ció y consignació de altre censal a ell venut per
Luis de Corbera als sis de maig 1623 y per con-
següent no ésser proprietaris dits administra-
dors de dit censal, com consta en lo capbreu de
dit mes de mars, fol 551, queda líbero dit censal
per rahó de dit dèbit y per ço no·s trau res en
fora.

Ítem, dit censal fou y possehí dona Anna The-
marit y Guardiola y segons lo llibre de vàlues,
trienni corrent 1671, fol 64, se troba continua-
da altre de las fiansas donadas per Joan Fran-
cesch de Themarit, senyor de Rodonyà, arren-
dador de la Bolla de Tarragona, trienni 1581,
per preu de 39021 lliures los tres anys entre al-
tres fiansas de dit arrendament donà Anna de
Themarit y Serraller, muller de dit Joan Fran-
cesch de Themarit, lo qual se obligà en dit
arrendament per 1000 lliures lo any y los tres
anys junts 3000 lliures, com consta en lo llibre
//454/1v // de dit trienni 1581, fol 240, que de-
falcadas 2160 lliures, 10 sous li tocan y gaudeix
de aquellas 35211 lliures, 13 sous 9 que en dife-
rents jornadas y en diferents libres de vàlues
consta haver pagat dit Francesch Joan de The-
marit principal e o sos hereus, resta a dèurer la
quantitat de vuit-centas trenta-nou liures, deu
sous, dich 839 lliures, 10 sous.

Se adverteix a vostra senyoria que se ha de fer
averiguació si ditas donas Aynas Themarit són
un mateix subjecte o no.

Nota que de dita partida ja se ha fet càrrega en
la relació del censal que sortejà la noble dona
Maria de Cruïlles.

Ítem, lo altre censal penció 3448 sous, pagador
a 16 de mars, fou y possehí don Climent de Car-
dona, lo qual, segons lo llibre de vàlues, trienni
corrent 1671, fol 144, se troba continuat altre
de las fiansas de don Bernat de Cardona, depu-
tat ecclesiàstich que fonch en lo trienni 1602, lo
qual don Bernat, segons dit llibre de vàlues,
consta restar a dèurer junt ab sos condeputats la
quantitat de 2797 lliures, 10 sous que, ab major
quantitat, foren condempnats en la visita de dit
trienni 1602, fol 601, de les quals 2797 lliures,
10 sous assí se fa càrrega a dit don Bernat de
Cardona de 2688 lliures per tantas, ço és, 2628
lliures que dit de Cardona junt ab sos condepu-
tats foren condempnats en dita visita pagar a
General en subsidi de don Hugo de Themarit,
deputat militar en dit trienni, per dos parts de
selari de deputat de dit don Hugo que se havian
de retenir havent concentit que·l rebés en tot,
entenent y declarant que primer fos feta execu-
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ció en los béns de dit don Hugo per tota la dita
quantitat y las restants 60 lliures que axí mateix
foren dit don Bernat y sos condeputats per tan-
tas ne pagaven a dit don Hugo per lo lloguer de
la casa prengué havent dexat lo palau del rey per
acomodar a don Diego Clavero per fer la visita
real ab que també fos feta execució en los béns
de dit don Hugo, com las restants // quantitats
foren condempnats dits deputats sian part paga-
des en tot y part pagada per dit don Bernat de
Cardona per la part li tocava, segons lo thenor
de ditas sentèncias consta en los llibres de vàlues
triennis 1605, fol 601 y 1638, fol 256, dich
2688 lliures.

Nota que de dita partida ja se n’ha fet càrrega
en las relacions dels censals que sortejaren la no-
ble don Madrona Tavarner, lo quòandam Po-
licàrpio Albanell, Onofre Llobet y Vilaseca com
a sacrestador dels béns que foren de la quòn-
dam Magdalena Pla y Càrcer, los administra-
dors de la causa pia de misser Grau Vilana, Jo-
seph de Navel y Erill y Paula Cabanyes com a
administradora de la causa pia fundada per Joan
Francesch Costafreda, notari.

Lo dit censal fou y possehí Joan Miret, ciutedà
honrrat de Barcelona, y a bé que en lo arrenda-
ment de la Bolla de Vilafranca de Panadès,
trienni 1626, arrendador Luis Rovira per preu
de 15300 lliures los tres anys entre altres fiansas
de dit arrendament se tròpia continuat Joan Mi-
ret, burgès de dita vila, lo qual se obligà en dit
arrendament per 610 lliures lo any y los tres
anys junts 1830 lliures y encara que per ningun
temps pogués constar ésser dits Miret possessor
de dit censal y la fiansa de dit arrendament un
mateix subjecte quedaria líbero dit censal per
quant ditas 1830 lliures són més que pagades,
per quanta consta, ço és, 346 lliures, 7 sous ha-
ver pagat en diferents jornadas dit Joan Miret,
com consta en los llibres de vàlues triennis
1635, fol 256; 1641, fol 251; 1644, fol 244 y
1647, fol 230 y las restants fins al cumpliment
de ditas 1830 lliures se lo fan bonas de aquellas
1631 lliures, 13 sous, 8 li tocan y gaudeix de
aquellas 13641 lliures, 19 sous, 5 que en dife-
rents jornadas han pagat Onofre Figueres, Hia-
cinto Trien, Joseph Miret, Pau Capellades y An-
toni Coscó, los quals adamés de ésser partícips
en dit arrendament consta en los pagaments per
ells fets ésser partícips en dit arrendament, com
consta en los llibres de vàlues, triennis 1626, fol
384; 1629, fol 311; 1632, fol 271; 1635, fol
256; 1638, fol 253 y 569; 1641, fol 251; 1644,
fol 244 y 1647, fol 230 y 617 y per ço no·s trau
res en fora.

Ítem, dits dos censals foren y possehí Baldiri
Miquel Sobràs, mercader, y com en la visita del
trienni 1623, feta en lo de 1626 sobre la quere-
la número 23 foren //condempnats los diputats
y hoïdors de dit trienni 1623 en pagar al Gene-
ral la quantitat de 9475 lliures, 5 sous, 1 per tan-
tas ne havian fet pagar als oficials de la present
casa, Bolla y General per satisfaccions de treballs
presos en los drets de galeras y en lo decret de
execució de dita querela fou remesa la resolució
de aquella a las Corts Generals se estaven cele-
bran en dit any 1626, lo qual Sobias, segons la
narrativa de dita sentència, consta haver rebut la
quantitat de 240 lliures; y com en lo dupte pro-
posat per dit racional a vostra senyoria als 9 del
mes de desembre 1671 fou per vostra senyoria,
junt ab los magnífichs assessors de la present
casa, declarat que en quant a las quantitats te-
nian respecte a dita querela tinguessen obliga-
ció los subjectes extrets en los censals que esta-
van obligats per ninguna de ditas quantitats
compresas en dita querela prestar caució per la
quantitat constarà estar obligats, ab que dit
doctor Miquel Sobias, últim possessor de dits
censals, deu prestar caució per dita quantitat de
dos-centas quoranta liures, dich 240 lliures.

Axí que restan obligats los dits dos censals per
las ditas tres partidas tretas en fora, que juntas
prenan suma de 3767 lliures, 10 sous. Y esta és
la relació que fa a vostra senyoria, salvat en tot
error de compte, del aposiento de racional, als
VII del mes de octubre de MDCLXXIII. Erasma de
Lana y Fontanet.

454 B. 
/2r

Molta il·lustre senyor.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació ab los llibres de
vàlues y altres de la present casa a cerca de un
censal de pensió 114 sous, pagador a 19 de se-
tembre, que sortejà Anna Maria Rol y Salitges,
viuda de Joseph Rol, en la extracció de censals
per vostra senyoria feta en lo mes de maig prop-
passat del corrent any 1673, y segons dits libres
se troba lo següent:

Primo, dit censal fou originalment creat a favor
dels curadors de Pere Joan Olleu y a bé que en
lo arrendament de la Bolla de Tarragona,
trienni 1599, arrendador Joan Riu, pagès, per
preu de 33303 lliures los anys entre altres fian-
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sas de dit arrendament se troba continuat Pere
Oller, mejor, de Barcelona, lo qual se obligà en
dit arrendament per 2600 lliures lo any, que los
tres anys junts són 7800 lliures, consta en lo li-
bre de vàlues de dit trienni 1599, fol 281, del
qual arrendament, segons lo llibre de vàlues
trienni corrent 1671, fol 88, consta restar-se a
dèurer la quantitat de 10998 lliures, 19 sous 9,
y axí mateix en lo llibre de vàlues trienni 1617,
fol 311, en lo arrendament de la Bolla de Ripoll
y Sant Joan Sas Abadesas de dit trienni arren-
dador Jaume Baller per preu de 4413 lliures
los tres anys, entre altres fiansas de dit arrenda-
ment se troba continuat Pere Oller, pagès de
Sant Pere de Vila de Cabanes, lo qual se obligà
per 200 lliures lo any, que los tres anys junts
són 600 lliures, com consta en dit llibre y fo-
leo, del qual arrendament, segons dit llibre de
vàlues, trienni corrent, fol 137, consta restar-se
a dèurer la quantitat de 57 lliures, 19 sous;
però encara que dit Ollers possessor de dit cen-
sal y dits Ollers, respective fiansas, fossen un
mateix subjecte, quedava líbero dit censal per
quant dit Pere Joan Ollers, possessor de aquell,
lo vengué a Anthoni Millars, prevere, en lo any
1553, com apar en lo capbreu de dit mes de
setembre, fol 479, y axí bé molt antes de la
obligació // de ditas fiansas y per ço no·s trau
res en fora.

Ítem, dit censal fou y possehí Joan Casas, guar-
da del emperiatje, y a bé que en lo libre de và-
lues trienni 1632, fol 391, en lo arrendament
de la Bolla de Tarragona de dit trienni 1631,
arrendador Francesch Samolench, per preu de
21600 lliures los tres anys, entre altres fiansas de
dit arrendament se troba continuat Jaume Joan
Cassas, pagès de la vila de Conesa, lo qual se
obligà en dit arrendament 500 lliures lo any,
que los tres anys junts són 1500 lliures, com
consta en dit llibre y fol, del qual arrendament
segons lo llibre de vàlues, trienni corrent 1671
fol 325, consta restar-se a dèurer la quantitat de
97 90 lliures, 3 sous 8 y axí mateix en lo llibre
de vàlues, trienni 1635, fol 416, se troba Joan
Casas, sabater, ciutedà de Barcelona, arrenda-
dor de la Bolla de Castelló de Empúries de dit
trienni 1635 per preu de 3306 los tres anys,
com consta en dit llibre y fol, del qual arrenda-
ment segons dit llibre de vàlues, trienni corrent
fol 283, consta restar-se a dèurer la quantitat de
1053 lliures, 9 sous. Però per quant se veu no
poder ésser un mateix subjecte per quant lo dit
Joan Casas, possessor de dit censal, era ja mort a
26 de octubre 1575. Per quant dit die entrà en
possessió de dit censal Athoni Casas, son nebot
y hereu per ser extinct lo usdefruit de Eulàlia
Casas, viuda de dit Joan Casas, com consta en
dit capbreu del dit mes de setembre, fol 488, per
ço queda líbero dit censal y no·s tra res en fora.

1652

Dit censal fou y possehí misser Hierònim Pal-
marola qui fou assessor de la present casa, lo
qual segons lo llibre de vàlues, trienni 1635,
fol 685, consta que en la visita del trienni 1632,
feta en lo de 1635 sobre la querela número 31,
foren condempnats dos hereus en pagar al Ge-
neral 9 lliures, 16 sous, junt ab majors quanti-
tats foren condempnats don Felip de Sorribes,
deputat militar, mossèn Onofre Ciurana, hoï-
dor ecclesiàstich, don Ramon de Çabater, hoï-
dor militar y altres officials del General, las
quals 9 lliures, 16 sous no consta en ningun lli-
bre de vàlues ésser-se pagades. Però per quant
dit Palmarola la féu venda de dit censal a Pere
Pau Rol, botiguer // a 25 de octubre 1631,
com consta en lo capbreu de dit mes de setem-
bre, fol 489, y per consegüent antes de la con-
dempnació de dita visita queda líbero dit cen-
sal per rahó de dit dèbit y per ço no·s trau res
en fora.

Ítem, dit censal fou y possehí Joseph Rol, lo
qual segons lo llibre de vàlues, trienni corrent,
fol 475, consta restar a dèurer la quantitat de 6
lliures 16 sous per tantas fou condempnat en la
visita del trienni 1665 feta en lo de 1668 sobre
la querela número 8, junt ab majors quantitats
foren condempnats los concistorials de dit
trienni y demés officials de General, dich 6 lliu-
res, 16 sous.

Pe la qual quantitat resta a dèurer obligat dit
censal. Y esta és la relació que fa a vostra senyo-
ria salvat en tot error de compte del aposiento
de racional als XII de octubre MDCLXXIII. Erasma
de Lana y Fontanet, racional.

455 A. 
/1r

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oïdors de comptes del General
de Catalunya als assessors y advocat fiscal del
General infrascrits, en orde si deuen concentir
al jurament que vol prestar lo excel·lentíssim
senyor duc de Sant German com a lloctinent y
capità general per sa magestat, que Déu guar-
de, nomenat en virtut de real privilegi concedit
a dit excel·lentíssim senyor duc per la magestat
de la reyna nostra senyora governadora general
de tots sos regnes y monarchia, dat en Madrit
alsb [ ] y axí matex si deuen ordenar al sýndich
del General que asiste[s]que al dit jurament en-
cara que sa magestat del rey nostre senyor no
aje prestat lo jurament acostumat de guardar la
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Carta del Bovatge, los usatjes, constitucions,
capítols y actes de Cort, usos, costums, privile-
gis generals y particulars de Catalunya de la ma-
nera han acostumat los sereníssims senyors reys
sos predecessors. Vist lo capítol 27, comensant
«Nostres sucsehidors» de la segona Cort cele-
brada per lo senyor rey don Jaume segon en
Barcelona any 1299; vist lo privilegi del senyor
rey don Pere terser concedit a la ciutat de Bar-
celona y dat en aquella als 14 de les calendes de
novembre 1339; vist lo capítol 22 que comensa
«Poch valdria» de la primera Cort celebrada per
lo senyor rey don Fernando segon any 1471;
vists molts juraments prestats per diversos se-
nyors reys de Aragó segons la disposició de dit
capítol 27 y tenor de dit privilegi; vistos dife-
rents vots fets // 455/1v // per los assessors del
General y doctors aplicats sobre dit fet en dife-
rens temps, en los quals se diu que alguns dels
sereníssims senyors reys de Aragó, precessors
de sa magestat, ans de usar de la potestat y pra-
heminència real en aquest principat de Cata-
lunya y comptats han acostumat venir personal-
ment a prestar dit jurament en aquell. Però
que, attès y considerat que en los temps pasats,
havent vingut lo cas de sucseció de nous se-
nyors reys, molts vegades trobar-se ausents de
aquest Principat y ocupats en coses graves de
sos regnes o altrament impedits de manera que
ab brevedat no podien venir a aquest Principat
à prestar dit jurament, lo qual no obstant dits
senyors reys nomenaven y han anomenat minis-
tres y oficials seus per administrar justícia y
aquells són estats admessos y la han administra-
da ab voluntat de Principat com se veu en les
sucessions del senyor rey don Martí, del senyor
rey don Fernando lo primer, del senyor empe-
rador don Carlos quint, del senyor rey don
Phelip primer, del senyor rey don Phelip segon
y de altres senyors reys, senyors nostres, consi-
derant també que la reyna, nostra senyora, go-
vernadora universal dels regnes y monarchia del
senyor don Carlos, lur fill y senyor nostre y
com a tudora y curadora de dit senyor rey ab sa
real carta dada en Madrit a 8 de matg 1673
dóna causas legítimas y molt justas les per lo
present estat no poden donar lloch a la vinguda
del senyor rey per prestar dit jurament // 455/2
// dien sa magestat que en donar lloch la edat
del senyor rey, son fill, vindrà sa magestat a
honrrar aquest Principat ab sa real presència y
prestar dit jurament; considerant no menos que,
no consentint los dits senyors deputats a dit ju-
rament entretant que lo rey nostre senyor tarda
a jurar, patiria gran detriment la administració
de la justícia, la qual convé sie administrada per
ministres de tanta preheminència y authoritat
com acostumen ésser los excel·lentíssims se-
nyors lloctinents generals y de contrari se’n po-
rien seguir molts danys al bé y quietut universal

del present Principat y Comptats y particulars
de aquells; conciderant los deputats que eren
en lo any 1621 dits inconvenients, seguida la
mort del senyor rey don Phelip segon y estant
en Madrit la magestat del senyor rey don Phe-
lip terser a qui tocava la legítima sucseció de la
monarchia y del present Principat y Comptats,
consentiren al jurament de son lloctinent gene-
ral quo fonch lo excel·lentísim senyor duc de
Alcalà y admeteren son privilegi encara que no
agués jurat y per les matexes rahons los senyors
deputats en lo any 1598 seguida la mort del se-
nyor rey don Phelip primer fonch admès lo ju-
rament del excel·lentíssim senyor duc de Feria,
lloctinent del senyor rey don Phelip segon, fill y
sucessor del senyor rey don Phelip primer. Y at-
tenent y conciderant axí mateix que ja los dipu-
tats que foren en lo any 1518 seguida la mort
del senyor rey don Fernando y estant en Flan-
des lo sereníssim // 455/2r // príncep don Car-
los, sucsessor, en aquest Principat y Comptats
escrigueren una carta al governador general
dels regnes de la corona de Aragó lo archebisbe
de Çaragoça, suplicant intercedir el dit serenís-
sim príncip don Carlos enviàs a aquest Princi-
pat un lloctinent general seu per a què regís y
governàs aquell no obstant que dit sereníssim
príncip no agués prestat dit sòlit jurament, atte-
nent també y considerant que havent-y agut
lloch delat y qüestió en lo any 16.] sobre la ad-
mició del excel·lentíssim don Joan Sentís, bisbe
de Barcelona, per no haver encara jurat lo sere-
níssim rey don Phelip terser, finalment als 6 de
gener 1623, presehint vot y parer dels magní-
fichs assessors, advocat fiscal del General y doc-
tors consulents y presehint també concell dels
braços per aquest efecte convocats, fonch deli-
berat per los senyors deputats que lo sýndich
del General asistís al dit jurament ab les solites
protestes y altres a major cautela per part se or-
denaren per a què no·s fes prejudici als usatges,
constitucions, privilegis y altres drets. Per tant y
altrament, los assessors y advocat fiscal infras-
crits són de vot y parer y aconceller als molt
il·lustres senyors deputats y oïdors de comptes
que per esta vegada tant solament y ab les pro-
testacions particulars subsigüents y no sens
aquelles consentent al dit jurament fahedor per
lo excel·lentíssim duch de Sant German com a
lloctinent y capità general de sa magestat y que
ordenen al sýn- // dich asistesca al jurament fa-
hedor per sa excel·lència y manen al scrivà ma-
jor del General continue y dicte dit privilegi en
son lloch acostumat, las quals protestas particu-
lars són así incertades y comensan los deputats,
et cètera. Monserrat, assessor; Campderròs, ad-
vocat fiscal del General; Areny, assessor.
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s.n.r B.

Losa deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya residints en Barcelona, eo lo sín-
dich de aquells, diuen que com la universal justí-
cia en lo principat de Catalunya y sos comptats
sempre sia estada regida y administrada per los
sereníssims reys de Aragó de inmortal recordació
en pròpia persona o per llur primogènit governa-
dor, y en llur absència per lo portantveus de ge-
neral governador, y en assò los senyors reys, ultra
lo deute de superioritat, se són  obligats en forma
dispositiva de constitucions e capítols de Cort. E
como la sacra, cathòlica y real magestat de la rey-
na nostra senyora, tudora y curadora del senyor
rey don Carlos, senyor nostre y governadora ge-
neral de tots sos regnes y monarquia, hage de
present proveir la persona de vostra excel·lència
senyor duch de Sanct Germán per llochtinent y
capità general en los dits Principat y Comptats e
fer processos de regalia en virtut dels usatges ab
poder de convocar, celebrar, tenir y fruir Corts y
parlaments generals en dits Principat y Comptats
e fer processos de regalia en virtut dels usatges de
Barcelona, auctoritate et rogatu, camini et strate,
monete et simili modo e ab poder de convocar en
virtut del usatge Princeps Namque e composar
aquell e fer altres processos de regalia e altres co-
sas a la real persona afixos si y segons en lo privile-
gi de vostra excel·lència concedit, al qual se ha
relació està expressat, los quals actes són de tanta
preheminència y afixos a la magestat real que són
de suprema regalia e són tant solament atorgats a
la persona real e no a altre persona comunicables,
segons està disposat per generals constitucions,
capítols y actes de Cort, privilegis, usatges, usos,
pràtigas, observança de aquellas, los quals, obs-
tant, humil e subjecta reverència permesa, tal po-
der no pot ser a altre persona atribuit, e més se-
nyor que en vostra provisió és estada feta
expressa menció que en la administració de la
justícia, així en lo civil com criminal, dega obser-
var las constitucions de Cathalunya fetas en lo
monestir de Santa Anna en la ciutat de Barcelo-
na, a hont foren ordenats los doctors del real
concell com sia observació de las ditas y altres
constitucions obligat, jatsia los dits deputats tin-
gan y reputen a vostra excel·lència en singular re-
putació, emperò per salvetat de dits usatges de
Barcelona, constitucions de Cathalunya, privile-
gis, llibertats, usos y observanças de aquells per
los predecessors de la real magestat lloadas, con-
firmadas y juradas los deputats o síndich del Ge-
neral ab lo haver que·s pertany parlant protesta
que per la dita lloctinència general y poders a
vostra excel·lència atorgats no pugue ésser fet o
engendrat ara o en lo esdevenidor perjudici algú,
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lesió o derogació, tàcitament o expressament o
en altra qualsevol forma y manera als demés dits
usatjes, constitucions, capítols y actes de Cort,
privilegis, llibertats, observances de aquells e al-
tres qualssevols drets, ans aquells o aquelles en
tot cas romangan salvos e il·lesos en llur forsa y
validitat ab tota plinitut, integritat e sens preju-
dici, lesió o derogació de aquells los dits deputats
acepten lo jurament per vostra excel·lència pres-
tat, tant emperò com no sie vist derogar ni perju-
dicar dits usatjes, constitucions, privilegis, capí-
tols y actes de Cort y observanses de aquells y
altres coses dites et alies, ni en tot quant sie vist
derogar y perjudicar en aquells no y consenten,
ans expressament y discenten, e que per lo esde-
venidor no pugue ésser tret en conseqüència, //
455/4r // requerint al notari continue la present
protesta al peu del jurament fahedor per vostra
excel·lència. Monserrat, assessor; Campderros,
advocat fiscal del General; Areny, assessor.

455 C. 
/5r

Losa deputats y oïdors de comptes del General
de Cathalunya als 13 del corrent mes de agost
han rebuda una real carta de la reyna nostra se-
nyora, tudora y curadora del senyor rey don
Carlos, son fill, senyor nostre, que Déu guarde,
y governadora universal de tots sos regnes y
monarquia, dada en Madrid 8 de maig 1673, ab
la qual los avisa que en dit nom és estada servida
nomenar a vostra excel·lència per son llochti-
nent y capità general en lo present Principat y
Comptats de Rosselló y Cerdanya evitant per
dit effecte lo real privilegi, referint també en
dita real carta que per la tènua edat de sa mages-
tat, que Déu guarde, y per las ocupacions del
govern de la monarquia no li és possible venir
per ara personalment a jurar los usatges, consti-
tucions, capítols y actes de Cort, privilegis y al-
tres gràcias en la forma acostumada, dient que
en donar lloch la edat del rey nostre senyor y
dits negocis de la monarquia honrrarà ab sa real
presència aquest Principat y prestarà lo sòlit ju-
rament ab la forma han acostumat los serenís-
sims reys sos predecessors y encara que los de-
putats han sempre pretès que sa magestat devia
abstenir-se de la creació y nominació de llochti-
nent y capità general en lo present Principat y
Comptats sens haver per sa magestat jurat per-
sonalment los usatges, constitucions y gràcias,
concessions y prerrogativas concedidas y ator-
gadas a dit Principat y Comptats y a las personas
ecclesiàsticas, militars y reals, //455/5v // ciutats,
vilas, llochs y col·legis de aquells, axí en general
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com en particular, emperò, considerant que la
reyna nostra senyora ab dita la real carta, dóna
justas y urgents causas y rahons de no poder ve-
nir lo rey nostre senyor a jurar personalment en
lo present Principat y Comptats las ditas consti-
tucions y altres drets, confiats de la promesa y
seguretat que en donar lloch la edat del reny
nostre senyor, que Déu guarde, y negocis de sos
regnes ab tota brevedat vindrà a aquest Princi-
pat per a prestar lo sobredit jurament. Desijant
los dits deputats y oïdors regonèixer las moltas
mercès han rebut de sa magestat de la reyna,
nostra senyora, de qui esperan rèbrer majors
mercès y voler per sa part assistir en tot lo que és
servey de sa magestat y benefici públich y de
aquestos Principat y Comptats, per tant, per
esta vegada tant solament y ab que no puga és-
ser tret en conseqüència y sens perjudici o dero-
gació del capítol 22, comensant «Nostres suc-
ceïdors» del senyor rey don Jaume 2 en la
segona Cort de Barcelona, any 1299 y del privi-
legi del senyor rey don Pere 3 a la ciutat de Bar-
celona concedit, dat a 14 de las chalendas de
noembre 1339 y del capítol 22 comensant
«Poch valdria» del senyor rey don Fernando 2
en la primera Cort de Barcelona, any 1481 si y
en quant sian contràrias o altrament perjudicials
al present acte y sens perjudici dels demés usat-
ges, constitucions, capítols y actes de Cort, usos
y costums, privilegis generals y particulars y de
qualsevol altre dret als quals no entenen ni vo-
len perjudicar en manera alguna, ans bé volen y
entenen que en tot cas resten salvos, il·lesos y en
llur força y validitat y ab tota plenitut e integri-
tat sens perjudici o derogació de aquellas los
dits deputats y oïdors consenten al jurament
que vostra excel·lència vol prestar y supplican //
y ustan que vostra excel·lència sie servit acceptar
ditas protestas y salvetats en quant són confor-
mes als usatges, constitucions, capítols y actes
de Cort y altres drets de la terra, usos y costums
de aquella y alt privilegis generals y particulars y
a totas las demés cosas dalt referidas y requereix
al notari que esta scriptura continue al peu de
jurament fahedor per vostra excel·lència. Mon-
serrat, assessor, Campderros, advocat fiscal del
General; Areny, assessor.

456 Universisa et singulis fidem facio ego Joannes 
/1r Roqueta, auctoritatibus apostolica adque regia

notarius publicus regesnque notariam et scriba-
niam publicas ville et totius comitatus Palamosio-
rum Gerundensis diocesis, pro magnifico Petro
Gallart, utriusque juris doctor, domino utili et
propietario earundem quod penes me fuit recep-

tum infrascritum instrumentum in ejus aprizia
tenoris sequentis: «Ego, Gabriel Olzina, dux equi-
tum, domicellus in villa de Palamos, Gerundensis
diocesis, de presenti commorantur, gratis, et cete-
ra, constituo et ordino procuratricem meam, cer-
tam, et cetera, itaquod et cetera, vos dominam
damnam Mariangelam Olzina et de Vilanova,
viduam magnifici Bernardi Olzina et de Vila-
llonga, domicelli et de regio consilio presentis
Principatus, doctoris matrem meam licet absen-
tem et cetera ad videlicet prome et nomine meo ad
modum illustribus dominis deputatibus et audito-
ribus compotorum Generalis Catalonie presentis
Principatus et aliis quibuscumque curiis oficiali-
bus judicibus et personis quibus opus fuerit cautio-
nes, satisdationis et securitates quascumque tam
juratorias quam fidejusorias ratione cujusdam
censualis pretii mille et quadraginta solidorum
quod annis singulis dicta Generalitas mihi et dic-
te matri mee, secunda die mensis octobris faciebat
et prestabat extracti infortem licitionum censua-
lium in consistorio dictis, et cetera, ad modum
illustrorum dominorum deputatorum et audito-
rum computorum sexta die mensis aprilis anni
proximi preteriti millessimi sexcentessimi septua-
gesimi secundi et solte posite in pretio dicti censua-
lis et etiam pro aliis quibus vis rationibus, juribus,
titulis sivem causis nec non laudationes aprobatio-
nes et confirmationes quarumquem fidejussiores
tam per dictum Bernandum de //456/1v // Olzi-
na, patrem meum, quam per alios quasius perso-
nas pocessores dicti censualis factarum faciendum
firmandum et prestandum et prohiis fidejussores
quoscumque dandum et eos et eorum bona in-
dempnes et indempnia super bonis meis servare
promitendum et pro ipsis omnibus et singulis per-
sonam meam et bona mea tanquam prodebitis fis-
calibus et regalibus obligandum et inde cautio-
num laudationum promissionum securitatum et
indempnitatum instrumenta quecumque et dia
sub et cum illis pactis pactionibus vobis benevisis
faciendum et formandum et cum pose substituen-
di, et cetera, et demum, et cetera promito habere
ratum, et cetera, et non revocare, et cetera. Actum
Palamosiis die secunda mensis augusti millessimo
sexcentesimo septuagessimo tersio. Testes sunt Jo-
sephus Olomir, mulio, et Andreas Moya signifer
reformatus ejusdem societatis dicti domini consti-
tuentis ac reverendus Antonius Sans, presbiter
dicte ville, qui, et cetera. In quorum aliena manu
scriptorum et testimonium premissorum fidem
ego idem Roqueta, notarius supra memoratus visi
me subscribo et meum appono sig+num.

457r Diea octava mensis octobris anno a Nativitate
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Domini millessimo sexcentesimo quinquagessimo
quarto Barcinone. Jacobus Cases, velluterius civis
Barcinone et unus exvirgariis ad modo ilustri-
simo dominorum Deputatorum Generalis Cata-
lonie, gratis, et cetera, constituivit et ordinavit
procuratores suo certos, et cetera, itaquod reve-
rendum patrem Andream Puig, Societatis Jesu,
Franciscum Roca, mercatorem, Joannem Sabi-
nes, notarium publicum Barcinone, Joannem
Cortes, notarium publicum et de collegio nota-
rium regiorum Barcinone, et Ciprianum Picart,
curritorem auris cives Barcinone, absentes et
quemlibet eorum insolidum, et cetera, itaquod, et
cetera, advidelicet pro dicto constituente et ejus
nomine officium predictum virgarii cum omni-
bus juribus et pertinentiis suis in manibus et posse
dictorum ad modum illustrium dominorum de-
putatorum et auditorum computorum dicti Ge-
neralis Catalonie renunciandum et cedendum
ipsumque officium etiam cum omnibus juribus et
pertinentiis ejusdem provideri suplicandum pe-
tendum et instandum in favorem persone seu
personarum semel et pluries per dictos procurato-
res constitutos et per quem libet eorum insolidum
nominatur et declaratur et in de renuntiationes
quas cunque cum clausulis et cauthelis utilibus et
ne //457v // cessariis ac in similibus instrumentis
fieri et poni solitis et assuetis ac dictis procurato-
ribus constitutos et cuilibet eorum in solidum be-
nevisis faciendum et firmandum nech non etiam
supplicationes et scripturas quascunque dictis do-
minos deputatis et aliis quibus [...] et opus sit pre-
sentandum seu presentari faciendum et eas et
contenta in eisdem debite [...] de mandari fa-
ciendum et instandum et [...] de instrumenta
quecunque necessaria opportuna faciendum et
firmandum et demum, et cetera, promisit habere
rattum, et cetera et non revocare, et cetera. Testes
sunt Raphael Sidos, mercator, et Bonaventura
Vila, scriptor Barcinone. Premissis aliena manu
scriptis fidem facit Jacobus Sayos, regia auctori-
tate notarius publicus Barcinone hec manu pro-
pria scribens.

458 A.
/1r

Fasa fe lo davall firmat com lo docto Hyacinto
Gibert, reseptor del fraus del General de Cata-
lunya, à estat indisposat per poder servir son ofi-
si des de 14 de juny del present any fins als 8 de
agost, tot de 1673, y per lo fer ho firmo de casa
als 24 de agost 1673. Francesch Mates, doctor
en medisina.
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458 B.
/2r

Señoraa.

Don Luis Çabater, señor de las baronías de Male-
vara (sic), Benavente, Villech, Conorbau, Çarro-
ca y otros lugares en el principado de Cataluña y
de la varonía de Liguerte en Aragón, protector
del braço militar y embaxador del principado de
Cataluña, diçe que del año pasado puso unos me-
moriales en la real mano de vuestra magestad en
los quales suplica a vuestra magestad fuese de su
real servicio mandar al Consejo Supremo de Ara-
gón dieran al dicho embajador el mismo trata-
miento que los predesores reyes de vuestra mages-
tad se havían dignado tratar a los que havían
venido por parte de dicho Principado con la re-
presentación que dicho embaxador; y como dichos
memoriales se remitieron al dicho Consejo Supre-
mo de Aragón y sobre ellos hasta oy no se aya to-
mado resolución y pareciendo era el primer punto
que se devía resolver para que dicho suplicante
pudiera estar con la estimación y autoridad que
necesita, representando una provincia que no es
de las que menor parte tiene, en que la corona de
vuestra magestad sea imbençible ni de las que
menos ha servido y està sirviendo, como es notorio,
y estando en la real cortte de vuestra magestad
donde se ve le lustre de las provincias, pues por los
serviçios que han hecho y haçen se han dignado //
458/2v // los señores reyes y vuestra magestad hon-
rrarlas, dicho embaxador, puesto a los reales pies
de vuestra magestad y con el rendimiento devido,
representa a vuestra magestad que su legacía es
con expresa disposición de las Cortes el año de
1599, que es protector del braço militar a quien
vuestra magestad se digna quando le escribe po-
ner en el sobreescrito de la cartta que tiene la re-
presentazión de la çiudad de Barçelona, como pa-
reçe por la carta de crehencia que puso en la
mano de vuestra magestad, y el rey nuestro señor
don Phelipe 4º, que de Dios goça, fue servido or-
denar que la cassa del embaxador de Barçelona
goçara de las mismas preheminencias que et céte-
ra y pareçe que, honrrando tanto su magestad
como hiço al embaxador de la çiudad de Barçelo-
na que es parte del principado de la clemençia de
vuestra magestad, no se puede esperar menosfacior
para el todo quando las raçones que concurren en
la legaçía de dicho embaxador son las mismas y ay
además relieve, como se ha dicho, y para que la di-
cha ciudad pudiera embiar a los pies de vuestra
magestad embaxador huvo menestre privilejios
para el principado de Cataluña, nunca ha sido
neçessario pues las constituciones lo disponen; la
observancia es en su favor y los tratados que lo re-
yes y señores nuestros han hecho lo verifican, de
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a. memorial intercalat entre els folis 458/1 i 458/4 del trien-
ni 1671-1674.

a. fe intercalada entre els folis 457 i 458/2 del trienni 1671-
1674.



esto es testigo el archivo de toda la Corona dea

Aragón, el qual està en Barçelona y no ay tratado
en contrario, y en la secretaría de Aragón se deve
creer será lo mismo, desta puede vuestra magestad
dignarse mandar haçer averiguación, como lo es
para dicha provincia que con ella podrá vuestra
magestad consolar aquellos sus vassallos com per-
mitir sean conservados en las honrras que has-
ta oy.

465 F.
/2r

Moltb il·lustre senyor.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació ab los llibres de
vàlues y altres de la present casa per rahó de
aquells quatre censals que en lo mes de maig
proppassat del corrent any 1673 en la extracció
de censals per vostra senyoria feta, sortejà Di-
màs Çafont, ço és, lo un pensió 80 sous, paga-
dor al primer de abril, altre penció 160 sous, pa-
gador dit die, altre pensió 266 sous, pagador al
primer de agost y lo altre penció 200 sous, pa-
gador a 17 de octubre, y segons dits libresc se
troba lo següent:

Primo, dit censal penció 200 sous, pagador a 17
de octubre, fou y possehí Joan Pujol, pescador
de la vila de Blanes, y encara que segons lo llibre
de vàlues, trienni corrent 1671, fol 155, en lo
arrendament de la Bolla de Cervera, trienni
1620, arrendada a Joan Castellar per preu de
7500 lliures los tres anys entre altres fiansas de
dit arrendament se troba continuat Joan Pujol
però diu pagès de Argentona, lo qual se obligà
en dit arrendament per 200 lliures quiscun any,
que los tres anys junts són 600 lliures, com
consta en lo llibre de vàlues de dit trienni 1620,
fol 348, del qual arrendament segons dit llibre
de vàlues, trienni corrent y en dit fol 155, cons-
ta restar-se a dèurer la quantitat de 2157 lliures,
10 sous 9. Però encara que en ningun temps
constàs que dits Joan Pujols fossen un mateix
subjecte, no obstant la disparitat de estaments y
habitació, restaria líbero dit censal per rahó de
qualsevol quantitat pogués restar a dèurer dit
Joan Pujol per rahó de dita fiansa, per quant
aquell ja alineà y vengué dit censal a Bernat
Oms, negociant, a 23 de juliol 1615, com cons-
ta en lo capbreu de dit mes de octubre, fol 861,
y per ço no·s trau res en fora.

Ítem, dit Dimàs Çafont, últim possessor de dits
quatre censals, segons dit libre de vàlues, trienni
corrent de 1671, fol 228, se troba continuat al-
tre de las fiansas de Francesch de Malla y Co-
nanglell, hoïdor militar que fou en lo trienni
1635, lo qual Malla junt ab sos condemputats,
qui // 465/2v // eran fra don Miquel de Alen-
torn, don Francisco de Llupià y Pere Prats, de-
putats; don Enrrich Alemany y Jaume Badaula,
hoïdors ecclesiàstic y real, foren condempnats
en la visita de dit trienni feta en lo de 1638, ço
és, sobre la querela número 15, 50 lliures, sobre
la querela número 14, 135 lliures 2 sous, per la
querela número 12, 200 lliures, per la querela
número 1, 665 lliures y per la querela número
3, junt ab misser Francesch Vidal y don Ramon
de Magarola, assessors del General, en 85 lliures
8, que juntas prenan suma de 1135 lliures 10
sous, de las quals segons dit llibre de vàlues,
trienni corrent, fol 228, consta restar-se a dèu-
rer per rahó de ditas condempnacions la quanti-
tat de 243 lliures, 6 sous, 2. Però, per las rahons
se diran en la subsegüent partida, quedan líbe-
ros dits censals de qualsevol quantitat pogués
restar a dèurer dit de Malla per rahó de ditas
condempnacions de visita y per ço no·s trau res
en fora.

Dit Dimàs Çafont segons dit libre de vàlues,
trienni corrent de 1671, fol 466, se troba conti-
nuat altrea de las fiansas de Francesch Puigdesa-
llit y Malla, deputat militar que fou en lo trienni
1665, lo qual Puigdesalit junt ab sos condepu-
tats restan a dèurer la quantitat de 1895 lliures,
12 sous, 6 per tantas foren condempnats en la
visita de dit trienni 1665 feta en lo de 1668, ço
és, 79 lliures, 5 sous, 6 per la querela número
12, 100 lliures querela número 33, querela nú-
mero 30 y las restants 1451 lliures, 7 sous sobre
la querela número 8, com consta en dit libre de
vàlues, trienni corrent, en foleos 466, 467, 468
y 475, però per quant dit Dimas Çafont no pos-
seheix dits quatre censals ab altre títol més que
de usufructuari com consta, çob és, los dos cen-
sals, lo un penció 80 sous y lo altre penció 166
sous, pagadors al primer de abril en lo capbreu
de dit mes, fol 372 y 397 y lo de penció 266
sous pagador al primer de agost en lo capbreu
de dit mes, fol 102, y lo altre penció 200 sous,
pagador a 17 de octubre. En lo capbreu de dit
mes de octubre, fol 861, quedan líberos dits
censals de qualsevol quantitats se pugan restar a
dèurer per rahó de la fiansa per dit Safont feta a
dit Francesch de Malla y Conanglell y Fran-
cesch Puigdesalit y per ço no·s trau res en fora.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria salvat
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a. altre de las fiansas, interlineat al marge esquerre.
b. ço és...octubre, interlineat al peu.

a. de Aragón, interlineat al marge esquerre.
b. relació intercalada entre els folis 465/1 i 465 del trienni
1671-1674.
c. a continuació ratllat, de vàlues.



en tot error de compte del aposiento de racional
als XVII de agost MDCLXXIII. Erasma de Lana y
Fontanet, racional.

467r D.

Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
nyors deputats y oïdors de comptes del General
de Catalunya al assessor, advocat fiscal de dit
General y als doctors consulents aplicats sobre si
lo tenir lo magnífich doctor Bonaventura Tris-
tany, donzell, a un matex temps lo offici de jut-
ge de reclams y advocat fiscal en dit nom de la
cort dels magnífichs veguer y balle de la present
ciutat juntament ab lo de assessor de la Capita-
nia General del present principat de Cathalunya
se encontra ab las constitucions, usos y costums
del dit Principat; vista la suplicació donada per
lo procurador fiscal del General; vistas las certi-
ficatòrias fetas respectivament per los scrivans
de la Capitania General y de la cort del veguer
exhibidas per dit procurador fiscal ab scèdula
del die present que comtam a 6 del mes de se-
tembre 1673, en y las quals consta que dit mag-
nífich doctor Bonaventura Tristany té y exer-
ceix al present dits dos officis: de jutge de
reclam y com a advocat fiscal de la cort del ve-
guer y assessor de la Capitania General y advo-
cat fiscal de aquesta; attès y considerat que, se-
gons lo thenor de la constitució 1, títol «Que
ningú puga tenir sinó un offici de jurisdicció en
un mateix lloch» ningú pot obtenir en un ma-
teix temps dos officis de jurisdicció en una ma-
teixa ciutat o vila; y attès y considerat que tant
l’offici e jutge de reclams com lo de assessor de
la Capitania General són officis de jurisdicció,
que se exerceix en la present ciutat de Barcelo-
na, y axí bé al present fet se ajustan y aplican las
paraulas de dita constitució, les quals // 467v //
són del thenor següent: «Nigun home no puixe
tenir en una mateixa ciutat o vila sinó un offici
de jurisdicció», són de vot y parer dits assessor
advocat fiscal y demés consulents que lo tenir y
exercir lo doctor Bonaventura Tristany ditsb dos
officis de jutge de reclams y en dit nom advocat
fiscal de la cort del veguer y de assessor y advo-
cat fiscal de la Capitania General se encontra di-
recta y literalment ab la dita constitució 1.

Sens que obste lo dir que dita constitució 1 és
conforme a disposicions de dret comú y decreta
de aquella y que axí ha de admètrer las interpre-
tacions y intel·ligèncias del mateix dret comú y
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que també las constitucions del present Princi-
pat encara que·s degan entèndrer a la lletra ad-
metan també las intel·ligencias jurídicas para que
se evite tot absurdo y que comunament los doc-
tors limitan la prohibició de tenir dos officis en
cas que lo exercici de aquells sia incompentible
y no altrament y que dita constitució 1 parla de
quant la jurisdicció de dit offici coheret territorio
y que la observància hauria donata interpretació
a dita constitució, havent tingut alguns los dits
officis en un mateix temps. Perquè se respon:
1º que no és segura, ni certa, la pretesa limita-
ció, quant los officis no són incompetibles en
tèrmens de officis de jurisdicció, ni en aquells
parlan los doctors; 2º. Perquè en cas que fos
verdadera dita limitació no se aplicaria al pre-
sent fet perquè incompetibles se judican los of-
ficis sempre que tendunt ad diversa y és diferent
la jurisdicció y pot seguir-se inconvenient del
concurs del exercici de las dos jurisdiccions en
una persona y dita incompetibilitat és innegable
en lo present fet perquè la jurisdicció de jutge
de reclams és en quan // als vehins y habitants
del present Principat y en dit nom de jutge de
reclams és advocat fiscal de totas las causas cri-
minals de la cort del veguer y la jurisdicció de
assessor de la capitania és en orde dels fets de
guerra y de militars en los casos que permeten
las constitucions de Cathalunya, y axí bé podria
succeir cas que dit jutge de reclams tractàs de
jurisdicció en algun cas que la Capitania General
pretengués tenir cognició d’ell y per conse-
güent seria incompetible lo exercici de dos offi-
cis en un(a) mateixa persona y de gran inconve-
nient, y axí mateix en dit nom de jutge de
reclams, essent advocat fiscal de dita cort del ve-
guer, pot succeir que se offeresca cas de conten-
ció entre aquella y lo tribunal de la Capitania
General, la defensa de la qual tocaria al dit jutge
de reclams y essent lo mateix assessor de la Ca-
pitania General no podria acudir al compliment
de las obligacions; 3º Perquè encara que lo te-
nir en un mateix temps dos officis que no són
incompetibles no fos prohibir per dret comú
emperò tots los doctors concordan que·s grave
inconvenient que un tinga dos officis encara
que aquells sian competibles y tenint lo present
Principat una lley general clara y expressa que
prohibeix lob tenir dos officis de jurisdicció en
un mateix lloch y que pot entèndrer-se indis-
tinctament és rahó donar-li la intelligència in-
distincta que mira a la bona administració de
justícia per la qual se evitan los inconvenients
que ponderan los doctors y no és dubtable en
dit Principat se’n seguirian moltíssims si·s donàs
per constant que un mateix subjecte pogués te-
nir dos officis ab jurisdicció, et cètera.
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a. interpretació...temps, interlineat al marge esquerre.
b. lo tenir, interlineat al marge esquerre.

a. vot intercalat entre els folis 466 i 467 del trienni 1671-
1674.
b. a continuació ratllat, tres. Dos, interlineat al marge es-
querre.



4º. Perquè las constitucions del present Princi-
pat poden admètrer la interpretació ut evitetur
absurdum però no la contrària de admètrer in-
tepretació a effecte de seguir-se absurdo.

5º. Perquè dits officis de jutge de reclams y as-
sessor de la Capitania General són officis de ju-
risdicció en la present ciutat y no sols en aquella
vénen son territori, sinó encara en tot lo Princi-
pat, y axí resta prohibit lo concurs de dits officis
en una persona en dita constitució 1. Última-
ment encara que se vulle al·legar observància en
contrari de que alguns han tingut dit officis de
jutge de reclams y assessor de la Capitania Gene-
ral emperò la observància no·s pot allegar con-
tra las constitucions de Cathalunya encara que
fos inmemorial segons la constitució fina, títol
«De observar constitucions» més dita observàn-
cia se pot salvar ab lo pretest de ser interpretati-
va perquè esta no té lloch quando verba consti-
tutionis sunt clara, y axí ho senten, salvo, et cetera.
Areny, assessor; Devalda, consulens; Hieronymus
de Ferrer, consulens, Campderros, advocatus fis-
calis Generalis subrrogatus; Valentia, consulens.

s.n.r E.

Molta il·lustre senyor.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa, a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació ab los llibres de
vàlues y altres de la present casa acerca de
aquells vint-y-un censals, ço és, lo un penció
320 sous, pagador al primer de mars, altre pen-
ció 120 sous, pagador al primer de abril, altre
penció 80 sous, pagador dit dia, altre penció
200 sous, pagador dit dia, altre penció 42 sous
2, pagador a 9 de dit, altre penció 31 sous 3, pa-
gador dit dia, altre penció 82 sous 6, pagador a
12 de dit, altre penció 46 sous, 3 pagador a 10
de dit, altre penció 42 sous 6, pagador a 11 de
maig, altreb penció 5 sous, 1 1/2, pagador dit
die, altre penció 31 sous 3 pagador a 16 de dit,
altre penció 65 sous 10, pagador al primer de
juny, altre penció 90 sous 11, pagador a 18 de
juliol, altre penció 98 sous 4, pagador a 23 de
agost, altre penció 18 sous 3, pagador a 30 de
dit, altre penció 2000 sous, pagador a 20 de se-
tembre, altre penció 200 sous, pagador dit die,
altre penció 211 sous 7 1/2, pagador a 30 de
dit y lo altre penció 150 sous, pagador a 13 de
noembre, que sortejà la senyora Francisca Bos-
ser y Çafont, viuda, en la extracció de censals

per vostra senyoria feta en lo mes de maig prop-
passat del corrent any 1673 y segons dits llibres
se troba lo següent:

Primo, lo censal de penció 320 sous, pagador al
primer de mars, fou y possehí Joan Ros, ciutedà
de Barcelona, lo qual, segons lo llibre de vàlues,
trienni corrent 1671, fol 114, se troba continuat
altre de las fianças de Hierònim Bosch, oïdor real
que fou en lo trienni 1602, lo qual Bosch junt ab
sos condeputats segons dit llibre de vàlues y fol
consta restar a dèurer la quantitat de 2797 lliu-
res, 10 sous, però per las rahons se diran a la fi de
la present relació resta líbero dit censal per rahó
de dita fiança y per ço no·s trau res en fora.

Dit censal junt ab lo censal, penció 120 sous,
pagador al primer de abril, altre penció 80 sous,
pagador dit die, altre penció 42 sous 2, pagador
a 9 de dit, altre penció 31 sous 3, pagador dit
die, altre penció 82 sous 6, pagador a 12 de dit,
altre penció 46 sous 3, pagador dit die, altre
penció 82 sous 6, pagador a 12 de dit, altre
penció 46 sous 3, pagador 10 de dit, altre pen-
ció 18 sous 3, pagador a 30 de agost, altre pen-
ció 101 sous 10, pagador a 27 de octubre y lo
altre penció 200 sous, pagador dit die, foren y
possehí Federich Roig y de Soler, lo qual, se-
gons lo llibre de concerts, fol 32, consta que a 8
de febrer 1592 féu concert de la quantitat de
4477 lliures 8 sous 4 per lo que fou //474/1v //
partícip en la Bolla de Gerona, trienni 1581,
arrendada a Bernat Joan Gomis, del qual arren-
dament, segons lo llibre de vàlues, trienni cor-
rent 1671, fol 52, consta restar-se a dèurer la
quantitat de 9581 lliures 10 sous, y axí mateix
dit Federich Roig y de Soler, segons dit llibre de
vàlues, trienni corrent, fol 49, se troba conti-
nuat altre de las fianças de March Colomer Pa-
ller, arrendador de la Bolla de Cervera, trienni
1578, lo qual Roig y de Soler se obligà per 500
lliures quiscun any, que los tres anys junts són
1500 lliures, consta en lo llibre de vàlues de dit
trienni 1578, fol 215, del qual arrendament, se-
gons dit llibre de vàlues, trienni corrent 1671,
fol 49, se troba restar-se a dèurer la quantitat de
577 lliures 8 sous 10. Però per las rahonsa se di-
ran consequtivament restan líberos dits censals
y per ço no·s trau res en fora.

Dits censals foren y possehí Phelip de Roger, lo
qual segons dit llibre de concerts, fol 32, consta
que se inmiscuhí y consentí en lo dit concert fet
per dit Federich Roig y de Soler per rahó del
dèbit de dita Bolla de Gerona, trienni 1581,
però per quant dits censals foren venuts per exe-
cució del General, instant lo procurador fiscal
de aquell al doctor Gabriel Anthoni Bosser, ca-
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a. rahons, interlineat.

a. relació intercalada entre els folis 474/3 i 474 del trienni
1671 a 1674.
b. altre...dit die, interlineat al marge esquerre.



valler en lo any 1616, la qual execució y venda
fou per satisfer al General part del que dit Fede-
rich Roig y de Soler devia per rahó de dita parti-
cipació de dita Bolla de Gerona, com consta, ço
és, lo censal penció 320 sous en lo capbreu del
mes de mars, fol 113, lo de penció 120 sous en
lo capbreu de abril, fol 122, lo de penció 80
sous en dit capbreu, fol 271, lo de penció 42
sous 2 en dit capbreu, fol 459, lo de penció 31
sous 3 en dit capbreu, fol 465, lo de penció 82
sous 6 en dit capbreu, fol 484 y lo de penció 46
sous 3 en dit capbreu, fol 501 y lo de penció 18
sous 3 en lo capbreu de agost, fol 287, lo de
penció 101 sous 10 en capbreu de octubre, fol
420 y lo altre penció 200 sous en dit capbreu,
fol 928 y per ço no·s trau res en fora.

Dits censals, exceptats los dos censals, lo hu
penció 18 sous, 3 pagador a 30 de agost y lo al-
tre penció 101 sous 10, pagador a 27 de octu-
bre, foren y possehí Martí Joan Despuny, lo
qual, segons lo llibre de vàlues trienni 1635, fol
116, consta que als 8 de maig 1606 féu fer-
mança per 700 lliures a Francesch Naves, sobre-
cullidor del General de la part de ponent, lo
qual Naves, segons lo llibre de vàlues, trienni
corrent, fol 122, consta restar a dèurer la quan-
titat de 988 lliures 5 sous 8. Però per quant dits
censals foren venuts per execució del General,
com de sobre està dit, quedan líberos per rahó
de dita fiança y per ço no·s trau res en fora.

Los dits censals de penció 320 sous, pagador al
primer de mars, altre 120 sous, pagador al pri-
mer de abril, altre 80 sous, pagador dit die, altre
12 sous 2, pagador a 9 de dit, altre penció 31
sous 3, pagador dit die, altre penció 82 sous 6,
pagador a 12 de de dit y lo altre penció 46 sous
3, pagador a 10 de dit foren y possehiren los ad-
ministradors del Hospital General de Santa
Creu de la present ciutat, los quals segons lo lli-
bre de vàlues, trienni corrent 1671, fol 215,
consta restar a dèurer la quantitat de 2400 lliu-
res 12 sous, lo qual dèbit se originà y devallà del
llibre de vàlues trienni 1638, fol 350, ab quatre
differents partidas per lo valor de 625 fustets
curts y 225 fustets llarchs, los quals los foren ve-
nuts en lo any 1638. Però per quant dits censals
foren venuts per execució del General, com de
sobre està dit, restan líberos per rahó de dit dè-
bit y per ço no·s trau res en fora.

Lo sobredit censal penció 80 sous, pagador al
primer de abril, fou y possehí Joan Ferrer y en-
cara que en lo llibre de concerts, fol 110, se tro-
ba continuat Joan Ferrer, fill de altre Joan Fe-
rrer, ciutedà de Barcelona, altre de las fianças de
mossèn Francesch Piquer en lo concert per ell
fet als 28 de janer 1633 per la quantitat de 435
lliures 16 sous 6 restava a dèurer Barthomeu Pi-
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quer, son avi, receptor del General de la vila de
Perpinyà y axí mateix dit Ferrer se troba conti-
nuat altre de las fianças de dit Barthomeu Pi-
quer, com consta en lo llibre de vàlues, trienni
1620, fol 200, de la qual quantitat segons lo lli-
bre de vàlues trienni corrent 1671, fol 130,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 245
lliures, 16 sous 6 y axí mateix segons lo llibre de
vàlues, trienni corrent 1671, fol 1531, se trobia
continuat altre de las fianças de Ramon de Ol-
mera y Çacoromina, oïdor militar que fonch en
lo trienni 1614, Joan Rafel Ferrer, lo qual Ol-
mera y demés deputats restan a dèurer 1716
lliures 2 sous 7.

Però per quant probablement se veu no ésser
un mateix subjecte per quant Joan Ferrer, pos-
sessor de dit censal, alienà aquell en lo any
1482, com apar en lo capbreu del mes de abril,
fol 267, y per ço ésser molts anys antes de ditas
obligacions com també per ésser estat venut dit
censal per execució, com de sobre està dit, resta
líbero y per ço no·s trau res en fora. Los censals
penció 42 sous 2, pagador a 9 de abril y lo altre
penció 31 sous 3, pagador dit die junt ab altre
censal penció 31 sous 3, pagador a 16 de maig
foren y possehí Barthomeu Ferrer y encara que
en lo arrendament de la Bolla de Lleyda, trienni
1629, arrendada a Jaume Pont Blanquer per
preu de 10800 lliures los tres anys se trobia //
474/2v // continuat altre de las fiansas de dit
arrendament Barthomeu Ferrer, negociant, ciu-
tedà de Barcelona, lo qual se obligà per 600
lliures lo any com consta en lo llibre de vàlues
trienni 1629, fol 435, del qual arrendament se-
gons lo llibre de vàlues trienni corrent, fol 178,
se resta a dèurer la quantitat de 5080 lliures 19
sous, 3. Però per quant en cas fossen uns mate-
xos subjectes los dits Barthomeus Ferrers resta-
rian líberos dits censals per rahó de dita fiança,
per quan aquells, ço és, lo de penció 42 sous, 2
y altre penció 31 sous, 3, pagadors a 9 de abril
dit Barthomeu Ferrer, possessor de aquells los
donà y cedí a favor de Nicolau Bret al primer de
abril 1471, com apar en lo capbreu de dit mes
de abril, foleos 457 y 462 y lo altre penció tam-
bé 31 sous, 3, pagador a 16 de maig lo restituhí
a Francesch Joan Setantí als 27 de abril 1498,
com consta en lo capbreu de dit mes de maig,
fol 197, y per consegüent molt antes de la obli-
gació de dita bolla, y per ço no·s trau res en fora.
Ítem, altre censal penció 200 sous, pagador al
primer de abril, fou y possehí don Juan de Cla-
ramunt, lo qual, segons lo llibre de vàlues trien-
ni corrent 1671, fol 119, se troba continuat al-
tre de las fianças de Pere Pau Cassador, deputat
eclesiàstich que fonch en lo trienni 1605, lo
qual Cassador, junt ab sos condeputats en la vi-
sita de dit trienni 1605, feta en lo de 1608 foren
condempnats sobre la querela número 17 en
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pagar al General 9183 lliures, 9 sous 8 per tan-
tes que Francesch Naves, qui servia lo offici de
sobrecullidor de la part de ponent, restave debi-
tor per rahó de dita sobrecollecta ab que antes
que contra dits deputats fos feta execució per
dita quantitat fossen fetas primer diligèncias per
los senyors deputats que les hores eran y per
temps serian contra dit Naves y sas fianças y en
subsidi contra dits deputats y hoïdors, lo que
Francesch Naves, segons dit llibre de vàlues,
trienni corrent, foleos 122 y 156 consta restar a
dèurer la quantitat de 997 lliures, 14 sous, 7 y a
bé que en dit llibre de vàlues trienni corrent, fol
119, dits deputats y hoïdors tinguen en peu dit
dèbit de 9183 lliures, 9 sous 8 per quant per
descuit al que·s veu se han dexat de donar-los
crèdit de les quantitats pagades per dit Naves
del que va de ditas 9183 lliures, 9 sous 8 a ditas
997 lliures, 14 sous, 7 resta vuy a dèurer aquell
ab que dit de Claramunt no vindria a estar obli-
gat per més quantitat de las ditas 997 lliures, 14
sous, 7. Però per las rahons que abaix se dirà
resta líbero lo dit censal per rahó de dita fiança.
Lo dit Claramunt, segons dit llibre de vàlues,
trienni corrent 1671, fol 179, se troba conti-
nuat altre de las fianças de Juan de Gualbes y
Benet Santamaria, sobrecullidorsa del General
de la part de ponent, los quals de Gualbes y
Santamaria, segons dit llibre y fol restan a dèu-
rer la quantitat de 2718 lliures, 13 sous, 2, lo
qual //474/3r // de Claramunt en la caució pres-
tada per dits Gualbes als 19 de febrer 1578 se
obligà per 400 lliures, com consta en lo llibre de
vàlues trienni 1614, fol 70, però per las rahons
se diran avall resta líbero dit censal de qualsevol
quantitat restàs a dèurer dit Claramunt per rahó
de dita fiança, y per ço no·s trau res en fora. Dit
Claramunt, segons dit llibre de vàlues, trienni
corrent 1671, fol 67, se troba continuat altre de
las fianças de Gabriel Puig de Salit, arrendador
de la Bolla de Tremp y Pallàs, trienni 1590, per
preu de 2640 lliures per los tres anys, lo qual de
Claramunt se obligà per 440 lliures lo any, que
los tres anys junts són 1320 lliures, consta en lo
llibre de vàlues de dit trienni 1590, fol 293 y
després dit de Claramunt, junt amb dona Vio-
lant, sa muller, se constituhiren principals de dit
arrendament ab acte en poder de Anthoni Rou-
re, notari de Barcelona, als 16 de juliol 1603,
com consta en lo llibre de vàlues, trienni 1635,
fol 89, del qual arrendament, segons dit llibre
de vàlues corrent, fol 67, consta restar-se a dèu-
rer 19 lliures, 16 sous, 3. Però per las rahons qe
a baix se diran queda líbero dit censal per rahó
de qualsevol quantitat restàs a dèurer dit Clara-
munt per rahó de dit dèbit y per ço no·s trau res
en fora. Dit de Claramunt a 27 de nohembre

1602, tant en nom seu propri com també com a
procurador de dona Violant sa muller y Alexan-
dro de Claramunt y dona Victòria de Clara-
munt, conjuges, fill y nora respective, feren acte
de indempnitat en poder de Gaspar Castells,
notari de Tremp, ab lo qual regonegueren que
las dos fianças fetas per Onofre de Àger y de
Luna y mossèn Fransesch Sullà y de Àger a Pere
Badia, negociant, arrendador de la bolla de
Tremp y Pallàs, trienni 1602, los quals de Àger
y Sullà se eran obligats per 400 lliures quiscun
any quiscú de ells, consta en lo llibre de vàlues
trienni 1635, fol 137, del qual arrendament, se-
gons lo llibre de vàlues, trienni corrent 1671,
fol 98, consta restar-se a dèurer la quantitat de
2300 lliures, foren fetas per compte de dit Cla-
ramunt, però per las rahons se diran en la subse-
quent partida resta líbero dit censal y per ço
no·s trau res en fora. Dit de Claramunt ab acte
rebut en poder de dit Anthoni Roure als 11 de
juny 1605, tant en nom seu propri com també
com a procurador dels sobredits, firmà acte de
indemnitat a mossèn Pere Savaller, carlà de
Monrrós, altre de las fianças de Joan Roca,
pagès, arrendador de la Bolla de Tremp y Pallàs,
trienni 1605, lo qual Savaller se havia obligat
per 300 lliures lo any que los // 474/3v // tres
anys junts són 900 lliures, ab la qual regonegué
haver lo dit Savaller feta dita fiança per compte
de dit Claramunt, consta en lo llibre de vàlues,
trienni 1614, fol 158, del qual arrendament, se-
gons dit llibre de vàlues, trienni corrent fol 105,
consta restar-se a dèurer la quantitat de 1927
lliures. Però per quant dit censal fonch venut
per execució del General contra los béns de dit
de Claramunt al doctor Gabriel Anthoni Bosser
per pagar part del dèbit de dit de Claramunt als
7 de octubre 1616, com consta en lo capbreu
del mes de abril, fol 689, resta líbero dit censal
per rahó, tant de las partidas assí continuadas
com per qualsevol altre quantitat restàs a dèurer
dit de Claramunt, y per ço no·s trau res en fora.
Ítem, lo sobredit censal, penció 31 sous, 3, pa-
gador a 16 de maig, fou y possehí Francesch
Anthoni Setantí, lo qual, segons lo llibre de và-
lues trienni corrent 1671, fol 20 se troba conti-
nuat altre de las fianças de Anthoni Calders,
arrendador de la Bolla de Perpinyà, trienni
1569, lo qual Setantí se obligà per 800 lliures lo
any que los tres anys són 2400 lliures, consta en
lo llibre de vàlues de dit trienni 1569, fol 179,
del qual arrendament, segons lo llibre de vàlues,
trienni corrent 1671, fol 20 se troba se resta a
dèurer 169 lliures, 11 sous, 7, y axí mateix dit
Setantí, segons dit llibre de vàlues, trienni co-
rrent fol 9, se troba continuat altre de las fianças
de Perot Ferrus, sobrecullidor del General de la
part de ponent, lo qual Perot Ferrus, segons 
dit llibre de vàlues, trienni corrent y fol resta 
a dèurer la quantitat de 3927 lliures, 16 sous,
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però per las rahons se diran resta líbero dit censal
per qualsevol quantitat restàs a dèurer dit Setantí
per rahó de ditas fianças y per ço no·s trau res en
fora. Dit censal fou y possehí Luís Setantí, lo
qual, segons dit llibre de vàlues, trienni corrent,
fol 20, se troba continuat altre de las fianças de
dit Anthoni Calders, arrendador predit, lo qual
Lluís Setantí se obligà per 400 lliures lo any, que
los tres anys junts són 1200 lliures, consta en dit
llibre de vàlues, trienni 1569, fol 179, del qual
arrendament se resta a dèurer la quantitat sobre-
dita, però, per las rahons se diran en la subse-
güent partida, queda líbero dit censal, y per ço
no·s trau res en fora. Dit censal fonch y possehí
Francesch Joan Setantí, lo qual, segons dit llibre
de vàlues, trienni corrent 1671, fol 27, se troba
continuat altre de las fianças de // 474/5r //
mossèn Benet de Vallgornera, arrendador de la
Bolla de Perpinyà, trienni 1572, per preu de
35025 lliures lo tres anys, lo qual Setantí se
obligà per 572 lliures, 18 sous, 4 y axí mateix en
dit arrendament ha continuat també fiança altre
Joan Setantí, lo qual se obligà per 583 lliures, 15
sous lo any, consta en lo llibre de vàlues trienni
1571, fol 190, del qual arrendament, segons dit
llibre de vàlues trienni corrent y fol consta restar-
se a dèurer la quantitat de 693 lliures, 4 sous, 6.
Però per quant dit censal fonch venut per execu-
ció del General instada contra los béns de mossèn
Melchior Bertrola, debitor al General, com a baix
més largament se dirà, resta líbero dit censal de
qualsevol quantitat restassen a dèurer dits Setan-
tís per rahó de ditas fianças, y per ço no·s trau res
en fora. Dit censal, junt ab altres quatre censals,
lo un penció 42 sous 6 1/2, pagador a 11 de
maig, altre penció 25 sous 1 1/2, pagador dit
die, altre penció 65 sous, 10, pagador al primer
de juny y altre penció 98 sous 4, pagador a 23 de
agost foren y possehí dit Melchior Bartrola, lo
qual, segons lo llibre de vàlues, trienni corrent
1671, fol 114, se troba continuat altre de las
fianças de mossèn Pau lo Pla, canonge de la iglé-
sia de Barcelona, hoïdor eclesiàstic que fonch en
lo trienni 1602, lo qual Pla, junt ab sos condepu-
tats, consta en dit llibre y fol restar a dèurer la
quantitat de 2797 lliures, 10 sous, que ab major
quantitat foren condempnats en la visita de dit
trienni 1602, feta en lo de 1605, consta en lo lli-
bre de vàlues trienni 1605, fol 601, però per
quant dits censals, junt ab altres rebia mossèn
Bernat Bertrola, fill de Melchior, foren venuts
per execució del General, instada contra dit Mel-
chior Bertrola a Gabriel Anthoni Bosser, cavaller,
en lo any 1619, com consta, ço és, lo censal pen-
ció 42 sous, 6 en lo capbreu de maig, fol 98, lo
de penció 31 sus, 3 en dit capbreu fol 197, lo de
penció 25 sous, 1 en dit capbreu fol 168; lo de
penció 65 sous 10 en lo capbreu de juny, fol 316,
lo de penció 98 sous, 4, en lo capbreu de agost,
fol 662, la qual venda fou feta per satisfer al Ge-
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neral part del que dit Melchior Bartrola devia per
rahó de la fiança féu a Bernat Albanell, arrenda-
dor de la Bolla de Gerona, trienni 1599, com
consta en lo llibre de vàlues trienni 1617, fol 120,
per lo que restan líberos dits censals per rahó de
la fiança feta per dit Bertrola a dit Paulo, y per ço
no·s trau res en fora. Dits vint-y-un censal foren y
possehí Alvaro Anthoni Bosser, //474/5v // don-
zell, lo qual, segons dit llibre de vàlues, trienni
corrent 1671, fol 228, se troba continuat altre de
las fianças de Francesch de Malla y Conanglell,
hoïdor militar que fonch en lo trienni 1635, lo
qual de Malla, junt ab sos condeputats en la visita
de dit trienni feta en lo de 1638 foren condemp-
nats, ço és, sobre la querela número 15, 50 lliu-
res; sobre la querela número 14, 135 lliures, 2
sous; per la querela número 12, 200 lliures; per la
querela número 1, 667 lliures y per la querela nú-
mero 3, junt ab misser Francesch Vidal y don Ra-
mon de Magarola, assessors, en 85 lliures, 8 sous
que juntas prenen suma de 1135 lliures, 10 sous,
de las quals, segons dit llibre de vàlues, trienni
corrent y fol consta restar-se a dèurer de ditas
condempnacions la quantitat de 243 lliures, 6
sous, 2, dich 243 lliures, 6 sous, 2. Axí que restan
obligats dits censals per dita quantitat de dos-
centas quaranta-tres lliuras sis sous y dos mencio-
nadas en la sobredita partida. Y esta és la relació
fa a vostra senyoria, salvat en tot error de compte
del aposiento de racionals als XII de setembre
MDCLXXIII. Erasma de Lana y Fontanet, racional.

s.n.r A.

Molta il·lustre senyor.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació ab los llibres de
vàlues y altres de la present casa acerca de
aquells dos censals, lo hun de pensió 600 sous,
pagador al primer de nohembre que sortejà lo
reverent rector del col·legi de Betllem de la
Companyia de Jesús de la present ciutat y lo al-
tre pensió 600 sous, pagador a 20 de setembre
que sortejà la noble dona Hierònima Dusà y en
la extracció de censals per vostra senyoria feta
en lo mes de maig proppassat del corrent any
1673 y segons dits libres se troba lo següent:

Primo, dit censal pensió 600 sous, pagador al
primer de nohembre, que sortejà dit reverent
rector de la companyia de Jesús, e o la meitat de
aquell, fou y possehí Anthoni Monjo, merca-
der, y encara que en lo llibre de vàlues, trienni
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corrent 1671, foli 16, se troba Anthoni Monjo,
deputat local que fou de Viella en la Vall de
Aran, en lo trienni 1566, lo qual resta a dèurer
la quantitat de 28 lliures, 15 sous, 1, y axí ma-
teix segons dit llibre de vàlues, foli 28, se troba
que dit Anthoni Monjo fou també diputat local
de dita vila en lo trienni 1572, lo qual segons
dit libre y foli resta a dèurer 26 lliures, 9 sous, 6,
però encara que per ningun temps constàs ésser
dit Anthoni Monjo possessor de dit censal y dit
Anthoni Monjo deputat local un mateix subjec-
te restaria líbero dit censal per rahó de dits dè-
bits per quant a Anthoni Monjo, possessor de
dit censal, aquell li fou quitat per Elisabeth
Príncep als 11 de maig 1563, com consta en lo
capbreu de dit mes de nohembre, fol 657, y per
consegüent antes no se originassen dits dèbits y
per ço no·s trau res en fora.

Ítem, lo altre censal, pensió 2000 sous, pagador
a 20 de setembre, que sortejà dita noble dona
Hierònima Dusay fou y possehí Francesch Agu-
llana y //476/1v //y Caldeus y com en lo llibre de
vàlues, trienni corrent foli 221 entre altres fian-
sas donadas per Joan Vidal menor, quòndam,
cullidor de la Bolla dea Barcelona, en la caució
per dit Vidal prestada a 6 de janer 1568 se troba
continuat Joan Francesch de Calders, senyor de
Segur, lo qual se obligà per 200 lliures, com
consta en lo llibre de vàlues, trienni 1623, foli
950, lo qual Joan Vidal segons dit libre de và-
lues, trienni corrent fol 221, consta restar a dèu-
rer la quantitat de 4402 lliures, 12 sous, lo qual
de Calders no consta en ningun libre de vàlues
ni altre per ell haver pagat quantitat alguna a
compte de ditas 200 lliures se obligà, axí que
resta a dèurer en cas fossen uns matexos subjec-
tes ditas dos-centas liures, dich 200 lliures.

Y esta és la relació que fa a vostra senyoria, ser-
vat en tot error de compte del aposiento de ra-
cional a XX de setembre de MDCLXXIII. Erasma
de Lana y Fontanet, racional.

B. Moltb il·lustre senyor.

Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional
de la present casa a vostra senyoria fa relació
com té feta exacta averiguació en los llibres de
vàlues y altres de la present casa acerca de
aquells sinch censals; lo hun pensió 1000 sous,
pagador a 4 de mars, altre de pensió 125 sous,
pagador a 5 de maig, altre pensió 1000 sous,
pagador a 13 de agost, altre pensió 145 sous, 5,

pagador a 11 de setembre y lo altre pensió 400
sous, pagador al primer de octubre, que són
part de aquells sis censals, que sortejà don Fran-
cisco Casamitjana Erill y Fonoll en la extracció
de censals per vostra senyoria feta en lo mes de
maig proppassat del corrent any 1673; y segons
dits llibres se troba lo següent:

Primo, ditsa censals, çob és, lo hun pensió 1000
sous, pagador a 4 de mars, altre pensió 1000
sous, pagador a 13 de agost y l’altre pensió 400
sous, pagador lo primer de octubre, foren y pos-
seshí don Rafel Casamitjana, lo qual segons lo lli-
bre de vàlues, trienni corrent foli 153, se troba
continuat altre de las fiansas de don Alexandre de
Lentorn, deputat militar que fonch en lo trienni
1614, lo qual de Alentorn junt ab sos condepu-
tats restan a dèurer la quantitat de mil set-centas
setse liures dos sous y set a cumpliment de 1886
lliures, 5 sous, 3, foren condempnats en la visita
de dit trienni 1614 feta en lo de 1617 per lo ex-
cessos se feren de guants, verguetas, músichs y
rams barbarins per la festa del gloriós Sant Jordi,
com consta en lo llibre de vàlues de dit trienni
1617, foli 690, dich 1716 lliures, 2 sous, 7.

Per la qual quantitat queda obligat dit censal; y
esta és la relació que fa a vostra senyoria, salvat
en tot error de compte del aposiento de racio-
nal, als XX de setembre MDCLXXIII. Erasma de
Lana y Fontanet, racional.

C. Conc la presente certiffico y hago fee yo, Jayme
Sahones, por auctoridad del rey nuestro señor, no-
tario público en la ciudad de Barcelona y escriva-
no del tribunal de la Capitanía General, como
haviendo pedido licencia a su excelencia el doctor
Buenaventura Tristany para renunciar los offi-
cios de assessor y abogado fiscal de la Capitanía
General, su excelencia ha sido servido con decreto
de diez y seys del corriente admitirle dicha renun-
ciación, la qual queda notada en los registros y
acuerdos de dicho tribunal, y para que dello conste
en juhizio y fuera dél hago la presente certiffica-
ción, firmada de mi mano y sellada con el sello de
dicho tribunal de la Capitania General. En Bar-
celona, a 18 de setiembre de 1673. Ita est Jacobus
Sahones, notarius et scriba supra memoratus.

B. Hed visto lo que vuestra señoría me ha repre-

1663

[ 1673 ]

a. a continuació repetit, dits.
b. ço és, interlineat.
c. certificat intercalat entre els folis 476/2 i 476/4 del trienni
1671 a 1674.
d. document intercalat entre els folis 476/3 i el darrer del vo-
lum tercer del trienni 1671 a 1674.

a. a continuació ratllat, Gerona.
b. relació intercalada entre els folis 476/1 i 476/3 del trienni
1671 a 1674.



sentado en las dos embaxadas que vuestra señoría
me ha echo por su síndico cerca de pretender vues-
tra señoría, que es contrafacción el que el doctor
Buenaventura Tristán egerza los oficios de juez
de reclamos y el de acesor y avogado fiscal de la
Capitanía General en un mismo tiempo, y aun-
que de las mismas razones que vuestra señoría
alega se reconoze la dificultad que tiene la mate-
ria, pues por ellas se pone en mayor duda de si es o
no contrafacción, como el doctor Buenaventura
Tristán haya renunciado el oficio de acesor y avo-
gado fiscal de la Capitanía General cesa toda la
dificultad que pudiera haver, que es quanto se me
ofrece decir a vuestra señoría, a quien guarde
Dios muchos años. A Barcelona, 4 de septiembre
de 1673. El duque de San Germán.

s.n.r A

Diea decima septima mensis octobris, anno a Na-
tivitate Domini millesimo sexcentesimo septuage-
simo primo, Barcinone.

Ego pater Joannes Baptista Vivet, sacerdos Soscie-
tatis Jesu, rector collegii ipsius Soscietatis Jesu do-
mus scilicet Beatae Mariae de Bethlem presentis
civitatis, cui prioratus et infirmaria ceteraque
ofitia monasterii Sancti Petri de Casserras, Vi-
censis diocesis, auctoritate appostolica unita exis-
tunt, dicto nomine, confidens de fide et animi pro-
bitate vestrorum infrascriptorum reverendorum
patrum Andrea Puig, Franciscum Xaverii Cabi-
rol, Magini Vendrell et Hermani Alexii Maspoch,
gratis et cetera, constituo procuratores meos dicto
nomine generales etiam cum libera et generali ad-
ministratione vos dictos reverendos patres Andre-
am Puig, Franciscum Xaverium Cabirol, Magi-
num Vendrell, sacerdotes Soscietatis ipsius Jesu et
Hermanum Alexium Maspoch, coadjutorem tem-
poralem ipsius soscietatis in eodem collegio degen-
tes licet // s.n.v // absentes, et cetera, et quemlibet
vestrum in solidum, et cetera, verum quia, et cete-
ra, igitur sine prejuditio dicti generalis mandati,
dono et confero vobis et cuilibet vestrum in solidum
facultatem, inter alia. Item ad omnes littes sive
causas, activas et passivas, principales et appella-
torias, motas et movendas, cum amplissimo litium
cursu facultatibus expressis exponendi quecunque
retroclama, et cetera, exequutiones quasvis ins-
tandi, et cetera, et cautiones quascunque, tam ju-
ratorias quam fidejussorias, prestandi, et cetera,
de calumpnia jurandi, et cetera, et cum posse ad
omnia substituendi, et cetera, et demum, et cetera.
Promitto dicto nomine juditio sisti, et cetera, et
rattum habere, et cetera.
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Testes sunt Franciscus Regas, locator mularum,
Barcinone civis, et Bartholomeus Costa, scriptor,
Barcinone habitator. Premissis fidem facio Jaco-
bus Corbera, notarius Barcinone publicus, hec
propria scribens manu.

s.n.r A

Diea vigessima tertia mensis desembris, anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo sep-
tuagessimo tertio, in loco de Rubio, Urgellensis
diocesis.

Ego domna Maria de Cartella et Aones, vidua
nobilis domni Jacobi de Cartella et Malla, quon-
dam, Gerunden populati, gratis, et cetera, consti-
tuo et ordino procuratores meos certos, et cetera,
itaque, et cetera, vos illustrem dominum Felicem
Taverner et Ruii, canonicum Sancte Ecclesie
Barcinone, et magnificum Franciscum Taverner
et Montornes, domicellum Barcinone domicilia-
tum, licet absentes, et cetera, et utrumque ves-
trum insolidum ita quod primitus, et cetera, ad
videlicet pro me et nomine meo admodum illus-
tribus dominis deputatis et auditoribus computo-
rum Generalis presentis Cathalonie principatus
et aliis quibuscumque curiis, officialibus, judici-
bus et personis quibus opus fuerit cautiones, satis-
fationes et securitates quascumque, tam jurato-
rias quam fidejusorias, ratione cuiusdam
sententia facta per magnificos assessores dicte Ge-
neralitatis lata quinto die currentis mensis et
anni pretextu cuiusdam censualis pretii quinque
mille libras et annue pensionis trium mille non-
gentum viginti unius solidos, novem denarios et
oboli, smeu creatum ad forum numerum seu ra-
tionem viginti quinque mille solidos pretii pro
mille solidis annue pensionis quod annis singulis
dicta Generalitas michi faciebat et prestabat die,
et cetera, extracti in sortem luiitionum censua-
lium in consistorio dicto, admodum illustrium
dominorum deputatorum et auditorum compu-
torum die secunda mensis maii anni presentis et
solta, posita in pretio dicte censualis ac etiam pro
aliis quibusvis rationibus, juribus, titulis sive
causis necnon laudationes, approbationes et con-
firmationes quascumcumque fidejussionem tam
per Bernardum Taverner tam per quasvis alias
personas possessores dicti censualis //s.n.v // facta-
rum, faciendum, firmandum et prestandum et
pro hiis et eorum ocasione fideiussoris quoscum-
que dandum et eos et eorum bona indempnis et
indemnia super bonis meis servare promitten-
dum et pro predictis omnibus et singulis omnia et
singula bona et jura mea tanquam pro debitis
fiscalibus et regalibus obligandum juramdum-
que in animam meam non habere nech habere
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posui nech inveni instrumentum originale crea-
tionis dicti censualis nec alia pro predictis fa-
tientia licet in perquirendo predicta summam
diligentiam adhebuerim et inde quecumque cau-
tionum, laudationum, promissionum, securita-
tum et indemnitatum instrumenta et alia ad
predicta nescessaria sub et cum illis videlicet pac-
tis, pactionibus, stipulationibus, promissionibus,
bonorum meorum obligationibus, jurium renun-
tiationibus, juramentis et aliis clausulis et cau-
telis inde utilibus et necessariis ac vobis dictis do-
minis procuratoribus meis constitutis et altero
unum insolidum benevisis faciendum et firman-
dum. Et demum ac generaliter, et cetera. Pro-
mittens habere rattum, et cetera, et non revocare,
et cetera, sub bonorum meorum omnium obliga-
tione, et cetera.

Testes sunt Salvator Julia, cultor domiciliatus vi-
lle Alosii, et Joannes Roma, agricola loci de Ru-
bio, diocesis Urgellensis. In quorum fidem et testi-
monium premissorum facio ego Petrus Joannes
Galceran, presbiter ac rector parochialis ecclesie
Sancti Michaellis Archangeli loci de Rubio eoque
nomine ordinaria auctoritate notarii, qui huius-
modi instrumentum recipi hic me subscribo et
meum quoutor appono sig+num.

522 A
/1r

Molta il·lustre senyor. Ersasme de Lana y Fon-
tanet, donsell, racional de la present casa, a vos-
tra senyoria fa relació com té feta exacta evari-
guació ab los llibres de Vàlues y altres de la
present casa acerca de aquell censal pensió 2000
sous pagador a 13 agost que en la extracció de
censals per vostra senyoria feta en lo maig prop-
passat de 1673 sortejà lo molt il·lustre Capítol
de la Santa Iglésia de Barcelona com a adminis-
trador de la charitat de dita iglésia, y en els dits
llibres se troba lo següent: dit censal fou y pos-
sehí lo reverent Honofre Pau Çellés, degà y ca-
nonge de dita iglésia de Barcelona, lo qual se-
gons lo llibre de Conserts foli 29, consta haver
feta fiança per mil lliures en lo concert que als 9
de noembre 1587 féu mossèn Miquel Joseph
Cellers, notari ciutadà de Barcelona, de con-
semblant quantitat per la participació y ferman-
sa tenia feta a Bernat Joan Gomis, arrendador
de la bolla de Gerona trienni 1581, el qual
arrendament, segons lo llibre de Vàlues trienni
corrent 1671, foli 52, consta restar-se ha dèurer
la quantitat de 9581 lliures, 10 sous, de les
quals se defalcan 766 lliures, 10 sous, 8 diners
per tantes consta haver pagat en differents jor-

nadas a compte de dites 1000 lliures, ço és, 200
lliures a 2 abril 1590, consta en lo llibre de Và-
lues trienni 1587, foli 415, 200 lliures a 8 de
octubre 1591 Vàlues, foli 423, 200 lliures a 4
janer 1592 dit llibre foli 440, y les restants 166
lliures, 10 sous, 8 diners a 24 de desembre 1643
Vàlues trienni 1641, foli 61; axí que se resta ha
dèurer a compliment de dites 1000 lliures la
quantitat de dos-centes trenta-tres lliures, nou
sous y quatre; dich 233 lliures, 9 sous, 4 diners.
Esta és la relació que fa a vostra senyoria salvat
en tot error de compte del aposiento del racio-
nal, a 28 janer 1674. Erasma de Lana y Fonta-
net, racional.

524 A
/1r

Molta il·lustre senyor. Jaume Sagalà, peraire y
arrendador de les bolles foràneas de Catalunya
del trienni corrent, ha presentit que sa ex-
cel·lència del senyor virrey ha manat imprimir
unas cridas reals per a privar la entrada de robas
fabricadas en França y terras de enemics en lo
present Principat y comptats, e com en dit prin-
cipat de Catalunya y sos comptats tant en temps
de guerra com en temps de pau se aja permès lo
libre comers y poder de entrar robas fabricadas
en França, terras de enemichs y de infels sens
contradicció alguna pagant los drets, y en esta
conformitat se ha observat en lo temps de las
guerras de antes de l’any 1640 y després de re-
duïda Barcelona durant las guerras en temps
dels senyors don Joan de Austria, marquès de
Mortara y duc de Osuna, y dita prohibició y cri-
des sian directament contràries al líbero comers
que gosa esta província conforme ses constitu-
cions y capítols de Cort y de ellas se’n segues-
que notori dany y perjudici als arrendataris de
las bollas foràneas del trienni corrent perquè las
robas que entrarian de França y terras de ene-
mics y infels paguen lo dret de bolla forànea, y si
dita prohibició y crides se publiquen, serà forçós
lo aver de dexar dit arrendament de bollas forà-
neas, eximint-se de pagar lo preu de aquell sàl-
tim per lo dany que ocasionaria dita prohibició
per aver esta part arrendat les bolles foranas ab
la bona fe del libre commers que en temps de
pau y guerra ha gosat esta //524/1v // província,
originant-se de ditas cridas y prohibició que
vostra senyoria en avant no podrà arrendar lo
dret de bollas foràneas al preu tant alt, que al-
trament, cessant dita prohibitió, lo arrendaria,
lo que resultaria en perjudici dels acreedors de
vostra senyoria y impossibilitaria a vostra senyo-
ria de continuar lo servei que fa a sa magestat
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sustentant lo tèrcio, per lo qual y altrament, a
vostra senyoria suplica que en atenció a les ra-
hons sobreditas sia del servey de vostra senyoria
interposar sos officis ab sa excel·lència per a què
sa excel·lència mane suspèndrer dita orde y
prohibició fahedora, altrament esta part renun-
ciarà y se apartarà del arrendament de bollas fo-
ranas, protestant a vostra senyoria dels danys y
gastos e interressos que se li’n poden seguir, de-
manant que lo escrivà major de vostra senyoria
toque la oblata de esta suplicació per a què en
tot temps compte de las diligèncias ha fet esta
part, tot lo que demana omni modo melior dedu-
cens omne jus hibi competens et competiturius ex
qualibet causa, et cetera. Officio, et cetera. Quod
licet, et cetera. Altissimus, et cetera. Don Lluís
de Potau.

Oblata XIII februarii MDCLXXIIIIº in consistorio.
Et domini deputatis intervententibus dominis
auditoris computorum commiserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis Cathalonie qui
supper supplicatisa relationem faciant. Josephus
Sauleda, scriba majoris Generalis Cathalonia
subrogatus.

524 Moltb il·lustre senyor. Jaume Teixidor, merca-
/2r der de Barcelona, arrendatari del General de

Cathalunya del trienni corrent, à presentit que
sa excel·lència del senyor virrey à manat impri-
mir unas cridas reals per a privar la entrada de
robas fabricadas en França y terras de hene-
michs en lo present Principat y comptats, e com
en dit principat de Cathalunya y sos comptats
tant en temps de guerra com en temps de pau se
aya permès lo libre comers y poden entrar robas
fabricades en França, terras de henemichs y de
infels sens contradicció alguna y pagant los
drets, y en esta conformitat se ha observat en lo
temps de les guerras del any 1640, y després de
reduïda Barcelona durant les guerres en temps
dels senyors don Juan de Austria, marquès de
Mortara y Duch de Ossuna, y dita prohibició y
cridas sian directament contràrias al líbero com-
mers que gosa esta província conforma sas cons-
titucions, capítols de cort, y de ellas se’n segues-
ca notori dany y perjudici als arrendataris dels
General del trienni corrent perquè les robas que
entrerian de França, terras de henemichs y in-
fels, pagan lo dret del General, y si dita prohibi-
ció y cridas se publican, serà forsós lo aver de
dexar dit arrendament de General, eximint-se
de pagar lo preu de aquell sàltim per lo dany
que causaria dita prohibició per aver esta part
arrendat lo General ab la bona fe del líbero
commers que en temps de pau y de guerra à go-
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sat esta povíncia, originàn-se’n de ditas cridas y
prohibició que vostra senyoria en avant no po-
drà arrendar // 524/2v // lo dret del General ap
preu tan alt, que altrament, sens dita prohibició,
lo arrendaria, lo que resultaria en perjudici dels
acreadors de vostra senyoria y impocibilitaria a
vostra senyoria de continuar lo servey que fa a sa
magestat sostenent lo tèrsio. Per lo qual, y altra-
ment, a vostra senyoria suplica que en atenció a
las rahons sobredites sia del servey de vostra se-
nyoria interposar sos officis ab sa excel·lència
per a què sa excel·lència mane suspèndrer dita
orde y prohibició fahedora, altrament esta part
renunciarà y se apartarà del arrendament del
General, protestant a vostra senyoria dels danys
y gastos e interesos que se li’n poden seguir, de-
manant que lo escrivà major de vostra senyoria
saque la oblata d’esta suplicació per a què en tot
temps conste de las diligèncias à fet esta part;
tot lo que demana omni modo melior deducens
omne jus hibi competens et competiturum ex qua-
libet causa. Officio, et cetera. Altissimus, et cete-
ra. Don Lluís de Potau.

Oblata XIII februarii MDCLXXIIIIº in consistorio.
Et domini deputatis intervententibus dominis
auditoris computorum commiserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis Cathalonie qui
supper supplicatisa relationem faciant. Josephus
Sauleda, scriba majoris Generalis Cathalonia
subrogatus.

524 B
/3r

Excel·lentíssimb senyor. A notícies de aquest
consistori ha previngut que los officials de la ca-
pitania general d’esta ciutat de Barcelona auran
fets alguns procehiments contra Francisco Lley-
da, mercader de la ciutat de Tortosa, ab motiu
de què dit Lleyda aurà aportat alguna mercade-
ria de la ciutat de Alicant a la de Tortosa, las
quals diuan serian de contrabando, encara que
dit Lleyda fa constar aver-las comprades en dita
ciutat de Alicant y axí aurian purgat qualsevol
vici, y com si se dona lloch al sobredit vici vinria
a encontrar ab la constitutió 7 títol «De offici de
alcaits», que deffensa que los capitans de guerra
axí generals com particulars no usen ni usar pu-
gan de juridicció alguna, sinó en quant de dret y
per constitució del present Principat los és
permès, y axí dits officials de la capitania general
no poden fer prosehiments alguns contra dit
LLeyda com a provincial, y axí mateix, encon-
traria ab las constitucions 3 y 5 del títol «De co-
mers y seguretat de camins», perquè //524/3r //
si se dona lloch a semblants procehiments con-

[ 1674 ]

a. a continuació cinc paraules ratllades.
b. memorial intercalat entre els folis 523v i 524r del trienni
1671/1674.

a. a continuació cinc paraules ratllades.
b. memorial intercalat entre els folis 523v i 524r del trienni
1671/1674.



tra provincials, vinria a impedir lo líbero co-
mers, per lo que desitjan cumplir a nostres obli-
gacions y evitar tot gènero de disturbis, per
acohir ab la correspondència que fins así avem
ab vostra excel·lència y omitir acte de contrafac-
ció en esta matèria, ab lo degut recidiment su-
plica a vostra excel·lència sia de son servey ma-
nar a dits officials de la capitania general de la
present ciutat no molistiar ab dits prosehi-
ments, al dit LLeyda, y axí matex manar-los
borren y delineen dels registres de dita capitania
dits procehiments y que per ser de justícia, axí
ho esperan del gran zel y rectitud de vostra ex-
cel·lència, a qui lo Déu guarde y prospere, com
li suplican. Barcelona, y juliol als 18, mil 672.

525 D
/2r

Senyoraa: Los deputats y oïdors del General del
principat de Cathalunya per lo lloch vuy vacant
de altre dels taulers de la ciutat y col·lecta de
Tarragona que vacca per mort de Martí Fonta-
net, últim pocessor de dit offici, proposan a vos-
tra mercè los subjectes següents: Joseph Bavot,
Anthoni Monseny, Ramon Girona. Dattus en
Barcelona.

526 B Dieb decima quarta mensis desembris, anno a 
/1r Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sep-

tuagesimo tertio, Barcinone.

Ego Ludovicus Bonvei, utriusque juris doctor, 
civis Barcinone, uti obtinens offitium custodis or-
dinarii domus Bullae Generalis Cathalonie, pre-
sentis civitatis Barcinone, gratis, et cetera, consti-
tuo et ordino procuratores meos certos, et cetera,
itaquod et cetera, vos Mariam Miquel, uxor Jaco-
bi Miquel, garbiliatoris, civis Barcinone, et hono-
rabilem Josephum Rovira, candelarium cere, ci-
vem Barcinone, simul et alterum vestrum in
solidum, licet absentes, et cetera, et notario, ad vi-
delicet pro me et nomine meo dictum offitium cus-
todis ordinarii domus Bulle dicti Generalis Cat-
haloniae cum omnibus juribus et pertinentiis suis
universis in manibus et posse illustrium domino-
rum deputatorum eiusdem Generalis Cathalonie
vel alterius cuiuscumque persone inde ab eis potes-
tatem habentis vel habiture in favorem persone vo-
bis et alteri unum in solidum dictis dominis depu-
tatis presentande, nominande et designande pure,
libere et simpliciter et absque ulla conditione, re-

servatione seu retentione resignandum, renun-
tiandum et cedendum et dictas resignationem, re-
nuntiationem et cessionem recipi et admiti peten
//526/1v //dum, supplicandum et obtinendum ita
et taliter quod ille in cuius favorem dictum offi-
tium per vos seu alterum unum in solidum resigna-
tum, renuntiatum et cessum fuerit de eodem offitio
juribusque et pertinentiis illius universis valide
gravideatur et provideri mandetur ac in eo admi-
tatur et in illium possessionem ponatur cum omnis
juris plenitudine et effectu et proinde quascunque
supplicationes verbo vel in scriptis dandum et pre-
sentandum easque signari et provideri ac expediri
supplicandum, necnon instrumenta quecumque
vobis benevisa fatiendum seu fieri fatiendum et fir-
mandum et cum posse substituendi, et cetera, et de-
mum, et cetera. Promitto habere rattum, et cetera,
necnon promitto ac etiam sponte juro non revocare
huiusmodi mandatum nostri de ordine et sue vo-
luntate et consensu dicti Jacobi Miquel, viri vestri
dicte Marie Miqueli. Actum, et cetera. Testes sunt
Melchior Caravall, Gaspar Sayos scriptor, et de Pi-
nos. Sig+num Pauli Pi, apostolica atque regia auc-
toritatibus notarii publici Barcinone, manu pro-
pria recepit et scribere fecit et clausit.

526 A
/2r

Excel·lentíssima senyor. A noticia dels diputats
y oÿdors de comptes del present Principat ha
previngut com la reyna, nostra senyora, que
Déu guarde, hauria fet gràcia al noble don Mi-
quel de Cortiada de la plasa de doctor del con-
cell en la sala del canceller, mudant-lo de la pla-
sa de la sala del regent la Cancellaria, a hont és
estat destinat per sa magestat y ha exercit lo offi-
ci molts anys, lo que encontra ab las generals
constitucions, y en particular en la constitució
sèptima títol «De la elecció dels doctors de la
Real Audiència y Concell Real» ab estas parau-
las: «En los altres juristas demuntdits no·s pu-
gan mudar ni variar ni ésser mudats de la una
sala o audiència a la altra, ans hajan residir tant
solament en aquella audiència o sala e lloch en
los quals una vegada seran destinats». E com los
dits deputats y oÿdors de comptes hajan experi-
mentat la molta marcè y favor queb vostra ex-
cel·lència los ha fet y fa y la bona conformitat
que ha procuratc tenir ab ells, desitjant evitar
tota manera de contrafacció; per ço supliquen
humilment a vostra excel·lència sie servit manar
escusard la dita contrafacció y disposar las matè-
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rias conforme millor aparexerà a vostra ex-
cel·lència convenient per a què no se haja de
exir a la contrafactió, lo que per rahó de sos offi-
cis y jurament prestat serà forçós en lo cas ocur-
rent de haver de usar dels medis que stila la pre-
sent casa y disposan las generals constitucions
en casos semblants, sperant de la grandesa de
vostra excel·lència los aconsolarà evitant dita
contrafacció, que ho rebran a particular gràcia y
marcè de la mà de vostra excel·lència.

528 B
/1r

Molta il·lustre senyor. Erasme de Lana y Fonta-
net, donzell racional de la present casa, a vostra
senyoria fa relació com té feta exacta averiguació
ab los llibres de Vàlues y altres de la present casa
per rahó de aquell censal de pensió 400 sous pa-
gador a 19 de juliol que sortejaren las reverents
abadessa y convent del monastir de Pedralbes en
la extractió de censals per vostra senyoria feta en
lo mes de abril de 1672, y segons dits llibres se
troba lo següent: Primo, dit censal fou y possehí
don Joan Terré y de Icart, lo qual segons lo llibre
de Vàlues 1578 foli 212, se troba continuat altre
de las fiansas de Fernando Oliver, arrendador de
la bolla de Tarragona de dit trienni 1578, lo qual
Ferré y de Icart se obligà en dit arrendament per
1000 lliures quiscun any, que los tres anys junts
són 3000 lliures, las quals són ja satisfetas y paga-
des ab differents partidas y en differents jorna-
das, com consta en los llibres de Vàlues dels
triennis 1584 foli 419, 1587 foli 121, 1590 foli
119, 1605 foli 53, 1611 foli 49, 1614 foli 47,
1617 foli 47, 1623 folis 53 y 603, 1620 foli 54,
1629 foli 663 y 1638 foli 53, per lo que queda lí-
bero dit censal per rahó de dita fiansa feta per dit
de Icart, y per ço no·s trau res enfora. Dit don
Joan Terré y de Icart, segons lo llibre de Vàlues
trienni corrent 1671 foli 53, se troba altre de las
fiansas de Onofre Ciurana, sobrecullidor del Ge-
neral de las entradas y axidas de la col·lecta de lle-
vant, lo qual Ciurana, segons dit llibre de Vàlues
consta restar a dèurer la quantitat de 9773 lliu-
res, 7 sous, 10 diners, ço és, en foli 53, 8123 lliu-
res, 7 sous, 10 diners dit Onofre Ciurana assoles,
y en foli 68 las restants 1650 lliures dit Onofre
Ciurana eo per ell Antoni Rossell, mercader que
per impediment de dit Ciurana fermà dit offici lo
dit dèbit de dit Ciurana y Rossell junts, se originà
y devallà // 528/1r // del libre de Vàlues trienni
1587 foleos 205, 314, 317 y 320, lo qual Terré
se obligà per 2000 sous en la caució per dit Ciu-
rana a 310 de janer 1581, com consta en lo llibre
de Vàlues trienni 1617, foli 60, la qual quantitat
de 200 lliures consta ésser pagades, ço és, 100
lliures en lo libre de Vàlues 1620 foli 64 y les res-

1668

tants 100 lliures en lo de Vàlues trienni 1638 foli
84, per lo que queda líbero dit censal per rahó de
dita fiansa feta per dit Tarré y per ço no·s trau res
enfora. Dit don Joan Terré, segons dit libre de
Vàlues trienni corrent 1671 foli 33, se troba con-
tinuat altre de las fiansas de Pere Verdera, merca-
der arrendador de la bolla de Cardona trienni
1575, per preu de 9000 lliures per los tres anys,
lo qual don Joan Terré se obligà per 2000 lliures
quiscun any, com consta en lo llibre de Vàlues dit
trienni 1575 foli 191, y per quant entre las fian-
sas se havian obligat en 300 lliures en quiscun
any ademés del que montava dit arrendament,
que defalcades, resta per quantitat segons lo que
quiscuna de ditas fiansas se havian obligat, sols
vingué a estar obligat per 181 lliures, 16 sous, 4
diners, que los tres anys junts són 545 lliures, 9
sous, 1 diner que en diferents jornades y ab diffe-
rents llibres de Vàlues consta haver pagat dit
Pere Verdera, principal, restaria a dèurer dit de
Terré la quantitat de 95 lliures, 15 sous, 8 diners
a cumpliment de ditas 545 lliures, 9 sous, 1 di-
ner, de las quals assí sols se li dona càrrega de la
quantitat de 48 lliures, 15 sous que en dit libre
de Vàlues trienni corrent foli 33, sols consta res-
tar-se dèurer de dit arrendament com las 45 lliu-
res, 8 sous se suposa cedir en son benefici de las
quantitats pagades per las demés fiansas de dit
arrendament; dich 45 lliures, 15 sous. Dit censal
que fou y possehí Francesch Vernet, mercader
òlim ajudant comú de racional y regent los
comptes, lo qual segons lo llibre de Vàlues trien-
ni //528/2r //1638 foli 648, fou condempnat en
130 lliures en la visita del trienni 1623 feta en lo
de 1616 sobre la querela número 31, de las quals
en dit llibre y foli se dona dèbit a Geltrudes Ver-
net, sa filla, de 65 lliures se restaven a dèurer a
cumpliment de ditas 130 lliures, de las quals se-
gons lo libre de Vàlues trienni corrent de 1671
foli 226, consta restar-se a dèurer la quantitat de
sinquanta lliures, dich 50 lliures. Nota que de la
pròpia partida ja se’n à fet menció en la relació del
censal que sortejà la nobla dona Albina Camps,
viuda, axí que resta obligat dit censal per las dos
partidas tretas enfora que juntas prenian forma de
noranta-vuit lliures, quinse sous, dich 98 lliures,
15 sous. Esta es la relació que fa a vostra senyoria
salvat en tot error de compte del aposiento del ra-
cional, a XVII de febrer de MDCLXXIIIIº. Erasma de
Lana y Fontanet, racional.

529 A
/1r

Memoriala dels soldats se ha entregat vestit, ço
és, gambeto y balons, los quals ha entregat per
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orde del molt il·lustre consistori y en presència
dels senyors deputat y oÿdor real y dels officials
baix de quiscuna companyia sota firmats, vuy al
primer de mars 1674a. Companyia del capità
don Joan Ferrer: sargento Francesch Melcior, a
tambor Francisco Orossio, cap d’esquadras,
Joan Perico, Baldiri Melcior, Francisco Colom,
infanteria, Antoni Arbona, Joan Grífol, Francis-
co Bosch, Jaume Matanacas, Domingo Soler,
Joan de Medina, Joan Garriga, Jaume Pelegrí,
Jaume Torrents, Jaume Serra, Archàngel Prats,
Pau Font, Francisco Obiols, Magí Costa, Fran-
cisco Vidal, Isidro Bae, Jaume Parera, Pedro
Peres, Joseph Fabra, Pere Cua, Balthesar Co-
lom, Joan Francesch Sala, Salvador Ferrer, Jo-
seph Recallès, Pere Gardo, Joan Bosch, Miquel
Flotats, Joan Jaume, Pere Porta, Joan Pujol,
Andreu Roca, Matheu Castellvedra, Miquel
Llafrenca, Valentí Casas, Joan Terrès, Jaume
Peyró, Joseph Blanch //529/1v //Rafel Argemir,
Isidro Beranguer, Joseph Solanes, Diego Tar-
diu, Joan Vendrell, Francesc Viladomar, Jaume
Òliva, Francisco Santamaria, Eudalt Terràs,
Francisco Beranguer, Joan Mosoll, Salvador
Corominas. Digo yo, Juan Ferrer, que en mi pre-
sencia se an entregados los vestidos a los soldados
de mi compañía detrás nombrados los quales cin-
cuenta y cinco. Día y mes sobredicho. Juan Ferrer.

Companya del capità don Joseph de Ivorra y de
Ançab: sergent Barthomeu Peix, a tambor Joan
Condomí, cap d’esquadres Francesc Bertran,
Domingo Òliva, Miquel Fuster, infanteria Joan
Pera Aloy, Jaume Boxadera, Jaume Pallarols,
Jaume Masclà, Joan Artús, Ambrós Cadarcet,
Joan Batista Orbino, Blay Arajol, Miquel Xan-
drí, Domingo Cuiàs, Joseph Pelegrí, Joan Baro-
nat, Pera Darbó; Geremias Llonch, Pera Casa-
cuberta, Andreu Roca, Thomàs Barnat, Miquel
Bernat, Guillem Fabra, Ignasi Roca, Joseph So-
brapoll, Joseph Arolas, Jaume Joan Pons, Felip
Banyolas, Jaume Casellas, Lluís Besa, Batista Si-
mon, Jaume Joan Soldevila, Pera Casellas, Mi-
quel Giberga, Joan Bonyesch, Pera Joan Joval,
Francisco Oriol, Joseph Segura, Jaume Sam-
blancant, Esteve Duran, Salvador Vergés, Mi-
quel Serra, Pera Ros, Banet Garau, Joseph
Elies, Joseph Bonet, Bernat Pera, Joan Carrera,
Miquel Blanca, Joseph Sala, Pau Soldevila, Gas-
par Ferrer, Joseph Feliu. // 529/2r // Present de
mi, lo capità don Josep de Ivorra, se an entre-
gats los vestits als soldats de ma companyia nous
anomenats, los quals són en número 54, dia y
any sotascrit. Don Josep de Ivorra.

Companya del capità Pera Joan Sanxoa: sergen-
to Francisco Oriol, a tambor Martín Cayrach,
cap d’esquadres Joseph Balanyà, Narcís Balla,
Joseph Salon, infanteria, Pera Joan Sanxo, me-
nor, Pera Montaner, Joan Montaner, Antoni
Cases, Joseph Mallà, Antoni Joan Pont, Fran-
cesc Tarradellas, Àngel Petit, Agustí Vinyes,
Antoni Casals, Jaume Balla, Francisco Cavé,
Jaume Madreny, Pera Vives, Isidro Cases, An-
toni Comas, Vicens Solanes, Joseph Pericot,
Miquel Bonveí, Joseph Prats, Gregori Gascon,
Joseph Marsal, Joseph Trèmins, Joseph Escaró,
Joan Costa, Joseph Vivet, Joan Granja, Grisan-
to Buil, Joan Oliver, Joseph Ballaster, Domingo
Soreda, Andreu Verdaguer, Guillem Plà, Joan
Antoni Pujades, Andreu Riba, Joseph Cosant,
Joan Planes, Joan Majol, Joan Ribó, Jaume
Moliner, Pera Jaume Vidal, Crisòfol Casanoves,
Emmanuel Manaplata, Antoni Pau Figarola,
Joan Germé, Francisco Comí, Pera Joan Pas-
qual. Present de mi, lo capità Pere Juan Sancho,
se han entregat los vestits als soldats de ma
companyia sobreescrits que en número són sin-
quanta-dos, y per ser ayxí de voluntad mia fax la
present de mans de Salvador Nomdedui, dia y
any sobredit. Pere Juan Sancho y per ell Salva-
dor Nomdedui.

529 Companyia del capità Joseph de Thomàsb: a 
/2v tambor, Fabeo Esmarilio, cap d’esquadres, Jau-

me Navós, Joan Paracoll, Jaume Baranguer, in-
fanteria, Batista Laplana, Sabrià Palau, Joseph
Bellver, Joan Roch Amador, Pera Gomar, Mi-
quel Cot, Thomàs Patmon, Banet LLorens,
Pera Robera, Jaume Samsó, Barthomeu Cal-
dés, Joan Sanjoan, Bernat Vinyolas, Jacinto Ca-
bot, Francesc Valls, Francesc Riera, Gerònim
Anglada, Crsitòphol Bòria, Ramon Gironella,
Rafel Ribera, Pera Font, Francesc Esplugas,
Bernat Guillet, Pera Font, Francisco Llobet,
Pera Miró, Joseph Cabanas, Joan Parera, Benet
Calvet, Joseph Joan Xutxes, Joseph Casals, Pau
Aret, Pera Puig, Pau Bandranas, Francesc Ca-
sas, Joan Pera Dullant, Pera Sala, Joseph Blan-
ques, Joseph Puig, Joan Mas, Pera Solsona,
Jaume Montaner, Emanuel Frigola, Miquel
Puig, Antonio Joan Vilanou, Climent Casó, Jo-
seph Jauma, Joan Torras. Present de mi, Ju-
seph de Thomàs, se han entregat los vestits lo
hús gambeto y balons alls soldats de ma com-
panyia continuats en lo present memorial los
quals en número són sinquanta-y-tres , vuy al
primer dimarts del any 1674. Juseph de Tho-
màs.
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a. a continuació un llistat escrit a dues columnes, primer es
transcriu la de l’esquerra i després la de la dreta.
b. a continuació un llistat escrit a dues columnes, primer es
transcriu la de l’esquerra i després la de la dreta.

a. a continuació un llistat escrit a dues columnes, primer es
transcriu la de l’esquerra i després la de la dreta.
b. a continuació un llistat escrit a tres columnes, es transcriu
d’esquerra a dreta.



534 B
/1v

Tengoa entendido que del tercio de vuestra seño-
ría se hallan levantados en esta ciudad, vuestra
señoría darà orden que marchen con un alferez a
Girona a incorporarse con la demás gente y que se
acuda al maestre de campo general que dé la or-
den para que se armen. Dios guarde a vuestra se-
ñoría muchos años. Barcelona, 12 de mayo 1674.
Diputados del General de Cataluña.

534 C
/2r

Memorialb dels soldats se han entregats los ves-
tits de la companyia del capità don Ramon Gà-
mis y Montserrat, los quals vestits se són entre-
gats per orde del molt il·lustre consistori y en
presència dels molt il·lustres senyors deputats
esglèsiastic y real y dels senyors oïdors militar y
real de dit don Ramon Gàmis als 13 de mars
1674c. A tambor, Joan Ale, cap d’esquadres,
Joan Pau Poch, Francisco Basols, Jacinto Ramo-
neda, infanteria, Joan Pau Martíd, Francisco Mar-
rull, Pera Catxíe, Pera Barrera, Pera Martí, Pera
Martí Roca, Joseph Gibert, Fèlix Atzet, Miquel
Dover, Francesc Mas, fill de Joan, Joseph Iglé-
sies, Pera Joan Solanes, Pera Camos, Joan Vin-
yes, Fermí Vilarasall, Joseph Font, Joan Colo-
mer, Francisco Mas, fill de Damià, Miquel Serra,
Joseph Noguera, Joan Cases, Pera Morer, Isidro
Ponsa, Joan Fons, Miquel Balla, Jaume Fornau,
Joseph Romeu, Domingo Alenton, Joan Regi,
Joan Baxera, Joan Estrada, Pau Burguet, Antoni
Baldiri, Miquel Fontana, Pau Sagala, Joseph
Rius, Miquel Solà, Gaspar Oliver, Ramon Galí,
Guillem Marieja, Joseph Teixidor, Joseph Rey,
Banet Jordana, Joseph Rafel, Anton Teixidor,
Joan Bonet, Joseph Solanellas, Barthomeu Salat,
Joseph Malich. Present de mi, don Ramon Gà-
mis y Montserrat, se són entregats los vestits; so
és, gambeto y balons, als soldats de ma compa-
nyia sobremensionats, los quals en número són
sinquanta-tres. Fet de mà pròpia, als 13 de mars
1674. Don Ramon Gàmis y Montserrat.

535 A
/1r

Excel·lentíssimf senyor: Los diputats y oïdors de

1670

comptes dels General de Cathalunya diuena a
vostra excel·lència comb havent-se representat
en dias passats a vostra excel·lència que lo privi-
legi manat despedit en favor del noble don Mi-
quel de Cortiada, del Real Concell, en lo qual sa
magestat, que Déu guarde, és estat servit ano-
menar-lo per a la plasa de la matexa Real Au-
diència que vuy vaca per mort del magnífich
quòndam Aleix Tristany, de la sala del molt re-
verent canceller, encontra ab las generals cons-
titucions y usos y costums del present Principat,
y particularment ab la constitució sèptima títol
«De elecció, nombrec y examen dels doctors de
la Audiència y Concell Real», a hont se lligen las
paraulas següents: «Ibi: entès encara y declarat
que los dits canceller, vicecanceller, y en son
cas, regent la cancelleria, e los altres juristes de-
muntdits no·s pugan mudar ni variar ni ésser
mudats de la una sala o audiència a la altra, ans
hajan residir tant solament en aquella aula o sala
e lloch en los quals una vegada seran destinats»,
etcètera, que axís, essent dit doctor Miquel de
Cortiada de dita Real Audiència de la sala del
noble regent la Cancellaria, dit privilegi encon-
tra directament ab la lletra de dita constitució
sèptima mudant-lo a la sala del molt reverent
canceller; vostra excel·lència és estat servit lo dia
de dotse del corrent mes de maig dir al síndich
del General que tenia orde de sa magestat per a
posar en execució lo dit privilegi y que no podia
faltar a la execució de dit real orde. E com, ex-
cel·lentíssim senyor, lo dit privilegi y execució
de aquell, com se·s dit, sie en contra //535/1v //
la dita precalendada constitució sèptima y altres
aplicables, al reparo de las quals incumbesca axir
als dits deputats y oÿdors de comptes per rahó
de son offici y jurament tenen prestat y sentèn-
cia de escomunicació tenen oÿda segons la dis-
posició de las generals constitucions, capítols de
Cort, etcètera, per ço, extrajudicialment supli-
can a vostra excel·lència sie servit revocar lo dit
privilegi com a concedit contra las generals
constitucions y manar que aquell no sie posat
en execució, que ho rebran a particular marcè y
gràcia de la mà de vostra excel·lència.

543 A
/1r

Memoriald dels soldats se han entregats los ves-
tits de la companyia del capità don Henrich
Descallar, los quals vestits se són entregats per

[ 1674 ]

a. diuen interlineat, representen ratllat.
b. a continuació ratllat lo dia dotse del corrent mes de mars
fou servit vostra excel·lència de dir al síndich del General que
tenia orde.
c. nombre y examen interlineat al marge.
d. memorial intercalat entre els folis 542v i 543r del trienni
1671/1674.

a. carta intercalada entre els folis 533v i 534r del trienni
1671/1674.
b. memorial intercalat entre els folis 533v i 534r del trienni
1671/1674.
c. a continuació un llistat escrit a dues columnes, primer es
transcriu la de l’esquerra i després la de la dreta.
d. A continuació ratllat Francisco Borrull.
e. a continuació ratllat Pera Casadevall.
f. memorial intercalat entre els folis 534v i 535r del trienni
1671/1674.



orde del molt il·lustre consistori y en presència
dels senyors Lluís Canter, oïdor militar, y del
capità don Henrich Descallar, vui als sinch de
abril 1674a. Sargento, Silvestra Tapiolas, a tam-
bor, Francisco Martines, cap d’esquadres, Vi-
cens Carbonell, Antich Capdevila, Joan Verger,
infanteria, Joseph Travé, Francisco Balaguer,
Narcís Badia, Salvador Bonet, Anrich Laflor,
Joseph Saragoça, Pera Mas, Miquel Ribas, Jau-
me Daurà, Martí Torrens, Jaume Carlos, Pera
Badia, Balthazar Dachs, Guillem Compta, Jo-
seph Rigall, Isidro Balaguer, Jaume Oliver, Ber-
nat Roca, Pera Joan Gomis, Emanuel Salagar,
Guillem Vives, Ramon Valls, Francesc Costa,
Miquel Pujalreu, Pera Rullant, Salví Castanyer,
Antoni Torrent, Aloy Fuxanch, Joan Campalo-
sell, Magí Roig, Domingo Magdalena, Francesc
Prasoera, Vicens Serdà, Pera Joan Amillart, Jo-
seph Roger, Matheu Mas, Bernat Guixart,
Francesc Carreras, Francisco Planes. Present de
mi, lo infrascrit don Henrrich de Escallar, són
entregats los bestits, ço és, gambeto y balons,
als soldats de ma companyia sobremensionats,
los quals en número són quaranta-quatra. Fet
de mà agena y firmat de la pròpia en Barcelona,
a 6 de abril 1674. Don Henrich Descallar.

544 Il·lustríssimb y molt il·lustre senyor. Als 23 de 
/1r juriol de 1672 foren dits y escrits per los molt

il·lustres senyors diputats en la taula dels co-
muns depòsits de la present ciutat la quantitat
de 400 lliures a la il·lustre abadessa y real con-
vent de Pedralbes de Nostra Senyora de Pedral-
bes a solta del escrivà major de la casa de la Di-
putació en lluició y quitació de un censal de
consemblant preu y propihetat de 400 lliures y
pensió altres tants sous que dita il·lustre abades-
sa y real convent tots anys cobra als 19 de juriol
sobre lo General de Cathalunya per ser extret en
sort en en la extracció que féu en lo mes de abril
de dit any 1672. E com per lo procurador del
General se haja impedit lo poder quitar y es-
mensar dites 400 lliures ab motiu que lo dit
censal fou poçehit per don Joan Ferré y de
Icart, lo qual diu fou altre de les fermansas de
Pere Verdera, marcader, en lo arrendament que
féu de la bolla de Cardona en lo trienni del any
1525, la qual se li arrendà per preu de nou mília
lliures per los tres anys, en lo qual dit don Joan
Terré se obligà en dos-centes lliures quiscun
any, del qual arrendament se diu està devent dit
Ferré al General 45 lliures, 15 sous, y que axí
mateix després tingué y pocehí lo dit censal

Francesch Vernet, mercader que fou ajudant
comú de racional y regent los comptes, lo qual
se diu que en la visita del trienni 1623 feta en lo
any 1626, seria estat condemnat en pagar al dit
General 130 lliures, de les quals se restaren de-
vent al dit General 50 lliures, y axí pretèndrer
estar embargat lo sobredit censal en les dos di-
tes quantitats, que juntas fan summa de 95 lliu-
res, 15 sous, les quals axí mateix preten que se
an de compensar del preu de dit censal lluït, per
estar axí disposat en un capítol de la concòrida
feta entre vostra senyoria de una, y los acrehe-
dors censalistes de dit General de Cathalunya de
part altra. E com il·lustre senyor, quid ut que dit
don Joan Ferré y de Icart y dit Francesch Vernet
restasen debitors en les dites quantitats, no em-
però seria estat obligat lo sobredit censal als dits
respective pretesos deutes, per so, que lo sobre-
dit censal de 400 lliures devalla de altre censal
que dita il·lustre abadessa y real convent rebia
tots anys de penció 2847 sous, 6 diners sobre
dit General y proprihetat en poder de Pere Ma-
llol, notari públic de Barcelona, per certas cau-
sas en dit acte convengudes féu asignació y con-
signació del dit en preu y proprihetat de 4558
lliures, com consta en lo capbreu del mes de ju-
riol, foli 225. Després, lo dit don Joan Ferré y
de Icart y Clariana y altres cobraren un censal de
preu y propprietat mil lliures y penció altres
tants sous en favor // 544/1v // de Pere Vernet,
notari, als 3 de mars 1578 en poder de LLuís
Jorba, notari públic Barcelona, per seguretat
del qual censal especialment asignaren y consig-
naren mil lliuras en propprietat y mil sous en
pensió del sobredit censal de preu y proprihetat
4558 lliures, com apar axí mateix del dit cap-
breu de juliol, foli 1326; axí, del dit censal resta
cobrar dita il·lustre abadessa y convent de Pe-
dralbes dels dits Clariana y de dona Madalena
Ferré, viuda de dit don Joan Ferré y de Icart y
demés ab acte rebut en poder de Pere Vidal, no-
tari, als 13 de maig 1592, com apar també de
dit capbreu foli 225, axí se creu encara que dit
don Joan Ferré restàs debitor en dites 45 lliures,
15 sous, no emperò, restarien obligades dites
400 lliures a dit pretès deute, per quant dit don
Joan Ferré quan féu dita pretesa fermansa no te-
nia no possehia dit censal del qual devallavan les
dites 400 lliures deposades en la taula, ni aquel
era seu propri, sinó que aquell auria adquirit en
virtut de cessió y consignatió als 11 de decem-
bre 1522, com se ha dit, y ab los dits Clariana y
altres aquell aver-se especialment obligat, asig-
nat y consignat als 5 de mars 1578 mil lliures en
proprihetat al dit Vernet, de les quals devallen
dites 400 lliures deposades en la taula, y lo que
pretèn resta debitor de don Joan Ferré al dit
General se troba a la fi de dit arrendament,
que·o fou al darrer de juliol del any 1578, y no
tenir en son poder aquell y en tot cas sols se po-
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a. a continuació un llistat escrit a dues columnes, primer es
transcriu la de l’esquerra i després la de la dreta.
b. carta intercalada entre els folis 543v i 544r del trienni
1671/1674.



ria estar obligat lo restant del dit censal, del
qual, en cas fos estat en sort, se poria pretèndrer
la recuperatió de dit pretès deute, lo que·s dit
sens perjudici de ninguna cosa. Y en quant al
pretès deute de Francesch Vernet, se diu que
tampoch no poden estar obligades les dites 400
lliures deposades en la taula per la lluisió de dit
censal al dit pretès deute, per quant de les mill
lliures que foren cedides y consignades, los dits
Ferré, Clariana y altres en favor de dit Pere Ver-
net, notari, lo dit Vernet ne insolitum donà de
aquell sis-centes lliures a dos filles suas monjas
de dit convent de Pedralbes, ab què de dit cen-
sal ne restaren tant solament les dites 400 lliures
en preu y propietat y 20 lliures en pensió. Des-
prés, lo dit Francesch Vernet vené y alienarhia
un censal de consemblants 400 lliures en favor
del administradors de la causa pia de Francesch
March, mercader, per seguretat del que rebia
del dit General, acte rebut en poder de Fran-
cesch Blanch, notari, als 23 de janer 1624, y per
consegüent, se veu que dit Vernet lo die que
declarà en aquella visita, que fou com se ha dit
en lo any 1626 , ya avia molt temps que no po-
cehia ni cobrava aquell, per aver-lo alienat an-
tes, com se ha dit, y després la dita il·lustre aba-
dessa y convent de Pedralbes, ab acte rebut en
poder de Esteve Gilabert Bruniquer, notari pú-
blich de Barcelona, als 18 de abril 1635, quità y
redemí dit censal dels dits administradors //s.n.r
// de la causa pia de Francesch March, com tot
llargament està continuat en lo capbreu del mes
de juliol en cartas 1326. Per tant y altrament, la
dita il·lustret abadessa y convent de Pedralbes
representan a vostra excel·lència lo sobredit
omni meliori modo, suplica sie servit manar al dit
escrivà major solte la dita quantitat de 400 lliu-
res deposades en la taula per lliusió de dit censal
ha effecte que aquelles se pugan tornar ha esme-
nar, que a més és cosa tant justa, lo suplicant ho
rebrà a gràcia y mersè particular de vostra se-
nyoria. Y attès també se té notícia que dits pre-
tesos deutes estarian ja pagats y satisfets, lo que
és de crèurer per lo pasament de tants anys y és-
ser deutes tan tènuos, y en quant lo sobredit no
prosehix, suplica la dita il·lustre abadesa y con-
vent que de gràcia se li sie concedit, lo que de-
manan reservant dret al procurador fiscal per a
poder recobrar dits pretesos deutes de altres
censals en lo cas seran extrets en sort. Officio
que licet, et cetera. Altissimus, et ceterea. Orlau.

Oblata XXII augusti MDCLXVIII in consistorio. Et
domini deputatis intervenientibus dominis audi-
tores computorum commiserunt predicta magni-
ficis assessoribus Generalis Catalonie qui super
supplicatisa relationemb faciant in scriptis vel

1672

verbo. Joannes Argila, scriva majoris Generalis
Cathalonia.

Recepta dicto die 28 junii 1678 interveniente fis-
co. Lampillas, assessor. Blanxart, assessor subrro-
gatus.

Per Casas, doctor procruratori fiscale, die 7 octo-
bris.

Blanxart, assessor subrrogatus.

552 E
/1r

Comptaa dels vestits se són donats als soldats de
difaréns companyias en presència dels senyors
Lluís Canter, oïdor militar, y del senyor sergen-
to major Joan Archs. Vuy, als 18 de abril 1674.
Joseph Salvat, de la companyia del mestre de
camp. Francesc Rovira, de la companyia del
mestre de camp. Joan Bajes, de la companyia
del mestre de camp. Felip Barrera, de la com-
panyia de Josep Ivorra. Present de mi, lo sar-
gento major Joan Archs, tenen rebut los sobre-
dits quatra soldats los vestits de monició. Dia i
any sobredit, Joan Archs.

555 A
/1r

Señorab. Los diputados y oidores de cuentas del
principado de Cataluña postrados a los reales pies
de vuestra merced dicen que haviéndose declara-
do a los 4 de mayo 1672 por aquella audiencia la
contrafación que se instava contra los ministros
de la capitanía general de aquel Principado con
orden a la aprehensión de unos reales de a ocho y
plata labrada que se hizo por aquel tribunal en la
galera Patrona de la república de Génova en 9 de
agosto 1668, se instó por el poder haviente de jus-
ticia, república y demás interessados, embiado a
este negocio con la asistencia del síndico del Gene-
ral el decreto de execución de dita declaración y
liquidación de interesses, daños y demás que se ha
de liquidar, y no haviéndose omitido diligencia
alguna, assí por dicho síndico como por dicho po-
der haviente, ya en informaciones, ya en memo-
riales que se han impresso, dos en acto y quatro en
derecho, no obstante el ser esta causa de las más
privilegiadas, particularmente en orden a los tes-
timonios y brevedad dellos, ya por ser de contrafa-
ción, ya por ser de espolio, no sólo no se ha abansa-
do hasta ahora dicho decreto de execución y
liquidación, pero ni aun se ha podido dar con el
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a. Certificatòria intercalada entre els folis 552v i 553r del
trienni 1671/1674.
b. Memorial intercalat entre els folis 554v i 555r del trienni
1671/1674.

a. a continuació cinc paraules ratllades.
b. relationem...verbo interlineat.



primer passo para el que es el mandarse despachar
unas letras subsidiarias a effecto de provar dichos
intereses, daños y demás que se ha de liquidar, ad-
mitiéndose ya desde el principio para impedir el
despacho de dichas letras, algunos altercados in-
troducidos por los condenados para diferir el éxito
de dicho decreto de execución, aumentándose di-
chos altercados y aumentándose cada dia de nue-
vo, al passo que los primeros se ivan desvaneciendo
por los dichos memoriales impresos, sin que se ha-
yan experimentado los efectos de los muchos orde-
nes de su magestad que han ido a aquella audien-
cia mandándose despachara esta causa; y assí
mismo de los muchos decretos del lugarteniente de
vuestra magestad y mandándolo al canciller, y
alguno dellos con presición de término //555/1v //
breve para el efeto, ni de las muchas instancias
que por medio de dicho síndico han hecho los dipu-
tados y oydores a los lugartenientes de vuestra ma-
gestad en aquel Principado, y al canciller sean
instados dichos diputados y oydores todos los dias
por dicho poder haviente de dicha república y de-
más interesados con las continuas asistencias, del
qual y demás gastos del pleyto se haze cada dia
más ponderable y difficultosa la cobranza por
haumentarse la suma que se ha de pagar, havien-
do ya que se continuan dichas instancias y gastos
serca de seys años, haviéndose en ellos gastado su-
mas considerables, de lo que padeçen los diputados
y oydores grande desconsuleo viendo frustradas
tantas diligencias y viendo de quán poco o nin-
gún efecto sería el declararse las contrafacciones
si las declaraciones de aquellas no tienen si devida
execución. Por todo lo qual, attendiendo a la es-
trecha obligación que por sus officios los incumbe,
suplican con todo el rendimiento y encareçimien-
to pueden y deven a vuestra magestad, sea de su
real servicio mandar al canciller y audiençia de
aquel Principado que dentro de un breve término
declaren que penden en dicha causa de decreto de
execución para que se pueda llegar a aquella, sin
embargo de hallarse ausentes de aquella au-
diençia tres o quatro, hallándose con el lugarte-
niente de vuestra magestad en campaña, por
quanto a más de que uno dellos está impedido por
condenado en dicha contrafacción sigún está dis-
puesto por // s.n.r // las constituciones de aquel
Principado, y singularmente, por la undécima,
vulgarmente nombrada de la Observança, título
«De observar constituciones», para estas causas de
contrafacciones bastan diez senadores y aun con
la condiçión si tantos se hallaren; y en aquella au-
diençia, no obstante la ausençia de los dichos,
quedan más de diez y aunque no se hallaren tan-
tos, según dicha constituçión pudiera declararse
en dicha causa, como assí lo confian y speran del
maternal y beningno ánimo de vuestra mages-
tad.

558 E
/1r

Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oïdors
de comptes del General de Cathalunya diuen y
representen a vostra excel·lència com han tingut
notícia que lo capità il·lustre don Emanuel de
Llupià, portantveus de governador del present
principat de Cathalunya, hauria anomenat per
son llochtinent de governador al noble don Jo-
sef de Rocabertí, balle general, a fí de exersir dit
offici de governador trobán-se ausent dit don
Emanuel de Llupià, y que huria dit Rocabertí
prestat lo jurament y demés requisits per lo
exercici de dit offici. E com, excel·lentíssim se-
nyor, per generals constitucions de Cathalunya,
y en particular per la constitució 1, títol «Que
novells officials no sien posats», està prohibida
la creació, continuació y ordinació de qualsse-
vols nous officials en lo present Principat; y axí
mateix, està disposat y ordenat en espècie per la
constitució 3 que comensant «Provehins», títol
«De offici de governador», que lo portantveus
de general governador residint dins lo Principat
no pot fer exersir son offici a nom de llochtinent
seu, y axí mateix, està prohibit que en un mateix
temps dos o més en un o differents llochs del
Principat no poden ésser en mateix offici, axí
que la dita nominació y estació de llochtinent
de governador al dit don Josef de Rocabertí és
expressa y literalment contra les dites generals
constitucions, ab què si exercia dit ofici de go-
vernador restarien aquelles violades, per reparo
de les quals // 558/1v // serie necessari als depu-
tats usar dels medis acostumats en semblants ca-
sos per compliment de la obligació de los offi-
cis, e per tant, los dits deputats humilment
sopliquen a vostra excel·lència extrajudicial-
ment sie de son servey manar no donar lloch a
que dit don Josef de Rocabertí exersesca dit of-
fici de llochtinent de portantveus de goberna-
dor, y axí mateix, supliquen a vostra excel·lència
revocar y manar revocar qualsevols altres cre-
hacions y nominacions de llochtinent de gover-
nador y exercici de aquell se forsan en lo temps
pasat les·y haurà agudes, que ab asò restaran sa-
nades dites constitucions, lo que rebran a singu-
lar gràcia y mercè de la mà y grandesa de vostra
excel·lència.

561 A
/1r

Moltb il·lustre senyor. Joseph Catà y Bertran,
ciutedà honrat de Barcelona subrrogat en lo of-
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fici de racional de la present casa, a vostra se-
nyoria fa relació com té feta exacta averiguació
ab los libres de Vàlues y altres de la present casa
per rahó de aquell censal de pensió 385 sous, 2
diners pagador a 15 de agós, que és un de
aquells sis censals que sortejà lo noble don
Francisco Casamitjana y Eril en la extracció de
censals per vostra senyoria feta en lo mes de
maig propassat de 1673. E com dels altres ja
se’n haja fet relació a vostra senyoria fins jorna-
da de 20 de setembre també proppassat, y se-
gons dits libres se troba lo següent: dit censal
fou y possehí Perot Çalvà, donzell, lo qual se-
gons libre de Vàlues trienni 1578, foli 193, se
troba continuat altre de las fiansas de Francesc
Çalvà y Vallseca, arrendador de la bolla de Vila-
franca de Panadès en lo dit trienni 1578 arren-
dada per preu de 8001 lliures quiscun any, y per
los tres anys 24003 lliures, y dit Perot Çalvà se
obligà per 500 lliures per any, y per los tres anys
1500 lliures, y per quant entre totas las fiansas
se obligaven en 990 lliures més per quiscun any
del que muntava dit arrendament, que defalca-
das resta per quantitat segons lo que quiscuna
de ditas fiansas se havian obligat, sols vingué dit
Perot Çalvà a estar obligat per 444 lliures, 10
sous quiscun any, que los tres anys junts són
1333 lliures, 20 sous, 1 diner, de les quals se li
fan bonas 1345 lliures, 5 sous, ço és, 429 lliu-
res, 2 sous, 3 diners li tocan y gaudeix de aque-
llas 7724 lliures, 2 sous que ab differents llibres
de Vàlues consta haver-se pagat en diferents jor-
nadas per compte de dit Francesc Çalvà, princi-
pal, y altre partícip de dit arrendament y las res-
tàns 915 lliures, 18 sous, 2 diners per tantas se
trobà haver-se pagat per compte de dita fiansa
feta per dit Perot Çalvà, com consta en los lli-
bres de Vàlues, ço és, trienni 1578, foli 195 a
17 de mars 1581, 200 lliures, a 19 de juny de
dit 50 lliures, a 11 de juliol de dit any ab dos
partidas 200 lliures; trienni 1584, foli 424, a 17
de juliol 1585, 107 lliures, 12 sous, 8 diners, si
bé encara que en dit libre se diga pagà mossèn
Sever Çalbà per mossèn Sever Çalvà, son pare,
com a fermansa, y en totas las fiansas no·s trobe
continuat Sever Çalbà, se ha comprovat dita
partida ab lo manual de dit any en lo arxiu de la
ciutat a hont se diu que pagà Sever Çalvà per
Pere Çalvà, fiansa, y en // 561/1v // lo trienni
1605, foli 48 a 10 de abril 1606, 50 lliures, 4
sous y a 5 de setembre de dit any 58 lliures, 5
sous, 6 diners, y encara que segons lo llibre de
Vàlues trienni corrent de 1671, foli 39, se reste
a dèurer de dita bolla 12463 lliures, 11 sous, 4
diners, però per quant consta que ab lo que se
ha pagat per dit Perot Çalbà y ab lo que gaudeix
del pagat per lo principal, com dalt està dit, ac-
cedex a la obligació y fiança en 11 lliures, 10
sous, 5 diners, per ço, queda líbero dit censal
per rahó de dita fiança y no·s trau res enfora. Y
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esta és la relació que fa a vostra senyoria salvant
en tot error de comptes del aposento de racio-
nal a VII de maig de MDLXXIIIIº. Joseph Catà y
Bertran, subrrogat en lo offici de racional.

571 C
/1r

Molta il·lustre senyor. En dies passats a instància
del senyor abat del monasteri de Santes Creus
fou capturat per lo llochtinent del procurador
real de la ciutat de Tarragona Joan de Montser-
rat, donsell, en la vila de Alcover populat, prete-
nent lo sýndich del dit abat que dit de Montser-
rat avia comès delicte per aver-se aportat una
caxa y altres mobles de una granja dita la Talla-
da, a hont habitava lo pare Guillem de Montser-
rat, monjo de dit monestir de Santas Creus, y
oncle paternal de dit Joan de Montserrat y son
tutor y cuitador. Y com lo dit Joan de Montser-
rat no haja comès delicte algú per haver-se’n
aportat los dits mobles, perquè lo dit pare
Montserrat sabia molt bé que ell tenia, a més de
moltas quantitats de diners de la heretat de
Francisco de Montserrat, quòndam, pare de dit
Joan, casi tots los mobles que continuà en lo in-
ventari. Estant en dies passats desganat de una
malaltia de què morí, digué a dit Joan de Mont-
serrat, son nebot, que en cas ell morrís se’n
aportàs una caxa tenia en lo aposiento y un pa-
rell de mulas petitas, y essent axí que després de
mort dit pare, lo dit Joan de Montserrat mani-
festà a dit abat lo que se’n havia aportat, ab tot li
fou instada la captura. Però després dit abat, in-
format de què en la caxa no·y havia cosa de con-
sideració, y que dit pare Guillem tenia diferents
mobles de dit Joan de Montserrat, y que li devia
grans quantitats de diners, y la bona fe ab què
se’n havia aportat dita caxa y mulas, se apartà de
la instància pagant tots los gastos se havian fets
en la dita captura. Per lo que havent acudit dit
Joan de Montserrat al bras militar, per ésser ca-
valler y no poder ésser detingut sens instància
de part, y havent requerit al dit procurador real,
assessor //571/1v // fiscal y demés de la cort per
a què·l possassen en llibertat, l’an accusat fer-
ho. Per tant, lo bras militar en virtut de delibe-
ració en aquell presa, a vostra senyoria suplica
sia servit de interposar sas parts en orde a fer las
diligèncias per la contrafacció de las prerrogati-
vas del bras militar que vostra senyoria té acos-
tumadas, que ho rebrà a singular merçè.

Oblata XXVIII may MDCLXXIIIIº in consistorio. Et
domini deputati intervenientibus dominis audi-
tores computorum commisserunt predicta mag-
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nificis assessoribus Generalis Cathalonie qui pre-
dicta vident et relationem faciant in scriptis. Jo-
sephus Sauleda, scriva majoris Generalis Catha-
lonia subrrogatus.

576 A
/1r

Senyoraa. Los deputats y oÿdors de comptes del
General del principat de Cathalunya per los
llochs vaccants fins lo die pressent de deputats y
oÿdors de comptes dels tres estaments proposan
a vostra magestat los subjectes contenguts en lo
infrascrit memorial. Deputats ecclesiàstichs. Per
lo lloch de deputat ecclesiàstich religiós que
vacca per mort de fra Francisco de Espuny, co-
manador del orde de Sant Juan de Hierusalem,
se proposan a vostra magestat: don Luís de
Josa, degà y canonge de la Seu de Barcelonab y
prior comendetari de Sant Pere de Ripoll, del
orde de Sant Benet, insiculat en oÿdor; lo doc-
tor Francesch Vallerí, canonge de la Seu de Bar-
celona y prior comendetari de Sant Miquel de
Foja, del orde de Sant Benet. Deputats militars.
per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Barcelona que vacca per mort de mossèn Bernat
Reixach, se proposan a vostra magestat: mossèn
Miquel Riber, mossèn Anton Moxiga. Per altre
lloch de deputat militar de la vegueria de Gero-
na que vacca per mort de mossèn Joan Guinart,
se proposan a vostra magestat: //576/1v // mos-
sèn Anton de Rocabertí y Pau, insiculat a oÿdor
militar, mossèn Joan de Cruïlles. Per altre lloch
de deputat militar de la dita vegueria de Gerona
que vacca per mort de mossèn Gregori Oliver
de Botaller, se proposan a vostra magestat:
mossèn Francisco de Montaner y Perellós, ya
insiculat en oÿdor militar, mossèn Joseph de
Claramunt, òlim de Boixadors. Deputats reals.
Per lo lloch de deputat real de Barcelona que
vacca per haver mudat de stat lo doctor Joseph
Rull de real a militar, se proposan a vostra ma-
gestat: mossèn Rafel Grimosachs, ensiculat en
oÿdor, lo doctor misser Saldoni Cuadreny. Per
altre lloch de deputat real de Barcelona que vac-
ca per mort del doctor misser Valentí Puig, se
proposan a vostra magestat: lo doctor Rafel
Llampillas, lo doctor Salvador Camps. Per altre
lloch de deputat reals de Barcelona que vacca
per desinsiculació de misser Joan Gassió en vir-
tut de decret del llochtinent de sa magestat, se
proposan: // 576/2r // mossèn Jaume Fontana,
ya insiculat en oÿdor, mossèn Joseph Catà y
Bertran. Per altre lloch de deputat reals de

LLeyda que vacca per mort de mossèn Antoni
Ardió, se proposan a vostra magestat: mossèn
Luís Magrinyà, ya insiculat a oÿdor, mossèn
Joan Baptista Gracià. Per lo lloch de deputat
real de Gerona que vacca per mort de mosèn
March Anthoni Ferrer, se proposan a vostra ma-
gestat: mossèn Joseph Çerdà y Maduixer, ya in-
siculat en oÿdor, misser Narcís Camps. Per altre
lloch de deputat reals de Gerona que vacca per
haver mudat de estat dea rals a militar mossèn
Bernat Vives y Ferrer, se proposan a vostra ma-
gestat: mossèn Joseph Pont y Llombart, ya insi-
culat en oÿdor, mossèn Ignasi Duran. Oÿdors
ecclesiàstichs. Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich
del Capítol de Vich que vacca per mort de
mossèn Joseph Nadal, se proposan a vostra ma-
gestat: mossèn Magí Colldelram, canonge de la
Santa Iglésia de Vich, // 576/2v // mossèn Jo-
seph Jozell, canonge de dita iglésia. Per altre
lloch de oÿdor ecclesiàstich del Capítol de Bar-
celona que vacca per munta de don Luýs de
Josa de oÿdor a deputat, se proposan a vostra
magestat: don Daniel Sayol, don Anton Sayol,
canonges de Barcelona. Oÿdors militars. per lo
lloch de oÿdor militar de la vegueria de Cervera
que vacca per haverb muntat en la última insicu-
lació de mossèn Ramon de Calders de oÿdor a
deputat, restant vaccant lloch de oÿdor, se pro-
posan a vostra magestat: mossèn Bernat Gàver,
mossèn Anthoni Castelló. Per altre lloch de oÿ-
dor militar de la vegueria de Cervera que vacca
per munta de mossèn Francisco de Montaner
de oÿdor a deputat, se proposan a vostra mages-
tat: mossèn Anton Perelló y Aragó, //576/4r // c

mossèn Onofre de Ciscar y Gravalossa. Oÿdors
reals: per lo lloch de oÿdor real de Barcelona
que vacca per haver muntat en la última insicu-
lació de oÿdord a deputat mossèn Maurici Bechs
y Gallarte restant vàcuo lo lloch de oÿdor, se
proposan a vostra magestat: lo doctor misser
Francesch Alòs y Arnandes, lo doctor misser
Pere Joan Aguilera. Per altre lloch de oÿdor real
de Barcelona que vacca per haver mudat de es-
tat mossèn Jaume Falguera de mercader a ciu-
tadà, se proposan a vostra megestat: mossèn
Joan Masdeu y Esteva, mercader, mossèn Mi-
quel Colomer, mercader. Per altre lloch de oÿ-
dor real de Gerona que vacca per mort de Jo-
seph Güell, se proposan a vostra magestat: lo
doctor Francesch Romaguera, mossèn Joan
Carrerras. Per altre lloch de oÿdor real de Vich
que vacca per haver mudat de estat mossèn Jo-
seph Sauleda, se proposan a vostra magestat:
mossèn Francesch Sauleda y Codolosa, //576/4v
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// mossèn Francesch Sauleda y Ribot. Per altre
lloch de oÿdor real de Barcelona que vacca per
munta de mossèn Rafel Grimosachs de oÿdor a
deputat, se proposan: mossèn Joan Coll, mos-
sèn Lluýs Romeu. Per altre lloch de oÿdor real
de Barcelona que vacca per munta de mossèn
Jaume Fontana de oÿdor a deputat, se proposan
a vostra magestat: lo doctor misser Joseph Cos-
ta, lo doctor misser Francesch Campderròs. Per
altre lloch de oÿdor real de Lleyda que vacca per
munta de mossèn Lluýs Magrinyara de oÿdor a
deputat, se proposan a vostra magestat: lo doc-
tor Anton Barenguer, lo doctor Joseph Bayona.
Per altre lloch de oÿdor real de Gerona que vac-
ca per munta de mossèn Joseph Pon y Llombart
de oÿdor a deputat, se proposan a vostra meges-
tat: lo doctor Joseph Moret, mossèn Joan Vi-
ves. Per altre lloch de oÿdor real de Gerona que
vacca per munta de mossèn Joseph Cerdà y Ma-
duxer de oÿdor a deputat, se proposan a vostra
magestat: mossèn Rafel Çerdà y Maduxer, lo
doctor misser Ignasi Pujol. // 576/5r // Dattus
en Barcelona, a XXXI de maig MDCLXXIIIIº.

576 B
/6r

Senyorab. Los deputats y oÿdors de comptes del
General del principat de Cathalunya per los
llochs vuy vaccants fins lo die present de las bol-
sas dels officis de dit General y casa de la Depu-
tació proposan a vostra magestat los subjectes
contenguts en lo infrascrit memorial. Bolsa de
assessor. Per lo lloch real de assessor que vacca
per haver mudat de estat lo doctor Joseph Rull,
se proposan a vostra magestat: lo doctor Pere
Cardona, lo doctor Miquel Sanahuja y Bocer, lo
doctor Francesc Vidal y Ros. Bolsa de regent los
comptes. Per lo lloch ecclesiàstich de la bolsa de
regent los comptes que vacca per mort de
mossèn Joseph Nadal, se proposan a vostra ma-
gestat: fra don Galceran de Vilallonga y Xamar,
comenador de Vilafranca, de la orde de Sant
Joan de Hierusalem, lo doctor Sebastià Ferrer,
canonge de Urgell, mossèn Joseph Vives, ca-
nonge de Gerona. Per altre lloch real de la dita
bossa de regent los comptes que vacca per haver
mudat de estat mossèn Joseph Sauleda, se pro-
posan a vostra magestat: //576/6v // mossèn Jo-
seph de Thomàs, de present oïdor, mossèn Jo-
seph Llopicó, mossèn Sirillo Martí. Bosa de
assessor y advocat fiscal. Per lo lloch de assessor
y advocat fiscal de la visita que vacca per mort
del doctor Valentí Puig, se proposan a vostra
magestat: lo doctor Pere Serra, lo doctor Jo-
seph Romaguera; lo doctor Joseph Arsidet.

1676

597/ M
1ª

s.n.r

Excel·lentíssima senyor. Per mort del magnífich
quòndam Alex Tristany, doctor del Real Cons-
sell en la sala del molt reverent canceller, fou
anomenat per a la dita plassa lo noble don Mi-
quel de Cortiada, doctor del mateix Real Con-
sell en la sala del noble regent la Cancellaria, ab
real privilegi concedit a vint-y-hu de febrer prò-
xim passat, en execució del qual prengué pos-
sessió de la nova plaça y prestà lo jurament per
rahó de aquella als setse de mars pròxim passat
en mà y poder del molt reverernt canceller oynt
sentència de excomunicació en la forma acostu-
mada ab acte rebut en poder de Balthezar
Oriol, scrivà de manament; y advertint los de-
putats y oÿdors de comptes del General de Ca-
thalunya a instància del procurador fiscal de dit
General, que lo dit nou privilegi despadit en fa-
vor de dit noble don Miquel de Cortiada y de-
més actes subseguits són contra constitucions,
usos y costums del present principat de Catha-
lunya, y particularment, contra la constitutió
sèptima, títol «De nombre, elecció y examen
dels doctors de la Real Audiència», en la qual se
ordena y disposa que no pugan ésser mudats y
variats los doctors del Real Concell de las salas
del molt reverent canceller y del noble o magní-
fich regent la Cancellaria de la una sala a la altra,
se feren las tres embaxadas estilades a vostra ex-
cel·lència y després se donà la petició en forma
de suplicació en la forma acostumada, y sen-
blantment, se ha presentat tres requestas al dit
molt reverent canceller y altres tres al dit noble
don Miquel de Cortiada, y axí matex, al dit
Balthezar Oriol y Marcer sobre la dita contra-
facció sí y conforme se és platicat y aplatique, las
quals scripturas junt ab los dos privilegis del dit
noble don Miquel de Cortiada, juntament ab
los juraments, lo poder del síndich y subrroga-
ció a favor del doctor Pere Cardona, lo vot y de-
liberació dels diputats // 597/1v // y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya, se exhibi-
ren quatenus ut inseriantur seu consuantur, y
com, excel·lentíssim senyor, dels dits actes de
presentació de escripturas fins al die present ha-
jan discorreguts los terminis prescrits per la
constitució «Poch valdria», dita de la Observan-
sa, onse, títol «De observar constitucions», per
a revocar ditas contrafaccions, encara que se
haja firmat dupta per part dels dits molt reve-
rent canceller del noble don Miquel de Cortia-
da y de Balthazar Oriol y Mercer en molt gran
dany y perjudici del present Principat. Per ço, y
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altrament, per la observansa de dita constitució
«Poch valdria», y altres applicables, las quals en
aquest cas y en los presents tèrmens donan la
instància legítima a dits deputats, lo síndich del
General de Cathalunya a la Real Audiència pro-
posa y firma dupte si et quatenes opus fuerit se-
gons lo thenor de dita constitució «Poch val-
dria», y supplica sia de son real servey y en la
forma de la matexa constitutió manar declarar
que lo dit privilegi y demés actes subseguits en-
contran ab usatges, constitutions, y estils del
present Principat y han de ser revocats, y la
matèria tornada al primer estament, declarant
també ésser inverssos en la predita constitució
«Poch valdria», y per ellas exequtats en la forma
que·s disposa en dita constitutió. Lo present
dupte que·s firma per lo dit síndich del General
de Cathalunya resta plenament justificat dels
dits actes demés que·s troban en procés, los
quals se reproduhexan ut citra boniam inseran-
tur si et quateras fan en favor d’esta part, y no
altrament, perquè és clara y formal la contrafac-
ció que resulta del dit real privilegi y demés ac-
tas subseguits a la dita constitució 7, títol «De
elecció y examen dels doctors de la Real Au-
diència» en la qual se lligen las paraulas se-
güents: « Ibi: encara y declarat que los dit can-
celler, vicecanceller, y entès //s.n.r // en son cas,
regent la Cancellaria o los altres jutges demunt-
dits, no·s pugan mudar, ni variar, ni ésser mu-
dats de la una sala i audiència a la altra, hans ha-
gen residir en aquella audiència o sala e lloch en
los quals una vegada seran destinats», del the-
nor de las quals paraulas, general, indistinta y
indifinitivament a la lletra, resulta expresa
prohibició de varcar-se y mudar-se los doctors
del Real Consell de las salas del molt reverent
canceller y noble regent la Cancellaria de la una
sala a la altra, ordenant-se que lo que una vega-
da és destinat per la una sala, persevera en aque-
lla. Y axí, dita contrafacció se proba y demostra
ab un silogisma que conclou per necessa, y és en
dita constitució 7 se prohibeix lo mudar-se y va-
riar-se los doctors del Real Concell de las duas
ditas salas de la una a la altra y se ordena y mana
que lo que una vegada és asignat a una sala per-
severa en aquella. Dit noble don Miquel de
Cortiada, essent doctor del Real Concell desti-
nat en la sala del noble regent la real Cancella-
ria, en forsa del nou privilegi és estat mudat a la
sala del molt reverent canceller, dexant de resi-
dir en lo lloch en què primerament fonch desti-
nat, passant a residir en altra sala, luego dit nou
privilegi despadit en favor de dit noble don Mi-
quel de Cortiada y demés actes subseguits són
contra lo thennor y literal disposició de dita
constitutió 7. Encara que en la forma de dupte
feta per los dits molt reverent canceller, noble
don Miquel de Cortiada ja han deduhit molts y
diferents rahons pretentent escusar-se de dita

contrafacció, emperò de ninguna manera relluïa
com de la satisfació individual que·s donarà res-
pectivament a aquellas ab avidència per las con-
sideracions següents: //s.n.v // constarà:

Perquè en primer lloch, se opposa dient que
dita constitució sèptima sols prohibeix que un
ministre no·s mude ni varie ni puga ser mudat
de una sala civil a altra quant las salas estan ple-
nas, però que no parla paraula de quant la plassa
vaca per mort, que és lo cas present, y que per a
què fos contrafacció era menester que ab parau-
las expressas se prohibís la mutació de una sala a
la altra en lo cas vacant per mort.

A dita objecció, responen las paraulas matexas
de la constitució, puys que parlan general y in-
distintament, y axí bé, ab igual força se com-
prèn lo cas de mutació per haver vacat la plassa
per mort de algú dels doctors de las ditas dos sa-
las encara de mort com essent plenas las salas.
Perquè las paraulas generals de la lley és en tant
veritat que comprenen tots los casos sub alorum
generelitate compresos que ètiam que mateixa
sia exorbitant y penal té lloch indistinta y gene-
ralment en dits casos, sent axí que segons axio-
ma cert de dret, pena et odior sunt restringenda,
luego si las paraulas generals no·s restringexen,
encara que sia penal y odiosa la disposició de
aquella, és senyal evident que ex propietate ver-
borum tots los casos restan compresos en la lley
general; prova’s més lo sobredit perquè és indu-
bitat quod genus com genus in toto subgenera
quod species in sua specie, y axí, pot dir tàcita la
disposició genèrica en orde a una spècie expres-
sa si no specifica quod speciem illam de qua con-
travertitur.

No·s pot duptar que la interpretació restrictiva
de una lley que parla generalment se dona per
los doctors per nova disposició axí és prohibida
a aquells que no podan legislar ni fer noves
lleys, luego lo voler restringir la generalitat de
dita constitució sèptima és contra dita constitu-
ció, puys que resta violada la lletra de aquella.

Ni obsta la observança que en contrari se pretèn
en // s.n.r // differents exemplars, com són la
promoció que·s féu al offici de regent la Real
Cancellaria per mort del magnífich doctor
Francesch Franch en lo any mil sinch-cents
trenta en favor del espectable vicecanceller, lo
doctor Federich Honorat de Gualbes, lo qual
exercí lo dit offici de regent fins lo die que morí.

Perquè se respon supposant, en primer lloch,
que la verdadera y genuïna intel·ligència de dita
constitutió sèptima y més conforme a sas parau-
las, és que en aquella sols se prohibí lo mudar-se
de llochs en ditas salas, ço és, que lo canceller
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hagués de presidir en la sala a hont fou destinat,
sens poder ésser mudat en presidir en altre sala
com a canciller, y axí matex, lo regent la Real
Cancelleria hagués de residir y presidir en la sala
que se li destina una vegada sens poder ésser
mudat ni passat a presidir y ser regent de la altra
sala destinada per lo canceller, y semblantment,
los doctors de la Real Audiència no puguessen
ser mudats de lloch passant-los de la una sala a
hon foren destinats a la altra sala, essent sinòni-
mos en dita constitució sèptima las paraulas
«audiència», «sala» y «lloch», de manera que en
dita constitució no·s troba prohibit lo ascens y
mutació de un offici a altre offici different, prae
maxime quant és superior lo offici a què nova-
ment és promogut, perquè assò no és mutació
sinó promoció, y seria cosa molt forta que lo
que havia de servir de mèrit per officis majors
després fos causa per a inhabilitar de manexar y
poder ocupar aquells.

Supposat lo qual, no obsta dit primer exemplar
perquè en aquell la mutació principal no fou de
lloch sinó de offici, lo que apar no ésser prohibit
en dita constitució.

Secundo, que lo que·s prohibeix en dita consti-
tució sèptima és passar los doctors de la Real
Audiència y lo molt reverent canceller o noble
regent la Cancellaria y vicecanceller respectiva-
ment de la residència de una sala // s.n.v // a la
residència de la altra, com se deixa entèndrer de
las paraulas de dita constitució: «Ibi: ans hajan
residir tant solament en aquella audiència, o
sala, o lloch», y dit vicecanceller Gualbes, quant
fou promogut a regent era ja jubilat y encara
que gaudís de les honres y títol de vicecanceller,
emperò, no tenia residència en la sala ni enlloch,
y en tot cas, fora estada en la matexa sala, y axí
no·s mudava de residència de la una sala a la al-
tra, y essent jubilat del offici de vicecanceller,
venia a ésser promoció la seva nominació a re-
gent, perquè sempre seria major empleo lo ésser
actual regent que vicecanceller jubilat.

Ab lo sobredit queda respost y satisfet als demés
exemplars que se al·legan de promocions de re-
gent a canceller y doctor de la Real Audiència
de una sala y altra al offici de regent la Real Can-
cellaria, perquè ni són mutacions de salas y
llochs, sinó ascensos y promotions, las quals no
poden estar compresas en semblants disposi-
cions sens que·s puga embaraçar lo que ex ad
vero se pondera dient que igualment en dita
constitució se prohibeix la mutació y variació
del canceller, vicecanceller y regent la Real Can-
celleria com dels doctors de las ditas duas salas,
y puys dita constitució no obsta per a què lo re-
gent passe a canceller, y los doctors de las dos
salas a cancellers la Cancellaria, en cas de vac-
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cant per mort, axí matex de obstar per a què·s
pugan en dit cas mudar los doctors del Real
Concell de la una sala a la altra, perquè resta res-
post ab lo sobredit que los dits exemplas són
promocions y mutacions de officis, y no de
llochs, que·s lo que·s prohibeix en dita constitu-
ció y dita simultànea generalitat de parlar de
dita constitució segons certas disposicions de
justícia, reolentur in suas singularites singula
singulis refererendo, ço és que lo dit canceller no
puga // s.n.r // ser mudat a presidir a la sala del
regent nec i converso y los doctors de ditas salas
que no·s pugan mudar de una a la altra, y per
consegüent, dits exemplars may se poran dir és-
ser en térmens del nostre cas, sinó molt distants
y diferents, perquè lo regent se promou ha can-
celler sempre és verdader dir que lo regent se
resta en la sala destinada y no passa a presidir al-
tra, y los doctors de la Real Audiència quant són
promoguts a regent canceller may se podra dir
que són mudats a ésser doctors de la altra sala.

Ni pot suffragar a la pretensió adversària los
exemplars que alegan de que essent jubilat lo
magnífich doctor Joan Sunyer per sas malaltias
y impediments fonch en vint-y-quatre de de-
sembre mil sis-cents sinquanta-nou anomenat
en son lloch lo magnífich Hierònim Sunyer, y
després vacant per mort del magnífich doctor
Bernat Vilana la plassa de la Real Audiència, fou
nomenat y provehit en ella en vint-y-quatre de
octubre mil sinch-cents sexanta lo dit Hierònim
Sunyer, sinó que esta fou donat en adjunt o co-
adjutor del dit doctor Juan Sunyer y lo privilegi
que obtingué fou de adjunt cum futura succes-
sione, y no de doctor de la Real Audiència; y és
constant en dret que lo adjunt o coadjutor cum
futura successione no és titular neque habet titu-
lum sinó que sols té lo mer fet de ajudar y suplir
la persona del ajut, axí quant mor lo principal
pren pocessió del offici lo coadjutor encara que
la hagués presa de la coadjutoria. Attès que dita
provisió feta en favor de dit doctor Juan Sunyer
fou promoció y ascens, perquè de tenir un offici
en substitució se dona promoció y ascens a la
propietat de dit offici, y axí no·s pot dir que per
dit exemplar fos mudat y variat en doctor del
Real Concell de un lloch a altre; attès que dita
plaça que obtingué dit doctor Hierònim Sunyer
després que fou nomenat en adjunt dit doctor
Juan //s.n.v // Sunyer fou en la matexa sala com
ex adverso se confessà, la qual confessió, junta-
ment ab las altras, axí tantas com expressas, se
accepta si et quatenus y axí de ninguna manera
se pot dir que dit doctor Hierònim Sunyer
quant fou provehit en la plassa del dit doctor
Vilana fou mudat de lloch ni de sala, perquè
lloch no·l tenia, y quant lo tingués en una ma-
teixa, no·s pot considerar differents llochs y sala,
no·s mudà, puys era la matexa en què com ad-
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junt assistia, y en las constitutions de Cathalu-
nya se donan y admetan paraulas sinònimas y 
altrament moltas constitutions no poden admè-
trer bona inteligència y interpretació y la cons-
tructura de dita constitució sèptima prova que
ditas paraulas «sala», «audiència» y «lloch» se
tenen per sinònimas.

De tot lo sobredit se segueix que dits exemplars
no poden servir de observància interpretativa de
dita constitució a fi y effecte de que aquella se
haja de enténdrer sols en las de ésser per mort, y
sols dits exemplars podrian produhir obser-
vança interpretativa de què dita constitució y la
generalitat compren los casos de promoció de
un offici a altre offici y la rahó és clara y manifes-
ta perquè tota observança y consuetut «sunt
stricti juris et tantum habent quantum habent
de actu et non extenduntur de personam neque
de loco ad locum neque de casu ad casum», y axí
essent dits exemplars de promocions de uns of-
ficis a altres, no·s poden exténdrer a la induició
de observança interpretativa en casos molt dis-
tants y differents en los quals milita molt diffe-
rent rahó quant la causa de possehir és general
de la pocessió de un acte, se infereix també po-
sessió en orde a altres actes compresos en la ge-
neralitat, com sian de una matexa spècie, però
de diversa spècie de ninguna manera, luego sent
de different spècie lo cas de mudar-se un doctor
de la una sala a la altra del cas de promoció a al-
tre offici, no se ha de poder inferir de observàn-
cia en los casos de la promoció als casos de la //
s.n.r // mutació, variació de doctor de la una sala
a doctor de la altra sala.

Que sian casos de different spècie los de promo-
ció a altre offici y los de mutació y variació de
doctor de una sala a altra res ipsa demonstrat,
com també la diversitat de rahó que·y ha de uns
casos a altres, perquè en los de mutació no con-
cor lo inconvenient de restar lo més benemèrit
defraudat de major ascenso y concórrer etiam
in casu vacationis per mortem tots los que pre-
vingue dita constitució y per los quals se mogue
a prohibir dita mutació y variació.

Y no podent-se negar que ab la mutatió y varia-
ció de doctors de una sala a la altra en cas de
mort se viola la lletra de dita constitució, apre-
siant los sereníssim reys de Aragó tant la exequ-
ció y observància de las constitutions, volent
que tot lo que contra aquellas se obràs fos
nul·lo y que directa ni indirectament no·s pu-
guessen contravenir, prohibint qualsevol ús
contrari encara que fos immemorial, podent-se
salvar la lletra de dita constitució sèptima ad-
metent la pretesa observansa limitada sols als
casos en que fou de mutació y promoció a altre
offici, no és rahó exténdrer-la a differents casos

ab violació y destrucció de la lletra de dita cons-
titució.

Ultra que del exemplar que se al·lega de la pro-
vissió de canceller ena la persona del magnífich
doctor Francesch Montaner, regent la Real
Cancellaria, feta als desset de febrer mil sinch-
cents setanta-tres, no·s pot al·legar per obser-
vança interpretativa, perquè a més de tot lo so-
breponderat, és de considerar que dita provisió,
com se és dit, fou als desset de febrer mil sinch-
cents setanta-tres, y axí bé, fou posterior a dita
constitució, la qual se féu en lo any mil sinch-
cents dotse, més de xexanta anys, y la observàn-
cia per a què com a interpretativa de la lley o
constitució se admeta segons lo comú sentir
dels doctors y més rebuda, ha de ésser pròxima
actu et intra quodraginta annos altrament //
s.n.v // se reputa per remota y no té aquella prer-
rogativa ab què se estima la verdadera obser-
vança interpretativa, sens que puga acomodar-
se a las dos limitacions que se aportan sobre dita
regla; la primera, és si forsan no succehir ocasió
dintra los anys de fer-se lo acte que després se
féu y se al·lega per observança; la segona, és
quant hi ha algunas conjeturas o adminículos
que induescan presumpció de que dit acte és
continuació de altres antecedentment fets, per-
què és indubitat que dels quaranta anys després
que·s féu dita constitució sèptima se offeriren
ocasions en què sa magestat pugué mudar en
cas de mort, y altrament, fer diversas provisions
mudant y variant los doctors de una sala a la al-
tra, y may tal cosa se és feta ni·s pot considerar la
menor conjectura ni adminículo de què tal se
fes, y axí, d’estas duas limitations ninguna ma-
nera se appliquen al present fet ni de dit exem-
plar de la provisió de canceller en favor de dit
doctor Francesch Montaner tingué sciència lo
consistori dels senyors deputats quodquid ex ad-
verso deduvatur, perquè lo privilegi de canceller
que se obtingué fou dient-se en ell que havia di-
mitit lo offici de regent, y encara que en contra-
ri diga que fou per equivocatió lo dir-se que ha-
via dit Montaner lo offici de regent hoc unus est
et certum, que los deputats, vehent-ho axí scrit
en lo real privilegi, tingueren bastant motiu per
a persuadir-se que era axí.

Ni lo dir-se en lo acte de jurament que prestà
com a canceller dit Montaner quibus hutusque
havia servit de regent, pot obstar, perquè las di-
tas paraulas són del notari, ni·s deuhen attendre
ni poden vèncer las del real privilegi, y la dicció
hutusque podia enténdrer-se dins al die havia
feta la dimissió del offici de regent. Tampoch
no podria obstar lo haver cobrat lo dit Monta-
ner lo salari de regent que paga lo General de
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Cathalunya y que fins en dit die exercí lo offici
de regent, perquè los // s.n.r // salaris se paguen
per deliberació general que·s fa de que·s pague
als ministres, y encara que los deputats firmaren
lo albarà, emperò, pogueren enténdrer quant lo
firmaren que·s pagava tant solament lo temps
que havia servit de regent ans de la dimissió de
dit offici y no fins al die del jurament, y no te-
nian dits deputats obligació recordar-se de las
diafas de la dimissió y jurament, ni los deputats
tenian obligació de informar-se ni saber si dit
doctor Montserrat serví dit offici de regent fins
al die que jurà de canceller, y axí no·s pot dir
que dits deputats tingueren sciència certa del
sobredit fet, la quan non presumitur nisi probe-
tur.

Menos obstan los altres exemplars que en con-
trari se al·legan de mutacions de doctors de la
Real Audiència de las salas del molt reverent
canceller y del noble regent a la terçera sala y de
la terçera sala a las altras duas salas, perquè la
resposta est in pressumptu et clara, puys que dita
constitució sèptima sols parla de las duas salas
de canceller y regent y no podia parlar de la ter-
cera, que alashoras no era encara instituïda, ni
en la translació a la tercera sala, com corren las
rahons y inconvenients que·s previngueren en
dita constitució sèptima, y axí, los deputats en
ditas provisions no podien exir a contrafacció
alguna.

Si en dita constitució sèptima se expressàs la
rahó que mogué a fer-se tot allò que baix dita
rahó se comprengués fossan, podria dir-se com-
près en dita constitució, y lo que en contrari, si
per ésser contrafacció formal, emperò, no ha-
vent-se expresat rahó alguna, tot allò de què no
parla la constitució, en tot cas seria tàcit y pre-
sumpto y de ninguna manera exprés, sens poder
donar motiu als deputats per a exir com a con-
trafacció contra dit fet.

De ninguna manera obsta lo que en contra se
al·lega que lo síndich del General de Cathalu-
nya no se opposa a la contrafacció de las consti-
tutions sinó és declarat primer y presa resolució
// s.n.v // per los assessors y advocat fiscal quan-
tam in ipsis et ab los advocats y consultors que
moltas vegadas y ordinàriament se’ls dona, que
lo fet de quo conqueritur és contra ditas consti-
tucions y que en esta occasió, havent asociat tres
advocats y consulens als dits assessors y advocat
fiscal de la casa de la Deputació, que entre tots
foren sis, que los tres foren de parer que lo dit
privilegi no encontrava ab las generals constitu-
cions del present Principat y senyaladament ab
la dita constitució sèptima dit privilegi y que axí
per lo menos ab la paritat dels vots y consulens
resta duptosa tota la dita contrafacció y disputa-
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ble, y que lo síndich del General de Cathalunya
no pot opposar-se a la contrafacció si no és cla-
ra, formal y indubitada, però si és probablement
duptosa y disputable, no és contrafacció ni pot
opposar-se, axí que no·y ha contrafacció ni justa
causa de opposar-se a ellas ni si in notoriis, però
no en las questions o interpretacions o obser-
vàncias que·s poden disputar que contrafacció
clara, formal, notòria y indubitada quant la
constitució sèptima no parla paraula de la vac-
cant per mort y que si la asserció de un doctor
docte fa dupte y opinió provable, no pugue de-
xar de ser-ho la resolució dels tres en favor de
dit real privilegi, ab la qual probabilitat, se escu-
sava dita contrafacció, com més llargament és
de vèurer en dita suplicació en contrari feta,
perquè veritat és que los deputats y oÿdors de
comptes de Cathalunya quant se offereix algun
dupte de si és o no és contrafacció algun fet,
acostuma(n) primer consultar ab los assessors y
moltas vegadas aplica a altres doctors consu-
lents a petició de dits assessors, y declarant ésser
contrafacció la matèria, deliberan lo modo ab
què se ha de eixir al reparo de aquella, y és tam-
bé veritat que en lo present fet se consultà //s.n.r
// per dits deputats als assessors y tres consu-
lents més, que entre tots foren sis, restant en pa-
ritat de vots perquè tres respongueren affirmati-
ve y tres negative, y dits deputats, vistas y attesas
las rahons de un y altre sentir, se adheriren al
dels que sentiren que dit nou privilegi y demés
actes subseguits era contra dita constitució sèp-
tima, y axí bé, és verdader dir que lo síndich de
la Diputació isqué a la contrafacció en lo pre-
sent cas després de declarada per dits assessors,
perquè sempre y quant són diversas las sentèn-
cias que·s donan per los jutges que lo són de
una causa, restant en paritat de vots sunt in pen-
denti ditas sentèncias fins que lo superior que
comete la causa se adhereix a la una o a la altra
sentència, y aquella a què lo superior se ha ad-
herit se reputa sols per sentència y com a tal se
estima y publica, y axí, després que los deputats
se adheriren al vot affirmative, aquell sol fou vot
dels assessors.

Per tot lo sobredit és exabundanti perquè basta,
com està dit, que los deputats y oÿdors de
comptes de Cathalunya hajan entès y se hajan
persuadit de que és contrafacció, com se prova
de differents capítols de Cort et signanter del
capítol quint del nou redrès del any mil sinch
cents noranta-nou. Ni la probabilitat del vot
que·s dona negant dita contrafacció la pot fer
duptosa, perquè la probabilitat de una opinió
no exclou la probabilitat o major probabilitat de
la contrària, y en lo sentir de aquell que ab pro-
babilitat entén una cosa, no·s pot considerar
dupte perquè creu ser axí veritat, y dits deputats
que era contrafacció dit nou privilegi per las ra-
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hons deducidas y al·legadas en lo vot a què se
adheriren no·s facció, y qual sia més verdadera y
més probable de las opinions contràries que
acostuma haver sobre algun fet remanet subju-
dicio et censura judicantis. La probabilitat de
una opinió escusa en lo fet anterior, però en lo
exterior no, y com se·s dit, lo jutge de la causa
és qui especta //s.n.v // declarar qual és la verda-
dera opinió sens que ab la probabilittat puga es-
cusar-se en judici aquell que obra contra judicus
et censuram judicantis, y axí la probabilitat del
vot dels que eran de sentir que no era contrafac-
ció dit privilegi no pot escusar ni fer duptosa
dita contrafacció, altrament may seria lloch de
ditas contrafaccions, perquè apenas se troba
matèria o proposició que no tinga son contra-
dictor. Resta que·s clara, formal y literal la con-
trafacció constitució sèptima per lo dit nou pri-
vilegi sens que sia menester fer argument algú
per la comprehensió de aquella, perquè general
y distintament se prohibeix la mutació y variació
dels doctors de la Real Audiència de las salas del
molt reverent canceller y noble regent la Real
Cancellaria de la una sala a la altra, la qual
prohibició és propietate ipsprium verborum
identificie comprèn en sí lo cas de mort com
també lo cas de vida.

No sols resisteix a dit privilegi y demés actes
subsegüents la lletra de dita constitució, sinó
encara també la mente d’ella, perquè lo que·s
tingué y pogué tenir fou en cada una de las ditas
dos salas hi fossen sempre sis doctors per a la ex-
pedició y declaració de las causas, assegurant
més en lo major número dels votants lo acert en
la declaració de aquellas, y és constant que de
qualsevol manera que·s mudassen los doctors,
ara sia per un cambi, ara sia per mort, sempre en
aquella sala a què se mudaria hu no poria en-
trevenir en las causas de suplicació en las quals
en primera instància hauria votat, y axí bé, se
frustraria lo intent y fi que·s tingué en dita cons-
titució. Pugué ser també lo motiu de dita cons-
titució per què ésser que algunas personas po-
derosas interessadas en causas que·s portaren en
la Real Audiència y se persuadís, encara que sens
fonament, que alguns dels magistrats doctors
de la altra sala serian favorables a sos fets, y per
dita causa instassen y obligassen lo mudar y var-
car dita sala a hont se tractaven dits plets et e
converso // s.n.r // mudar-se y variar-se algun
doctor de la sala a hont se tractavan ditas causas
a la altra, crehent ditas personas interessadas és-
ser-los contrari en aquellas, lo que no seria de
poch absurdo y inconvenient, y lo matex concor-
reria y se verificaria en lo cas de mort com en lo
cas de concambi. Y lo concórrer la mente de
dita constitució ab la lletra de aquella per a fun-
damentar dita contrafacció, no és voler-la pro-
var ab arguments, sinó fer-la per tots caps evi-

dent; lo voler-la escusar si que és ab arguments
ab manifesta violació de la lletra u mente d’ella.

Resistint la lletra de dita constitució a dit nou
privilegi y demés actes subseguits com la mente
de aquella, sens trobar-se exemplar algú tèr-
mens que puga induhir observància interpreta-
tive, en contrari, essent tots los exemplars que
se al·legan per escusar dita contrafacció de diffe-
rent espèçie en què concórrer different rahó,
sens aplicar-se los que·s pogueren considerar en
dita constitució sèptima per a lo síndich del Ge-
neral de Cathalunya tenir favorable declaració
en la present instància com axí o «suplica dedu-
cens omne jus sibi competens et quomodo libet
competituriuim nedum premisso verum et omnis
meliori modo», y la pressent causa ésser comesa
qua tenus opus sit al magnífich Josep Aleny, més
antich doctor de la Real Audiència no impedit,
per absència del noble regent la Real Cance-
llaria y malaltia del noble don Hierònim de Co-
dina antiquior, lo qual segons la forma de la
constitució onse del títol «De observar consti-
tucions» y altres applicables, sobre ditas cosas
declare y justícia administre. Officio, et cetera.
Altissimus, et cetera. Montserrat, assessor. Aleny,
assessor. Campderròs, advocat fiscal del Gene-
ral subrrogat.

597/ A
2ª

s.n.r

Molta il·lustre senyor. En jornada de 17 de
maig 1674 foren manades publicar unas cridas
en nom del excel·lentíssim senyor capità general
del present principat de Cathalunya y comptats
de Rosselló y Cerdanya, seguida conclusió en lo
tribunal de la capitania general en orde a què
totas y qualsevols mercaderias, fruits, robes y
manifaturas que se traficaran, aportaran y intro-
duhiran per mar en est Principat hajan de apor-
tar per sa admissió testimonial y certificatòria
auctèntica en legítima forma despedida de les
parts a hont seran nades, fetas, fabricadas y pri-
mer eixidas y admesas al comers, encara que
sien originàrias de parts no enemigas, y sen-
blantment, que tots los mercaders y homes de
negoci que tingan en son poder fruits, robes,
mercaderies y manifatures de França, sos domi-
nis y conquistas, dins quinse dies registren a la
duana de la dita capitania general aquellas a ef-
fecte de assenyalar o marcar aquellas. Y final-
ment, se imposa en dits edictes o crides pena als
contrafahents de sinch-centas lliuras de plata y
altres arbitràrias fins a pena de mort natural,
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com és de vèurer en ditas cridas y edictes, los
quals se posan en mà de vostra senyoria. E com
dites crides y edictes contravingan contra dif-
ferents generals constitucions, usos, capítols y
actes de Cort y costums de la pàtria, y assenyala-
dament, contra lo capítol 81 del «Recognove-
runt proceres», que prohibeix novedats, com
també contra lo capítol 20 y altres títol «De
vectigals», y del capítol 2, Cort del any 1547, y
axí mateix contra las constitucions 1, 3, 5, títol
«De commers y seguretat de camins» y altres,
com ésser contrafacció semblants cridas o pro-
hibicions té vostra senyoria vot en la casa. Per
çò y altrament, supplica lo sýndich de la Llotja
de la mar de la present ciutat de Barcelona sie
de son servey de vostra senyoria eixir al reparo
de dits danys ab la forma y manera té vostra se-
nyoria stylat y acostumat, que a més que axí ho
espera de vostra senyoria, ho tindrà lo magistrat
a perticular merçè. Lo offici, etcètera. Et licet, et
cetera. Altissimus, et cetera. Vidal y Ros, advoca-
tus Logia Maris Barcinone. Dalta, advocatus Lo-
gie Maris Barcinone.

Oblata XXVIIIIº may MDCLXXIIIIº in consistorio,
et cetera. Et domini deputati intervenientibus
dominis auditores computorum commiserunt
predicta magnificis assessoribus Generalis Catha-
lonie qui predictaa videant et relationem faciant.
Josephus Sauleda, scriba major Generalis Catha-
lonia subrrogatus.

597 Nosb Joannes Carreras, domicellus Barcinone do- 
s.n.r miciliatus, conciliarius in ordine tertius presentis

civitatis Barcinone, et Agustinus Nonell, merca-
tor, anno presenti et currenti consulis Logiae Ma-
ris Barcinone Josephus Pinyana, deffenditor dicte
Logie, Petrus Paulus Vives, Jacobus Josephus Fon-
tanilles, Ludovicus Claresvalls, Hieronymus Feu,
Franciscus Armant, Josephus Masdeu, Leonardus
Serra, Michael Joannes Massana, Petrus Joannes
Xirau, Didacus Steve, Josephus Massana, omnes
mercatores et proceres consilii viginti dicte Logie
Maris Barcinone, convocati et congregati de
mandato dictorum consulum et de voluntate def-
fenditoris in aula nova dicta Logia Maris, ubi
alii soliti sumus convocari ibidem consilium vi-
ginti tenentes, et cetera, tanquam major et senior
pars, et cetera, agentes hec cum auctoritate et de-
creto magnifici regentis viccariam Barcinone in-
ferius auctoritzantis et decretantis constituimus
et ordinamus sindicum, procuratorem et actorem
nostrum seu verius dicte Logie Maris certum, et
cetera, ita quod, et cetera, don Josephum Soldevi-
la, notarium publicum Barcinone, absentem, et
cetera, ad videlicet pro nobis seu verius pro dicta

1682

Logia Maris agendum, ducendum, tractandum,
procurandum, prossequendum et sine debitum
terminandum omnes et quascunque causas sive
littes, questiones et controvertias, tam civiles
quam criminales, principales et appellatorias, et
tam motas quam movendas queque ubivis loco-
rum et terrarum sunt seu fore sperantur inter
dictam Logiam Maris agentem vel deffendentem
ex una et alias quasvis universitates, et cetera, et
singulares personas agentes vel deffendentes par-
tibus ex altera quibusvis nominibus, rationibus,
juribus, titulis sive causis et pro his et eorum oca-
sione in quibuscunque curiis, et cetera, compa-
rendum, et cetera; item, ad omnes littes sive cau-
sas, tam civiles quam criminales, activas et
passivas, principales et appellatorias, motas et
movendas, large cum amplissimo solito et assueto
litium cursu facultatibus expressis de calumnia
jurandi cautiones quasvis prestandi clama et re-
troclama quasvis exponendi // s.n.v // et executo-
res quascunque instandi et cum posse sunstituen-
di. Et demum, et cetera. Promittentes juditio
sisti, et cetera, et habere rattum, et cetera, et non
revocare, et cetera. Actum est hoc Barcinone
Sig+na nostrum Joannis Carreras, Augustini
Novell, consulum, Josephi Pinyana deffenditoris,
Petri Pauli Vives, Jacobi Josephi Fontanilles, Lu-
dovici Claresvalls, Josephi Masdeu, Leonardi Se-
rra, Michaelis Joannis Massana, Hieronymi Feu,
Francisci Armant, Petri Joannis Xirau, Didaci
Steve, et Josephi Massana, consulum procerum
dicti consilii viginti, qui hec laudamus, concedi-
mus et firmamus die vigesima augusti anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quin-
quagesimo primo. Presentibus pro testibus Marti-
no Vila, sartore, cive, et Raphaele Hexarch, scrip-
tore Barcinone.

Die decima nona mensis octobris, anno a Nati-
vitate Domini millesimo sexcentesimo quinquage-
simo sexto illustris dominus Joannes Ballaro, domi-
cellus, regens viccariam Barcinone, decrevit
suprascriptum procurationis et sindicatus instru-
mentum suamque eidem interposuit auctoritatem
pariter et decretum, presentibus pro testibus Joan-
ne Permanyer et Benedicto Guell, notariis, civibus
Barcinone, apud me Salvatorem Magi, regia auc-
toritate notarium publicum et scribam majorem
dicte curie pro domino utili scribania, ipsius hec
manu propria scribentem et fidem facientem.

In quorum fidem licet manu aliena scriptorum
ego Jacobus Sayos, regia auctoritate notarius pu-
blicus Barcinone, vice et nomine don Joannis
Pauli Bruniquer, etiam notarii publici Barcino-
ne, apud quem presenta ut scribam consilii vigin-
ti Logie Maris eiusdem Barcinone civitatis recep-
ta fuere et de licencia per ipsum mihi impesa hic
me subscribo et meum appono sig+num die X sep-
tembris MDCLXVII.
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597/ Diea duodecima mensis septembris, anno a Nati-
3ª vitate Domini milesimo sexcentesimo sexagesimos.n.r

septimo, Barcinone.

Ego Josephus Soldevila, notarius publicus Barci-
none, uti sindicus, procurator et actor cum posse
substituendi legitime constitutus et ordinatus a
magnificis consulibus deffenditore et mercatori-
bus consilii viginti Logiae Maris presentis civita-
tis Barcinone convocatis et congregatis in aula
nova dicte Logie Maris pro ut constat de meo sin-
dicatu, procuratione et actoria cum instrumento
recepto et testificato pene Discretum Joannem
Paulum Bruniquer, notarium publicum Barci-
none et scribam dicti consilii viginti dicte Logie
Maris, de qua fidem facit Jacobus Sayos, etiam
notarius publicus Barcinone, die vigesima octava
mensis augusti, anni milesimi sexcentesimi quin-
quagesimi primi, volo uti de dicta facultate subs-
tituendi mihi cum dictus et prechalendatus sin-
dicatu procuratione et actoria actributa et
concessa prout eidem notario cum suis certificato-
riis literis fidem facit dicto nomine gratis, et cete-
ra, substituo et nomine dictorum dominorum
principalium meorum constituo et ordino sindi-
cum, procuratorem et actorem dicte Logie Maris,
certum, et cetera, itaque, et cetera, vos Petrum
Llorell, notarium, causidicum, civem Barcinone,
presentem, dono et concedo talem et tantam fa-
cultatem et potestatem que qualis et quanta mihi
cum dictus et prechalendatus sindicatu, procura-
tione et actoria actributa et concessa. Et demum
promito dicto nomine habere ratum, et cetera, et
non revocare sub bonorum dicte Logie Maris obli-
gatione.

Testes sunt Severus Serra et Salvator Stalella, no-
tarii, causidici, cives Barcinone.

De premisis propria manu scriptor fidem facio
ego Clement Cortell, auctoritatibus apostolica
atque regia notarius publicus et de collegio nota-
rium regiarum Barcinone, hec propria scribens
manu.

597/ B
4ª

s.n.r
Jesusb. Maria. Franciscus.

Las rahons que assisteixen al magistrat de la
Llotja del Mar de la present ciutat de Barcelona
per a representar las contrafaccions que se origi-
nan de las cridas manades publicar per lo ex-

cel·lentíssim senyor llochtinent general, com a
capità general, als 17 de maig proppassat de
1674 són las següents: suposant en primer lloch
dos cosas; la una és que no entén lo magistrat
que·s fasse algun perjudici en quant a prohibir
lo commers ab los enemichs de la real corona ab
ditas cridas, perquè a més de la justificació vin-
culada a dita prohibició, lo magistrat desitja, no
sols no comerçar ab dits enemics, però encara
vèurer-los tots rendits a las reals plantas de sa
magestat, Déu lo guarde. La altra és que no és
principal intent de la Llotja satisfer a las difficul-
tats que foosan porian fer ditas cridas en orde a
ser manades publicar per lo excel·lentíssim se-
nyor llochtinent general, com a capità general.
Y també per lo que primerament se serveix or-
denar y manar que no pugan negociar ni co-
mersar los francesos que restaran en aquest
Principat, y que se haje de denunciar de promp-
te al tribunal de la capitania general excloent-se
de aquí lo General de Cathalunya, y altres capí-
tols contenguts en dites crides, com lo conside-
rar aquellas en dits y altres capítols sie més dels
molt il·lustres senyors deputats y dels principal-
ment interessats. Per lo que lo magistrat de la
Llotja sols posa la consideració primerament en
lo capítol 3 de ditas cridas, a hont sa excel·lència
ordena y mana que totas las mercaderias y fruits
de súbdits, amichs y confederats que passaran,
tocaran o entraran en los llochs y parts dels do-
minis y obediència de França se donen per ro-
bas, fruits y mercaderias il·lícitas y incommersa-
bles, imposant als introductors las penas de
pèrdrer las robas y mercaderias y juntament las
embarcacions, animals y carros ab què respecti-
vament introdueixen y aportan ditas mercade-
rias, a més de la pena de sinch-centas lliures de
plata als cofres reals de la capitania general apli-
cadoras o altres penas majors a sa excel·lència
ben vistas fins a pena de mort natural.

2. Com se considere que dit capítol 3 obsta, o
per //s.n.v //millor dir, contravé a las expressas y
literals disposicions de las constitutions 1, 3 y 5
sots títol «De commercis y seguretats de ca-
mins», en las quals y altres aplicables literalment
se llig que per lo sereníssims senyors reys Pere
Segon, Jaume Segon y Alfons Quart concedien
facultat de poder anar y tornar per mar e per
terra a qualsevols llochs per qualsevols camins o
carreres ab mercaderias o sens mercaderias sens
contrabando, e emperò, sens contradicció y
empaxament de dits sereníssims reys y sos ofi-
cials, de las quals constitucions apar que, ma-
nant el excel·lentíssim senyor capità general que
prohibeix las mercaderias y robas encara que de
amichs y confederats que passaran, tocaran o
entraran en los llochs y parts de la obediència
del rey de França y altres que violentament oc-
cupa la França, és directament prohibit lo com-
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mers ab las terras vassallas, amigas y confedera-
des, perquè si se considera la distància que hi ha
des dels Països Baxos al principat de Cathalunya
y lo quant estan turbadas aquellas parts ab las
guerras que la affligen, és ben cert que ningú se
exposarà a fer venir roba ni mercaderis del dits
Països Baxos sinó és que vulla aventurar-se a
axaminar y disputar imposibilitats, las quals se
llançan del vèurer com tal vegada una població
podrà estar a la obediència de nostron rey y se-
nyor y estar entremesclada ab altras de la obe-
diència de França.

3. Prohibeix axí mateix dit capítol lo commers
que per rahó de la mateixa distància no és averi-
guable si la mercaderia ha tocat en llochs de la
obediència de França y també que podria tocar
la roba sens ésser delicte ditas parts, com és ara
si per temporal y altrament per medi no prohi-
bit tocava en ditas parts de la obediència de
França, lo que seria ser causa de voluntàrias dis-
putas, y axí és ben cert que ningú commerseria.

4. Y en tot cas, se impediria lo commers per in-
directe, perquè difficultant lo commerciar ab
aqueix modo y subjectant-lo a tantas qüestions
és lo mateix que prohibir-lo, y a las constitu-
cions de Cathalunya no sols se contrafà per di-
recte, sinó encara per indirecte, segons doctrina
de molts cathalans, y particularment, per la tex-
tual disposició de la constitució «Com la potís-
sima», títol // s.n.r // «De observar constitu-
cions»

5. Considerant axí matex que las penas imposa-
des en dit capítol 3 de ditas cridas, a més de po-
der-se dificultar si són exessivas per lo que po-
dan tocar las robas y mercaderias en parts
enemigas, sens culpa de aquell qui la fa aportar
o envia, són també imposades contra constitu-
cions de Cathalunya, perquè segons la constitu-
ció primera y segona, títol «De béns dels con-
dempnats» en Cathalunya la confiscació és
prohibida si no és en los casos de crim de sa ma-
gestat divina o humana, y aquell que ha rebut
roba que ha tocat en part de enemich insciente
e o o per alguna altre justa causa forçada, no pot
comètrer crim de sa magestat en dit fet, ni tam-
poch no pot comètrer crim de sa magestat la
roba i mercaderia, com no sie capàs de delin-
quir.

6. No menos se ha de atténdrer que lo haver de
aportar certificacions, com se disposa en lo capí-
tol 4, és nou vectigal, o per lo menos imposició
que latius patet, segons la doctrina del docte se-
nador Miquel Ferrer en la 3 p. de sas observan.
cap. 381. Y vectigals y imposicions en Cathalu-
nya son prohibides, constitució «Per quant» 20,
títol «De vectigals», la qual parla en térmens de
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capità general, sens moltas altres del mateix títol
que parlan generalment.

7. Que la dita obligació de aportar certificatòria
ab la expressió y circunstàncias disposa dit capí-
tol sie imposició o vectigal, se veu del mateix
cap. 381 de Miquel Ferrer y de la conclusió que
refereix lo dit Ferrer allí presa per las tres salas,
perquè no sols se digué que lo capità general no
podia exhigir quantitat alguna dels bollatins,
sinó que lo forçar lo pèndrer bollatins era impo-
sició, vectigal o contribució «Ibi: quod omnia
predicta procedimenta facta per dictum capita-
neum ut capitanerum et comprehensa in dicta
constitutione erant revocanda, quia comprea-
hendebantur in verbo impositio quod genera //
s.n.r // lissimum est». De las quals paraulas se
veuhen tres cosas: la primera és que lo obligar a
pèndrer bolletins se digué imposició; la segona
és que la dita imposició que resultava de pèn-
drer bollatins se digué ésser contra la constitu-
ció 20, títol «De vectigals», ab què segons lo li-
teral de dita constitució y intel·ligència del senat
no·s pot dubtar en què la dita obligació de las
certificatòrias que·s demanan en ditas cridas és
imposició y vectigal.

8. Y no «como se quiera», perquè los bollatins
que se aurian de pèndrer segons la observança
del senyor Ferrer era en respecte de francesos
que havitaban en Cathalunya, als quals los era
fàcil pèndrer dits bollatins y no tenia la difficul-
tat que·s considera en lo pressent cas.

9. A més de ser vectigal, és nou, perquè fins lo
die de avuy no se havia practicat fer semblants
imposicions per lo tribunal de la capitania gene-
ral, y quant dato y concedit se fos imposat, sem-
pre és estat contradit, y quant no fos estat con-
tradit, basta ésser contra constitucions, contra
las quals no·s pot al·legar ús algú encara que im-
memorial, constitució 27 y final títol «De ob-
servar constitucions».

10. Conté axí mateix lo dit capítol 4 altra con-
trafacció que disposa sobre personas y mercade-
rias que no són subjectes ni podan ser del capità
general, perquè disposa sobre mercaderias no
nadas ni fetas ni fabricadas o adressadas en ter-
ras de França y sos dominis y conquistas, sinó
de Alemanya, Olanda, Portugal y altres provín-
cias y de súbdits del rey nostre senyor. Y dispo-
sar sobre las ditas cosas és contravenir a la cons-
titució 7 títol «De offici de alcayts», ab la qual
està disposat que lo capità general no puga
exercir jurisdicció sinó en quant dret li és per-
mès, y com lo capità general de dret no puga
exercir jurisdicció en los que no són stipendiats,
y altrament, segons lo real senat ha declarat no-
vament. De aqui és que lo dit capíto 4 de ditas
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cridas encontra ab la dita constitució 7 y altres
aplicables.

11. No menos se considera contrafacció en dit
capítol 4 perquè impedeix lo commers líbera-
ment als cathalans segons las al·legades consti-
tucions 1, 2, 3 y 5 y altres títol «De commers y
seguretat de camins».

12. Ni obsta si·s diu que ja se permet lo com-
mersar portant // s.n.r // certificatòrias, perquè
se respon que la dita obligació de aportar certifi-
catòria impedeix, retarda y difficulta lo com-
merciar y la llibertat de commersar, no admet
estas obligacions y càrrechs.

13. Menos obstaria si se deya que las robas y
mercaderias que venen de fora regne ja acostu-
men venir ab certificatòrias o pòlissas de carre-
gament, perquè se respon que las constitucions
que parlan del líbero commers és respecte del
rey, nostre senyor, Déu lo guarde, y per conse-
güent, del tribunal de la capitania general, per
ser subjecte a sa magestat. Y també perquè ditas
pòlissas de carregament y altres certificatòrias se
aportan en Cathalunya en virtut de capítols de
Cort en los quals és estat lícit disposar dita cir-
cunstància respecte del General de Cathalunya,
com a las constitutions prohibir que lo líbero
commers no fos impedit.

14. Ponderar axí mateix que en dit capítol 4
aquellas paraulas lo qual despatx o certificatòria
dega entregar de prompte als officials del real
tribunal de la capitania general, són impeditivas
del commers líbero, perquè essent axí que en
totas parts se procura fer bon passatge, com vul-
garment se diu, y tractar als commersants ab la
major benignitat possible, y particularment en
Cathalunya, a hont se dona 24 horas de temps
als commersants per a denunciar las robas y
mercaderias que aportan a effecte de satisfer los
drets ordinaris, y que en temps de pau y guerra
acostuman pagar, voler lo real tribunal de la ca-
pitania general que los commersants hajen de
entregar las certificatòrias de què se parla en dit
capítol 4 de prompte, és gravamen inusitat
etiam respecte del tribunal de la capitania gene-
ral, a més de que és donar ocasió a plets, confis-
cacions y penas, restant en arbitre de la capitania
general declarar com se entén de prompte, lo
que és contra la naturalesa de las lleys, edictes,
pragmàticas y statuts, los quals no admeten a
ambigüitats y obscuritats.

15. També se considera dit capítol 4 encontrar
ab la dita constitutió 7, títol «De offici de al-
cayts», y altres aplicables en quant dit capítol 4
de dites crides dispossa que, no venint las robas
y mercaderias de amichs, confederats y súbdits

del rey, nostre senyor, ab las circunstàncias que
disposa en dit capítol, se // s.n.v // donan per
il·lícitas y de contrabando, y com disposa ser co-
missadas y aplicadas als cofres reals de la capita-
nia general, perquè se diu que com lo reals tri-
bunal de la capitania general no fasa dita
prohibició en cas permès per no ésser-li subjec-
tas las robas, mercaderias u personas, per conse-
güent, acerca de ellas és del destituït de jurisdic-
ció per a donar per il·lícitas de contrabando y
commissar las ditas robas y mercaderias.

16. No menos se consideran las paraulas últimas
de dit capítol 4 contràries a dita constitutió 7 y
altres applicables, però etiam ab moltas altres en
quant disposan que los contrafactors a dit capí-
tol sien punits y castigats sots las mateixas penas
sobre imposades de pèrdrer, a més de las robas y
mercaderias, los vaxells, animals y carros que
aportaran ditas mercaderias, sinch-centes lliures
de plata o altres majors als excel·lentíssim se-
nyor capità general ben vistas fins a pena de
mort natural, y en consequència, a més de saber
a confiscació, lo qual en Cathalunya, com se ha
dit, és prohibida, las ditas penas contenen ex-
cessivitat manifesta, no corresponen al prohibit
en cas que se hagués de sustenir la prohibició, lo
que no·s creu, y és molt impeditiu al líbero
commers voler igualar omissions de denuncia-
cions de robas y mercaderias que venen de
amichs, federats y súbdits del rey, nostre senyor,
ab las que venen de altres parts que an tocat en
parts enemigas.

17. En orde al disposat en lo capítol 5 de dites
crides, en el qual se disposa que totas y qualse-
vols mercaderias, fruits, robes, etcètera que se
introduhiran per terra, encara que vingan per
terras amigas, degan portar passaport y llicèn-
cia, insertant-se en aquest lo despatx de la pri-
mera introducció de ditas mercaderies en dits
regnes, per lo qual haja de contar legítim mana-
ment serà aquellas en son primer origen exidas y
tretas de províncias amigas, aliadas o súbditas
dels dominis del rey, nostre senyor, declarant al-
trament ditas robas per il·lícitas y prohibidas y
com a tals confiscadas ab imposició de las penas
sobreditas. Se considera casi tot lo que se ha dit
en lo capítol 4, perquè lo que obsta a aquell, axí
mateix, oculta la subsistència del contengut en
lo punt 5, a més de que és novedat manifesta y
notòria.

18. En quant, emperò, al capítol 6, en lo qual se
disposa //s.n.r //y presigeix lo temps de tres me-
sos per a avisar los mercaders y hòmens de ne-
goci a sos factors per a què les robes, mercade-
ries, etcètera que enviaran vingan despachadas
ab las certificatòrias y testimonials de la primera
eixida y ab lo modo que sobre se ha explicat en
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los antecedents capítols, se diu que com en los
antecedents capítols se hajan llargament dona-
des las rahons de las difficultats que feyan, és
supèrfulo referir aquellas quant lo present capí-
tol las comprèn totas.

19. Y novament se considera que podria ésser
que las robas y mercaderias, etcètera ja estigues-
sen fora de la [...] del factor o duenyo que las
remetria, essent difficultós per mar en quin
lloch se troban y per la incertitut de la navegació
passar, no sols tres mesos, però encara molt
més, y axí lo disposat en dit capítol 6, a més de
que és novedat, difficulta lo líbero commers y és
imposar als hòmens de negoci obligació de ha-
ver de assegurar fets de altui, lo qual, en via de
dret, solament conté lo tenir-ne cuydado, però
no assegurar-lo.

20. Y en cas que se digués que en tal cas se hau-
ria de imputar al mercader o home de negoci
perquè no ha elegit un factor que seguisca sos
ordes, y en cas que lo factor no sols seguís, lo
factor hauria de pagar lo dany que ocasionaria,
se respon que moltas vegades succeheix que al-
guns hòmens de negoci remeten notícias, robes
o mercaderies a una persona de què tenen notí-
cias ser de confiança sens que antes hajan tingut
alguns tractes ni contractes y com a estos tals
que remetian las ditas robas y mercaderias sens
ditas circunstàncias que manan las cridas, los
fora fàcil crèurer que en Cathalunya no·y ha
consemblants disposicions venent robas y mer-
caderias de parts amigas, confederadas y subjec-
tes al rey, nostre senyor, naxaria de aquí la oca-
sió que en ningun temps voldrian tractar ni
contractar en Cathalunya y seria impedir lo
commers en un temps y altre.

21. Majorment que lo posar en observança lo
haver de aportar ditas mercaderias ab dita certi-
ficatòria ab expressió de son origen y nativitat,
és cosa casi impossible y impracticable, perquè
primerament és parte de la mateixa cosa o mer-
caderia que·s remetrà, pot ésser no saber qui la
remetrà son origen, com son totas las robas de
seda que aurian de aportar certificatòria de hont
és la llavor, després de a hont se és cullida la
seda, després a hont se és treballada, // s.n.v // y
després dels llochs per a hont és passada. Sego-
nament, per part de qui la remetria, perquè sens
dol ni frau, remetent robas de seda o altres fa-
bricadas pot ser que no tingan notícia del ori-
gen, fàrica o manifatura, com sempre casi és axí.

22. En orde al que se disposa en lo capítol 7 de
dites crides de què los mercaders y hòmens de
negoci que tindran en son poder fruits, robes,
mercaderias y manifaturas de França, sos domi-
nis y conquistas dins quinse dies hajan de mani-
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festar y registrar en la aduana de la capitania ge-
neral, a hont se senyalaran y marcaran a gastos
de dita capitania, y lo mateix se fassa en las de-
més ciutats, vilas y llochs dins vint dies, devant
los officials de la capitania general, lo qual capí-
tol 7 directament encontra ab la constitutió 7
títol «De offici de alcayts», perquè lo tribunal
de la capitania general exerceix jurisdicció en
personas y cosas no subjectes a dit tribunal , ma-
jorment si se considera que las mercaderias, ro-
bes, etcètera una vegada entrades ab llicència y
permissió del tribunal de la capitania general, ja
ha purgat lo vici que abans podian tenir, y una
vegada purgat lo vici, ja estan exemptas de la ju-
risdicció del tribunal de la capitania general.

23. Y és en tant veritat lo sobredit, que també
podria pretèndrer lo tribunal de la capitania ge-
neral poder exercir jurisdicció en los francesos
que han entrat en Cathalunya en temps de pau,
lo que no és different de haver entrada la merca-
deria ab permís, perquè lo mateix obra la pau
respecte de las personas, que lo permís respecte
de las robas, y ab tot, si pretenia tal cosa, se diria
contrafacció segons dita constitutió 7, títol «De
offici de alcayts», axís és cert i indubitat que lo
tribunal de la capitania general en alguna mane-
ra no pot obligar a la denuntiació de ditas mer-
caderias, robas, etcètera.

24. Augmenta’s la consideració de la obser-
vança del senyor Miquel Ferrer, 381, a hont fou
conclòs junctas las tres salas, que lo excel·lentís-
sim senyor capità general podia obligar als fran-
cesos a pèndrer bolletins, y la dita conclusió,
com està ponderat, sols fou presa perquè era
vectigal en lo que obligava a pagar als francesos,
sinó que era imposició nova la sola obligació de
haver pèndrer bollatins, luego lo mateix se ha
de dir en respecte de denunciar y plomar las ro-
bas y //s.n.r // mercaderias y fruits, etcètera que
ja se troban dintre la present ciutat de Barcelona
y Principat y comptats.

25. Ni obsta si se deya que lo excel·lentíssim se-
nyor capità general en aquesta part obra en orde
a sa jurisdicció, perquè concedint-li la prohibi-
ció de la entrada de las robas de contrabando,
axí mateix se li ha de concedir tot lo que és en
conseqüència per la consecució del fi de la pro-
hibició, com en lo present cas per a assegurar-se
de que entren mercaderias y robas de contra-
bando forse denunciar las que són lo die de la
prohibició per a què després pugan averiguar
si·n entran de novas o no.

26. Perquè respon primerament, que la regla de
dret que concedida la jurisdicció és concedit tot
allò sens lo que no·s pot exercir la jurisdicció, se
entén respecte del que és necessàri per lo exerci-
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ci de la tal jurisdicció, y no per a cosas que po-
den ser y dexiar de ser, y lo manar denunciar y
plomar las robas, mercaderias, fruits, etcètera
que són entrats ab permís, no és necessari per a
la prohibició de la entrada de las robas y merca-
derias, etcètera, perquè ab la vigilància y cuyda-
do que se pot aplicar en què no entre roba fo-
rastera és escusable la denuntiació, signació y
manifestació de la introduhida.

27. Y en tot cas, la denuntiació, signació y ma-
nifestació de la roba ja entrada que altrament
fora de contrabando, seria per a millor conse-
guir la prohibició de la introducció de las robas
y mercaderias que estan prohibidas, y és molt
different cosa de ser necessari per la prohibició.
Y axí com concedida la jurisdicció és concedit
tot allò sens lo qual la jurisdicció no·s pot exer-
cir, de la matexa manera és denegat allò que és
ad melius.

28. Considera’s axí mateix, que la dita precau-
ció és novedat, no sols respecte del tribunal de
la capitania general, però encara respecte de tots
los demés que exhigessen drets en lo present
principat de Cathalunya, com ningú fins lo die
de avuy haja en algun temps observada tal di-
ligència y precaució.

29. Considera’s també en aquesta part lo dit cap.
381 del senyor Ferrer en orde al plomar las ro-
bas, perquè lo excel·lentíssim senyor capità ge-
neral en lo dit cap. 381 manava que los francesos
prenguessen bollatins, y fou dit que era imposi-
ció nova; luego de la matexa manera, posar
ploms a las robas és nova imposició, com no se
puga assenyalar rahó de disparitat en orde a nova
imposició dels bollatins respectte de las personas
als ploms o marcas en orde //s.n.v //a las robas.

30. Generalment, lo tribunal de la capitania ge-
neral, concedint-se-li esta precaució de marcar,
plomar, de fer manifestar las mercadeiras que
són introduhidas ab permís per a què estigués
previngut lo no poder entrar-ne de novas ab
pretext de què serian de contrabando, també se
li hauria de concedir que per estar previngut per
a fer la guerra podria disposar en orde a totas las
demés personas y cosas que serian en lo regne o
província allà a hont exerceix sa jurisdicció ab tí-
tol de precaució, frustrant de aquí no sols la dis-
posició de la constitutió 7, títol «De offici de al-
cayts», a hont se li fou concedida la jurisdicció
per paraulas negativas y restrictivas al que li con-
cedeix lo dret comú, però encara seria con-
fóndrer la jurisdicció del excel·lentíssim senyor
capità general, y encara del tot extinguir-la, per-
què no·y ha cosa en aquesta vida que lo menos
ad melius no sie conduhible per lo exercici mi-
litar.

31. Per lo que, y altrament, apar restar del tot
fundamentadas las rahons que assisteixen al ma-
gistrat de la Llotja del Mar de la present ciutat.

Salvo semper, et cetera. Barcelona, 13 juny 1674.
Doctor Franciscus Vidal y Ros, advocatus Logie
Maris Barchinone. Doctor Josephus Dalta, advo-
catus Logie Maris Barchinone. Ludovicus Valen-
tia, consulens. Hieronymus de Ferrer, consulens.

597/ C
5ª

s.n.r

Molta il·lustre senyor. Lo die 17 del corrent
mes de maig foren publicades unes crides per
orde del excel·lentíssim senyor capità general ab
lo tribunal de la capitania general, còpia de las
quals se presenta a vostra senyoria, pro ut exe, y
com dites crides continguen en sí diferents con-
trafaccions de algunes constitucions, usos y cos-
tums del present principat de Cathalunya per
màxime contra la constitució setena, títol «De
ofici de alcayt» y les constitucions sisena y sete-
na, títol «De comers y seguretat de camins» y
altres del mateix títol, que segons lo tenor de
dita constitució sèptima, títol «De alcayts», al
excel·lentíssim senyor capità general sols se li
concedeix lo exercir jurisdisió ab los provincials
que són estipendiats en aquells casos que, o per
constitucions de Cathalunya, o altrament, per
disposicioins de dret comú, li serà permès, y axí,
encara que sie molt conforme caució, com o és
la privació y prohibició de comersar ab los ene-
michs de la corona, y axí bé ab França, y per dit
effecte publicar-se edictes prohibint indirecta-
ment a totom lo comers ab los enemichs, em-
però, apar lo fer consemblants generals y indis-
tintes prohibicions y conpèndrer los provincials,
és sols del príncep, y en sa ausència, del senyor
llochtinent general, y no del excel·lentíssim se-
nyor capità general, y ab dita conformitat lo any
1652 semblants crides y prohibicions sols se fe-
ren per los excel·lentíssims llochtinents gene-
rals, y no per los senyors capitans generals, y en
lo any 1667, semblantment, se feren per lo ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent general; y no se
troba constitució alguna ni lley de dret comú
que done dita potestat al dit senyor capità gene-
ral [...] que segons lo tenor de dita constitució
sèptima //s.n.v // eo ipso que no se amostre cons-
titució o lley que consedesca dita jurisdicció y
facultat, lo exhercici de aquella ve encontrán-se
ab dita constitució sèptima del títol «De al-
cayt». Dat y no consedit que lo excel·lentíssim
capità general pogués fer semblants prohibi-
cions generals del comers ab los enemichs de la
corona, adhuc en dites crides se troben diferéns
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ordinacions que axí mateix se encontran ab la
dita constitució sèptima, títol «De alcay(s)t»
per què en lo capítol que comensa «Ítem. Sa ex-
cel·lència ordena y mana que totes les mercade-
ries» se disposa que totes les mercaderies o
fruits de súbdits o amichs y confederats que pa-
saran, tocaran o entraran en los llochs y ports
del regne de França per asò solament se donen
ja per robes, fruyts y mercaderies inlícitas i inco-
merciables, imposant als introductors de aque-
lles pena de 500 lliures de plata y altres arbitrà-
ries al excel·lentíssim senyor capità general fins a
mort natural, del thenor de la qual ordinació se
segueix que pasant una barca per la mar de
França, o ja perquè lo mal temps la à aportada
allà o perquè no ha volgut engolfar-se sinó anar
costejant sens comersiar ab francesos, se done ja
per contrabando, sent axí que en la real veritat
falta dita qualitat y la que podrie fundamentar la
potestat del excel·lentíssim senyor capità gene-
ral, que és la de no permètrer que lo enemich
pugue pèndrer majors forses ab lo tràfich y
commers, se faria ab ell qualitat que podria do-
nar, doncs, jurisdicció a dit capità general. No
sols dita ordinació enquontra a la constitució
sèptima, títol «De alcayt», sinó encara contra les
sobreditas constitucions 6 y 7 y altres de títols
«De comers», en les quals se disposa y ordena
que lo comers sie líbero en lo present Principat,
com no sia ab los enemichs de sa magestat, que
Déu guarde, perquè no·s pot duptar que dita
ordinacióa

597/ Sindicat de botiguersb.
6ª.

s.n.r

Diec jovis vigesima octava mensis septembris,
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesi-
mo quinquagesimo sexto, Barcinone.

Nos Balthazar Prior, Josephus Guinar, Hieroni-
mus Garcia, consulis anno presenti, et currenti
confratrie Sancti Juliani Merceriorum botigerio-
rum telarum presentis civitatis Barcinone Jaco-
bus Coll, clavarius, Joannes Babtista Vives, Joan-
nes Ferriol, Paulus Feu, Maginus Mercader,
Josephus Costa, Michael Molas, Raphael Guerra,
Balthesar Sayos, Joseph Casademunt, Pau Serra,
Bonaventura Grosset, Joseph Casanoves, Fran-
cesch Calveria, Gabriel Agusti, Joseph Matheu,
Gaspar Gatillepa, Franciscus Matas, Bartholo-
meus Nadal, Paulus Redo, Monserratus Roser,
Franciscus Monserrat, Hiacinthus Cassolls, Ga-
briel Texidor, Sthephanus Magrinya, Guillermus
Fuxac, Joannes Roger, Jacobus Llobateras, Tho-
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mas Boffill, Matias Nogues, Honofrius Icart, Jo-
sephus Roig, Gabriel Codina, Raphael Faget, Jo-
sephus Icart, Martinus Piles et Josephus Masicart,
omnes confratres dicte confratrie Sancti Juliani
merceriorum et botigeriorum telarum presentis
civitatis, convocati et congregati per comunem
nuncium ac alias ut moris est in quanda aula
monasterii Sancti Augustini presentis civitatis,
ubi alias pro his similibus et aliis dicte confratrie
negotiis soliti sumus convocari et congregari tan-
quam major et sanior pars et plusque // s.n.v //
due partes confratrum dicta confratria habita
racione infirmancium impeditorum et alias in
dicto capitulo interesse non valentium confra-
triam et consilium generale representantes agen-
tes tamen hec cum auctoritate et decreto magnifici
regentis vicariam Barcinone inferius auctori-
zantis et decretantis laudando primitus et appro-
bando quicquid per vos infrascriptum sindicum
et presentem nostrum actenus actum fuerit citra
revocacionem, et cetera, gratis, et cetera, consti-
tuhimus et ordinamus procuratorem, sindicum
et actorem nostrum dictaque confratria certum,
et cetera, itaque, et cetera, vos Franciscum Xi-
quit, notarium, causidicum, civem Barcinone,
absentem, et cetera, ad omnes littes et causas, tam
civiles quam criminales, activas et pacivas, prin-
cipales et appellatorias et tam motas quam mo-
vendas latissime cum amplissimo et assueto licium
cursu facultatibus que expressis de calumpnia ju-
rando cauciones quascumque tam quratorias
quam fidejussorias prestandi, et cetera, clama et
retroclama exponendi, et cetera, et executores
quascumque instandi, et cetera, et cum posse, ris-
co tamen et periculo vestro substituendi et de-
mum, et cetera. Nos enim, et cetera, promitimus
judicio sisti, et cetera, habere rattum, et cetera, et
non revocare sub bonorum dicte confratrie om-
nium obligacione.

Testes sunt Michael Ferrer, tintorerius panno-
rum, et Joannes Cetra, parator lane, cives, et Jo-
annes Bonaventura Torras, scriptor Barcinone.

Die vigesima primera mensis novembris, anno 
a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo
quinquagesimo sexto. // s.n.r // Illustris dominus
Joannes Ballero, domicellus, regens vicariam
Barcinone, et cetera, decrevit supra scriptum pro-
curationis et sindicatus instrumentum suam que
eidem interponuit auctoritatem pariter et decre-
tum presentibus pro testibus Joanne Permanyer et
Matheo Prous, notariis, civibus Barcinone, aput
me Salvatorem Magi, regiam auctoritatem nota-
rium publicum et scribam majorem curie dicte
vicarie pro domino dicte scribanie ipsius hec pro-
pria manu scribentem et fidem facientem.

In quorum fidem et testimonium ego Petrus Pau-
lus Vives, apostolica et regia auctoritatibus nota-
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rius publicus Barcinone, hic me subscribo et
meum appono sig+num.

597/ H
8ª 

s.n.r

Molta reverent senyor canceller. Los deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
representen a vostra senyoria los reparos que
consideren en las cridas que lo excel·lentíssim
senyor llochtinen y capità general, com a capità
general, manà publicar als 17 de maig proppas-
sat del corrent any 1674 contra las generals
constitucions de Cathalunya, capítols y actas de
Cort, pracmàticas, privilegis, usos y stils de la
casa de la Deputació. Desitjant tots la prohibi-
ció de comersar ab lo senemichs de la real coro-
na y vèurer aquells tots rendits a las reals plantas
de sa magestat, que Déu guarde.

Primerament, en lo capítol 1 ordena y mana sa
excel·lència que d’esta hora en avant ningun
francès que restara en est Principat puga nego-
ciar ni comerciar, sinó que sols se puga emplear
en ministeris personals. Est capítol encontra ab
la constitució 7, títol «De alcayts», etcètera en
la qual se disposa que lo capità general no use ni
usar no puga de jurisdicció alguna sinó en
quant de dret e per constitucions generals del
present principat de Cathalunya li és permes;
no·s troba dret ni constitució en la qual lo dit
capità general puga usar de jurisdicció en lo cas
present de dit capítol, luego se ha de dir per
conseqüènsia legítima, que lo dit capítol és con-
tra la al·legada constitució 7. No obsta si·s di-
gues que lo dit capítol conté matèria de contra-
bando, exercint jurisdició en los forasters tenint
sa magestat guerra //s.n.v //ab lo regne de Fran-
sa lo que de dret, perquè se respon no tenir
lloch en francesos que són entrats en Cathalu-
nya en tems de pau, com fou declarat en la Real
Audiència junctis tribus aulis als 20 de febrer
1555, segons referex Ferrer en la tercera part de
sas observansas, cap. 381 tractant de matèria de
bollatins. Aumenta’s lo sobredit perquè sem-
blants prohibicions sols tocan en los casos per-
mesos al excel·lentíssim llochtinent general,
conforma se troba axí practicat en altres casos
de rompiment de guerra ab Fransa, y senyalada-
ment, ab las cridas que manà publicar lo ex-
cel·lentíssim compta de Santa Coloma com a
llochtinent general de sa magestat, als 2 de janer
1639 prohibint que ningun francès estigués ni
habités en lo principat de Cathalunya y comp-
tats de Rossellò y Cerdenya sens licència de sa
exel·lència. Ab què se veu clarament que dit ca-
pítol primer encontra la dita constitució 7, títol

«De alcayts», etcètera.També encontra dit capí-
tol primer ab los capítols 84 y 85 del «Recogno-
verunt proceres», altrament sots títol de Con-
suetuts de Barcelona en lo segon volumen de
les Constitucions, permetent en ells als ciuta-
dans de Barcelona y als habitants en dita ciutat y
altras qualsevols persones anar per terra y per
mar allà ha ont los aparexera ab llurs mercade-
rias, sens impediment ni contra alguna del se-
nyor rey ni de sos oficials, y axí matex, entrar,
exir, carregar y descarregar, vèndrer y comprar y
estar en qualsevol part de Cathalunya, //s.n.r //y
finalment, encontra dit capítol primer ab las
constitucions 1, 3, 5, 6 y 7 y altres del títol «De
comers y seguretat de camins», en las quals se
disposa y ordena que lo comers sia líbero en lo
present Principat, com no sia ab los enemichs
de sa magestat, de ha ont se ve a conclòurer que
lo dit capítol primer de ditas cridas encontra, no
sols ab la dita constitució 7, títol «De offici de
alcayts», però també ab los capítols 84 y 85 del
«Recognoverunt proserers» y ab las constitucions
baix lo títol «De comersi y seguretat de ca-
mins».

2. Lo capítol 3 de ditas cridas, ha ont sa exel·lèn-
cia ordena y mana que totas las mercaderias y
fruits de súbdits, amichs y confederats que pas-
saran, tocaran o entraran en los llochs y ports
dels dominis y obediència de Fransa se donan
per robas, fruits y mercaderias il·lícitas y inco-
mersables, imposant als introductors les penes
de pèrdrer les robas y mercaderias y juntament
les embarcacions, animals y carros ab què res-
pectivament introduexan y aportan ditas merca-
derias, a més de la pena de sinch-centes lliuras
de plata als cofras reals de la capitania general o
altres penas majors a sa excel·lència ben vistas,
fins a pena de mort natural. Del tenor de dit ca-
pítol se seguex que passant una barca o altra fus-
ta per los mars de Fransa, o ja perquè lo mal
temps la ha aportada allà, o perquè no ha volgut
engolfar-sa sinó anant costajant sens comersiar
ab francessos y sens delicta algú, se dona ja per
roba de contrabando, sent axí que //s.n.v //en la
real veritat falta dita qualitat y que la que podria
fundar la potestat del excel·lentíssim senyor ca-
pità general, que és la de no permètrer majors
forsas ab lo tracte y comers se faria ab ell, y tam-
bé lo motiu de ditas cridas y prohibicions de lle-
var tot comers ab los súbdits del rey de Fransa,
sent hu dels medis principals, per a la continua-
ció de la injusta guerra, com més llargament en
lo prohemi de ditas cridas és de vèurer, ab què
cessa tota rahó de contrabando y de la qualitat
que podria donar jurisdicció al capità general
encontra, donchs, dit capítol 3 ab la dita consti-
tució 7 dalt ponderada, títol «De offici de al-
cayts» etcètera y axí matex, ab las constitucions
dalt mensionadas, ço és, 1, 3, 5 y demés de títol
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«De comers y seguretat de camins», perquè és
cert que ningú comersaria per escusar tant vo-
luntàries disputas y també perquè dit capítol
impedisca lo comers per indirecte, perquè diffi-
cultant lo comerciar ab aquex modo y subjectar
a tantas questions, és lo matex que prohibir-lo,
y a les constitucions de Cathalunya, no sols se
contrafà per directament, sinó encara per indi-
rectament, segons la textual disposissió de la
constitució «Com la potíssima» del títol «De
observar constitucions» y aportan nostres prà-
tichs cathalans.

3. Lo capítol 4 de ditas cridas que mana que to-
tas las mercaderias, fruits, robas y manufaturas
que se traficaran, aportaran y introduiran per
mar, etcètera ajan de aportar certificatòria
autèntica ab legítima forma despedida de las
parts ha ont seran nadas, fetas, fabricadas y pri-
mer avidas a comers // s.n.r // y lo capítol 5 que
disposa que las ditas mercaderias, etcètera que
se introduiran per terra, encara que vingan per
terras amigas, degan portar passaport y licència
incertant en aquell lo despaix de la primera in-
troducció en los dits regnes, los quals dos capí-
tols contenan en sí nou vectigal, o per lo menos,
impossició, lo qual està prohibit posar lo capità
general segons literalment se litg en la constitu-
ció «Per quant» 20, títol «De vectigals», ya en
lo capítol 2 Corts del any 1547, sens moltas al-
tras del mateix títol que parlan generalment,
conforma ja està declarat per las tres salas, com
referex Ferrer en lo lloch dalt citat declarant que
lo obligar a pèndrer bollatins se diu ser imposis-
sió, lo qual està prohibit al capità general en vir-
tut de dita constitució 20, ab què se veu clara-
ment que lo haver de portar dit testimonial o
despaix conforma diuen dits dos capítols és vec-
tigal y nou, perquè fins lo dia de vuy no se avia
practicat fer consemblants imposissions per lo
tribunal de la capitania general, y quant fos estat
impossat, lo que és nega, a més que sempra és
estat contradició, disposa la constitució 17 y fi-
nal títol «De observar constitucions». També
encontran dits dos capítols ab la dita constitució
7, títol «De offici de alcayts», per quant en ells
disposa sa excel·lència sobra mercaderias no na-
das, ni fetas, ni fabricadas, ni aderasadas en ter-
ras de Fransa, sos dominis y conquistas, sinó de
Alemanya, Olanda, Portugal o altres provínsias
de súbdits yb confederats del rey, nostre senyor,
sobra las quals mercaderias no té jurisdicció 
lo excel·lentíssim capità general. Y axí matex,
encontran ab lo capítol 81 del //s.n.v // «Recog-
noverunt proceres», en lo qual prohibeix tota
novedat, com lo és lo haver de aportar dits testi-
monials y despaitgs. Y finalment, encontran dits
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dos capítols ab las dalt al·legadas constitucions
del títol «De comers y seguretat de camins»
sens que·s puga dir que ja se permet lo comers
portant certificatòrias, perquè se respon que la
dita obligació de aportar certificatòria impedex,
retarda y difficulta lo comers y la llibertat de co-
mersar, no admet estas obligacions y càrrechs ni
menos que las robas y mercadeerias que venen
de fora regne acostumen venir ab certificatòria
o pòlissa de carregament, perquè estas se apor-
tan en Cathalunya en virtut de capítols de Cort
que disposan dita circuntància respecta del Ge-
neral de Cathalunya, y lo concedir lo líbero co-
mers per las ditas constitucions és en respecte
del rey, nostre senyor, y per consegüent, del tri-
bunal de la capitania general, per ser subjecte a
sa magestat. Axí matex, són contra lo líbero co-
mers las paraulas del capítol 4 «Ibi: lo qual des-
patg o certificatòria dega entregar de prompte
als officials del real tribunal de la capitania gene-
ral», per quant en virtut de capítols de Cort to-
tas las barcas o altres fustas que tocan los ports
de Cathalunya tenan vint-y-quatre horas de
temps per denunciar las robas y mercaderias, y
lo voler dit capítol 4 que de prompte degan do-
nar los despaitgs als officials de la capitania ge-
neral és gravamen inusitat impeditiu al líbero
comers.

4. Lo capítol 7 de ditas cridas que comensa
«Ítem, per quant no és just», etcètera, disposa
que tots los //s.n.r //mercaders y hòmens de ne-
gosi de la present ciutat tingan en son poder
fruits, robas o mercaderias y manifaturas de
Fransa, sos dominis y conquistas, dins quinsa
dies de la publicació de ditas crides les manifes-
ten y registren en la duana de la capitania gene-
ral de sa magestat, ha ont se senyalaran o marca-
ran a gastos de dita capitania general, y en las
demés ciutats, vilas y llochs del present Princi-
pat y contat de Cerdanya, se manifesten y regis-
tren dins vint dies després de las publicacions de
les presents devant dels officials de la capitania
general. Encontra dit capítol 7 ab la constitució
7, títol «de offici se alcayts», perquè lo tribunal
de la capitania general exersex en ell jurisdicció
en persones y cosas no subjectas a la capitania
general, perquèa havent de entrar ditas merca-
derias en téms àbil antes de la prohibició del co-
mers, no·s pot dir ni considerar en aquelles qua-
litat de contrabando, axí mateix, quan són una
volta entradas las robas y mercaderias ab licència
y permissió de la capitania generalb, perquèc ja
se ha purgat lo visi que abans podien tenir, y
una vegada purgat lo visi, ja estan exemptas de
la jurisdicció de la capitania general; de més a
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més que les ditas robas y mercaderias que foran
entradas en Cathalunya en téms de pau ab Fran-
sa o ab altra part, no portan en sí lo visi de con-
trabando. També encontra dit capítol 7 ab la
constitució 20, títol «De vectigals» y capítol 2,
Corts del any 1547, per ser imposissió nova lo
haver de denunciar y asenyalar les robas y mer-
caderias, etcètera que ja se troban dins de la pre-
sent ciutat de Barcelona, Principat y contats,
perquè és lo matex que la nova imposissió ab la
sola obligació de haver de pèndrer bollatins,
conforma és estat declarat per les tres salas, com
se //s.n.v // ha dit. Ni obsta si se deia que lo ex-
cel·lentíssim capità general en aquesta part obra
en orda a sa jurisdicció, perquè concedint-li la
prohibició de la entrada las robas de contraban-
do, axí matex se li ha de concedir tot lo que és
en consequència per la consecució del fi de la
prohibició, com en lo present cas per asegurar-
se de què no entrin mercaderias y robas de con-
trabando, fer-se denunciar las que·y són lo dia
de la prohibició per a què després puga averi-
guar si ne entran de novas. Perquè se respon
primerament, que lo retestas dret que concedi-
da la jurisdicció és concedit tot allò sens lo que
no·s pot exercir la juristicció, se casen respecta
del que és nesessari per a exercissi de la tal juris-
dicció, y no per cosas que podan ser y dexar de
ser, y lo manar denunciar y assenyalar las robas,
mercaderias, etcètera que són entrats ab permís
o en téms de pau no és nesessari per a la prohi-
bició de la entrada de robas y mercaderias, etcè-
tera, perquè ab la vigilànsia y cuidado que se pot
aplicar en quant entre roba forastera, és escusa-
ble la denunciació, signació y manifestació de la
introduida, y en tot, la dita precaució és nove-
dat no sols en respecta del tribunal de la capita-
nia general, però encara en respecta de tots los
demés que exhigexan drets per lo principat de
Cathalunya, com ningú fins lo dia de vuy aja en
algun temps observada tal diligència y precau-
ció, la qual novedat està prohibida per lo dit ca-
pítol 81 del «Recognoverunt proceres».

5. Y finalment, tots los sobredits capítols de en-
des dalt ponderats, imposen penes al contrafac-
tor, no sols de ser confiscades les robes y merca-
deries, vexells y demés aportaran, però també
imposen pena de //s.n.r //500 lliures de plata als
cofres reals de la capitania general aplicadores o
altres penes majors a sa excel·lència ben vistes,
fins a pena de mort natural, las quals penas, no
sols no són proporcionadas, però també en gran
manera exesivas, tant en lo cas per lo que poden
tocar les robes y mercaderies en pars enemigues
sens culpa de aquell que les fa aportar, com
també igualant omicions de denunciacions de
robes y mercaderies que venen de amichs, con-
federats y súbdits del rey, nostre senyor, ab les
que venen de altres pars que han tocat en pars

enemigues, axí que dites penes saben a contra-
facció, la qual en Cathalunya està prohibida per
les constitucions 1, 2 y final, títol «Dels béns
dels condemnats». De a hont se veu clarament
que los dits capítols en quant imposen les dites
exesives penes són contra les dites constitucions
1, 2 y final, títol «Dels béns dels condemnats»,
axí que per les rahons sobredites no deuen dites
crides tenir lloch ni ésser posades en execució,
antes bé, deuen ésser revocades com a fetes
contra les generals constitucions de Cathalu-
nya, capítols y actes de Cort.

Representant en últim lloch, a més del sobredit,
que les dites crides y lo contengut en elles són
perjudicials en gran manera y impeditives a los
drets del General, per quant en cas poguessen
tenir lloch, // s.n.v // al que se contradiu, resta-
rien exsesivament disminuïts, y per dita rahó,
no·s trobaria qui arrendàs quells, ab què resta-
rian imposibilitats los deputats y oïdors de
comptes del General en complir a ses precises y
necessàries obligacions, entre las quals tenen
per molt particular lo servir a sa magestat en lo
tèrcio que tenen fet y sustenen.

598/ A
1ª 

s.n.r

Memoriala dels vestits se són donats a huns sol-
dats de la companyia del mestre de camp en
presència del senyor Lluís Canter, oïdor militar,
y del ajudant Francisco Pasqual, vuy als 27 de
abril 1674 y a dos de maig 1674. Primo a Jau-
me Noguera, Honofre Dones, Joan Cator, 
Joseph Mestra, Joseph Bosch, Banet Solanes,
Diego Enfisso, Joan Porcell, Miquel Ribas,
Francisco Gonsales. Present de mi, jo, ajudant
Francisco Pasqual, han rebuts los sobredits deu
soldats un vestit de munició quiscú d’ells. Vuy,
als 12 de maig 1674. Francisco Pasqual.

A 4 de maig 1674 en presència del senyor oïdor
militar Lluís Canter se són donats set vestits als
set soldats baix escrits qui són, present Jacinto
Lladó, sargento Joseph Mas, Vicens Gomes,
Batista Sastra, Domingo Franco, Francisco
Monner, Francisco Ribas, Guillem Busquets.
Present de mi, lo sargento Jacinto Lledó, han
rebut los sobredits soldats un vestit de munició
quiscú d’ells. Vuy, als 4 de maig 1674. Jacinto
Lladó.
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599 B
/1ªv

Diea undecima mensis desembris, anno a Nativi-
tate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo
secundo, in villa Falceti, Tarraconensis diocesis.

Ego Petrus Espluga, agricola ville Falceti, diocesis
Tarraconensis, habitator, tabularius tabula Ge-
neralitatis villae Falceti per illustres dominos di-
putatos presentis Cathaloniae principatus, provi-
sus et nominatus prout de mea provisione et
nominatione contra quodam privilegio cum sigi-
llo et registrata more domus Diputationis expedi-
tis, datis Barcinone, die sexta mensis marcii, mi-
llesimo sexcentesimo septuagesimo, dicto nomine
gratis, et cetera, constituo et ordino procuratto-
rem et meum scribam ita quod Andreham Gines,
scriptorem ville Montis Rubei Campi, diocesis Ta-
rraconensis, habitis licet absens ad hec pro me et
nomine meo cedendum et renuntiandum dictum
oficium tabularii in dicti factorem // 599/3ªv //
provisi in manibus et posse dictorum illustrium
dominorum diputatorum presentis Cathalonie
principatus et pro his et eorum pretextu ac etiam
alias quascunque petitiones et suplicationes ad id
oportunas et necesarias et etiam in solitis dan-
dum, obtulendum, offerendum et presentandum
et dictam renuntiationem acceptavi et admitori
petendum et suplicandum si necese fuerit que-
cumque instrumento ad id oprotuna et necesaria
cum clausulis et jurium renuntiationibus et bo-
norum obligationibus vobis bene visis faciendum
et firmandum, et cetera. Insuper promito et juro
in dicti sisti et habere ratum et cetera, et non revo-
care sub bonorum meorum omnium obligatione,
et cetera. Actum, et cetera. Ita approbo ego nota-
rius infrascriptus manu propia.

Testes huius rei sunt Joannes Forner, vici de Dalt,
et Isidrus Pelleja, agricolae, Falceti habitatores.

In quorum manu propria scriptorum fidem ego
Joannes Giminell, apostolica atque regia auctori-
tatibus notarius publicus ville Falceti, Tarraco-
nensis diocesis, habitator, hic me subscribo et
meum solitum artis nottariae apono Sig+num.

599 A
/2ªr

Dieb quinto mensis junii, anno a Nativitate Do-
mini MDCLXXIIII.

Ego Joannes Baptista Montros, notarius infra-
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scriptus presentis ville Ulldecone, Dertusensis dio-
cesis, tanquam taulegerius qui sum tabula Gene-
ralis dicte ville Ulldecone, attendens et conside-
rans me esse constitutum in etate plusquam
sexaginta duorum annorum et dictum officium
deservivi ab anno millessimo sexcentessimo triges-
simo octavo usque in diem presentem pro tanto
causis et rationibus animum meum juste mo-
ventibus, gratis, et cetera, mea certa scientia cons-
tituo et ordino procuratorem meum certum, et
cetera, ita quod vos honorabilem Gabrielem Do-
menech, licet absentem, et cetera, presentis ville
Ulldecone ad videlicet pro me et nomine meo com-
parendum coram admodum illustribus dominis
diputatis et auditoribus computorum Generalis
presentis Cathalonie principatus illisque tam ver-
bo quam in scriptis pure, libere et simpliciter re-
nunciandum et resignandum dictum meum offi-
tium taulegerii cum omnibus suis pertinentiis et
de dicta renuntiatione et resignatione unum et
plura instrumentum et instrumenta fieri facien-
dum, instandum et requirendum et cum posse
substituendi, et cetera, et demum, et cetera. Pro-
mitto ratum habere, et cetera, et non revocare et
cetera. Actum Ulldecone, et cetera.

Testes sunt Jacobus Gil, clericus, et Petrus Fontes,
corderius, Ulldecone vicini.

Recepi per aliumque scribere feci huiusmodi pro-
curationis instrumentum // s.n.v // ego idem Jo-
annes Baptista Montros, apostolica et regia auc-
toritatibus per totam terram et dominationem
regiam notarius publicus ville Ulldecone et ut ab
omnibus plena tribuatur fides tam in judicio
quam extra. Ego dictus Montros sub hic meum so-
litum quo utor appono si+gnum.

600/ Ena lo fet consultat per los molt il·lustres se-
1ª nyors deputats y oïdors de comptes del Generals.n.r

de Cathalunya als assessors y advocat fiscal de
dit General aserca si trobant-se en estat de
col·lector per lo General los drets de aquell, per
haver finit lo arrendament del trienni antece-
dent al últim dia de juny pròxim pasat, y després
de haver encantat tots los drets tant de les bolles
forànes, de la bolla de Barcelona, com del Ge-
neral ab lo modo y forma en la relació del corre-
dor entregada, que trobant vuy dita per tots los
sobredits drets junts perb espay de 3 anys ab lo
preu de 102680 lliures per quiscú any ab nou
mília liures de axaus per una volta tant sola-
mentc, si ses senyories poden y deuen acceptar
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dita oferta y lliurar dit arrendament ab la sobre-
dita forma. Vist lo capítol 4 de les Corts 1413,
número 6, en lo llibre dels Quatre Senyals, foli
9; vist lo capítol 4 de les Corts selebrades en lo
Capítol de la Seu de Barcelona en lo any 1433,
col·locat en lo matex llibre dels Qatre Senyals,
foli 256; vistos altres capítols de Cort sobre la
present matèria fahens; vist un vot fet per los
magnífichs assessors y advocat fiscal y consulens
aplicats continuat en lo dietari 1653,en jornada
de 8 de juliol 1656; vista una deliberació feta
per los deputats y oïdors de comptes del Gene-
ral de Cathalunya als 30 de juny 1659 de vot y
parer dels assessors y advocat fiscal del General;
vista altra deliberació feta per dits deputats y oï-
dors de concell de dits assessors y advocat fiscal
als 2 de juliol del dit any 1659, foli 4; vistos al-
tres exemplars de la present //s.n.v // casa, en los
quals se són donats y offérs exaus; vist finalment
la relació feta per Joseph Iglésies, corredor de la
present casa, a dos del corrent mes; y vist tot lo
que se havia de vèurer. Attès y considerat que
los dits arrendaments de dits drets se són encan-
tats ab la forma y modo acostumats quiscun
trienni, tant los tres drets junts com cada hu
d’ells separadament; y axí matex, en lo dret de
les bolles foranes, totes juntes, y cada col·lecta
de per sí, y continuant lo encantar aquells fins al
últim dia de juny a la hora que·s diu de ca-y-
llop, quant fou fenit y acabat lo arrendament
del trienni pròxim passat no se à trobat dita al-
guna, y per a obligar a què offerissen alguna
dita, dit corredor à encantats dits arrendaments
y à offert axaus de mil en mil escuts, donant lo
matex preu [...] que pagaren los arrendataris en
lo trienni pasat; y foren per los dits tres drets
102680 lliures, y axí matex proporció servada,
anava offerint dit corredor axaus al què voldria
arrendar cada hu de dits tres drets ab lo preu
competent a la sobredita quantitat, y axí sia anat
de dia en dia aumentant los dits axaus de mil en
mil lliures y de sinch-centes en sinch-centes lliu-
res fins a la summa de 9000 lliures pagadores
una vegada tant solament, y no obstant la so-
bredita oferta, no se aja trobat algú que volgués
dir ni arrendar ab lo preu competent dalt men-
cionat los dits drets, tant en comú com en parti-
cular. Attenent, axí matex, la facultat que per
capítols de Cort és donada als senyors deputats
en offerir //s.n.r // axans a ses senyories ben vis-
tos y ab report, ya axí se·s observat fins vuy en la
present casa. Attenent, axí mateix, lo aument
que tingué dit arrendament lo trienni pasat, que
pujà més de 49000 lliures, y que donant vuy la
matexa quantitat, per rahó del estat que·s troba
la província ab la guerra ab França, per la qual
causa se pot témer de disminuir-se los dits drets
del General, y que lo offerir los senyors deputats

9000 lliures de axans sols donan 600 lliures més
dels axans que·s donaren lo trienni pasat, la qual
quantitat es mòdica, aguda consideració de tots
los drets junts; y axí matex, attenent que vuy lo
exigir y col·lectar los dits drets corre, per una,
del dit General y per capítols de Cort se·s dispo-
sat que és major convenient arrendar que no
col·lectar per compte de la Generalitat, màxime
en los temps presents de guerra, y si ses senyo-
ries no prenen la dita offerta de 102680 lliures
ab los dits axaus de 9000 lliures per una vegada,
no·s trobaria altre arrendament, axí que sent
forsós continuar la Generalitat lo col·lectar-ho
ab gran dany y pèrdua sua. Per ço, són de vot y
parer que poden y deuen ses senyories acceptar
y lliurar dit arrendament ab la sobredita quanti-
tat y axaus, fent lo acte y demés necessari que en
semblants arrendaments la present casa acostu-
ma a fer. Montserrat, asessor. Areny, assessor.
Campderròs, advocat fiscal del General.

601/ A
1ª s.n.r

Joa, lo doctor en medicina Agustí Fatjó, fas fe
com lo senyor Joseph Quintana ha estat malalt
y convalescent des de 28 de maig de 1674 fins a
2 de juliol del mateix any; y axí ho firmo per ha-
ver insitat lo dit senyor. Vuy, a 8 de juliol de
1674. Lo doctor Agustí Fatjó,

602/ A
1ª s.n.r

Dieb decima mensis julii, anno a Nativitate Do-
mini millessimo sexcentessimo septuagessimo
quarto, Barcinone.

Ego don Josephus Galcerandus de Pinos, Barcino-
ne populatus, gratis, et cetera, constituo et ordino
procuratorem meum certum, et cetera, itaquod et
cetera, vos reverendum Jacobum Areny, presbite-
rum in ecclesia Sancti Michaelis Archangeli pre-
sentis civitatis beneficiatum, presentem, ad vide-
licet pro me et nomine meo intus alia pro levanda
solta pretiorum illorum decem octo censualiter
mihi restantium ad soltandum ex illis viginti
quatuor censualibus per me sorte extractis in
domo Deputationis presentis principatus Catalo-
nie in prima extractione censualium condonato-
rum, facta die decima tertia mensis aprilis, anni
millessimi sexcentessimi septuagessimi primi, et
vigore sententie seu provisionis facte per magnifi-
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cos assessores dicti Generalis Catalonie in causa
que in scribania majori dicti Generalis verteba-
tur inter me, ex una, et procuratorem fiscalem
dicti Generalis et alios, ex altera partibus, sine
perjudicio, novatione et derogatione primarum
obligationum per me factarum in infra mentio-
natis cautionibus temporis prioritatis et juris po-
tioritatis et aliarum preheminentiarum dicto
Generali competentium imo ipsis addendo, lau-
dandum, aprobandum, ratificandum et confir-
mandum ac de novo firmandum fidejussiones
per me factas in dicta scrivania majori, unam
scilicet illustrissimo domino don Jacobo de Co-
pons, nunc episcopo Ilerdensis, tunc vero diputato
ecclesiastico dicti Generalis pro triennio anni mi-
llessimi sexcentessimi sexagessimi secundi, et alte-
ram magnifico Michaeli Boneu, medecine docto-
ri, deputato regio pro triennio anni millessimi
sexcentessimi sexagessimi quinti, et pro his novas
cautiones seu ratificationes dictarum fidejussio-
num vigore dicte sententie faciendum et firman-
dum dicto Generali Catalonie. // s.n.v // Et pro
his personam et omnia et singula bona mea tan-
quam pro debitis fiscalibus et regalibus obligan-
dum privilegio militari munitioni seu citationi
viginti sex dierum foroque meo proprio renun-
ciandum et foro dicti generalis ac dictorum do-
minorum deputatorum eorumque curie et concis-
torii tam in persona quam in bonis sumitendum
et suponendum et pro predictis omnibus et singu-
lis quecunque instrumenta utilia et necessaria
seu quomodolibet oportuna etiam iuramento in
animam meam prestandum roboratus iuxta sti-
lum scrivanie majoris dicti generalis faciendum
et firmandum. Et demum ac generaliter, et cete-
ra. Promitens habere ratum, et cetera. Actum, et
cetera.

Testes sunt magnificus Isidorus Pi, utriusque ju-
ris doctor, Barcinone civis, et Jacobus Bellver, ne-
gociator, etiam civis Barcinone.

De premissis alieno calamo scriptis fidem facio
ego Ludovicus Fontana, notarius publicus Barci-
none, hec propria scribens manu.

605r A. Loa duch de Sant Germán, llochtinent y ca-
/1ª pità general.

Noble y amats de la real magestat. Los deputats
y ohïdors de comptes de la casa de la Diputació
del General de Cathalunya, en Barcelona resi-
dents. La reyna nostra senyora, que Déu guar-
de, és estada servida enviar-nos un real orde fir-
mat de sa real mà y despedit en deguda forma

1694

de la real cancelleria del Supremo Consell de
Aragó, que és del thenor següent: «La reyna go-
vernadora. Spectable duque de San Germán, mi
lugarteniente y capitán general, con vuestra car-
ta de 14 de junio se ha recebido la proposición de
los diputados y ohidores de quentas del General de
essos Principado y condados para los lugares vac-
cantes en las bolsas de diputados y ohidores de los
tres estamentos hasta el dia treynta y uno de mayo
deste presente anyo, y haviendo discurrido por los
méritos de cada uno de los que proponen y consi-
derado lo que dellos se hos ofreze y los demás que
proponéys y otros de que tengo satisfacción para
concurrir a estos officios, usando de la facultad
que el rey mi señor, que haya gloria, se reservó
quando concedió a la Diputación los privilegios
de sus constituciones y en la insaculación general
que hizo en conformidad de dicha reserva en 31
de enero del año passado 1654 de poder nombrar
las personas que le pareciesse, assí de las propuestas
por los diputados y ohidores como de qualesquiere
otras que por esa visto le fuesse, he resuelto nom-
brar para dichos lugares vaccantes hasta el dia
referido a los que se siguen. Dipputados ecclesiás-
ticos. Para un lugar de dipputado ecclesiástico
que vacca por muerte de fray Francisco Despuny,
comendador de la orden se San Juan, a don Luís
de Josa, deán y canónigo de Barcelona. Dipputa-
dos militares de la veguería de Barcelona. Para el
lugar de dipputado militar de la veguería de
Barcelona que vacca // 605/1ªv // por muerte de
mossén Bernardo Reixach, al regente don Joseph
de Boxadós. Para otro lugar de dipputado mili-
tar de la veguería de Gerona que vacca por
muerte de mossén Juan Guinart, a mossén Anton
de Rocabertí y Pau. Para otro lugar de dipputa-
do militar de la dicha veguería de Gerona que
vacca por muerte de mossén Gregorio Oliver de
Boteller, a mossén Francisco Montaner y Perellós.
Dipputados reales de Barcelona. Para un lugar
de dipputado real de Barcelona que vacca por ha-
ver mudado de estado el doctor Joseph Rull de
real a militar, a mossén Rafel Grimosachs. Para
otro lugar de dipputado real de Barcelona que
vacca por muerte del doctor misser Valentín
Puig, al doctor Raphael Llampillas. Para otro
lugar de dipputado real de Barcelona que vacca
por desinseculación de misser Juan Gassió en vir-
tud de orden de mi lugarteniente y capitán gene-
ral, a Jayme Falguera. Dipputado real de Léri-
da. Para un lugar de dipputado real de Lérida
que vacca por muerte de mossén Antonio Ardió, a
mossén Luís Magrinyà. Dipputados reales de Ge-
rona: para un lugar de dipputado real de Girona
que vacca por muerte de mossén Marco Antonio
Ferrer, a misser Narcís Camps. Para otro lugar
de dipputado real de Gerona que vaca por haver
// 605/2ªr // mudado de estado de real a militar
mossén Bernardo Vives y Ferrer, a mossén Joseph
Pont y Llombart. Ohydores ecclesiásticos de Vique.
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Para un lugar de oydor ecclesiástico del Cavildo
de Vique que vacca por muerte de mossen Joseph
Nadal, a mossen Magí Collderam, canónigo de
Vique. Para otro lugar de oydor ecclesiástico del
Cavildo de Barcelona que por munta de don Luís
de Josa de ohidor a dipputado vacca, a don Da-
niel Sayol, canónigo de Barcelona. Oydores mili-
tares de la veguería de Cervera. Para un lugar
de oydor militar de la veguería de Cervera que
vacca por haver muntado en la última insicula-
ción a mosén Ramón de Calders de oydor a dip-
putado, quedando vaccante el lugar, a mosén
Ramon Dusay y Aragall. Para otro lugar de oy-
dor militar de la veguería de Cervera que vacca
por muerte de mosén Francisco de Montaner, a
mosén Honofre de Siscar y Fravalosa. Oydores re-
ales de la veguería de Barcelona. Para un lugar
de oydor de Barcelona que vacca por haver mon-
tado en la última insaculación de oydor a dippu-
tado mosén Mauricio Rech y Gallart, al doctor
misser Francisco Alòs y Hernández. Para otro lu-
gar de oydor real de Barcelona mercader que vac-
ca // 605/2ªv // por haver mudado de estado mo-
sén Jayme Falguera de Mercader, ciudadano de
Barcelona, a mossén Masdeu y Esteve. Para un
lugar real de oydor real de Gerona que vacca por
muerte de Joseh Güell, a mossén Raphel Cerdà y
Maduxer. Para otro lugar de oydor de Vique que
vacca por haver mudado de estado de real a mili-
tar mossén Joseph Sauleda, a mossén Francisco
Sauleda y Ribot. Para otro lugar de oydor real de
Barcelona que vacca por munta de mossén Ra-
phel Grimosachs de oydor a dipputado, al doctor
Francisco Soto. Para un lugar de oydor real de
Lérida que vacca por munta de mossén Luís Ma-
grinyà de oydor a dipputado, al doctor Antonio
Berenguer. Para otro lugar de oydor real de Ge-
rona que vacca por muntta de mossén Joseph Pont
y Llombart de oydor a dipputado, al doctor Joseph
Moret. Todos los quales nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados res-
pectivamente en los lugares vaccantes de dichas
bolsas en la forma que lo están los demás insacu-
lados en ellas, pero que sólo tengan derecho a esta-
do mientres yo no se lo prohibiere, sin que por que-
dar haora insaculados puedan allegar ni
pretender drecho de possessión ni otro alguno para
estar en dichas bolsas no siendo mi voluntad, re-
servándome, como me reservo, la faculttad de ex-
cluir o desinsacularlos con causa o sin ella como
me pareciere y ser conforme a la reserva que se
hizo el rey, mi señor, que goza ya de gloria, de lo
tocante a estas insaculaciones en la con //605/3ªr
// cesisón que hizo de dichas constituciones y privi-
legios al Principado. Y en esta conformidad li-
braréys este nombramiento a los diputados y ohi-
dores de quentas para que insaculen y pongan en
las bolsas de dichos officios a las personas arriba
nombradas, guardando en ella la forma acos-
tumbrada en semejantes casos. Dattus en Ma-

drid, a XXIX de junio MDCLXXIIII. Yo la reyna.
Videt don Melchior de Navarra, vicecancella-
rius. Videt don Petrus Villacampa, regens. Videt
Exea, regens. Videt don Marchio de Çalba. Videt
Fernandez de Heredia, regens. Don Franciscus
Isquierdo de Berbegal, secrettarius. Insaculación
para los lugares vacantes en las bolsas de dipputa-
dos y oydores de quentas del General de la Dippu-
tación de Cathaluña hasta 31 de mayo deste año
mil seys cientos setenta y quatro. Va con consul-
ta.» Y per quant los reals órdens de sa magestat
dehuen ser ab tot effecte cumplits y exequtats,
vos diem per ço y manam, que lo assí insertat y
precalendat real orde de sa magestat poseu en
exequció en la forma y manera que en ella està
contengut y expressat, per ser esta sa real volun-
tat y nostra. Dattus en lo camp de Maurellas, als
XIIII de juliol MDCLXXIIII. «Del duque de San
Germán. Videt don Francesch de Pons, cancelle-
rus. Don Antonius de Reart. Registrata in curia
locumtenentia VIIII, foleo XXXIX.

Vuestra excelencia manda a los dipputados y ohi-
dores de quentas de la casa de la Dipputación del
General de Cathaluña que pongan en exequción
la orden de su magestat arriba inserta.»

605 B Ducha de Sant Germán, llochtinent y capità 
/4ªr general.

Noble y amats de la real magestat. Los dippu-
tats y oÿdors de comptes de la casa de la Dippu-
tació del General de Cathalunya en Barcelona
residints. La reyna nostra senyora, que Déu
guarde, és estada servida enviar-nos un real orde
firmat de sa real mà y despedit en la deguda for-
ma de la Real Cancelleria del Suppremo Consell
de Aragó que és del thenor següent: «La reyna
governadora. Spectable duque de San Germán,
mi lugarteniente y capitán general. Haviéndome
visto la proposición que han hecho los dipputados y
oidores de quentas del General dessos Principado y
condados, la qual me remitís en carta de 14 de
junio passado, para los lugares vaccantes en las
bolsas de los officiales del General y casa de la
Dipputación que corren por insaculación hasta el
dia 31 de marzo, y discurrido por los méritos de
cada uno de los que se proponen, y lo que de ellos se
os offrece y también de otros que han concurrido; y
usando de la facultad que el rey mi señor, que
haya gloria, se reservó en la concesión les hizo de
sus privilegios y constituciones y de la forma en
que han de correr estas insaculaciones y lo dispues-
to en 23 de enreo 1654 y 27 de agosto de 655 de
poder nombrar las personas que les pareciesse para
estar insaculados en dichas bolsas, assí de las pro-
puestas por dichos dipputados y oidores de quen-
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tas, como de otras las que me pareciere convenien-
te, he resuelto nombrar para los lugares vaccantes
en las bolsa de dichos officios a las personas que si-
guen. Bolsa de assessor. Para el lugar de assessor
que vacca por haver mudado de estado el doctor
Joseph Rull, al doctor Bonaventura Tristany, que
ha passado al estamento militar, atendiendo a la
disposición que el rey mi senyor, que santa gloria
haya, mandó dar el año de mil seyscientos sin-
quenta y quatro acerca de que los dipputados pro-
puciessen a su magestad para la bolsa de los asses-
sores y fiscal de essa cassa que havían de sortear
quarenta y ocho personas de los tres estamentos en
igual número respectivamente, y que haviéndome
hecho entonzes la nominación de veynte y quatro
sujetos solamente, que es el número cumplido de
dicha bolsa, // 605/4ºv // fueron seys los del esta-
mento ecclesiástico, por el militar sinco, y trece por
el estamento real, por no haverse insaculado en
aquella ocasión bastante número de sugetos eccle-
siásticos y militares graduados y ser justo igualar-
los en el número, siempre que los haya a próposito.
Bolsa de regente las quentas. Para el lugar eccle-
siástico que vacca en la bolsa de regente las quen-
tas por muerte de mossén Joseph Nadal, a fray
don Galcerán de Villalonga y Xemmar, com-
mendador de Vilafranca del orden de San Juan.
Para otro lugar real que vacca en dicha bolsa de
regente las quantas por haver mudado de estado
mossén Joseph Sauleda, a Gaspar Sabater. Bolsa
de asessor y advogado fiscal de la visita. Para el
lugar que vacca en esta bolsa de asesor de advoga-
do fiscal de la visita que vacca por muerte del doc-
tor Valentín Puig, al doctor Joseph Romaguera.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad concurran y sean insaculados respecti-
vamente en los lugares vacantes en dichas bolsas
en que van nombrados en la forma y manera que
lo están los demás insaculados en ellas, y como va
declarado y dispuesto por el rey mi señor, que haya
gloria, en la insaculación que hizo destos y otros
officios desta calidad en 27 de agosto de mil seys-
cientos sinquenta y cinco y sólo tengan drecho de
insaculados en dichas bolsas mientras yo no se lo
prohibiere, ni que por quedar ahora insaculados
en ellas puedan allegar ni pretender drecho de po-
sessión ni otro alguno para estarlo, no siendo mi
voluntad, reservándome, como me reservo, la fa-
cultad de excluyrlos o desinsacularlos, con causa o
sin ella, como mejor me pareciere por ser esto con-
forme a la reserva que su magestat se hizo de lo to-
cante a estos officios en la concessión de dichas
constituciones y privilegios // 605/5ªr // a esse
Principado y condados, y assí libraréys este nom-
bramiento y insaculación a los dipputados y oydo-
res de quentas y tendréys a la mano en la exequ-
ción de lo arriba dispuesto y de lo que el rey mi
señor, que haya gloria, ordenó en la insaculación
que hizo para estos officios en 27 de agosto 1653.
Dattus en Madrid, a XXIX de junio MDCLXXIIII.

1696

Yo la reyna, Videt don Melchior de Navarra, vi-
cecancellarius. Videt don Petrus Villacampa, re-
gens. Videt Exea, regens. Videt Marchio de Cas-
telnovo. Videt don Ludovicus Matheu, regens,
don Franciscus Ysquierdo de Berbegal, secretta-
rius. Insaculación de los lugares vaccantes hasta
31 de mayo deste año en las bolsas de los officiales
de la casa de la Diputación y Generalidad de Ca-
thaluña que aquí se expressan. Va con consulta.»
Y per quant los reals ordes de sa magestat deuen
ser ab tot effecte cumplits y esequtats, vos diem
per ço y manam, que lo assí insertat y prekalen-
dat orde real de sa magestat posen en exequció
per ser esta sa real voluntat y nostra. Dattus en
lo Camp de Maurellas, als XIIII de juliol MDCLX-
XIIII. «El duque de San Germán. Videt don
Francesch de Pons, cancellarius. Don Antoni de
Reart. Recepta in curia locumtenentia VIIII, fo-
leo XXXXII.

Vuestra excelencia manda a los diputados y oydo-
res de quentas de la casa de la Dipputación del
General de Cathaluña que pongan en exequción
la orden de su magestad inserta.»

605/ C Loa duch de Sant Germán, llochtinent y ca-
6ª r pità general.

Nobles y amats de la real magestat. Los dippu-
tats y oÿdors de comptes de la casa de la Diputa-
ció del General de Cathalunya en Barcelona re-
sidints. Attenent y conciderant que per vostra
part és estat representat a sa magestat, que Déu
guarde, que per estar Nós en campanya ab son
real exèrcit governant aquell y apartat en distàn-
cia gran de aqueixa ciutat de Barcelona, serie
contingent no poder nostra persona ordenar lo
convenient a la formalitat de las insaculacions de
aquest any per a què se pogués fer la extracció de
pròxim fahedora de dipputats y oÿdors y demés
officis de aqueixa casa en lo dia acostumat, y és-
ser pochs los que median de aquí al dia la extrac-
ció y no haver-hi temps der recórrer a Nós; en
concideració de assò, sa magstat ab son real orde
firmat de sa ploma y despatxat en deguda forma
de cancelleria del Suppremo Consell de Aragó
als 16 de juny 1674, sie estada servida ordenar y
mandar que per est effecte fassam elecció de una
persona a Nós ben vista, la qual en nom nostre y
com a Nós representant, puga per esta vegada
tant solament fer la extracció de pròxim fahedo-
ra de dipputats y oÿdors y demés officis, tinga
son degut cumpliment en lo dia acostumat. Per
tant, Nós, inseguint lo precalendat real orde de
sa magestat, havem resolt elegir y nomenar, com
en effecte havem elegida y nomenada, la persona
del reverent canceller per la plena experiència te-
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nim del zel ab què en moltas ocasions ha dirigi-
des totas las matèrias tocants al real servey y be-
nefici públic, lo qual nombrament per Nós fet y
manat despatxar per Cancellaria lo dia present y
devall escrit és a fi y effecte de què per esta vega-
da tant solament en nom nostre y com a repre-
sentant nostra persona puga fer y ordenar tot lo
que convindrà tocant a dites insaculacions y de-
penents y emergent de aquellas, y se puga fer la
extracció de pròxim fahedora de dipputats y oÿ-
dors y demés officis de aqueixa casa en lo dia
acostumat. Y en conformitat vos diem y manam
que en orde a tot lo sobredit y expressat en
aquest nostre despatig observeu la formalitat vos
serà donada y ordenada per dit reverent cance-
ller, com si per Nós vos ere manat y ordenat, per
convenir axí al servey de sa magestat y ser esta sa
determinada voluntat y nostra. Dattus en lo
Camp de Maurellas, als XIII de juliol MDCLXXIIII.
El duque de San Germán. Videt don Francesch de
Pons, cancellarius. Don Anton de Reart. In curia
locumtenentia VIIII, foleo XXXVII.

Vuestra exelencia manda a los dipputados y oydo-
res de quentas de la casa de la Dipputación del
General de Cathaluña que pongan en exequción
la orden de vuestra excelencia conforme está ex-
pressada en este despacho.»

606 D
/1ªr

Molta il·lustre senyor. Los deputats y oÿdors de
comptes del General del principat de Cathalu-
nya per los llochs de present vacants en forsa de
decret del excel·lentíssim senyor duch de San
Germán, llochtinent y capità general de sa ma-
gestat, que Déu guarde, en lo present Principat,
per estar en campanya ab son real exèrcit, se
proposan a vostra senyoria los subjectes infras-
crits següents. Deputats reals. Per lo lloch de
deputat real de Gerona que vaca per haver mu-
dat de estat de real a militar mossèn Bernat Vi-
ves y Ferrer, se proposan a vostra senyoria:
Francesch Oliver, insiculat en oÿdor, mossèn
Francisco Sala. Oÿdors militars. Per lo lloch de
oÿdor militar de la vegueria de Cervera que vaca
per mort de mossèn Francisco Cortada, se pro-
posan a vostra senyoria: mossèn Francisco de
Montaner y de Çacosta, mossèn Joseph Gay de
Perellós. Oÿdors reals. Per lo lloch de oÿdor real
de Barcelona que vacca per munta de mossèn
Rafel Grimosachs de oÿdor a deputat, en lo qual
lloch és vingut per sa magestat nomenat mossèn
Francisco Soto, lo qual no pot obtenir dit lloch
per haver constat ésser militar, se proposan a
vostra senyoria: mossèn Joan Coll, mossèn
Lluýs Romeu. //606/1ªv //Per lo lloch de oÿdor

real mercader de Gerona que vaca per mort de
mossèn Rafel Francisco, se proposan a vostra se-
nyoria: mossèn Ignasi Camps, mossèn Jaume
Mestres, mercaders de Gerona. Per altre lloch
de oÿdor de Gerona que vacca per munta de
mossèn Narcís Caps, que fonch insiculat a 15 de
juliol 1656, se proposan a vostra senyoria: lo
doctor Francesch Romaguera, mossèn Joan
Carreras. Per altre lloch de oÿdor real de Gero-
na que vacca per munta de mossèn Francisco
Oliver de oÿdor a deputat, se proposan a vostra
senyoria: lo doctor Joseph Moret, mossèn Joan
Vives. Dattus en Barcelona, a XVI de juliol
MDCLXXIIIIº.

606 Ducha de Sant Germán, llochtinent y capità 
/2ªr general.

Nobles y amats de la real magestat. Los deppu-
tats y oÿdors de comptes de la casa de la Diputa-
ció del General de Cathalunya en Barcelona re-
sidints. Venerable, nobles y estimats de la real
magestat. Los insaculadors que·ns trobam junts
en dita casa per la insaculació y extracció de prò-
xim fahedora sobre la nominació que sa mages-
tat, que Déu guarde, es estada servida manar fer
en esta nova insaculació dels llochs vaccants de
las bolsas de depputats y oÿdors de comptes de
aquexa casa y Generalitat, havem vist la proposi-
ció de subjectes per los llochs que han romàs
vaccants dels que venien insaculats y altres que
han vaccat des de trenta de maig proppassat que
per vostra part vareu presentar per a cumplir lo
número de ells en las bolsas que se ha de fer la
pròxima extracció y demés que en dita proposi-
ció representan. Y tenint presents los mèrits dels
proposats per nostra part y de altres que són
dignes de la gràcia de sa magestat, havem resolt,
usant de la facultat reals a Nós concedida, que
en lo lloch de depputat real de Gerona que vac-
ca per haver mudat de estat de real a militar
mossèn Bernat Vives y Ferrer, insaculeu a
mossèn Francisco Oliveres, ja insaculat en oÿ-
dor; en lo lloch de oÿdor militar de la vegueria
de Cervera que vacca per mort de mossèn Fran-
cisco Cortada, insaculareu a mossèn Francisco
de Montaner y de Çacosta; en lo lloch de oÿdor
reals de Barcelona que vacca per munta de Rafel
Grimosachs de oÿdor a depputat, en lo qual
lloch és vingut per sa magestat ensaculat
mossèn Francisco Soto, lo qual no pot obtenir
dit lloch per haver constat ésser militar, insacu-
lareu al doctor misser Jaume Vilallonga; en lo
lloch de oÿdor real mercader de Gerona que
vacca per mort de mossèn Rafel Francisco
Camps, mercader, insaculareu a mossèn Ignasi
Camps; en lo lloch de oÿdor reals de Gerona
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que vacca per munta de mossèn Narcís Camps,
insaculareu al doctor Francesch Romaguera, y
últimament, en lo lloch de oÿdor real de Gero-
na que vacca per munta de mossèn Francisco
Oliveres de oÿdor real a deputat, insaculareu al
doctor Joseph Moret. Y tots los quals subjectes
per Nós en los dits sis llochs vacants per Nós
elegits y nomenats és la real voluntat de sa ma-
gestat y nostra que sien respectivament insacu-
lats y concorran ab los demés que ja ho estan en
ditas bolsas, y que solament tingan dret de estar
en ellas y de concórrer en las extraccions durant
la real voluntat de sa magestat y nostra, en con-
formitat de la reserva // 606/1ªv // que·s féu lo
rey nostre senyor, que santa glòria haja, sobre
estas y altres insaculacions, y axí exequtareu en
tot lo demuntdit ab tota puntualitat per a què
en lo dia senyalat se puga fer la estracció de prò-
xim fahedora y pugan concórrer en ella tots los
sobredits. Dattus en Barcelona, al XVI de juliol
MDCLIIII. «Por expresa comisión de su excelencia.
Don Francisco de Pont, canceller. Idem cancella-
rius. Don Antonius de Reart. In curiae locumte-
nentia VIIII, foleo XXXXIX.

Vuestra excelencia manda a los diputados y oydo-
res de quentas del General de Cathaluña y insa-
culadores que juntos se hallaran en dicha casa
que pongan en exequción la orden de vuestra ex-
celencia arriba expressada.»

606 1. Ducha de Sant Germán, llochtinent y capità 
/3ªr general.

Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los insaculadors qui de present vos trobau junts
en la casa de la Dipputació del General de Ca-
thalunya de la present ciutat de Barcelona per la
insaculació de pròxim fahedora. Per part de
Juan Masdeu y Esteve nos és estat representat
que en un lloch de oÿdors reals de Barcelona
mercader que vacca per haver mudat de estat
mossèn Jaume Falguera de mercadere a ciutadà
de Barcelona, ve en dit lloch insaculat dient a
mossèn Masdeu y Esteve havent dexat de posar
per descuyt lo nom de fons que és Juan; y com
sie estada la intenció de sa magestat insacular en
lo dit lloch al dit Joan Masdeu y Esteve, per tant
vos diem y manam que corregint dita equivoca-
ció o descuyt insaculeu al dit Joan Masdeu y Es-
teve en lo lloch predit en què ve anomenat per
sa magestat per ser esta sa real voluntat y nostra.
Dattus en Barcelona, als XVI de juliol MDCLX-
XIIII. Por expresa delegazión de su excelencia.
Don Francisco de Pons, canceller. Loco+sigilli.
Videt de cancellarius. Don Antonius de Reart.
In curia locumtenentia VIIII, foleo XXXXXVI.

1698

Vuesta excelencia manda a los insaculadores que
se hallan en la casa de la Diputación del General
de Cathalunña que pongan en exequción la or-
den de vuestra excelencia arriba expressada.

606 2. Ducha de Sant Germán, llochtinent y capità 
/3ªv general.

Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los insaculadors qui de present vos trobau junts
en la casa de la Dipputació del General de Ca-
thalunya de la present ciutat de Barcelona per la
insaculació de pròxim fahedora. Per part de don
Francisco Montaner y Perellós nos és estat re-
presentat que en lo lloch de dipputat militar de
la vegueria de Gerona que vacca per mort de
mossèn Gregori Oliver de Botaller ve anomenat
en las insaculacions fetas per sa magestat dient a
mossèn Francisco Montaner y Perellós y que
per dit respecte essent noble féu reparo en què
reste insaculat com a mossèn, per quant la in-
tenció de sa magestat no és just que reste frus-
trada en manera alguna, vos diem y manam que
insaculeu al dit don Francisco Montaner y Pere-
llós en lo lloch rebut com a mossèn, no obstant
sie noble, a què per esta vegada dispensam en
quant menester sia a est impediment, volent se
observe en tots los demés requisits, ús y costum
se ha tingut en semblants occasions per ser esta
la real voluntat de sa magestat y nostra. Dattus
en Barcelona, als XVI de juliol MDCLXXIIII. «Por
expresa delegazión de su excelencia. Don Francis-
co de Pons, canceller. Idem cancellarius. Don
Antonius de Reart. In curia locumtenentia
VIIII, foleo XXXXVI.

Vuesta excelencia manda a los insaculadores que
se hallan en la casa de la Diputación del General
de Cathaluña que pongan en exequción la orden
de vuestra excelencia arriba expressada.»

606 3 Duchb de Sant Germán, llochtinent y capità 
/4ªr general.

Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los insaculadors qui de present vos trobau junts
en la casa de la Dipputació del General de Ca-
thalunya de la present ciutat de Barcelona per la
insaculació de pròxim fahedora. Per part de don
Anton Rocabertí y de Pau nos és estat represen-
tat que en lo lloch de dipputat militar de la ve-
gueria de Gerona que vacca per mort de mossèn
Juan Guinart ve anomenat en las insaculacions
fetas per sa magestat dient «a mossèn Anton de
Rocabertí y Pau», y que per dit respecte esent
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noble féu reparo en què reste insaculat com a
mossèn, y per quant la intenció de sa magestat
no és just que restre frustrada en manera algu-
na, vos diem y manam que insaculeu al dit don
Anton de Rocabertí y Pau en lo lloch sobredit
com a mossèn, no obstant sie noble, a què per
esta vegada dispensam en quant és menester sie
aquest impediment, volén se observe en tots los
demés sos requisits, ús y costum se ha tingut en
semblants insaculacions per ser esta la real vo-
luntat de sa magesttat y nostra. Dattus en Bar-
celona, als XVI de juliol MDCLXXIIII. «Por expresa
delegazión de su excelencia. Don Francisco de
Pons, canceller. Idem cancellarius. Don Anto-
nius de Reart. In curia locumtenentia VIIII, fo-
leo XXXXVIII.

Vuesta excelencia manda a los insaculadores que
se hallan en la casa de la Diputación del General
de Cathaluña que pongan en exequción la orden
de vuestra excelencia arriba expressada.»

606 4. Ducha de Sant Germán, llochtinent y capità 
/5ªr general.

Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los insaculadors qui de present vos trobau junts
en la casa de la Dipputació del General de Ca-
thalunya de la present ciutat de Barcelona per la
insaculació de pròxim fahedora. Per quant lo
noble y amat conseller de la real magestat, don
Joseph de Boxados, regent la Real Cancellaria
en lo Supremo Consell de Aragó, ve insaculat
en la bolsa de dipputats militars de la vegueria
de Barcelona en un lloch que vacca per mort de
mossèn Bernat Rexach, en lo qual lloch està es-
crit «al regent don Joseph de Boxados» y que
per dit respecte per ser noble féu reparo en insa-
cular-lo, y nos sie estat suplicat per part de dit
noble regent don Joseph de Boxados sie de
mercè nostra dispensar per esta vegada en què
puga ser insaculat en lo dit lloch com a mossèn.
Per tant, com la intenció de sa magestat no és
just que restre frustrada en manera alguna, vos
diem y manam que insaculeu al dit noble regent
don Joseph de Boxados en lo lloch sobredit
com a mossèn no obstant sie noble, a què per
esta vegada dispensam y derogam en quant és
menester sie aquest impediment, volent se ob-
serve en tots los demés sos requisits, ús y cos-
tum se ha tingut en semblants insaculacions per
ser esta la real voluntat de sa magesttat y nostra.
Dattus en Barcelona, als XVI de juliol MDCLX-
XIIII. «Por expresa delegazión de su excelencia.
Don Francisco de Pons, canceller. Idem cancella-
rius. Don Antonius de Reart. In curia locumte-
nentia VIIII, foleo XXXXVIII.

Vuesta excelencia manda a los insaculadores que
se hallan en la casa de la Diputación del General
de Cathaluña que pongan en exequción la orden
de vuestra excelencia arriba expressada.»

606 5.Ducha de Sant Germán, llochtinent y capità 
/6ªr general.

Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los insaculadors qui de present vos trobau junts
en la casa de la Dipputació del General de Ca-
thalunya de la present ciutat de Barcelona per la
insaculació de pròxim fahedora. Per part de don
Lluís de Josa, degà y canonge de la Seu de Bar-
celona, Nós és estat representat que ve insaculat
per sa magestat en un lloch de dipputat eccle-
siàstich que vacca per mort de fra Francisco
Despuny, comenador de la orde de San Juan,
en lo qual lloch està escrit dient «a don Luís de
Josa, deán y canónigo de Barcelona» sens expres-
sar la qualitat per la qual ve insaculat en dit
lloch, que és com a prior de Sant Pere lo Gros,
de la vila de Cervera, de la orde de Sant Benet,
la qual expressió per equivocació o descuyt dexà
de posar-se en dita insaculació. Y com sie estada
la intenció de sa magestat insacular en lo dit
lloch a dit don Lluís de Josa com a prior predit
de Sant Pere lo Gros, de la vila de Cervera, de la
orde de Sant Benet, per tant, vos diem y manam
que corregint dita equivocació o descuyt insa-
culeu al dit don Lluís de Josa en lo lloch predit
ab la expressió per Nós feta en aquest despatx,
per ser estat la real voluntat de sa magestat y
nostra. Dattus en Barcelona, als XVI de juliol
MDCLXXIIII. Por expresa delegazión de su excelen-
cia. Don Francisco de Pons, canceller. Idem can-
cellarius. Don Antonius de Reart. In curia lo-
cumtenentia VIIII, foleo XXXXVI.

Vuesta excelencia manda a los insaculadores que
se hallan en la casa de la Diputación del General
de Cathaluña que pongan en exequción la orden
de vuestra excelencia arriba expressada.»

606 6.Duchb de Sant Germán, llochtinent y capità 
/7ªr general.

Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los insaculadors qui de present vos trobau junts
en la casa de la Dipputació del General de Ca-
thalunya de la present ciutat de Barcelona per la
insaculació de pròxim fahedora. Per quant en
un lloch de oÿdor militar de la vegueria de Cer-
vera que vacca per mort de mossèn Francisco
Cortada havem insaculat a mossèn Francisco de
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Montaner y Çacosta y per ésser noble no podia
entrar com a mossèn en lo dit lloch, y Nós haje
suplicat sie de mercè nostra dispensar en què no
obstant sie noble puga ser insaculat com a mos-
sèn. Per tant, havem resolt fer-li esta gràcia en
virtut de la qual vos diem y manam que insacu-
leu al dit don Francisco Montaner y Çacosta
com a mossèn en lo lloch en lo qual lo haviem
insaculat com a mossèn, no obstant sie noble, a
què dispensam per esta vegada en quant menes-
ter sie a est impediment, volent se observe en
tots los demés los requisits, ús y costums se ha
tingut en semblants insaculacions, per ser esta la
real voluntat de sa magestat y la nostra. Dattus
en Barcelona, als XVI de juliol MDCLXXIIII. «Por
expresa delegazión de su excelencia. Don Francis-
co de Pons, canceller. Idem cancellarius. Don
Antonius de Reart. In curia locumtenentia
VIIII, foleo XXXXVIII.

Vuesta excelencia manda a los insaculadores que
se hallan en la casa de la Diputación del General
de Cathaluña que pongan en exequción la orden
de vuestra excelencia arriba expressada.»

606 H
/8ªr

Molta il·lustre senyor. Diu la novena dels insa-
culadors que per vostra senyoria, junt ab la insa-
culació, los és estat donat un orde se sa ex-
cel·lència ab què demana a vostra senyoria que
attès que per part de vostra senyoria és estat re-
presentat a sa magestat, que Déu guarde, que
per trobar-se sa excel·lència en campanya ab son
real exèrcit governant aquell y apartat en distàn-
cia gran de la present ciutat, no poder sa ex-
cel·lència ordenar lo convenit a la formalitat de
las insaculacions de aquest any, per a què se pu-
gués fer la enomenació de pròxim fahedora de
deputats y oÿdors y demés officis de la present
casa en lo die acostumat, y ser pochs los dies
que medien de quí al die de la extracció y no 
haver-i temps per acudir a sa excel·lència, se
procehís de remey y per sa magestat ab orde
despedit per Cancellaria de Aragó als 6 de juny
pròxim passat, fonch ordenat y manat per dit ef-
fecte se fes elecció de una persona a sa excel·lèn-
cia ben vista que en nom de sa excel·lència pu-
gués per esta vegada tant solament fer y ordenar
tot lo que convindria tocant a ditas insacula-
cions per a què dita extracció de pròxim fahedo-
ra de deputats y oÿdors y demés officis tingue
son degut compliment en lo die acostumat, per
lo que és estada servida sa excel·lència ab son
orde dat en lo Camp de Maurallas als 14 de ju-
liol corrent de 1674 nomenar lo reverent cance-
ller obeesca lo que per dit senyor canceller acer-
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ca de la formalitat de ditas insaculacions, lo qual
orde dita Novena presehint lo concell dels mag-
nífichs assessors ha obeït, màxime sent aquella a
petició de vostra senyoria. Requirens scribam
majorem presentis domus, et cetera.

608 A
/1ªr

Loa duch de Sant Germán, llochtinent y capità
general.

Nobles y amats de la real magestat. Los diputats
y oÿdors de comptes de la casa de la Dipputació
del General de Cathalunya en Barcelona resi-
dints. Nobles y amats de la real magestat. Los
habilitadors que·us trobau junts en dita casa per
la habilitació y extracció de pròxim fahedora.
Per part de Francisco Puigdesalit y Malla nos és
estat representat que temps ha està insaculat en
la bolsa de dipputat militar en un lloch de la ve-
gueria de Vich, y que axí mateix, està insaculat
en un lloch de dipputat militar de la vegeria de
Camprodon Francisco Puigdesalit y Pasqual, en
los quals llochs en ningú dels dos estan espres-
sats los cognoms de cada hu fins de present, su-
plicant-nos sie mercè nostra fer evitar lo dubte
podria suscitar venint lo cas en la extracció de
pròxim fahedora ordenar sie posat en quiscú de
ells lo cognom. Per tant, vos diem y manam que
en lo lloch de dipputat militar de la vegueria de
vich a hont diu «Francisco Puigdesalit» y ajus-
teu lo cognom dient «y Malla», y en lo lloch de
dipputat militar de la vegueria de Camprodon a
hont diu també mossèn Francisco Puigdesalit y
ajusteu també lo cognom dient «y Pasqual», per
ésser estada la intenció de sa magestat quant los
insaculà en ditas bolsas insacular a cada hu d’ells
respectivament en la forma va expressada en lo
present despatig, y per consegüent, ser esta sa
real voluntat y nostra. Dattus en Barcelona, als
XIX de juliol MDCLXXIIII. «Por expresa delegazión
de su excelencia. Don Francisco de Pons, cance-
ller. Idem cancellarius. Don Antonius de Reart.
In curia locumtenentia VIIII, foleo L.

Vuesta excelencia manda a los insaculadores que
se hallan en la casa de la Diputación del General
de Cathaluña que pongan en exequción la orden
de vuestra excelencia arriba expressada.»

608 B
/2ªr

Moltb reverent senyor. Los deputats y oÿdors de
comptes del General del principat de Cathalu-
nya per los llochs de present vaccants en força
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de decret del excel·lentíssim senyor duch de
Sant Germán, llochtinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, en lo present Princi-
pat per estar en campanya ab son real exèrcit,
loa qual és cusit en lo present dietari sots jorna-
da de 15 del corrent signat de lletra D, se pro-
posan a vostra senyoria los subjectes infraescrits
y següents. Deputats militars. Per lo lloch de
deputat militar de la vegueria de Barcelona que
vaca per mort de mossèn Joan Magarola, se
proposan a vostra senyoria: mossèn Batista Fal-
có, mossèn Hièrony Novell y Bertrolo, insicu-
lats en oÿdors militars. Per lo lloch de deputat
militar de dita veguaria de Barcelona que vaca
per mort de mossèn Anthoni Laredo y Coro-
niós, se proposan a vostra excel·lència a mossèn
Lluýs Canta y de Oms, de present oÿdor militar,
a mossèn Ignasi Bru y Canta. Oÿdors militars.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegaria de
Barcelona que vaca per munta de mossèn Batis-
ta Falcó de oÿdor a deputat, se proposan a vos-
tra senyoria: mossèn Lluýs de Soler de Paguera,
mossèn Joan Batista Descalls. Dattus en Barce-
lona, als XXI de juliol MDCLXXIIIIº.

608 B Lob duch de San Germán, llochtinent y ca-
/3ªr pità general.

Nobles y amats de la real magestat. Los dep-
putats y oÿdors de comptes de la casa de la Di-
putació del General de Cathalunya en Barcelo-
na residint. Venerable, nobles y amats de la real
magestat. Los insaculadors que·us trobau junts
en dita casa per la insaculació y extracció de prò-
xim fahedora. Havem vist la proposició de sub-
jectes per los llochs que han romàs vaccants dels
que venien insaculats y altres que han vaccat des
de 30 de maig proppassat que per vostra part
nos és estada presentada per a cumplir lo núme-
ro de ells en las bolsas que se ha de fer la pròxi-
ma extracció, y lo demés que en dita proposició
representau; y tenint presents los mèrits dels
proposats per vostra part y de altras que són
dignes de la gràcia de sa magestat, havem resolt,
usant de la facultat reals a Nós concedida, que
en lo lloch de dipputat militar de la vegueria de
Barcelona que vacca per mort de mossèn Juan
Magarola, insaculeu a mossèn Baptista Falcó, ya
insaculat en oÿdor militar. En lo lloch de dippu-
tat militar de dita vegueria de Barcelona que
vacca per mort de mossèn Anthoni Laredo y
Coroniós, insaculeu a mossèn Lluís Canta y de
Oms. En altre lloch de oÿdor militar de la ve-
gueria de Barcelona que vacca per munta de
mossèn Baptista Falcó de oÿdor a dipputat, in-
saculeu a mossèn Lluís Vilana y Cordeller. Tots

los quals subjectes per Nós en los dits tres llochs
elegits y anomenats és la real voluntat de sa ma-
gestat y nostra que sien respectivament insacu-
lats y concorran ab los demés que ja estan en di-
tas bolsas y que solament tingan dret de estar en
ellas y de concórrer en las extraccions durant la
real voluntat de sa magestat y nostra, en confor-
mitat de la reserva que·s féu lo rey nostre se-
nyor, que Déu guarde, sobre estas y altres insa-
culacions. Y axí exequtareu tot lo demuntdit ab
tota prestesa y puntualitat per a què en lo dia
senyalat se puga fer y passar avant en la extracció
de pròxim fahedora y pugan concórrer en ella
tots los sobredits com los demés que ja estan in-
saculats // 608/3ªv // en ditas bolsas. Dattus en
Barcelona, a XIX de juliol MDCLXXIIII. «Por ex-
presa delegazión de su excelencia. Don Francisco
de Pons, canceller. Idem cancellarius. Don Anto-
nius de Reart. In curia locumtenentia VIIII, fo-
leo LIII.

Vuesta excelencia manda a los insaculadores que
se hallan en la casa de la Diputación del General
de Cathaluña que pongan en exequción la orden
de vuestra excelencia arriba expressada.»

608 C Ducha de Sant Germán, llochtinent y capità 
/4ªr general.

Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los insaculadors que de present vos trobau
junts en la casa de la Dipputació del General de
Cathalunya de la present ciutat de Barcelona
per la insaculació de pròxim fahedora. Per
quant en un lloch de oÿdor militar de la vegue-
ria de Barcelona que vacca per munta de mos-
sèn Baptista Falcó de oÿdor a dipputat, està es-
crit «a mossèn Lluís Vilana y Cordelles» y que
per dit respecte féu reparo en insacular-lo en dit
lloch com a mossèn; y Nós haje suplicat sie de
mercè nostra dispensar en què no obstant sie
noble puga ser insaculat com a mossèn. Per
tant, havem resolt fer-li esta gràcia en virtut de
la qual vos diem y manam que insaculeu al dit
don Lluís Vilana y Cordelles com a mossèn en
lo lloch en lo qual lo haviem insaculat com a
mossèn, no obstant sie noble, a què dispensam
per esta vegada en quant menester sie a est im-
pediment, volent se observe en tots los demés
los requisits, ús y costums se ha tingut en sem-
blants insaculacions, per ser esta la real voluntat
de sa magestat y la nostra. Dattus en Barcelona,
als XXI de juliol MDCLXXIIII. «Por expresa delega-
zión de su excelencia. Don Francisco de Pons,
canceller. Idem cancellarius. Don Antonius de
Reart. In curia locumtenentia VIIII, foleo LVI.
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Vuesta excelencia manda a los insaculadores que
se hallan en la casa de la Diputación del General
de Cathaluña que pongan en exequción la orden
de vuestra excelencia arriba expressada.»

608 D Duch ade Sant Germán, llochtinent y capità 
/5ªr general.

Venerable, nobles y amats de la real magestat.
Los insaculadors que de present vos trobau
junts en la casa de la Dipputació del General de
Cathalunya de la present ciutat de Barcelona
per la insaculació de pròxim fahedora. Per
quant en un lloch de deputat militar de la ve-
gueria de Barcelona que vacca per mort de mos-
sèn Juan Magarola està escrit «a mossèn Baptis-
ta Falcó» y per dit respecte féu reparo en
insacular-lo en dit lloch com a mossèn; y Nós
haje suplicat sie de mercè nostra dispensar en
què no obstant sie noble puga ser insaculat com
a mossèn. Per tant, havem resolt fer-li esta grà-
cia en virtut de la qual vos diem y manam que
insaculeu al dit don Baptista Falcó com a
mossèn en lo lloch en lo qual lo haviem insacu-
lat com a mossèn, no obstant sie noble, a què
dispensam per esta vegada en quant menester
sie a est impediment, volent se observe en tots
los demés los requisits, ús y costums se ha tin-
gut en semblants insaculacions, per ser esta la
real voluntat de sa magestat y la nostra. Dattus
en Barcelona, als XXI de juliol MDCLXXIIII. «Por
expresa delegazión de su excelencia. Don Francis-
co de Pons, canceller. Idem cancellarius. Don
Antonius de Reart. In curia locumtenentia
VIIII, foleo LI.

Vuesta excelencia manda a los insaculadores que
se hallan en la casa de la Diputación del General
de Cathaluña que pongan en exequción la orden
de vuestra excelencia arriba expressada.»

609 H
/1ªr

Moltb reverent senyor. Los deputats y oÿdors
del General del principat de Cathalunya y los
habilitadors novament extrets, junts en la casa
dec la Diputació referint a vostra senyoria com
atenint expressa delegació del excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general de sa mages-
tat, que Déu guarde, en lo present Principat, las
causas han tingut de inhabilitar las personas in-
frascriptas antes de clòurer lo acte de la habilita-
ció estan fent, represtan a vostra senyoria lo se-
güent. Memorial de las personas exclosas per las
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causas en cada una de ellas expressadas, confor-
me se publicarà en lo acte de la extracció. Depu-
tats ecclesiàstichs. Vacat ecclesia pastore, bisbe
de vich; supresus est locus, bisba de Elna. Depu-
tats capitulars fixos per lo Capítol de Barcelo-
naa: non potest quia est inquisitor Sancti Offici,
lo doctor Joan de Bibera. Per Tortosa: non po-
test quia non vacavit per tempus, mossèn Joan
Piges // 609/1ªv // Per Elna: supresus est locus,
mossèn Anthoni Compter. Deputats ecclesiàs-
tichs capitulars volants: non potest quia de pre-
senti est deputatus, don Joseph Camporrells.
Oÿdors de comptes ecclesiàstichs: non potest
quia de presenti est auditor computorum, Fran-
cesch Ferrer. Oÿdors ecclesiàstichs per Urgell:
non potest quia nos vacavit per tempus, lo doctor
Diego Morer. Oÿdors ecclesiàstichs per Elna:
supresus est locus, Francisco Pujol; supresus est lo-
cus, mossèn Joseph Manyer; supresus est locus, lo
doctor Francisco Compter. // 609/2ªr // Depu-
tats militars de la vegueria de Barcelona: non po-
test quia est regis thesaurerius, don Joan Mary-
mon; non potest quia de presenti est auditor
computorum, mossèn Lluís Canta y Oms. De-
putats per la vegueria de Gerona y sotsvegueria
de Besalú: non potest quia est locum tenens ma-
gistri rationalis, don Joan de Mata, del orde de
Montesa; non potest qui est vicarius Gerundes,
mossèn Jaume Guitart, cavaller; non potest quia
habet beneficium ecclesiasticum, don Bernardino
de Marymon; non potest quia non vacavit per
tempus, mossèn Miquel de Pallarès. Deputats
militars per la vegueria de Lleyda: supresus est lo-
cus, mossèn Àngel del Paz; //609/2ªv // supresus
est locus, mossèn Joseph Montalt Riu y Descler-
gue; non potest quia est coadjutor rattionalis,
mossèn Francisco Jahen; supresus est locus, mos-
sèn Anthoni Gereres; non potest quia est scriba
mandati et arxivicarius regius, mossèn Anthon
Reart, non potest, mossèn Joseph Perarnau. De-
putats militars per la vegueria de Cervera: non
potest quia de presenti est deputatus, mossèm
Francesch de Vilallonga. Deputats militars per
la vegueria de Vich. Non potest, don Francisco
Jaqui . Deputat militar de la vegueria de Vila-
franca de Panadès: // 609/3ªr // non potest quia
est baylus Barchinone, mossèn Hierònim de Mi-
quel y Ferrer; non potest quia est vicarius Cerva-
ria, mossèn Francisco Llúria y Magarola. De-
putats militars de la vegueria de Montblanch:
non potest quia non vacavit per tempus, mossèn
Bernat de Aymenich y Cruïllas. Deputats mili-
tars per la vegueria de Balaguer: non potest quia
est alguasilius regus, mossèn Damià Torras. De-
putats militars per la vegueria de Tàrrega: non
potest quia est servus et alcaydus castris de Bellver,
mossèn Francisco Granollachs y de Millàs. De-
putats militas per la vegueria de Urgell: non po-
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test quia est gerens vices generalis governatoris
Cathalunya, don Emanuel de Lupià. Oÿdors
militars per la vegueria de Barcelona: non potest
propter infirmitatem, mossèn Benet Despujol;
non potest quia est debitor, mossèn Pere Pau de
Llosellas; //609/3ªv // non potset quia est de regio
consilio in Indiis, mossèn Francesch Pasqual de
Panno; non potest quia esta coadjutor rationalis,
mossèn Genís Vidal de Roda; non potest quia est
de regio consilio, mossèn Mariu Anglasell; non
potest quia habet personatum, mossèn Phelip de
Farrera y Olzenellas. Oÿdors militars de la ve-
gueria de Lleyda: supresus est locus, mossèn Sal-
vador de Sanyas; non potest, mossen Emanuel
Guanter; supresus est locus, mossèn Joan Balthe-
zar March y Gelpí; suppresus est locusb, mossèn
Luýs Canta y de Oms; // 609/4ªr // supresus est
locus; mossèn Carlos de Lupià; supresus est locus,
mossèn Joseph Jaqui y Pals. Oÿdors militars de
la vegueria de Cerverac: non potest quia est vica-
rius montis alli, mossèn Joseph de Reguer y
Baylló; non potest quia est vicaris Vertuae, mos-
sèn Pere de Maravall; non potest quia est de regio
concilio, mossèn Pere de Amigant y de Ferrer;
non potest quia est assessor gubernatoris Cathalu-
nya, mossèn Rafel Moxó; non potest quia est de
regio consilio, mossèn Hierònim de Magarola //
609/4ªv //Oÿdors militars de la vegueria de Vila-
franca de Panadès: non potest quia est coadjutor
rationalis, mossèn Joseph Pallarès de Illa; non
potest quia est cursor major, mossèn Jaume Cor-
tada. Oÿdors militars de la vegueria de Campro-
don: non potest quia est advocatus pauperum,
doctor Francisco Asprer. Deputats reals de Bar-
celona: non potest quia est de regio consilio, lo
doctor misser Rafel Nabona; non potest quia est
de consilio Baylea Generalis, misser Francesch
Comas y Torró; non potest quia est assessor capi-
tania generalis, lo doctor Rafel Llampillas; non
potest quia est regens Regnam Cancellariam in
Insula, misser Joan Batista Roca y Julià //
609/5ªr // Oÿdors real de Gerona: non potest
quia est advocatus fiscalis curia Gerundia, mis-
ser Gerònim Pasqual y Colomer. Oÿdors reals
de Lleyda: non potest, mossèn Joseph Abat,
burgès; supresus est locus, mossèn Francisco Es-
capa y Guitart; supresus est locus, mossèn Hono-
rat Oliver; supresus est locus, mossèn Rafel Valls-
pir, mercader; non potest, mossèn Francesch
Fort; supresus est locus, mossèn Anthoni Pijoan,
mercader; supresus est locus, mossèn Carlos Re-
art; supresus est locus, mossèn Joan Cornell,
mercader; //609/5ªv // supresus est locus, mossèn
Domingo Isern; non potest, mossèn Andreu Bo-
net, mercader; supresus est locus, mossèn Joseph

Compte; non potest, mossèn Joan Saldoni Bo-
net; supresus est locus, misser Joseph Monsalvo;
suppresus est locus, lo doctor Esteve Costa; non
potest, mossèn Maurici Mauricis y Ravall; non
potest, lo doctor misser Bonaventura Coll; sup-
presus est locus, mossèn Esteva Gros de Illa; sup-
presus est locus, mossèn Francisco Gubert y de
Aguilar. Oÿdors reals de Tortosa: non potest
quia de presenti est auditor computorum, mos-
sèn Joseph Thomàsa. // 609/6ªr // Estas són las
personas que són estadas inhabilitadas per los
deputats y oÿdors y Novena per las causas ex-
pressades segons disposició dels capítols de
Cort y que de dret procehexen per la extracció
de deputats y oÿdors fahedora lo dia de 22 de
juliol, suplicant a vostra senyoria, attesa la bre-
vedat del temps, sia servit permètrer se fassa la
extracció, que ho rebran a particular mercè de
vostra senyoria.

s.n.r J. Lob duch de San Germán, llochtinent y capità
general.

Nobles y amats de la real magestat. Los deppu-
tats y oÿdors de comptes de la casa de la Diputa-
ció del General de Cathalunya en Barcelona re-
sidint. Nobles y amats de la real magestat. Los
habilitadors que·us trobau junts en dita casa per
la extracció de pròxim fahedora. Per part de
don Joseph Pallarès, natural de Cardona, nos és
estat representat que fou per sa magestat, que
santa glòria haje, insaculat un lloch de oÿdor
militar en lo qual lloch vingué escrit «a don
Juan» y que per causa de la equivocació de dit
nom féu reparo de habilitar-lo en dita bolsa, su-
plicant-nos sie de mercè nostra corregir la dita
equivocació escrivint en lo dit lloch «a don Jo-
seph Pallarès». Per tant, Nós, benignament an-
nuint a sa petició havem tingut a bé corregir la
dita equivocació com ab thenor del present vos
diem y manam que corregint la dita equivoca-
ció, poseu y escrigueu en lo dit lloch «a mossèn
Joseph Pallarès», y per a què en la extracció de
pròxim fahedora puga concórrer juntament ab
los demés insaculats en la dita bolsa, que per
convenir axí al reals servey de sa magestat és la
nostra determinada voluntat. Dattus en Barce-
lona, a XXI de juliol MDCLXXIIII. Por expresa dele-
gazión de su excelencia. Don Francisco Bernardo
de Pons, canceller. Videt cancellarius. Don An-
ton de Reart. In curia locumtenentia VIIII.

Vuestra excelencia manda a los dipputados y oi-
dores de quentas de la casa de la Dipputación del
General de Cathaluña y habilitadores que juntos
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se hallan en dicha casa que pongan en exequción
la orden de vuestra excelencia arriba expressa-
da.»

s.n.r K. Ducha de Sant Germán, llochtinent y capità
general.

Nobles y amats de la real magestat. Los depu-
tats y ohïdors de comptes del General de Catha-
lunya en Barcelona residints. Nobles y amats de
la real magestat. Los habilitadors que de present
vos trobau junts en dita casa de la Dipputació
per la extracció de pròxim fahedota. Havem vist
lo paper y llista que per vostra part nos és estada
presentada de las personas que haveu inhabilita-
des, la qual havem communicada a la Real Au-
diència juntas las tres sales, y per quant havem
trobat que haveu inhabilitades las personas de
mossèn Francisco Llúria y Magarola y de
mossèn Damià de Torres, dient que dit mossèn
Francisco de Magarola no pot ésser habilitat
perquè és veguer de Cervera y mossèn Damià
de Torres diu que tampoc no pot ésser habilitat
perquè és alguazil real de Cathalunya, las quals
rahons per vosaltres opposades als sobredits
no·ls obstan ni subsistexen, perquè encara que
és veritat que exercexen los dits officis respecti-
ve, no servexen aquells com a propietaris, sinó
per ínterim. Y com als qui servexen en estos y al-
tres qualsevols officis reals per ínterim no·ls obs-
ta ni·ls impedex lo poder concórrer a dipputat y
oÿdor y demés officis de aquexa casa, per tant,
inseguint la deliberació feta en la Real Audièn-
cia juntes las tres sales, vos diem y manam que
habiliteu las personas de mossèn Francisco Llú-
ria y Magarola y de mossèn Damià de Torres en
los llochs en què respectivament estan insacu-
lats, en tal manera que pugan concórrer y sorte-
jen igualment ab los demés insaculats en las bol-
sas ha ont ells ho estan en esta extracció de
pròxim fahedora. Y perquè haviem vist també
en dita llista que haveu inhabilitat la persona del
doctor Rafel Llampillas dient que no deu ser
habilitat en lo lloch de diputat real de Barcelona
en lo qual esta nova insaculació, és vingut insa-
culat per sa magestat, que Déu guarde, perquè
dieu que·s assessor de la capitania general, la
qual objecció ab tots los motius y rahons en què
fundau aquella ab paper apart, attentament mi-
rades en las tres sales, se ha trobat no ésser suffi-
cients ni obstar-li en manera alguna per haver-
nos fet constar que ha renunciat lo dit offici de
assessor de la capitania general en mà y poder
del reverent canceller, per lo qual sí és estada ac-
ceptada dita renunciació en nom nostre en vir-
tut de la expressa delegaçió per Nós feta // s.n.v
// a dit reverent canceller en tot lo tocant a estas
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insaculacions y dependents emergents de aque-
lles, de què teniu ja plena notícia en exa casa de
la Dipputació, com consta més llargament de la
renunciació de dit official feta per dit doctor
Rafel Llampillas ab acte rebut en poder de Bal-
thasar Oriol y Mercer, escrivà de manament de
sa magestat, als divuyt del corrent mes y any in-
fraescrit. Per tant, inseguint la deliberació feta
en dita Real Audiència juntes les tres sales, vos
diem y manam que habiliteu la persona del dit
doctor Rafel Lampillas en lo lloch de dipputat
real de Barcelona en què·s anomenat per sa ma-
gestat en esta nova insaculació en tal manera
que en la extracció de pròxim fahedora puga
concórrer y sortejar ab los demés que estan in-
saculats en dita bolsa. En quant, emperò, als de-
més inhabilitats contenguts en dita llista per
vostra part no·s és estada presentada, de la qual
en acceptàvam tots los sobredits contenguts en
aquest nostre despatx, vos diem que·ns comfor-
mam ab las rahons per las quals los haveu inha-
bilitats, y axí podreu en esta conformitat y la
forma demuntdita y expressada clòurer lo acte
de la habilitació per a què vuy se puga immedia-
tament fer la extracció de depputats y oïdors en
la forma acostumada. Dattus en Barcelona, als
XXII de juliol MDCLXXIIII. «Por espresa delegazión
de su excelencia. Don Francisco de Pons, cancella-
rius. Videt cancellarius. Don Antonius de Reart.
In curia locumtenenta IX, foleo LV.

Vuestra excelencia manda a los dipputados y oÿ-
dores de quentas y habilitadores que se hallan en la
casa de la Diputación que pongan en exequción la
orden por vuestra excelencia arriba expressada.»

610 I
/1ªr

Molta reverent senyor. Los deputats y oÿdors de
comptes del present Principat y Novena dels ha-
bilitadors per a la extracció de deputats y oÿdors
fahedora lo dia present representan a vostra se-
nyoria las rahons que·ls han mogut per inhabili-
tar la pesona del doctor Rafel Lampillas per la
sort de deputat real sent assessor de la capitania
general, sens que li sufraga las dos precisas re-
nunciacions per dit doctor Llampillas exhibidas,
són las següents. Primo, que lo capítol trenta-sis
de las Corts del any 1599 disposa que no pugan
ser habilitats per a concórrer a diputats y oÿdors
los officials reals si fa sis mesos abans de la ex-
tracció, vera y no fictament, hauran renunciat lo
offici, y que no pugan ser habilitats per la ex-
tracció que primerament ab acte públich no
ajen amostrat la dita renunciació feta sis mesos
antes, y tornat aprés a cobrar dit offici, dit offi-
cial real hage de tenir privilegi firmat de sa ma-
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gestat, y no del llochtinent general, y si la ex-
tracció se fehia contra la dita forma, que ipso
facto sie nul·la y se hage de tràurer altro; y com
los assessors de la capitania general sien officials
reals, y com a tals, compresos en la constitució
de la Observança, y així és estat declarat juntas
las tres salas en la firma del dubte de la galera de
Gènova a 4 de maig 1672, y de altra part, la re-
nunciació feta per lo doctor Llampillas no vin-
gué ab las circunstàncias que demana dit capítol
de Cort, de aquí és que no deu ser habilitat y
que proceeix la excepció oposada per lo procu-
rador fiscal. Que la renunciació feta per lo doc-
tor Rafel Llampillas no tingué las circunstàncias
que demana lo capítol de Cort se proba perquè
dit // 610/1ªv // doctor Lampillas pressentà una
renunciaicó feta en mà y poder del excel·lentís-
sim llochtinent y capità general als 18 de janer
1674 del offici de assessor de la capitania gene-
ral per lo mateix doctor Rafel Llampillas, de què
fa fe Pere Collell, notari real electe del col·legi
dels notaris reals de Barcelona y scrivà del tribu-
nal de la capitania general, la qual fe y certifi-
catòria sols diu que en son poder com escrivà
del tribunal de la capitania general se troba lo
decret per lo excel·lentíssim senyor duch de San
Germán, llochtient y capità general en lo pre-
sent principat de Cathalunya y comptats de Ro-
sellò y Cerdanya, fet als 18 de janer 1674, ab lo
qual ha admès la renunciació per lo doctor Rafel
Lampillas en mà y poder de sa excel·lència feta
del offici de assessor de dita capitania general,
ab què se veu que la dita certificatòria no deu
ser en concideració, perquè quant sols fa fe de
un memorial donat a sa excel·lència y als dors de
ell lo decret admetent dita revocació, y no de
haver dit doctor Lampillas ab acte públich la
dita renunciació en mà y poder de sa excel·lèn-
cia, o haver presentat un decret de cancellaria en
virtut de dit memorial decretat, lo que és neces-
sari, y presentar aquell als dits habilitadors, se-
gons lo disposat en dit capítol 36. Y en cas que
dita fe hage de ser admesa, no obstant dita re-
nunciació, se veu que dit doctor Rafel Lampillas
ha continuat en exercir lo dit offici de altre dels
assessors del dit tribunal de la capitania general,
luego la renunciació feta per dit doctor Lampi-
llas no és estada verdadera, ans ficta. Que lo dit
doctor Rafel Lampillas hage continuat en exer-
cir lo offici de altre dels assessors de la capitania
general després de la renunciació sobredita,
apar primerament perquè pretent-se en la pres-
sent casa de la Diputació que lo tribunal de la
capitania general havia contrafet ab unas cridas
a diversas constitucions, foren requirits los
magnífichs assessors y advocat fiscal del tribunal
de la capitania general //610/2ªr // per a què re-
vocassen ditas cridas, y entre altres requisits, se
troba en lo dietari de la present casa, sots jorna-
da de 2 de juny 1674, que fou requerit lo doc-

tor Rafel Lampillas y que dit doctor Rafel Lam-
pillas respongué que se retenie lo terme de dret
per respòndrer, de la qual resposta feta després
de sa pretesa renunciació fou vist tenir-se, trac-
tar-se y reputar-se per altre dels assessors de la
capitania general. Comproba’s lo sobredit per-
què, havent lo consistori dels molt il·lustres se-
nyor deputats diligenciat medis per obtenir la
revocatòria de ditas cridas, o per lo menos que
no se possassen en execució fins declarada la
contrafacció, vostra senyoriaa que se serví entre-
venir en estas matèrias digué al síndich del Ge-
neral que enviaria a cercar tot lo tribunal de la
capitania general per a conferir esta matèria, y
que affectivament, avent-los enviat a cercar·y
anà dit tribunal y los tractà la matèria y després
de tractada digué vostra senyoria al síndich del
General la resposta li havian fet los dos assessors
y advocat fiscal de la capitania, com consta de la
declaració feta per lo síndich de la present casa
en dita jornada de dos de juny del corrent any, y
per la informació rebuda extrajudicialment ad
aurem per los assessors de la present casa de
orde dels molt il·lustres senyors deputats y oÿ-
dors y Novena de habilitació, resulta que dit
doctor Rafel Lampillas, no sols se conferí en la
ocasió referida en casa de vostra senyoria, junta-
ment ab lo altre assessor y advocat fiscal de la
capitania general per a conferir la dita contrafac-
ció, però encara que dit doctor Rafel Llampillas
à assistit en los llochs a hont se exercixen fun-
cions del tribunal de la capitania general y anant
en parts en forma de tribunal, que altrament és
ver, semblantment que no hi fora anat, y ésser la
pública veu y fama que del die de 18 de janer
proppassat fins vuy és estat y és assessor del tri-
bunal de la capitania //610/2ªv // general, y que
ha pres gages de aquell, asenyaladament la grae-
lla que en las carnestoltas pròxim passadas se
posà davant la porta de casa dit doctor Lam-
pillas, de a hont se trau manifestament que la
renunciació feta per dit doctor Lampillas no és
estada verdadera, sinó ficta, puix a haver renun-
ciat verdaderament hauria feta altra resposta a la
requesta se li presentà, y també que no hauria
entrevingut en los actes referits. Prova’s així ma-
teix que dita renunciació és estada ficta perquè
la matèria de sí mateix és suspecta, com diu lo
capítol 36 de las ditas Corts de l’any 1599 «Ibi:
per evitar los fraus que los officials reals», etcè-
tera quiscun trienni van fent renunciacions fic-
tas de llurs officis per a poder concórrer a dip-
putats y oÿdors, y quant la matèria de sí és
suspecta, no se necessita de provas tant claras
com quant no seria suspecta. Quant més, que és
urgentíssima conjectura y aprovada per lo dret
en semblants casos la dita validat, la qual fa pre-
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venir la ficció, y com en lo present cas sia difi-
cultós crèurer que un assessor de la capitania
general tenit salari sert y adeales pingues vulla
deixar lo cert y lucrós del offici de assessor per
lo insert de una extracció, de aquí és que la dita
renunciació no és estada verdadera sinó ficta, y
que així la habilitació de dit doctor Lampillas
obsta dit capítol 36 de las Corts del any 1599,
màxime no acostumant fer semblants renuncia-
cions sinó veguers, balles, cònsols de llotja,
mostasafs y altres officials de esta qualitat de
molt poch valor, ni obsta si se diu en contrari
que dita renunciació fou acceptada per lo ex-
cel·lentíssim senyor llochtinent y capità general,
la intervenció del qual exclou tota suspita de fic-
ció, perquè se respòn que dit excel·lentíssim se-
nyor llochtinent y capità general no és estat in-
format de las qualitats que demanave lo capítol
de Cort per a fer verdadera la renunciació, y és
ben cert que a haver-se sa excel·lència informat
dels requisits de aquella, y del que disposa lo ca-
pítol de Cort, que no la hauria admesa, y en cas
que fos estat servit admètrer-la, és versemblant
que ab sis mesos hauria elegit altre assessor, mà-
xime en temps de guerra oberta. // 610/3ªr //
Tampoch obsta si·s diu que dit doctor Llampi-
llas novament ha fet renunciació de dit offici de
assessor devant de vostra senyoria per trobar-se
sa excel·lència absent y en campanya, la qual re-
nunciació basta per a concórrer a diputat, per
quant dit doctor Lampillas és vingut novament
insaculat, y axís com no pogué prevèurer esta
mercè de sa magestat, que Déu guarde, basta la
renunciació feta en últim lloch, segons la dispo-
sició de dit capítol 36 y observança de la present
casa. Perquè se respon primerament que la dita
renunciació és feta condicional y ab certas salve-
tats, conforme en la certificatòria que fa Baltha-
sar Oriol y Marcer, escrivà de manament de sa
magestat, als 18 del corrent mes, contra lo esty-
lat y practicat en la present casa, per quant totas
las renunciacions dels officials reals que fan de
sos officis a fi y efecte de concórrer en las bolsas
de diputats y oÿdors són fetas absolutas y sens
condició ni salvedat alguna, y ab eixa conformi-
tat acostuma y ha acostumat la present casa
admètrer las ditas renunciacions, no havent-hi
altra dificultat. De més a més, la dita segona re-
nunciació pateix no sols los mateixos defectes
preconciderats en la primera, però encara aug-
menta la simulació y fa presumir la affecció de
voler fer crèurer al consistori la renunciació, no
perquè sia verdadera, perquè no pot anar des-
pullada de la intenció ab què fou feta la primera,
augumentat de la simulació de aquella a la no-
vament feta. Quant més que lo ser hàbil lo doc-
tor Llampillas per a concórrer a diputat, no de-
pen ja de la nova renunciació, puix per la antiga
era inhàbil per ésser assessor, per ésser official
real, no pot ésser ser official real per un offici y
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no ser-ho per altre. Tampoch obstaria si se deia
que en la present casa han exercit los officis de
visitador y assessort del General lo quòndam
doctor Joseph Monrràs y lo magnífich doctor
Vicens Çabater y Gleu, los quals no tenian en //
610/3ªv // sas renunciacions major probabilitat
de que concorreguessen en estas circunstàncias,
y que demana lo capítol de Cort que en las pre-
sents renunciacions fetas per lo doctor Lampi-
llas. Perquè se respon que de una certificatòria
feta per Francisco Lleonart, notari públich y es-
rivà major del tribunal de la capitania general,
apar com dits doctors Monrràs y Çabater entre-
vingueren com assessors de dit tribunal en los
actes de la capitania general y reberen las adea-
les de 1668 y 1669; y axí mateix, reberen vuyt-
centas pesas de vuyt cada hu per part los tocà
com assessors de dit tribunal y haver firmat
sentència, com consta ab altra certificatòria feta
per dit Lleonart, y axí que en dits anys 1668 y
1669 dits Monrràs y Çabater eran officials del
General, ço és, lo doctor Monrràs vissitador, y
en lo any 1669, lo magnífich Vicens Çabater
servia lo offici de assessor, del què se veu sens
ponderació que espècia de renunciacions fan los
magnífichs assessors y advocat fiscal de la capita-
nia general. Del que se conclou que subsisteix la
excepció opposada al doctor Lampillas, encara
que no se prove haver exercit jurisdicció con-
tensiosa, per quant lo capítol 36 de las Corts de
1599 ben cert és que preveu que los officials re-
als que renunciaran sis mesos antes no exerci-
rien jurisdicció, perquè en tal cas ja se veuria
que no han renunciat, sinó que volgué lo capí-
tol de Cort axí mateix exclòurer la renunciació
ficta, per prova de la qual no sols bastan conjec-
turas, però provar lo ànimo de la retensió offici
y també recobrar-lo desprès de cessar lo impe-
dient sens que per la prova de la simulació sie
necessari lo actual exercici de la jurisdicció. Es-
tas y moltas altras rahons se han ponderat per la
dita inhabilitació, que per no cansar a vostra se-
nyoria no·s refereixen, sols posarà a vostra se-
nyoria en concideració sie servit premeditar lo
que ha tractat ab dit doctor Llampillas com a al-
tro dels magnífichs assessors del tribunal de la
capitania general en matèrias de dita capitania
després de //610/4ªr // la dita renunciació, espe-
rant de vostra senyoria serà son servey no donar
lloch a semblants renunciacions.

612 A
/1ªr

Certificha y fas fe yo, Pere Pau Vives, notari pú-
blich de Barcelona, que ab acte rebut en poder
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meu lo dia present y avall scrit, la molt reverent
priora y convent de las religiosas del monestirs
de Jonqueras, orde de Sant Jaume de la Spasa,
de la present ciutat de Barcelona, convocadas y
congregadas en lo lloch, modo y forma acostu-
mats, representant priora y convent de dit mo-
nestir sens revocació de altras procuras, han feta
procura al magnífich Francisco Martí, burgès de
Vilafranca del Penedès en Barcelona populat,
absent, per a què en nom de dita priora y con-
vent pugue comparèxer y comparega devant del
molt il·lustres senyors diputats y en llur consis-
tori, y allí jurar en mà y poder de sa senyoria que
per part y ha instància de dit convent de Jun-
queras se ha sercat molt exactament los actes
dels censals que dits senyors diputats han lluït a
dit convent y fetas totas las demés diligèncias
nescesàrias per a trobar aquells, y no·ls han tro-
bats, y per ço, fer al instán tots los actes necesa-
ris de causa. Y Barcelona, vuy, als 27 de juliol
1674. Pere Pau Vives, notari de Barcelona.

612 D
/2ªr

Molta reverent senyor. En la nominació que sa
magestat, Déu lo guarde, se à servit fer de les
persones que haurien de ser escrites en las bosas
dels officis per al de assessor y fiscal, és vingut
anomenat lo doctor Bonaventura Tristany,
donzell, lo qual vuy en dia és y serveix en pro-
pietat lo offici de jutge de reclams, per rahó del
qual és inhàbil per a concórrer perpètuament,
ço és, tenint dit offici en las bolsas de la Deputa-
ció y, per consegüent, també és impedit per a
sortejar en los officis de assessor y advocat fiscal
del General, segons lo real decret del rey nostre
senyor, que goçe de glòria, dat en la vila de Ma-
drit als 27 de agost 1655, en lo qual, entre al-
tres, se llitg lo capítol següent: «Que si alguno
de los insaculados en estas bolsas de assessores y
abogado fiscal sobreveniere en él algún impedi-
mento de los que estando insiculado en las bolsas
de Diputación le impidiera el sortear en ellas, se
tenga también por impedido para sortear en estos
officios de assessores y fiscal, y se me propondrán
para su vacante personas en la forma drecha, es-
presando la causa del impedimento por el qual se
tuviere por // 612/2ªv // vacante el lugar.» Y axí,
si lo dit doctor Bonaventura Tristany fos ja es-
crit y continuat en la dita bosa per la sobreti-
nença del offici de jutge de reclams, fora impe-
dit, no ha de sortejar, però encara poria lo
consistori presentar personas com si fos vacant
lo lloch; y aquí és que tenen per dit respecte a
maximitat de rahó, causa per a no escríurer-lo y

continuar-lo entre los altres anomenats per dita
bolsa, sens que per lo sobredit se impedesca en
la extració fahedora del procurador fiscal, per
quant segons altre capítol del matex real decret,
no és necessari que la bosa sie plena. Estas són
las rahons que representa lo consitori a vostra
senyoria en justificació de la intenció del advo-
cat fiscal, esperant que la resolució de vosta se-
nyoria serà aba lo acert que de vostra senyoria se
promet.

614 E
s.n.r

Moltb reverent senyor. Los deputats y oïdors de
comptes del General de Cathalunya diuen a
vostra senyoria com en lo dia de aïr, que contà-
vem als 27 del corrent mes, se féu estració de
advocat fiscal de la present casa de la bosa de as-
sesor de aquella, de la qual sortejà lo doctor
Francisco Asprer, y immediatament lo procura-
dor fiscal cantà la excepció que no podia exersir
dit offici per ser advocat de pobres, en justifica-
ció de la qual exepció representan a vostra se-
nyoria las rahons següents. Primo, que de molts
anys a esta part, y sempre, se à observat en la
present casa de posar excepció als obtenins dits
officis de advocats de pobres y oïdors y de la
bolsa de assessors després que aquelles estan
formades per sa magestat, y sempre los ex-
cel·lentíssims senyors llochtinents y capitans ge-
nerals han aprobat dita excepció conformec de
tot lo sobredit consta llargament en los llibres
de les insaculacions de la present casa, tant fetes
antes del any 1640 com després que sa mages-
tat, que Déu guarde, fou servit donar, confor-
ma en elles, y axí mateix dels reals decrets que·s
troben recerdits en els dietaris de la present
casa, y en particular en la persona de dit doctor
Francisco Asprer en la extració de assessors
que·s féu alsd 23 de gener en lo any 1669 per
mort del doctor Joan Sabater, servint-se sa ma-
gestat ab son real decret dele primer de mars de
dit any ordenar al consistori que·s proseguís en
la extració de altre subjecte per restar impedit
dit doctor Asprer en lo exersici de assessor de la
casa de la Deputació per trobarse advocat de
pobres, y ab la matexa conformitat, vostra se-
nyoria fou servit junctis tribus aullis aprobar y
abonar la dita habilitació dels subjectes que no
podrien concórrer en la bosa de deputats y oï-
dors per la extració proximament feta en lo dia
de 22 del corrent, y entre altres, fou inhabilitat
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per los habilitadors de la present casa lo dit //
s.n.v // doctor Asprer en la sort de oïdor militar
per ser advocat de pobres. Ni obsta si·s digués
que los motius que fou servit sa magestat manar
posar en son real decret dalt mencionat quant lo
dit doctor Asprer sortejà en la sort de assessor
de la present casa en lo dit any 1669 no prosoe-
xen en lo estat present, per quant diu sa mages-
tat que dit doctor Asprer per rahó de son offici
de advocat de pobres té obligació de advocar
per los pobres y ade residir y asistir en la presó
tots los dies tres hores de matí y tres hores a la
tarde, per instruhirse del que convindrà per la
defensa del pobres presos en virtut del capítol 4
de les generals constitucions de les Corts 1599,
y axí restar impedit de exersir lo officii de asses-
sor de la Deputació; y com dit doctor Asprer aje
alcansat gràcia de sa magestat de poder anome-
nar un subrrogat o substitut per lo exercici de
advocat de pobres, seguex-se de aquí cessar en
lo estat present la dita rahó y motiu, y per con-
següent, la excepció per lo procurador oposada.
Perquè se respon, que no sols per dita rahó ve-
nia lo doctor Asprer a ser inhàbill en sortejar en
las bosas de la Diputació, però també per ser
oficial real conformeb disposan los capítols 36 y
54 de las Corts 1599 del nou redrès, y com a
tal, pagar-li las tersas de son salari la present
casa, y senyaladament, lo dia aïr firmà àpocha en
elc poder del ajudant primer del escrivà major
del General de la tersa cayguda als 20 del cor-
rent. Y en tot cas, lo estil de la present casa és es-
tat y és que sempre que un official real que per
privilegi real té subrrogat o substitut en lo exer-
cici de son offici, sols lo principal és impedit per
a concórrer en las bosas de la Deputació, y ab
exa conformitat vostra senyoria fou servit de
admètrer dita inhabilitació per la sort de oïdor
militar, com està dit, sens que lo dit doctor As-
prer se opposàs a ella, tennint ja y goçant de la
dita gràcia de sa magestat, ded més a més, que si
ha alcansat gràcia de sa magestat dit doctor As-
prer per no haver asistir a la sobredita obligació
de advocat de pobres, molt menos ho serà per
lo offici de assessor de la present casa. Per tot lo
que, y altramente, los dits deputats y oïdors su-
plican a vostra senyoria sie de son serveyf manar
considerar les sobredites rahons que asisteixen
al procurador fiscal que declarar que prosohex
la dita excepció, comfirmant-se ab real decret
del sereníssim senyor don Joan de Austria dat
en Barcelona als 15 de setembre 1655, en lo
qual, entre altres capítols, disposa lo següent:
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«Que si alguno de los insiculados en estas bolsas de
assessores y abogado fiscal sobrevenire en él algún
impedimento de los que estando insiculado en las
bolsas de la casa de la Diputación le impidiera
para sortear en ellas, tenga también por impedi-
do el sortear en estos officios de assessores y adboga-
do fiscala, lo que concorre en lo cas present, re-
bent-o a particular mercè de la mà de vostra
senyoria.

615 A
/1ªr

Noverintb universi quod anno a Nativitate Do-
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo quar-
to, die vero vigesima prima mensis julii eiusdem
anni intitulata presente et ad hec vocato, rogato
et requisito me, Augustino Alemany, auctori-
tatibus apostolica atque regia notario publico
Tarracone scribaque curiae concistorii Generali-
tatis localis dicte civitatis, infrascripto, et presen-
tibus etiam Joanne Gimfarrer, notario, et Petro
Joanne Bonanat, scriptore, Tarracone habitato-
ris, pro testibus ad infrascripta voccatis spetiali-
ter et assumptis, coram illustri domino domno
Josepho Rossell, procuratore regio Tarracone po-
pulato, intus quandam aulam domos sue proprie
habitationis, quas fovet in presenti civitate Ta-
rracone, in vicco vocato de la Nau, personaliter
reperto et invento, comparuit et fuit personaque
constitutus Bernardus Matheu, procurator fisca-
lis dicti Generalis, qui eidem illustri domini don
Josepho Rossell presentavit seu per me, dictum et
infrascriptum notarium, presentari et legi publi-
ce fecit, petiit, instavit et requisivit quandam re-
quisitionem seu scripturam tenoris sequentis:
«Molt bé sab y ignorar no pot vostra mercè, se-
nyor don Joseph Rossell, procurador real que·s
diu ser de Tarragona, com à tingut pres y cap-
turat la persona de Joan de Montserrat, don-
zell, en la vila de Alcover populat, a instànsia
del reverent abat de Poblet, lo qual havia desis-
tit, diu, dita instància, axí que cessava lo poder
estar dit Montserrat y estar detingut sens
instància de part, lo que encontra ab lo real pri-
vilegi concedit per lo senyor rey Pere Tercer en
Barcelona als denou // 615/1ªv // de maig mil
tres-cents vuytanta, y ab altre privilegi concedit
per dit senyor rey Ferrando Segon en Barcelona
als nou de octubre mil quatre-cents vuytanta-
hu y altres concedits al estament militar, los
quals se lligen en lo segon volumen de les Ge-
nerals Constitucions, títol «De acusassions»,
capítols 3 y 4; y que després de molt temps del
dia que cessà la instància lo ha detingut en ditas
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presons, contrafent als dits reals privilegis, y si
bé per orde de sa excel·lència o de sos ministres
aje liberat a dit de Montserrat y no aje fet ni fir-
mat acte de revocació de dita detensió de cap-
tura, majorment havent-lo requerit dit de
Montserrat, del que resten legos los dits privile-
gis; per lo que lo procurador fiscal del General
requereix i interpel·la a vostra mercè que en-
continent y sens mora ni tardança alguna, revo-
que, casse y anul·le la dita detensió de dit
Montserrat en las ditas presons reals feta des-
prés de cessada la dita instància fent y formant
acte públich de dita revocació, altrament fent lo
contrari, se li acusaran las penas contengudas
en las constitucions «Poch valdria» 11, títol
«De observar constitucions», com a violador de
aquellas y dels sobredits reals privilegis y de tots
los gastos, danys y despesas, etcètera. Requi-
rens, et cetera». De quasiquidem scriptura fuit
preffato illustri domino don Josepho Rossell cum
premanibus haberetur, et cetera, me, dictum no-
tarium et scribam, tradita et liberata copia com-
probata. Et dictus dominus Josephus Rossell verbo
respondendo dixit: «Quod retinebat sibi termi-
num juris ad respondendum et quod protestaba-
tur de copia iam sibi tradita». De quibus dictus
procurator fiscalis verbo petiit sibi et <a>liis cuya
intersit dari, tradi atque confici unum seu plura
publicum // 615/2ªr // seu publica instrumen-
tum seu instrumenta. Postea autem dictis die,
mense et anno presente et ad hec voccato, rogato
atque requisito me, dicto et infrascripto notario
et scriba, et presentibus etiam dictis testibus ad
infrascripta voccatis, rogatis et spetialiter as-
sumptis, illustris et nobilis dominus don Josephus
de Rossell et Homedes, procurator realis, et cete-
ra, constitutus personaliter coram me, dicto et
infrascripto notario et scriba, intus scribaniam
comunem dicte civitatis, qui volens respondere
dicte protestationis seu requisitionis scedula pro
parte dicti procuratoris fiscalis Generalitatis et
collecte Tarracone, obtulit et presentavit quan-
dam inscriptis respontionis scedulam tenoris se-
quentis: «Satisfent don Joseph Rossell y de Ho-
medes, procurador real d’esta ciutat de
Tarragona y son districte, a la requesta avuy dia
assí donada a istànsia del procurador fiscal del
General de la present ciutat y sa col·lecta, que
comensa «Molt bé sa sab» y acaba «Requirens,
et cetera», diu y respon que en haver tingut al-
gun temps detingut en les presons a Joan de
Montserrat, populat en la vila de Alcover, des-
prés de haver renunciat a la causa criminal que
contra ell aportava lo il·lustre abat de Santes
Creus, a instància de qui estave capturat, no ha
entès contrafer ni contravenir en manera algu-
na a les constitucions del present Principat ni
privilegis al estament militar concedits, ja que
dit Montserrat no féu ostenció de privilegi
algú, ni altrament féu constar com gozave dels

concedits al dit bras y estament militar, y ja
també per estar inculpat de delicte acceptuat de
dits privilegis, a més de què dins molt breu
temps a instància del procurador fiscal de sa
cort lliurà de ditas pressons al dit Montserrat
sens haver precehit requeta alguna feta llegíti-
mament y en la forma que està en nostre dret
municipal prescrit en // 615/2ªv // estos y sem-
blants casos y sens requirir en les que se li pre-
sentaren revocar alguns dels procehiments con-
tra dit de Montserrat fets, com de ditas
requestas apar, a les quals en quant menester
sia, solament se ha relació. Y per a què en tot
temps conste de que lo ànimo de dit procura-
dor real en la sobredita sentència fonch y és so-
lament de què los delictes no queden impunits
y que sian al fiscal conservats sos drets y rega-
lies, ara y ab la present, revoque, casse y anul·le
la dita detenció de dit Montserrat en les dites
presons feta després de cassada la dita instància,
sí y en quant dita detenció encontra ab los reals
privilegis concedits al estament militar, offe-
rint-se fermar dels sobredit acte públich del mi-
llor modo pot y deu. Requirens, et cetera.» De
quibus omnibus et singulis, sicut predicitur, alis
dictis, gestis et secutis tam dictus Bernardus
Matheu nomine quo supra quam dictus illustris
dominus Josephus Rossell in dictis respective locis
requisiverunt sibi et aliis cuya intersit dari, tra-
di atque confici instrumentum seu instrumenta.
Que fuerunt acta Tarracone sub anno, die, men-
se et locis respective presentis, presente me, dicto et
infrascripto notario, et presentibus etiam testibus
supradictis ad premissa voccatis, adhibitis et spe-
tialiter assumptis pro ut superius continetur. Ita
approbo ego infrascriptus notarius et scriba pro-
pria manu.

Sig+num Augustini Alemany, auctoritatibus
apostolica atque regia notarii scribaque concisto-
ris Generalitatis localis civitatis et collecte dicte
civitatis, qui supradicto protestationis instru-
mento aliena manu scribere fecit propriaque
clausit et cum suo originali auscultavit rogatus
et requisitus.

615 1
/3ºr

Memoriala dels subjectes que los deputats y oï-
dors de comptes del General del principat de
Cathalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de deputat local del Gene-
ral de la ciutat de Puigcerdà y sa col·lecta per lo
trienni pròxim vinent de MDCLXXIIIIº, són los
següents: mossèn Anthoni Cava, presvitere; lo
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doctor Pere Màrtir Cerdà; Guillem Malla. Dat-
tus en Barcelona, a XXX de juliol MDCLXXIIIIº

615 2
/4ªr

Memoriala dels subjectes que los deputats y oï-
dors de comptes del General del principat de Ca-
thalunya proposan a sa magestat, que Déu guar-
de, per lo offici de deputat local del General de la
ciutat de Tortosa y sa col·lecta per lo trienni prò-
xim vinent de MDCLXXIIIIº, són los següents: lo
doctor misser Balthazar Sans, mossèn Joseph
Llopicó de Xixon, misser Norberto Huella.

615 3
/5ªr

Memorialb dels subjectes que los deputats y oï-
dors de comptes del General del principat de
Cathalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de deputat local del Gene-
ral de la ciutat de Gerona y sa col·lecta per lo
trienni pròxim vinent de MDCLXXIIIIº, que són
los següents: mossèn Joseph Ferrerc, Joan Clu-
nell, ciutadà honrat de Barcelona, lo doctor
Amadeo Ferrer, canonge de dita Iglésia. Dattus
en Barcelona, a XXX de juliol MDCLXXIIIIº

615 4
/6ªr

Memoriald dels subjectes que los deputats y oï-
dors de comptes del General del principat de Ca-
thalunya proposan a sa magestat, que Déu guar-
de, per lo offici de deputat local del General de la
ciutat de Tarragona y sa col·lecta per lo trienni
pròxim vinent de MDCLXXIIIIº, que són los se-
güents: don Diego de Vidal y Agnas, mossèn
Juan de Boixados, mossèn Juan Pau Hortaneda.
Dattus en Barcelona, a XXX de juliol MDCLXXIIIIº

615 5
/7ªr

Memoriale dels subjectes que los deputats y oï-
dors de comptes del General del principat de
Cathalunya proposan a sa magestat, que Déu
guarde, per lo offici de deputat local del general
de la ciutat de Lleyda y sa col·lecta per lo trienni
pròxim vinent de MDCLXXIIIIº, que són los se-
güents: lo doctor Antonu Berenguer, misser
Antoni Novell, missser Joseph Bullferrines.
Dattus en Barcelona, a XXX de juliol MDCLXXIIIIº
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615 B
/8ªr

Molta il·lustre senyor. Responent Simon Mi-
quel, regent los comptes de la present casa y en
dit nom pagador y procurador general del tèr-
cio que vostra senyoria de present està servint a
sa magestat, que Déu guarde, a una notificació
que vostra senyoria en scrits per vostra senyoria
a ell feta per medi de Emmanuel Rossell, passa-
maner, entre las onse y dotse oras antes de mig-
dia corrents, era estat servit vostra senyoria deli-
berar que per tot lo dia de 30 de juliol 1674 dit
Miquel donàs compte de las pecúnias del Gene-
ral ha gastat en socorro dels officials y soldats de
dit tèrcio fins lo dia present. Diu que està
prompte y aparellat en servir a vostra senyoria,
però que no li és possible ab la puntualitat se li
ordena ab dita notificació per quant la major
part dels papers y demés recaptes de las entradas
y socorrs pagades als soldats que han assentat
plaça en dit tèrçio, y de las personas a qui té en-
comanat los pagaments de dits cabos y soldats,
després que per orde de vostra senyoria se’n anà
a la ciutat de Gerona y en los llochs del Em-
purdà a effecte de que los soldats y cabos fossen
ab tota puntualitat socorreguts, lo que és fet y
se fa ab tot cuydado, y axí perquè a vostra se-
nyoria sie servit y per complir a sa obligació soli-
citara la cobrança de dits papers y recaptes per
quant dit Simon Miquel desitja moltíssim se li
passen dits comptes, per lo que creu fins lo dia
present se trobava en aquells ell ésser cobrador;
y axí dona la present resposta suplicant a vostra
senyoria la mane continuar al peu de dita deli-
beració. Simon Miquel.

615 C
/9ªr

Moltb il·lustre senyor. Vuy dilluns, que contam
als 30 del mes de juliol 1674, entra las honse y
las dotse de mitxdie, Emanuel Rossell, passama-
ner, ciutedà de Barcelona, se·s conferit, al que
ha dit, de horde de vostra senyoria ab Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, racional de la present
casa, al qual ha notificat e o entregat en escrits cò-
pia de una deliberaçió lo die present per vostra
senyoria feta, contenint aquella, en effecte, que
lo magnífich Simon Miquel, regent los comptes
del General, per nom pagador del tèrçio de la
Deputació, y Erasma de Lana y Fontanet, racio-
nal de la present casa, y en dit nom vehedor de

[ 1674 ]

a. paper intercalat entre els folis 614v i 615r del trienni
1671/1674.
b. paper intercalat entre els folis 614v i 615r del trienni
1671/1674.

a. memorial intercalat entre els folis 614v i 615r del trienni
1671/1674.
b. memorial intercalat entre els folis 614v i 615r del trienni
1671/1674.
c. a continuació ratllat lo doctor Francisco Ferrer, canonge
de Girona.
d. memorial intercalat entre els folis 614v i 615r del trienni
1671/1674.
e. memorial intercalat entre els folis 614v i 615r del trienni
1671/1674.



dit tèrçio, que per tot lo die present donen
compte de las pecúnias del General que han gas-
tat en socórrer los officials y soldats de dit tèrçio
fins lo die present, y ab què, en presènçia de Jo-
seph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelo-
na, y de mestre Anthon Albert, sastre ciutedà de
Barcelona, dit de Lana verbo ha respost a dit
Joan Borrell digués a vostra senyoria ell se atura-
va lo temps de la constituçió per servir y respòn-
drer a vostra senyoria ab tot perquè vostra se-
nyoria experimente lo quant dit de Lana desitja
vostra senyoria sie ab la major brevedat possible
servit, diu y respon lo següent. En primer lloch,
que com vostra senyoria se servirà vèurer, dit de
Lana, ni com a racional ni com ha vehador del
tèrçio, deu ni està obligat en donar compta al-
gun per quant son offici y càrrech no és pecunia-
ri, ni per rahó de aquells se entrega de pecúnias
algunas del General, conforme ho fa dit regent
los comptes, y sols està a son càrrech lo despedir
las libranças per los pagaments dels sous dels of-
ficials y aportar y formar las llistas de socorros se
pagan als soldats del tèrçio. En segon lloch, que
en quant al entregar dit raçional, y en dit nom
vehador y comptador general de dit tèrçio, a dit
Simon Miquel, regent los comptes, y en dit nom
pagador y provehedor general de aquell, las llis-
tas, libranças y demés recaptes dels pagaments
fets per dit Simon Miquel ab la brevedat vostra
senyoria se serveix hordenar, no és possible per
quant en primer lloch, las llistas de las entradas y
socorrros pagats als soldats des del die se arbolà
la bandera, que fou als 2 de decembre 1673, fins
al darrer de fabré y part de mars proppassat del
corrent any 1674, aquellas no se són pogudas
posar en deguda forma fins vuy, ja que, com vos-
tra senyoria sap, al marxar las companyias des de
la present ciutat per campanya, per quant los ca-
pitans no·s trobaven ab lo número ple de soldats
en sas companyias, ne prenien de altras compa-
nyias, lo que ocasionà a dit de Lana gran treball
per haver de mudar diverses vegades los noms y
cognoms, senyas y contrasenyas en los llibres, y
haver de mudar los borradors de las visitas dels
pagaments, no podent may per dita causa posar
a fer las llistas originals fins a tant foren acabades
de formar las companyias, per lo parill de haver
de mudar los soldats de una companyia a altra,
conforme està dit, y al què ditas companyias es-
taven ja molt prop de ésser formadas quant dit
de Lana volie posar-çe a formar ditas llistas en la
deguda // 615/9ªv // forma fou vostra senyoria
servit ordenar-li se conferís en la ciutat de Gero-
na o a hont se trobarie lo tèrçio a effecte de pas-
sar las mostras y fer pagar los offiçials y socórrer
los officials de dit tèrçio, com de fet obehint dit
de Lana la horde de vostra senyoria ha estat en
dita ciutat de Gerona, vilas de Figueras, Massa-
net de Cabrenys, Maurellas y altras parts ha con-
vingut per lo servey de sa magestat, que Déu

guarde, útil del General y conservaçió del tèrçio,
des de 20 de mars proppassat, en lo qual die par-
tit de la present ciutat fins pochs dias ha, que axí
mateix ab horde de vostra senyoria ha tornat en
la present ciutat, en tot lo qual temps no és estat
possible a dit de Lana lo poder posar conforma
ditas llistas, per quan aquellas no estaven en son
poder per haver quedat en la present ciutat, com
tampoch del poch temps ensà és tornat en esta
çiutat no ha tingut lloch per haver estat y de pre-
sent se troba indispensat.

2º, que tot lo pagat des dels primer de maig fins
lo darrer de juny proppassats no fou possible a
dit de Lana lo possar ab bona forma per trobar-
se los soldats del tèrçio de vostra senyoria tant
repartits en diversas parts, com és estat part en
la companyia de Maurellas, part en lo castell del
Portus, part en Saret, part en Sant Joan de
Pagès, part sobre los Banys, part sobre Prats de
Molló, part al Coll de la Carabaçera, part en una
casa dita lo Mas d’en compte don Ramon Gà-
mis, en la vila de Camprodon, per lo que havie
dit de Lana de aportar las notas dels pagaments
troncats y ab diffarents papers, lo que per posar-
se ab deguda forma vol més temps.

3ª, que en quant al què se és pagat de socorro
des del primer del corrent mes de juliol fins lo die
present, no és possible lo saber-se, ja perquè lo
mes no és acabat, com també perquè axò ha de
venir de campanya y part distant, y sols lo que·s
troba posat en bona forma és las libranças dels
sous pagats als officials majors y manors de dit
tèrçio des del die aquell foren anomenats fins als
15 del corrent, y las llistas dels socorros pagats als
soldats fora Barcelona en los messos de mars y
abril, los quals ja estan en poder de dit Simon Mi-
quel, regent los comptes y pagador de dit tèrçio.

4º, que axí mateix, tot lo pagat en la present
ciutat de Barcelona de entradas y socorrs des del
dia, dit de Lana se’n anà fora fins lo die present,
lo qual ha corregut per mans de Joseph Catà y
Bertran, ciutedà de Barcelona, subrrogat de dit
Lana en lo offici de racional y vehador de dit
tèrçio, y del doctor Simon Miquel, subrrogat en
lo offici de regent los comptes y pagador de dit
tèrçio, no està posat per llistas originals, ja que
per la matexa rahó de mudar-ce los soldats de
una companyia en altre, com també per las
ocurrèncias de negocis grans se són offerts en
los regiméns de dits respactive officis y extrac-
cions han sobrevingut, tot lo qual per posar-se
ab la deguda forma y poliçia requereix molt ma-
jor temps del que vostra senyoria és estat servit
prefigir a dit de Lana, com axí ho judicarà qual-
sevol persona pèrita en lo exercici del càrrech de
vehadoria. Per lo que dit de Lana dona a vostra
senyoria la present resposta, offerint-se posar
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mà, com de fet ja la·y té, en hordenar y posar di-
tas llistas y recaptes ab la deguda forma y poliçia
y no llevar-la fins a tant estiga vostra senyoria
servit y dit regent los comptes los puga entregar
del per ell pagat per compte de dit tèrçio, supli-
cant a vostra senyoria sie servit //615/10ªr //ma-
nar continuar la present al peu de la deliberacó
per vostrra senyoria feta perquè per tot temps
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conste no haver caigut dit de Lana en omissió
alguna per rahó de no haver pogut tenir ditas
llistas y recaptes ab la deguda forma per las cau-
sas y rahons llargament representadas a vostra
senyoria, que dit de Lana ho tindrà a singular
merçè de la mà de vostra senyoria. Ofiçi notari,
etcètera. Erasma de Lana y Fontanet, racional, y
en dit nom, vehador y comptador del General.
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A

ABADAL, Joan, doctor en drets de Barcelona,
1539.

ABADAL, Pau, llicenciat en lleis, 660.
ABAT, Francesc, cotxer i ciutadà de Barcelona,

706.
ABAT, Jaume, macip de ribera de Barcelona,

bastaix de la bolla de la ciutat, 435.
ABAT, Josep, burgès de Perpinyà, del braç

reial, 857, 1125, 1459, 1703.
ABERÍA, José de, diputat d’Aragó, 975, 976.
ABRIC, Jeroni, oïdor eclesiàstic, 1223.
ABRIC, Joan, del braç reial, 858, 913.
ADROER, Miquel, canonge de la Seu de Giro-

na, del braç eclesiàstic, 1464.
Agaró, S’ (Baix Empordà), 1023.
Àger (Noguera), taula d’, 807, 1199, 1200,

1201, 1202, 1203, 1204, 1205.
ÀGER, Fèlix d’, del braç militar, 1488.
ÀGER, Francesc d’, donzell de Tremp, 1433.
ÀGER, Miquel d’, de la vegueria d’Urgell, del

braç militar, 793, 911, 990.
ÀGER, Pau d’, frare santjoanista, batlliu de Ma-

llorca i comanador de Barcelona i Vallfogo-
na, diputat eclesiàstic, 2, 4, 14, 23, 26, 89,
93, 126, 129, 800, 813, 814, 910, 912,
930, 949, 950, 953, 954, 958, 969, 973,
974, 981, 990, 995, 1124, 1155, 1488,
1489, 1550, 1552.

ÀGER I CALAF, Miquel d’, diputat local de
Lleida, 1047.

ÀGER I DE LUNA, Onofre d’, 1661.
ÀGER I PUIGCERNIER, Marianna d’, muller

de Francesc d’Àger, 1433.
Agramunt (Urgell), taula d’, 806, 1199, 1200,

1201, 1202, 1203, 1204, 1205. -Vegueria
d’, 761.

AGRAMUNT, Jaume, cònsol de Noves de Se-
gre, 1573.

AGUILAR, Alexandre d’, 971.
AGUILAR, Armenter d’, del braç militar, 1073.
AGUILAR, Juan Francisco de, diputat d’Ara-

gó, 1404.

AGUILAR, Pau, doctor, del braç reial, 290.
Aguilar de Segarra (Bages), 1436.
AGUILERA, ..., pubills, 659.
AGUILERA, Pere Joan, del braç reial, 1675.
AGUILÓ, Francesc, doctor en drets, 534, 536,

782.
AGUILÓ I DE SENTÍS, Joan, cambrer i ca-

nonge de la Seu de Tortosa, del braç ecle-
siàstic, 20, 791, 906, 910.

AGULLANA, Lluís d’, antic assessor, 535.
AGULLANA I CALDERS, Francesc, 1663.
AGULLÓ, Josep d’, capità de cavalleria, 467,

1475, 1493, 1563, 1567, 1568, 1570,
1572, 1573, 1574.

AGULLÓ, Pere, professor de filosofia, 1285.
AGUSPÍ, Baltassar, doctor en drets i síndic 

del General, del braç reial, 94, 100, 101,
886, 887, 1111, 1113, 1441, 1442, 1446,
1447.

AGUSTÍ, ..., botiguer, 768.
AGUSTÍ, Gabriel, botiguer de teles de Barcelo-

na, 102, 103, 787, 828, 1688.
AGUSTÍ, Miquel, ferroveller, escombrador del

General, 1192.
AGUT, Agustí, prevere, 920, 921.
AGUT, Francesc, del braç eclesiàstic, 906.
AIMERIC, Baltassar, 1053.
AIMERIC, Francesc, alferes de cavalleria, 1569,

1571, 1572.
AIMERIC, Francesc, notari de Granollers, 356,

357, 358, 1419, 1420.
AIMERIC, Miquel, ciutadà honrat de Barcelo-

na, 1134.
AIMERIC, Miquel d’, frare i diputat eclesiàstic,

1617.
AIMERIC, Ramon d’, canonge de la Seu d’Ur-

gell, del braç eclesiàstic, 907, 1111.
AIMERIC I CRUÏLLES, Bernat d’, protector

del braç i diputat militar, 319, 324, 325,
332, 356, 357, 359, 360, 366, 367, 400,
656, 911, 1113, 1410, 1417, 1458, 1644,
1645, 1649, 1702.

Aitona (Segrià), taula d’, 1201, 1202, 1203,
1204, 1205, 1206, 1209.
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AITONA, marquès d’, 58, 60, 62, 165, 
166, 228, 230, 493, 494, 690, 691, 692,
693, 695, 714, 715, 874, 882, 888, 937,
1054, 1060, 1174, 1179, 1323, 1334,
1347.

ALABAU, Baptista, capser de Barcelona, 211.
ALABAU, Jacint, sabater de Barcelona, guarda

de la taula de la ciutat, 266.
ALABAU, Pere Joan, sergent del tèrcio del Ge-

neral, 703.
Alacant (Alacantí), 503, 504, 561, 1666.
ALAIX, Andreu, de Tortosa, del braç reial,

1073.
ALAIX, Francesc, notari i ciutadà de Tortosa,

oïdor reial, 1, 9, 10, 32, 39, 47, 48, 62, 666,
762, 778, 791, 795, 832, 841, 844, 848,
849, 850, 856, 857, 860, 861, 862, 863,
907, 916, 918, 919, 1459, 1462, 1631,
1638, 1648.

ALAIX, Jeroni, ciutadà de Tortosa, capità del
tèrcio del General, del braç reial, 32, 55,
857, 858, 869, 907, 919.

ALAIX, Jeroni, escrivà de Tortosa, 762, 795.
ALAIX, Josep Gregori, notari de Tortosa resi-

dent a Barcelona, 62, 90, 762, 763, 795,
857, 858, 872, 907, 919, 921.

ALARCÓN, Pedro de, 346.
ALAYÓ, Pau, pagès del Prat de Llobregat,

1366.
ALBANELL, Bernat, arrendador de la bolla de

Girona, 1662.
ALBANELL, Joan Policarp, jove, apotecari i

ciutadà de Barcelona, 467, 497, 646, 1581,
1620, 1636, 1638, 1651.

ALBANELL, Policarp, 550.
ALBANELL I RESPALL, Francesca, muller de

Joan Policarp Albanell, 646, 647.
ALBANELLS, ..., antic doctor en drets i asses-

sor del General, 535.
Albarca (Priorat), 1367.
ALBAREDA, Esteve, buidador de la credença

de la bolla de la seda de Barcelona, 435.
ALBAREDA, Jaume, paraire i ciutadà de Barce-

lona, 443.
ALBAREDA, Joan, de Sant Julià de Vilatorta,

709.
ALBAREDA, Lluís, paraire de llana i ciutadà de

Barcelona, 522.
ALBARET, Josep, mercader, receptor dels

fraus del General de Barcelona, 361.
ALBATERA, comte d’, 33, 35, 51, 52, 54, 71,

72, 79, 101, 103, 104, 109, 110, 125, 151,
152, 158, 227, 754, 764, 772, 776, 785,
796, 825, 839, 866, 867, 869, 889, 896,
904, 928, 931, 1031, 1036, 1041, 1051,
1060, 1061, 1107, 1131, 1557.

ALBERIC, Antoni, prevere beneficiat a la Seu
de Tarragona, 1304.

ALBERIC, Jaume, doctor de Tarragona, del
braç eclesiàstic, 1304.
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ALBERT, Antoni, sastre i ciutadà de Barcelona,
1711.

ALBERTÍ, Francesc, doctor en drets, 1489.
ALBERTÍ, Joan Antoni, síndic de Ciutadella

de Menorca, 46, 858, 859.
ALBERTÍ, Pere d’, del braç militar, 857, 912,

1072, 1113.
ALBERTÍ, Rafael, ciutadà i jurat de Ciutadella

de Menorca, 1533.
Albesa (Noguera), taula d’, 807, 1199, 1200,

1201, 1202, 1203, 1204, 1205.
ALBIÀ, Montserrat, verguer, 1195.
Albió (Conca de Barberà), jurats d’, 810.
ALBIÓN, Bartolomé Leonardo de, diputat

d’Aragó, 1254, 1404.
ALBUQUERQUE, duc d’, 249, 250, 251,

252, 253, 254, 893, 1229, 1230.
ALBUQUERQUE, duquesa d’, 1230.
ALCALÁ, duc d’, 389, 500, 1167, 1346,

1347, 1387, 1583, 1653.
Alcanar (Montsià), taula d’, 1200, 1201,

1202, 1203, 1205, 1206.
Alcarràs (Segrià), taula d’, 807, 835, 836,

1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206, 1209.

ALCARRÀS, Francesc d’, valencià, conservador
dels boscos reials, 558, 559, 568, 585, 588,
591, 594, 596, 601, 604, 607, 609, 613,
617, 620, 623, 626, 632, 634, 640, 649,
654, 1600, 1603, 1605, 1608.

Alcover (Alt Camp), jurats d’, 803. -Taula d’,
835, 836, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205.

ALDABÓ, Isidre, fuster i ciutadà de Barcelona,
fuster i verguer del General, 101, 154, 172,
183, 194, 211, 279, 294, 316, 324, 369,
379, 426.

ALDOFREU, Antoni, doctor en medicina, vi-
sitador reial, 1193.

Aldover (Baix Ebre), 332, 1390, 1401.
ALEA, Jacint, teixidor de lli i ciutadà de Barce-

lona, 851.
ALEGRE, Felip, del braç militar, 37, 1124.
ALEGRE, Felip Ignasi, donzell, del braç mili-

tar, 676, 1552, 1613, 1629.
ALEGRE, Miquel, doctor en drets i de la Reial

Audiència, 1430.
ALEGRE, Vicenç, teixidor de Barcelona, 1282.
Aleixar, l’ (Baix Camp), 1367.
ALEMÁN, Jaime, veedor i comptador de les

galeres d’Espanya, 103, 1313.
ALEMANY, Antoni, vidrier del General, 294.
ALEMANY, Agustí, notari de Tarragona,

1708, 1709.
ALEMANY, Enric, assessor, 537.
ALEMANY, Enric, oïdor eclesiàstic, 1580, 1657.
ALEMANY, Francesc, capità, 1054.
ALEMANY, Francesc, estudiant de filosofia,

guarda ordinària de la bolla de Barcelona,
325, 336.



ALEMANY, Jeroni d’, del braç militar, 1072,
1110.

ALEMANY, Joan Jeroni, domiciliat a Barcelo-
na, 945.

ALEMANY, Pere, sastre, 455.
ALEMANY, Ramon, 467.
ALEMANY, Ramon, botiguer de teles i ciutadà

de Barcelona, 526, 1280, 1576.
ALEMANY, Ramon, prevere beneficiat a l’es-

glésia parròquial de Sant Just i Pastor de
Barcelona, ajudant primer de l’escrivania
major del General, 319, 324, 325, 379.

ALEMANY, Ramon, racional del General, 1222.
ALEMANY, Silvestre, de la casa de Felip Joan

Argila, 945.
ALEMANY DE LA CERDA, ..., assessor del

General, 1218, 1220.
ALEMANY I DE BELLPUIG, Carles d’, do-

miciliat a Barcelona, 1538.
ALEMANY I DE BELLPUIG, Josep d’, 487,

1533, 1534, 1535, 1537.
ALEMANY I DE BELLPUIG, Maria Àngela

d’, muller de Carles d’Alemany i de Bell-
puig, 487, 489, 497, 498, 1534, 1535,
1536, 1537, 1538, 1545.

Alemanya, 1228, 1684, 1690. -Ambaixadors
d’, 276. -Virreis d’, 1557.

ALENTORN, Alexandre d’, diputat militar,
1580, 1663.

ALENTORN, Francesc d’, donzell i senyor de
la Cardosa, diputat militar, 1616, 1635.

ALENTORN, Miquel d’, frare, diputat ecle-
siàstic, 454, 675, 1657.

ALENTORN, Onofre d’, del braç militar, 83,
912, 949.

ALENY, Josep, doctor en drets i de la Reial 
Audiència, del braç militar, 64, 65, 217,
342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
350, 361, 414, 419, 706, 720, 721, 722,
733, 734, 887, 911, 942, 1171, 1413,
1681.

ALEXANDRE VII, Papa, 11, 12, 28, 70, 143,
768, 844, 845, 851, 863.

Alexandria (Egipte), 1519.
ALEYA, Jacint, notari de Tàrrega i escrivà ordi-

nari de la diputació local de Tàrrega, 815.
Alfacs, els (Montsià), 1402.
Alfarràs (Segrià), taula d’, 1200, 1201, 1202,

1203, 1204, 1205, 1206.
Alfés (Segrià), taula d’, 807, 835, 836, 1200,

1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206.
ALFONS II DE CATALUNYA, 1250.
ALFONS IV DE CATALUNYA, 45, 781, 881,

1374, 1522, 1683.
Alforja (Baix Camp), jurats d’, 806. -Síndics

d’, 133, 992. -Taula d’, 1199, 1200, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205.

Algèria, 560, 1519.
Algerri (Noguera), taula d’, 807, 1199, 1200,

1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1209.

Alguaire (Segrià), taula d’, 1200, 1201, 1202,
1203, 1204, 1205, 1206.

ALÍ, sarraí de la galera capitana d’Espínola,
277.

ÀLIAS, Bernat, 352.
ÀLIAS, Jeroni, cirurgià i ciutadà de Barcelona,

receptor de les avaries, 179, 1020.
ALIÓ I MARTÍ, Genís, de Torroella de Mont-

grí, del braç reial, 762, 1442.
Almacelles (Segrià), 1267, 1268. -Taula d’,

807, 835, 836, 1200, 1201, 1202, 1203,
1204, 1205, 1206.

Almatret (Segrià), taula d’, 1203, 1204, 1205,
1206.

Almenar (Segrià), taula d’, 1200, 1201, 1202,
1203, 1204, 1205, 1206, 1209.

Almoster (Baix Camp), síndic d’, 992.
ALOMAR, Joan Rafael, de Girona, 1285.
ALONSO, Francisco, agutzil, 1082.
ALONSO, Miquel, doctor i canonge de la Seu

de Lleida, 1214.
ALÒS, Francesc, mercader de Barcelona, visita-

dor reial, 140, 207, 209, 214, 229, 426,
763, 980, 1169, 1170, 1173, 1466.

ALÒS, Joan, doctor en medicina i ciutadà de
Barcelona, diputat reial, 123, 136, 145,
148, 180, 217, 227, 233, 250, 320, 335,
337, 352, 450, 462, 531, 669, 743, 857,
1000, 1062, 1136, 1165, 1285, 1481.

ALÒS, Joan, pagès de Cubells, 1242.
ALÒS, Joan, tauler d’Horta, 826.
Alòs de Balaguer (Noguera), taula d’, 807,

1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205.

ALÒS I HERNÀNDEZ, Francesc, doctor en
drets, 1675, 1695.

ALRA, Salvador, sastre, 307.
ALSAMORA, Francesc, notari d’Anglesola,

430.
ALSAMORA, Jaume, de la Selva del Camp,

guarda extraordinària del General, condem-
nat a galeres, 16, 36, 75, 777, 778, 779.

ALSURIÀ, Pere, corder del General, 294.
ALTARACS, Joan, bastaix, escombrador del

General, 1155.
Alta-riba (Segarra), jurats d’, 810.
ALTARRIBA, Eugènia, muller de Lluís Altarri-

ba, 1577.
ALTARRIBA, Lluís, mercader de Barcelona,

1577.
Altés (Alt Urgell), castell d’, 515.
ALZINA, ..., 244.
ALZINA, Bernabé, 1497.
ALZINA, Bernat, 240, 468.
ALZINA, Bernat, doctor en drets i advocat de

pobres, 1329.
ALZINA, Francesc Miquel d’, 523, 1564.
ALZINA, Gabriel d’, donzell domiciliat a 

Palamós, del braç militar, 1298, 1441,
1655.
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ALZINA, Gabriel, escrivà de manament reial,
500, 536.

ALZINA, Jaume, sastre, 598.
ALZINA, Joan, tauler de Malgrat, 119.
ALZINA, Josep, 1437.
ALZINA, Martí, jove, fuster de Barcelona, 499.
ALZINA, Miquel, 523, 1565.
ALZINA, Miquel Francesc, doctor en drets i

advocat de pobres, 1329.
ALZINA, Pere Joan, àlias «lo Negre», condem-

nat a galeres, 296.
ALZINA I RIUSEC, Jeroni d’, doctor en drets,

del braç militar, 1032, 1214, 1289.
ALZINA I RIUSEC, Josep d’, donzell domici-

liat a Barcelona, del braç militar, 27, 42, 44,
45, 51, 743, 745, 910, 949.

ALZINA I VILALLONGA, Bernat, donzell,
doctor en drets i de la Reial Audiència, 240,
523, 524, 679, 917, 1124, 1214, 1255,
1260, 1566, 1655.

ALZINA I VILALLONGA, Gabriel, fill de
Bernat Alzina i Vilallonga, 679.

ALZINA I VILALLONGA, Maria Àngela, mu-
ller de Bernat Alzina i Vilallonga, 521, 522,
523, 524, 525, 679, 683, 1564, 1619,
1655.

AMALRIC, Antoni, mestre sabater de Girona,
1545.

AMARGÓS, Gabriel, ciutadà honrat de Barce-
lona, del braç reial, 475, 476, 1109, 1110,
1113, 1119.

AMAT, Antoni, ciutadà de Barcelona, 661.
AMAT, Felip, doctor en drets domiciliat a Bar-

celona, 1407, 1442.
AMAT, Joan, 420, 480, 489.
AMAT, Josep, carreter de Barcelona, 674.
AMAT, Josep, ciutadà de Barcelona, 562.
AMAT, Josep, clavari de la confraria de sant

Jordi, 141.
AMAT, Miquel Joan, 664, 1581.
AMAT, Pau, de la vegueria de Barcelona, del

braç militar, 1288, 1295.
AMAT, Pau, mercader, 377.
AMAT, Pere Pau, adroguer i ciutadà de Barce-

lona, calculador del General, 423, 1194.
AMAT, Sever, estudiant, de la casa de Francesc

de Ponts, 716.
AMAT I DESBOSC, Gispert, abat de Sant Cu-

gat del Vallès i de Ripoll, del braç eclesiàstic,
3, 18, 84, 98, 126, 142, 171, 418, 969,
1072, 1074, 1076, 1079, 1080.

AMAT I DESBOSC, Josep, conseller en cap de
Barcelona, del braç militar, 858, 902, 1109,
1111.

AMAT I DESBOSC, Josep, veguer de Manre-
sa, 880.

AMAT I DESPALAU, Joan, del braç militar,
320, 720, 858, 911.

AMBRÒS, Josep, ciutadà de Barcelona, 11, 770.
AMBURM, arquebisbe d’, 273.
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AMELL, Francesc, donzell domiciliat a Barce-
lona, diputat militar, 146, 147, 164, 165,
167, 168, 169, 172, 173, 176, 180, 181,
184, 189, 197, 200, 793, 795, 911, 912,
1026, 1048, 1074, 1078, 1079, 1087,
1111, 1113, 1124, 1199, 1301, 1350,
1458, 1462.

AMELL, Francesc, negociant de Tortosa,
1061.

AMELL, Macià, donzell i síndic del General,
del braç militar, 148, 156, 158, 159, 1072,
1074, 1110, 1111, 1113, 1116.

Amer (Selva), abat d’, 255, 256, 1433.
AMETLLA, Joan, cònsol dels llocs de la vall de

Castellbò, 1568, 1573.
AMETLLER, Josep, frare trinitari de Vilafranca

del Penedès, 1217, 1221.
AMETLLER, Llorenç, donzell i jurat de Ciuta-

della de Menorca, 1533.
AMIC, Joan Baptista, de Lleida, del braç reial,

1256, 1298.
AMIC I MÒDOL, Baptista, de la vegueria de

Lleida, del braç militar, 794.
AMIGANT, Francesc d’, canonge de la Seu de

Barcelona, oficial i vicari del bisbe, oïdor
eclesiàstic, 46, 146, 147, 167, 177, 191,
198, 297, 430, 444, 962, 963, 1050, 1087,
1111, 1113, 1124, 1182, 1199, 1301,
1443, 1448.

AMIGANT, Joan d’, oïdor militar, 1632.
AMIGANT, Josep d’, diputat militar, 202, 203,

743, 1110, 1113, 1408, 1409, 1410, 1416,
1441, 1446, 1447.

AMIGANT I DE FERRER, Pere d’, donzell,
doctor en drets i de la Reial Audiència, asses-
sor de la Capitania General, del braç militar,
312, 329, 330, 362, 457, 474, 475, 476,
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,
494, 495, 496, 498, 499, 501, 503, 505,
507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514,
515, 516, 517, 520, 521, 541, 658, 683,
1110, 1296, 1298, 1299, 1309, 1333,
1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341,
1344, 1376, 1378, 1379, 1380, 1383,
1400, 1459, 1509, 1539, 1540, 1541,
1542, 1543, 1544, 1547, 1549, 1555,
1564, 1703.

AMIGÓ, Agustí, arrendador de la bolla de
Tremp i Pallars, 1495.

AMIGÓ, Gaspar d’, de la casa de Vicente Gon-
zaga, 1114.

AMIGÓ, Jacint, cotxer habitant a Barcelona,
1406.

AMORÓS, Aleix, estudiant de filosofia, 319,
426.

AMORÓS, Andreu, 1622.
Amposta (Montsià), 1402. -Castellà d’, 348,

667, 1625. -Castellania d’, 1401, 1265. 
-Governador de la castellania d’, 272,
1262, 1263. - Jurats d’, 809, 810. -Síndic



d’, 1402. -Taula d’, 1200, 1201, 1202,
1204, 1205.

Andalusia, 1363.
Andorra, ardiaca d’, 1094.
ANDREU, Francesc Pere, doctor i mestre de

Lleida, 917, 1124.
ANDREU, Isidre, negociant de Tortosa, 1061.
ANDREU, Jacint, doctor en medicina, aju-

dant comú del racional del General, del 
braç reial,  36, 73, 250, 268, 297, 546, 642,
667, 673, 740, 897, 1157, 1576, 1614,
1648.

ANDREU, Jaume, doctor en medicina i ciu-
tadà de Barcelona, 189.

ANDREU, Joan, receptor del Sant Ofici, 1284.
ANDREU, Josep, doctor en drets i de la Reial

Audiència, 1255.
ANDREU, Josep, doctor en medicina i obrer

de Barcelona, del braç reial, 12, 857.
ANDREU, Josep, regent la Cancelleria, 1034,

1035.
ANDREU, Pere, síndic de Ciutadella de Me-

norca, 1533.
ANDREU, Pere Antic, 545, 663, 1592.
ANFRUNA, ..., cap de guaita del rei, 263,

1248.
ANGELET, Josep, sots-veguer de Vic, 426,

427, 433, 437, 1559.
ANGLADA, Bartomeu, arrendador de la bolla

de Cervera, 1512.
ANGLADA, Bartomeu, cellerer i ciutadà de

Barcelona, guarda ordinària de la bolla de la
ciutat, 141, 154, 401, 1033, 1034.

ANGLADA, Jaume, notari i tauler de Puig-
cerdà, 957.

ANGLADA, Pere Antoni, prevere i rector de Sant
Sadurní del lloc de Noves de Segre, 1573.

Anglaterra, 1523.
ANGLESELL, ..., advocat fiscal, 536.
ANGLESELL, Ramon, ciutadà de Balaguer,

919.
ANGLESELL I ROCA, Narcís, doctor en drets

i de la Reial Audiència, del braç militar, 353,
1125, 1301, 1458, 1703.

Anglesola (Urgell), taula d’, 807, 836, 869,
1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206.

ANTIC, Francesc, donzell, 1614.
ANTIC, Francesc, mercader, sobrecollidor del

General a la part de ponent, 545, 1199,
1592.

ANTIC, Rafael, donzell, 914, 1437.
ANTIC, Rafael, segrestador de les bolles de

Manresa i Cardona, 666, 1622, 1623.
ANTILLANO, príncep d’, 375, 1434, 1435.
ANTUNES, Joan, militar, 1570.
Anvers (Països Baixos), 1246, 1247.
AQUILES, Pau, cavaller, del braç militar, 202,

289, 1116, 1118, 1121, 1122, 1125, 1126,
1455.

AQUILES, Francesc, notari, 1575.
ARADA, Anna Maria, muller d’Antoni Arada,

903.
ARADA, Antoni, ciutadà honrat de Barcelona i

Girona, senyor útil de la notaria de Sant Fe-
liu de Guíxols, 903.

Aragó, 51, 334, 691, 839. -Consell Suprem
d’, 37, 38, 122, 124, 128, 132, 133, 138,
150, 151, 320, 374, 375, 386, 397, 459,
522, 542, 587, 642, 667, 679, 684, 740,
780, 839, 893, 926, 927, 928, 929, 931,
972, 977, 984, 989, 991, 993, 994, 996,
997, 1014, 1016, 1030, 1041, 1048, 1051,
1107, 1323, 1328, 1330, 1359, 1360,
1414, 1416, 1430, 1446, 1448, 1470,
1550, 1552, 1611, 1612, 1656, 1694,
1696. -Corona d’, 300, 644, 1313, 1519,
1584, 1653. -Diputats d’, 127, 170, 266,
272, 300, 336, 372, 975, 1254, 1268,
1424. -Frontera d’, 1179, 1212. -Furs d’,
871. -Governador general d’, 1167. -Reg-
ne d’, 153, 374, 1087, 1234, 1261, 1262,
1263, 1264, 1346, 1405. -Reial Cancelle-
ria d’, 750. -Reis d’, 43, 48, 115, 532, 964,
966, 968, 970, 984, 987, 1027, 1063,
1167, 1175, 1176, 1293, 1386, 1387,
1388, 1533, 1583, 1584, 1593, 1653,
1654, 1679. -Teles d’, 126. -Vice-canceller
d’, 375, 376, 1323, 1347. -Virreis d’,
1557.

ARAGÓN, Luís de, 929.
ARAGÓN, Pascual de, cardenal, 101, 103,

104, 109, 118, 248, 338, 574, 754, 772,
776, 785, 796, 952, 953, 1087, 1189,
1334, 1407.

ARAGÓN, Pedro de, vegeu CARDONA, duc
de.

ARAGONÈS, Joan, negociant de Barcelona,
escombrador del General, 1192.

ARAGONÈS, Pere, pagès de Tortosa, 1291.
ARANDA, Pedro de, tinent de cavalleria, 487,

1533, 1534, 1535.
ARANDES, Onofre, botiguer de Reus, 1610.
Aranjuez (Castella), 129, 130, 764, 870, 902,

920, 924, 984, 994, 1016, 1034, 1051,
1101, 1313.

Arbeca (Garrigues), taula d’, 807, 835, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1209.

ARBELL, Cristòfor, escrivà de Girona, 1558.
ARBERA, ..., doctor en drets, 1430.
ARBITUAGA, Antonio, criat de Baltasar Ba-

zán, 510.
Arboç, l’ (Baix Penedès), 119, 937.- Jurats de,

803.
Arbolí (Baix Camp), 1367.
ARBOLÍ, Joaquim, abat de Poblet, 9, 765.
Arbúcies (Selva), 559, 567, 584, 612, 648,

975. -Benefici de Nostra Senyora del Ro-
ser d’, 739. -Taula d’, 836.

ARCS, Francesc, sombrerer i ciutadà de Barce-
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lona, arrendador del dret nou de guerra,
137, 1001.

ARCS, Joan, sergent major del tèrcio del Gene-
ral, 711, 1288, 1672.

ARCOS, ducs d’, 1347.
ARDEVOL, Francesc, canonge de la Seu de Gi-

rona, del braç eclesiàstic, 1464.
ARDIÓ, Antoni, de Lleida, del braç reial,

1675, 1694.
ARDIÓ, Pere, de Lleida, del braç reial, 794, 858.
ARENS, Joan, 1294.
ARENY, Carles d’, militar, 1567.
ARENY, Jaume, de Barcelona, 455.
ARENY, Jaume, prevere beneficiat a l’església

de Sant Miquel de Barcelona, 738, 1693.
ARENY, Jaume Joan d’, doctor en drets, 534,

782.
ARENY, Josep, doctor en drets i assessor del

General, del braç reial, 148, 453, 462, 466,
486, 487, 528, 548, 561, 655, 683, 696,
721, 722, 882, 1078, 1079, 1134, 1479,
1488, 1493, 1536, 1538, 1545, 1564,
1575, 1577, 1582, 1583, 1614, 1653,
1654, 1655, 1659, 1693.

ARENY, Lluís, batlle perpetu de Llimiana, del
braç militar, 1078, 1079, 1458, 1461.

ARENY, Pau, 328.
ARENY D’ERMENGOL, Joan Pau, lloctinent

del racional, del braç militar, 1124, 1301,
1349, 1408, 1410, 1415, 1416.

ARENY I DE TORALLA, Francesc d’, del braç
militar, 1072, 1073.

ARENY I DE PUEYO, Manuel d’, del braç mi-
litar, 1072, 1288, 1295, 1298.

ARENY I NAVEL, Maria, muller de Pau Areny,
328.

Arenys de Mar (Maresme), 67, 298, 299, 508,
509, 510, 640, 1318. -Síndic d’, 298, 975.
-Taula d’, 770, 790, 836, 1206, 1207,
1208, 1209.

ARESPACOCHAGA, Juan Bautista, 1313.
ARESTER, Pere Francesc, pagès de Maials,

1258.
Argelaguer (Garrotxa), taula d’, 1206.
ARGELAGUER, Pau, vicari perpetu de l’esglé-

sia de Caldes de Montbui, 941.
ARGEMIR, Francesc, ciutadà honrat de Barce-

lona i senyor del Papiol, 361, 543, 544,
1529, 1530.

ARGENÇOLA, Jeroni d’, alcait del castell de
Cervera, 924, 925.

Argentona (Maresme), 337, 338, 339, 341. 
-Jurats d’, 803.

ARGILA, Agustí, 1044.
ARGILA, Joan, ciutadà honrat de Barcelona,

escrivà major del General, del braç reial, 4,
111, 112, 113, 118, 121, 149, 153, 154,
160, 161, 164, 170, 172, 178, 179, 181,
183, 184, 194, 209, 211, 220, 295, 296,
305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 320,
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326, 327, 329, 330, 331, 333, 335, 336,
338, 341, 350, 351, 358, 359, 360, 361,
364, 368, 379, 394, 398, 399, 400, 401,
402, 405, 406, 408, 409, 411, 412, 413,
422, 423, 435, 450, 451, 453, 455, 459,
463, 464, 465, 466, 470, 472, 473, 475,
478, 485, 486, 489, 498, 499, 501, 516,
522, 527, 528, 531, 539, 544, 548, 550,
552, 554, 556, 561, 562, 563, 564, 565,
569, 570, 575, 576, 580, 583, 587, 590,
592, 595, 598, 600, 603, 605, 608, 611,
616, 619, 622, 624, 627, 636, 641, 644,
646, 647, 650, 665, 672, 695, 723, 724,
725, 726, 727, 729, 730, 731, 732, 733,
734, 735, 743, 749, 750, 758, 945, 948,
949, 950, 953, 969, 972, 973, 979, 982,
1001, 1002, 1003, 1008, 1019, 1033,
1036, 1038, 1040, 1044, 1049, 1051,
1052, 1055, 1068, 1071, 1094, 1134,
1136, 1142, 1147, 1172, 1241, 1242,
1276, 1310, 1330, 1331, 1338, 1348,
1352, 1361, 1363, 1367, 1369, 1376,
1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382,
1383, 1384, 1386, 1389, 1394, 1395,
1396, 1397, 1398, 1406, 1425, 1426,
1442, 1444, 1457, 1479, 1480, 1481,
1482, 1483, 1484, 1485, 1490, 1491,
1509, 1533, 1534, 1536, 1538, 1539,
1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546,
1547, 1548, 1577, 1583, 1586, 1589,
1598, 1599, 1644, 1672.

ARGILA, Joan, menor, ciutadà honrat de Bar-
celona, 140, 183, 184, 1094, 1113.

ARGILA, Joan, prevere, 77.
ARGILAGA, ..., 1043.
ARGILAGA, Baptista, pagès de Barcelona,

167, 172.
ARGIMBAU, Josep, alferes i síndic de Ciutade-

lla de Menorca, 453, 484, 1533.
ARGUILAR Y CASSANATI, Juan Francisco,

canonge de la Seu de Saragossa, 1426.
ARIMANY, Rafael, notari i ciutadà de Barcelo-

na, del braç reial, 821, 949, 1157.
ARIZA, marquès d’, 125, 177, 889, 978,

1014, 1107.
ARLES, Carles Vicenç d’, agent del General a la

cort de Madrid, 74, 898.
ARMANT, Francesc, mercader de Barcelona,

323, 324, 1682.
ARMENYAC, Francesc, ajudant del tèrcio del

General, 60.
ARNAU, Antoni, sastre, 157.
ARNAU, Pere, del braç militar, 1124.
ARNAU, Onofre, de Mataró, 828.
Arnes (Terra Alta), taula d’, 835, 1200, 1201,

1202, 1203, 1204, 1205.
ARNET, ..., doctor i rector de la universitat li-

terària de Barcelona, 1042.
ARQUER, Gabriel, ciutadà honrat de Barcelo-

na, del braç reial, 763, 906.



ARQUÉS, Tomàs, prevere promogut a abat de
Cardona i assessor de la Batllia General de
Catalunya, 61, 70, 884, 895, 1012, 1025.

ARRAIZA, Manuel d’, 302, 1318.
ARRAIZA, Pere d’, escrivà de Barcelona, 1318,

1422, 1424.
ARROFÍ, Joan, lloctinent del batlle de Batea,

1626.
ARSIDET, Josep, doctor en drets, 1335, 1676.
Artesa de Lleida (Segrià), taula d’, 1200, 1201.
Artesa de Segre (Noguera), taula d’, 806, 1199,

1200, 1201, 1202, 1204.
ARTIES, Francesc, canonge de la Seu de Llei-

da, 858.
ARTIGUES, Sebastià, teixidor de lli de Vila-

franca del Penedès, 1220.
ARTÚS, Francesc, canoge de la Seu de Lleida,

1287.
ASAMAR, Gaspar, cirurgià de Vilafranca del

Penedès, 1486.
ASCANIO, Juan, militar, 1572.
Ascó (Ribera d’Ebre), 808, 1401. -Jurats d’,

809. -Taula d’, 835, 1200, 1201, 1202,
1203, 1204, 1205.

ASCONA, Jacint, llibreter, 379, 382.
ASENSI, Blas, de Saragossa, 1245.
ASPRER, ..., advocat fiscal de la visita, 1050.
ASPRER, Francesc, cavaller i doctor en drets,

advocat de pobres dels càrcers reials de Bar-
celona, del braç militar, 5, 113, 309, 310,
311, 314, 744, 762, 948, 1032, 1113,
1152, 1154, 1328, 1329, 1333, 1334,
1342, 1459, 1703, 1707, 1708.

Àssua, vall d’ (Pallars Sobirà), 1568.
ASTOR, Pau, donzell, del braç militar, 231,

858, 1072, 1109, 1111, 1288.
ASTORGA, marquès d’, 239, 265, 266, 1212.
ATXER, ..., 1042.
ATXER, ..., canonge, 1437.
ATXER, Pere Benet, canonge de la Seu de Bar-

celona, del braç eclesiàstic, 201, 228, 233,
234, 340, 420, 480, 481, 740, 741, 742,
912, 979.

ATXER, Pere Joan, canonge de la Seu de Bar-
celona, del braç eclesiàstic, 111, 112, 113,
118, 129, 133, 134, 912, 946, 979, 992.

ATXER, Pere Joan, prevere de Vilanova de Pa-
lafolls, 806.

AULÍ, Joan, teixidor de llana i negociant de
Camprodon, 1505, 1507.

ÀUSTRIA, Felip d’, fill de Felip III de Catalu-
nya, 138.

ÀUSTRIA, Joan d’, fill de Felip III de Catalu-
nya, governador de Flandes, 3, 15, 22, 82,
83, 90, 91, 130, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 312, 316, 317, 336, 393,
397, 415, 574, 697, 763, 764, 772, 782,
788, 790, 799, 913, 919, 920, 927, 960,
965, 966, 977, 996, 997, 1035, 1056,
1083, 1086, 1093, 1117, 1293, 1312,

1313, 1322, 1323, 1324, 1328, 1329,
1334, 1341, 1401, 1411, 1665, 1666,
1708.

ÀUSTRIA, Margarida d’, emperadriu, 215,
1229, 1230.

ÀUSTRIA, Mariana d’, muller de Felip III de
Catalunya i reina regent, 34, 35, 68, 71,
138, 215, 263, 270, 273, 274, 293, 306,
307, 309, 310, 314, 316, 323, 329, 330,
367, 368, 370, 400, 401, 430, 434, 476,
477, 491, 496, 497, 518, 519, 522, 530,
543, 544, 642, 650, 656, 667, 677, 696,
839, 895, 1213, 1229, 1230, 1231, 1252,
1311, 1317, 1321, 1322, 1324, 1326,
1327, 1333, 1334, 1341, 1342, 1345,
1346, 1359, 1360, 1362, 1363, 1387,
1388, 1400, 1401, 1414, 1416, 1417,
1420, 1429, 1430, 1431, 1434, 1446,
1447, 1448, 1449, 1462, 1470, 1471,
1550, 1551, 1552, 1553, 1556, 1557,
1559, 1583, 1584, 1585, 1627, 1628,
1629, 1652, 1653, 1654, 1655, 1694,
1695, 1696.

ÀUSTRIA, Maria Teresa d’, muller de Lluís
XIV de França, 110, 112, 116, 126, 945,
969.

AUVIDI, Benet, sabater de vell i ciutadà de
Barcelona, 1370.

AVALOS, Francisco de, 469.
AVARIA, Isidre d’, receptor de Tortosa, del

braç militar, 166, 181, 201, 793, 1358.
AVARIA, Josep d’, de Tortosa, del braç militar,

793, 856.
AVARIA, Josep d’, doctor en drets, extret en

assessor del General, del braç eclesiàstic, 75,
76, 899, 902, 906, 911.

AVELLÀ, Joan, condemnat a galeres, 253,
254.

AVELLÀ, Joan Albert, de Tortosa, del braç
reial, 949, 981.

AVELLÀ, Norbert, doctor en drets de Tortosa,
del braç reial, 930, 1336, 1410, 1443,
1489, 1710.

AVIEGO Y TERRER, Jaime de, canonge de la
Seu de Jaca i diputat d’Aragó, 1068, 1069.

ÁVILA, Andrés de, príncep de Montexarco,
987.

Avinyó (Bages), 125, 341, 343, 344, 346, 347,
348, 964, 965, 966, 967.

AVINYÓ, Francesc, menor d’edat, de la vegue-
ria de Girona, del braç militar, 916, 953.

AVINYÓ, Joan, del braç militar , 74, 77, 83,
111, 113, 119, 904, 946, 1437.

AVINYÓ, Joan Baptista d’, donzell domiciliat a
Barcelona, veguer de Manresa, 38, 39, 40,
48, 69, 839, 840, 842, 843, 844, 1153.

AVINYÓ, Onofre, teixidor de lli i ciutadà de
Barcelona, 945.

AVINYÓ, Pere, del braç militar, 1613, 1614,
1627, 1629, 1630.

1719



AYALA, comtes d’, 1347.
AYALA, María de, filla de Pedro López de Aya-

la, 1347.
AYALA, Pedro López de, canceller major d’A-

ragó, 1347.
AYLLA, Pere, doctor en drets i assessor del Ge-

neral, 534, 536, 782.

B

BABOT, Josep, tauler de Tarragona, 823, 826,
1667.

BAC, Andreu, notari de Perpinyà, 920.
BAC, Jaume, notari i ciutadà de Barcelona, 97.
BAC, Joan, mestre barreter, de la casa de Fran-

cesc Montserrat i Vives, 498.
BAC, Manuel, doctor en drets i ajudant del fis-

cal de la visita, 803.
BACÓ, Baltassar, prevere i tauler de Sant Feliu

de Guíxols, 79, 902, 903.
BACÓ, Miquel, tauler de Sant Feliu de Guí-

xols, 1645.
BACÓ, Rafael, doctor en drets de Sant Feliu de

Guíxols resident a Barcelona, del braç reial,
79, 872, 903, 949.

BACS, Caterina, 443.
Badalona (Barcelonès), monestir de de Sant

Jeroni de la Murtra de, 71, 72, 377, 421,
468, 541.

BADAULA, Jaume, oïdor reial, 1657.
BADIA, Andreu, canonge de la Seu d’urgell,

del braç eclesiàstic, 979, 1443.
BADIA, Francesc, ciutadà de Barcelona, 374.
BADIA, Francesc, llibreter i ciutadà de Barcelo-

na, verguer del General, 38, 66, 68, 75, 76,
90, 146, 154, 172, 183, 194, 202, 339,
374, 379, 891, 1212, 1285.

BADIA, Francesc, tauler de Camprodon, 239.
BADIA, Jaume, guarda extraordinària del Ge-

neral, 716, 1352.
BADIA, Jeroni, notari i ciutadà de Barcelona,

239.
BADIA, Joan, escrivà, 401.
BADIA, Pere, doctor en medicina de Girona,

843, 844.
BADIA, Pere, frare i sagristà del monestir de

Camprodon, del braç eclesiàstic, 1440.
BADIA, Pere, manyà i ciutadà de Barcelona,

141.
BADIA, Pere, negociant, arrendador de la bolla

de Tremp i Pallars, 1661.
Bagà (Berguedà), bolla de, 194, 284, 1139. 

-Taula de, 1206, 1207, 1208, 1209.
BAGÀ, Pere, 1595.
BAGES, Francesc, doctor en drets de Puigcerdà

i jutge ordinari de la Cerdanya, 674, 1503.
BAGES, Joan, militar, 1672.
BAGES, Joan, pagès de la Selva del Camp, 779.
BAHINA, Joan, de Tortosa, 1266.

1720

BAIONA, Joan, doctor de Lleida, del braç reial,
1071.

BAIONA, Josep, doctor de Lleida, del braç
reial, 1074, 1077, 1111, 1676.

BAIONA, Josep, mercader de Lleida i guarda
del portal del Pont de la ciutat, 436, 1471.

Balaguer (Noguera), 13, 749, 775, 919, 988. 
-Bolla de, 197, 1106. -Col·lecta de, 806,
807, 835, 869, 1199, 1200, 1201, 1202,
1203, 1204, 1205. -Paers de, 943. -Taula
de, 161, 165, 169, 181, 192, 1045, 1209. 
-Vegueria de, 761, 918, 1124, 1125, 1441,
1551.

BALAGUER, ..., de Montblanc, del braç reial,
907.

BALAGUER, Francesc, 666, 1622.
BALAGUER, Josep, de Perpinyà, del braç mili-

tar, 857, 858, 902.
BALAGUER, Josep, doctor en drets, 342, 343,

344, 345, 346, 347, 348, 414, 419.
BALAGUERÓ, Anton, canonge, del braç ecle-

siàstic, 1336, 1409.
BALASC, Gabriel, doctor en drets i assessor del

General, 422, 432, 471, 520, 537, 548,
561, 600, 1508, 1560, 1561, 1584, 1585,
1589.

BALCELLS, Jacint, notari de Cervera, 923.
BALDUARES, Gerónimo, 1476.
BALLARÓ, Joan, donzell domiciliat a Barcelo-

na i Perpinyà, veguer de Barcelona, 1, 27,
93, 826, 827, 917, 1124, 1301, 1350,
1458, 1682, 1688.

BALLART, Jaume, estudiant de filosofia, 1386.
BALLART, Joan, governador de Mallorca,

1125, 1289, 1297, 1301, 1302, 1459.
BALLART, Pere, del braç militar, 1297, 1298,

1299.
BALLER, Jaume, 1652.
BANC, Joan, apotecari d’Olot, 1506.
BANÚS, Esteve, prevere beneficiat a la Seu de

Barcelona, 1398.
Banyoles (Pla de l’Estany), 1023. -Abat de,

1104. -Taula de, 829, 837, 1206, 1207,
1208, 1209.

BANYOLES, Joan, tauler de Tírvia, 823.
Banys d’Arles, els (Vallespir), 1711. -Governa-

dor de, 689.
BARBA, Josep, de Vallfogona, retingut a gale-

res, 958.
Barbastre (Aragó), bisbe de, 135, 136, 1061.
BARBER, Bonaventura, llibreter de Figueres,

1249.
BARBER, Josep, tauler de Solsona, 824.
Barberà de la Conca (Conca de Barberà), jurats

de, 803.
BARCAMONTE, Gaspar de, agent reial a la

cúria romana, 1025.
Barcelona (Barcelonès), 8, 15, 30, 32, 37, 46,

63, 71, 72, 75, 76, 86, 88, 111, 112, 119,
125, 139, 151, 178, 262, 297, 318, 381,



471, 482, 502, 508, 509, 510, 521, 525,
532, 540, 544, 545, 547, 548, 549, 550,
551, 552, 553, 554, 555, 562, 563, 564,
565, 566, 570, 572, 573, 575, 576, 577,
578, 579, 581, 582, 583, 584, 590, 599,
608, 611, 614, 615, 616, 619, 625, 642,
643, 647, 651, 652, 658, 662, 665, 667,
668, 673, 685, 687, 689, 707, 708, 713,
726, 747, 748, 749, 753, 754, 755, 756,
757, 758, 759, 763, 764, 770, 772, 774,
777, 778, 780, 784, 786, 788, 789, 790,
791, 795, 797, 798, 801, 802, 811, 830,
832, 833, 834, 839, 840, 853, 855, 859,
861, 862, 864, 865, 866, 867, 870, 872,
873, 880, 881, 883, 885, 886, 887, 889,
890, 891, 893, 896, 897, 899, 900, 901,
902, 903, 905, 907, 910, 914, 915, 916,
918, 919, 920, 921, 922, 925, 926, 927,
928, 929, 936, 938, 939, 941, 944, 945,
946, 947, 949, 950, 951, 954, 957, 958,
959, 962, 969, 970, 973, 974, 975, 978,
982, 983, 986, 990, 991, 999, 1000, 1002,
1003, 1005, 1006, 1007, 1009, 1011,
1012, 1013, 1017, 1019, 1020, 1023,
1025, 1030, 1031, 1032, 1033, 1037,
1039, 1040, 1042, 1044, 1045, 1046,
1049, 1051, 1056, 1057, 1061, 1064,
1065, 1067, 1068, 1071, 1073, 1075,
1077, 1078, 1079, 1080, 1083, 1084,
1088, 1089, 1091, 1093, 1094, 1095,
1098, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106,
1107, 1112, 1113, 1114, 1116, 1118,
1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1125,
1126, 1127, 1128, 1160, 1227, 1240,
1253, 1284, 1310, 1312, 1316, 1317,
1318, 1325, 1332, 1334, 1336, 1337,
1338, 1340, 1343, 1344, 1345, 1348,
1349, 1350, 1352, 1353, 1358, 1360,
1361, 1362, 1366, 1369, 1378, 1379,
1380, 1381, 1382, 1384, 1390, 1393,
1394, 1395, 1397, 1398, 1410, 1414,
1416, 1417, 1418, 1419, 1421, 1425,
1430, 1438, 1442, 1443, 1445, 1451,
1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1460,
1462, 1464, 1468, 1469, 1478, 1483,
1519, 1520, 1527, 1531, 1532, 1537,
1538, 1549, 1553, 1554, 1555, 1557,
1558, 1593, 1594, 1597, 1602, 1604,
1607, 1610, 1611, 1628, 1646, 1648,
1653, 1655, 1656, 1663, 1664, 1665,
1667, 1670, 1671, 1676, 1683, 1686,
1691, 1693, 1696, 1697, 1700, 1701,
1702, 1703, 1704, 1711. -Arxius de: de
la ciutat, 551, 552, 553, 556, 582; de la 
diputació, 535; Reial, 515, 535, 551, 553,
555, 582. -Batlle de, 21, 796, 797. -Bisbe
de, 28, 40, 42, 58, 60, 179, 294, 339, 417,
418, 425, 651, 882, 1010, 1460. -Bisbat
de, 1099. -Bolla de, 11, 45, 48, 49, 87,
140, 145, 149, 154, 200, 394, 398, 453,

477, 479, 664, 737, 745, 785, 796, 817,
1002, 1003, 1106, 1139, 1146, 1173,
1209, 1315, 1350, 1444, 1692. -Botigues
de, 13, 21, 38, 68, 106, 165, 169, 182,
203, 307, 316, 334, 369, 450, 453, 502,
538, 768, 801, 1210. -Capelles: de la Dipu-
tació, 18, 22, 23, 40, 41, 42, 48, 73, 93,
100, 105, 116, 118, 121, 139, 141, 147,
153, 178, 179, 180, 181, 193, 291, 292,
302, 313, 317, 330, 339, 340, 424, 526,
540, 655, 656, 657, 707, 712, 1010, 1192,
1588; del palau de la Comtessa, 378, 683;
de Santa Eulàlia de la Seu, 1, 93, 147, 205,
424; de Sant Maür del monestir del Carme,
489; de Sant Sever, 378, 446, 468, 739. 
-Capítol de, 8, 9, 36, 111, 124, 135, 136,
140, 166, 192, 225, 226, 385, 459, 651,
689, 759, 760, 763, 764, 962, 963, 1060,
1106, 1551, 1665. -Càrcers: de la Diputa-
ció, 48, 49, 162, 163, 360, 361, 530, 864,
1053; de la Inquisició, 175; de les Drassa-
nes, 193, 536, 537, 559, 560, 568, 569,
585, 586, 591, 602, 604, 1108, 1492,
1525, 1600, 1603, 1608; del Reial Consell,
894; reials, 35, 51, 183, 295, 348, 379,
487, 527, 805, 873, 1001, 1002, 1019,
1091, 1123, 1309, 1404, 1411, 1533,
1534, 1537, 1545. -Carrers: Ample, 100,
141, 192, 251; de Basea, 230, 250, 259,
401; de Bonaire, 541; de Gençana, 277; de
la Bòria, 499; de la Boqueria, 10, 62, 171,
275, 321, 349, 644; de la Canuda, 1406; de
la Carnisseria d’en Sorts, 251, 725; de la
Claveguera de Jonqueres, 333, 366; de la
Diputació, 313; de la Font de Sant Honorat,
716, 717, 730, 733, 735, 886; de la Font de
Sant Joan, 212; de la Fusina, 361; de la
Mercè, 181, 539, 1366; de la Palla, 707; de
la Porta Ferrissa, 171, 275, 315, 328, 451,
544, 714, 718, 731, 734, 880; de l’Argente-
ria, 1286; de la Verònica, 333; de la Volta de
micer Ferrer, 333, 359, 361, 366; del Call,
171, 251, 275; del Carme, 159, 171, 192,
275, 603, 619, 674, 1377, 1381, 1386,
1427; del Cuc, 499; de les Cases de Montser-
rat, 192; del Governador, 1539; de l’Hos-
pital, 159, 171, 275, 726; de l’Hostal del
Bou, 164; del Pi, 314, 360, 365; del Portal
de l’Àngel, 10; del Regomir, 251, 254, 595,
1394, 1396, 1485, 1491; dels Banys Vells,
10, 587, 608, 624, 636, 872, 1599; dels
Boters, 159, 171, 275; dels Canvis, 141,
745; dels Carders, 333, 366; dels Cotoners,
126; dels Escudellers, 251, 277, 724; dels
Mercaders, 126; dels Mirallers, 53, 259; dels
Quatre Cantons de Bellafilla, 872; dels Som-
brerers, 141; del Trebolet, 554, 564, 577,
590, 600, 616, 627, 1383; de Montcada,
166, 197, 299, 703; de Paradís, 313; de Re-
gomir, 141; de Santa Anna, 453, 550, 562,
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570, 614; de Sant Cugat, 358; de Sant Ho-
norat, 96; de Sant Pere més alt, 53, 646; de
Sant Pere més baix, 276, 356, 827; Devalla-
da de Caçador, 261; Devallada de Santa
Eulàlia, 1065, 1066, 1067; Devallada de
Sant Miquel, 184, 314, 359; Devallada de
Viladecols, 261, 886, 887. -Cases: d’Albínia
Camps, 707; d’Alejandro Farnesio, 299;
d’Anna Gamis, 644; d’Antoni Reart, 703;
d’Antoni Sala, 212; de Benet Mas, 872; de
Bernat Aimeric i de Cruïlles, 333, 359, 360,
366; de Bonaventura Tristany, 554, 564,
577, 590, 600, 616, 627; de Casanoves,
262; de Dídac Morer, 333, 366; de Domè-
nec Garcia, 235; de Domènec Verdier, 587,
608, 624, 636, 724, 1599; de Francesc
Alaix, 10; de Francesc Amigant, 167, 184,
198; de Francesc Argemir, 361; de Francesc
Boneu, 333, 358, 366; de Francesc de
Ponts, 2, 716, 717, 730, 733, 735; de Fran-
cesc Ferrer, 53; de Francesc Finestres, 680;
de Francesc Gamis i Falcó, 10, 62; de Fran-
cesc Llauder, 327; de Francesc Lleonart,
595, 619, 674, 1377, 1381, 1386, 1427; de
Francesc Móra, 282; de Francesc Nadal,
166, 197; de Francesc Ponts, 261; de Fran-
cesc Respall, 646; de Francesc Santjust i
Pagès, 314; de Francesc Vidal, 872; de Fran-
cisco de Córdoba, 726; de Francisco de
Soto, 725; de Francisco Marrón, 550, 570,
614; de Jacint Borbó, 323, 324; de Jaume
de Copons, 184, 197; de Jaume Domènec i
Desbarri, 539; de Jerònia Càrcer i Massó,
453; de Jeroni Magarola, 260; de Joan Ba-
llaró, 827; de Joan Baus, 164; de Joan Ca-
rreres, 499; de Joan de Marimon, 26; de
Joan Guinart, 401; de Joan Ossió, 1395,
1397, 1398; de Joan Pagès i Vallgornera,
360, 365; de Joaquim Fontana, 356; de Jo-
sep Aleny, 887; de Josep de Boixadors, 101,
886, 887; de Josep de Camporrells, 315; de
Josep Ermengol, 306, 310; de Josep Escosí,
278; de Josep Galceran de Pinós, 451; de
Josep Gallart Taulera, 862; de Josep Gomar,
230, 260; de Josep Jeroni Besora, 10, 53,
61; de Josep Reguer i Batlló, 464; de la ba-
ronesa de Llinars, 192; de la Ciutat, 66, 141,
167, 184, 198, 261, 481, 750, 751, 790,
960, 1089, 1090, 1103; de la Diputació, 1,
2, 4, 9, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 29,
31, 38, 40, 41, 43, 48, 57, 66, 67, 68, 75,
87, 90, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 116, 117,
118, 121, 138, 139, 140, 141, 142, 146,
147, 151, 153, 157, 159, 163, 167, 168,
169, 171, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 185, 192, 193, 292, 295, 300, 302,
306, 311, 316, 318, 319, 329, 330, 333,
339, 340, 382, 388, 402, 412, 416, 420,
424, 425, 429, 430, 431, 439, 441, 447,
465, 472, 481, 488, 489, 499, 521, 526,
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527, 530, 531, 642, 655, 656, 657, 665,
672, 677, 712, 715, 742, 750, 751, 752,
757, 759, 769, 791, 801, 805, 811, 841,
847, 897, 916, 917, 918, 960, 1010, 1065,
1103, 1105, 1121, 1230, 1248, 1250,
1399, 1483, 1646; de la Lleona, 499; del
canonge Valeri, 197; del duc de San Lúcar,
541; del duc d’Híjar, 181; del General i Bo-
lla de la Llotja de Mar, 6, 7, 9, 11, 12, 13,
18, 23, 24, 30, 28, 32, 33, 34, 35, 46, 51,
52, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 67, 69, 71,
73, 74, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 95, 99,
101, 102, 119, 121, 140, 144, 156, 160,
164, 174, 406, 409, 423, 443, 444, 455,
459, 464, 519, 521, 527, 538, 542, 598,
644, 660, 668, 677, 689, 786, 801, 833,
836, 896, 910, 1026, 1054, 1068, 1091,
1230, 1247; del General del portal de Mar,
850, 860; del General del portal Nou, 62;
del governador de Catalunya, 147; del mar-
quès d’Aitona, 714; del marquès de Pescara,
469; del sastre Vila, 164; de Madrona Siste-
rera, 268; de Madrona Taverner, 544; de
Magí Cases, 285; de Magí Florença, 441; de
Maria Poca, 443; de Maria Sans, 455; de
Melchor Ovando, 100; de Miquel Calderó,
1377, 1380, 1384, 1539, 1543; de Miquel
de Cortiada, 718, 731, 734; de Miquel de
Masdovelles, 562; de Miquel Manescal,
313; de Miquel Pallarès, 314, 333, 359,
886; de Miquel Teixidor, 53; de misser Prat,
321; de Palatié, 262; de Pau d’Areny, 328;
de Pere d’Amigant, 1383; de Pere Tagell,
661; de Pere Vilellla, 680; de Rafael Bofill,
10; de Rafael Jaquès, 1406; de Rafael Vilosa,
880; de Ramon Mas, 1394, 1396; de Salva-
dor Feliu, 745; de Tomàs Capdevila, 167;
de Vicenç Sabater i Gleu, 309, 1539; de Vi-
larrúbia, 160. -Col·legis: de Cordelles, 377,
468, 478, 1041, 1042, 1509; de la Com-
panyia de Jesús, 349, 350, 361, 659, 688,
1413, 1421, 1662; del bisbe, 739; de nota-
ris públics, 527, 664, 1580; de Sant Sever,
446, 659, 1337. -Comtes de, 43, 932, 984.
-Confraries: dels escudellers, 1091; dels
fusters, 1091; dels julians, 736, 1528, 1688;
dels velers, 1274, 1278, 1279, 1280, 1284;
dels velluters, 1277. -Congregació de l’O-
ratori de, 669. -Consell de Cent de, 66,
105, 106, 118, 173, 304, 374, 375, 386,
414, 478, 480, 481, 661, 673, 679, 750,
751, 945, 946, 951, 1083, 1512, 1514. 
-Consellers de, 12, 13, 36, 37, 41, 42, 66,
78, 105, 106, 110, 111, 112, 117, 120,
124, 128, 138, 139, 140, 159, 173, 176,
293, 331, 335, 339, 340, 371, 374, 386,
413, 414, 415, 478, 480, 481, 482, 518,
542, 543, 548, 549, 554, 556, 582, 651,
661, 673, 787, 789, 945, 947, 951, 961,
1010, 1011, 1083, 1399, 1526, 1594. 



-Corts de, 97, 99, 393, 396, 511, 632, 656,
781, 881, 993, 995, 1101, 1102, 1167,
1168, 1272, 1273, 1293, 1299, 1348,
1400, 1413, 1444, 1481, 1519, 1522,
1583, 1585, 1653, 1655, 1693. -Costums
de, 383, 557, 588, 591, 601, 617, 619,
623, 625, 648, 653, 725, 726, 728, 729,
1689. -Draps de, 1355. -Drassana de, 316,
390, 452, 473, 479, 558, 536, 537, 567,
584, 628, 648, 652, 805, 890, 1345. -Es-
glésies: de Betlem, 33, 143; de Santa Cate-
rina Màrtir, 126; de Santa Anna, 446, 862;
de Santa Maria del Mar, 359, 378, 468,
659, 671, 680, 681, 739, 1459, 1632; de
Santa Maria del Pi, 377, 659, 739; de Sant
Bertran, 253, 1229; de Sant Jaume, 93,
139, 204, 333, 424, 817; de Sant Miquel,
503, 739. -Fonts: de la Ciutat, 1399; del
General, 11, 32, 63, 156, 167, 180, 327,
335, 366, 438, 531, 1399. -Guarnició de,
293, 1366. -Hospitals: General de la Santa
Creu, 175, 739, 1401, 1509, 1576, 1631,
1650, 1660. -Llocs: El Clot, 1083; La Creu
Coberta, 159, 171, 192, 275, 331; Mont-
juïc, 248, 249, 1229; Sants, 159, 171, 275,
331, 678; Sarrià, 283, 303, 304, 305. -Llot-
ja de mar de, 3, 7, 9, 11, 12, 18, 23, 24, 28,
30, 32, 33, 34, 35, 46, 51, 52, 54, 56, 58,
59, 65, 67, 74, 78, 82, 83, 84, 97, 123,
124, 140, 142, 144, 145, 146, 154, 155,
156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 174, 182, 183, 184, 188, 189, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
207, 208, 210, 212, 229, 234, 235, 237,
240, 241, 242, 244, 248, 253, 257, 261,
262, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 294, 295, 296, 297, 300,
302, 303, 304, 307, 310, 311, 312, 314,
317, 320, 322, 338, 352, 354, 365, 370,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378,
380, 385, 386, 387, 388, 394, 398, 408,
409, 423, 464, 470, 484, 485, 519, 521,
527, 538, 542, 598, 644, 660, 668, 672,
677, 683, 689, 694, 696, 697, 698, 699,
702, 703, 706, 707, 708, 709, 710, 711,
712, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 720,
722, 723, 730, 732, 735, 736, 737, 910,
1254, 1514, 1518, 1533, 1563, 1682,
1683, 1687. -Moll de, 36, 94, 118, 120,
122, 123, 124, 178, 201, 293, 469, 471,
473, 476, 477, 494, 498, 505, 511, 883,
884, 953, 958, 1088, 1114, 1115, 1379,
1383, 1384, 1385, 1386, 1394, 1395,
1396, 1397, 1398, 1439, 1521, 1522,
1523, 1524, 1541. -Monestirs: de Car-
melites Descalços, 468; de Jerusalem, 378,
441, 468, 1150; de Jesús, 306, 310, 893; de
Jonqueres, 378, 527, 659, 739, 743, 1580,
1707; de la Mercè, 467, 501, 1485; dels Àn-
gels, 1150, 1432; de Montsió, 739, 1150;

de Nostra Senyora del Carme, 489, 739; de
Santa Anna, 378, 659, 1389, 1584, 1654;
de Santa Caterina, 18, 312, 378, 442, 659,
785; de Santa Clara, 377, 1149, 1150,
1151; de Sant Agustí, 79; de Santa Isabel,
1150; de Santa Magdalena, 357, 659, 1150;
de Santa Maria de Pedralbes, 467, 468, 668,
699, 707, 1671, 1672; de Sant Francesc,
18, 121, 153, 291, 356, 371, 739, 785; de
Sant Francesc de Paula, 53, 1366; de Sant
Jeroni de la Vall d’Hebron, 71, 72, 659,
739, 901, 1631; de Sant Pere de les Puelles,
467, 1149, 1150, 1151; de Valldonzella,
659, 739, 1149, 1150, 1151. -Palaus: de la
Comtessa, 177, 378, 683; de la Inquisició,
883; del Bisbe, 179, 294, 425; del duc de
San Germán, 678, 712; del duc de Sessa,
332, 359, 368, 375, 380, 463, 467, 482,
525, 527, 531, 581, 605, 622, 647, 651,
1308, 1472, 1558, 1598; del duc d’Osuna,
317, 323, 325, 326; del marquès de Castel-
Rodrigo, 159, 162, 167, 172, 1067, 1068;
del marquès d’Olías i Mortara, 3, 12, 14, 
19, 25, 34, 35, 40, 43, 56, 63, 67, 82; del
Rei, 10, 35, 43, 44, 53, 61, 100, 102, 126,
167, 184, 197, 243, 254, 315, 319, 333,
499, 527, 545, 551, 553, 555, 582, 646,
805, 1636; de Vicente Gonzaga, 181, 185,
201, 265; Nou, 301. -Pia Almoina de, 378,
659. -Places: de la Llotja, 261; de la Trini-
tat, 251, 333; del Born, 141, 680; de l’Oli,
443; del Rei, 441; de Quintana, 455; de
Santa Anna, 53, 61, 160, 464, 661, 1482,
1484, 1490; de Sant Jaume, 96, 138, 171,
180, 181, 251, 275, 360, 369, 371, 374,
503, 1068, 1254, 1377, 1380, 1384, 1539,
1543, 1546, 1547; Nova, 171, 192, 275,
323, 324. -Portals: de l’Àngel, 10, 12, 31,
53, 61, 118, 119, 130, 133, 769, 817, 954,
965, 1005, 1064, 1534, 1535; de Mar, 49,
118, 180, 208, 212, 213, 238, 241, 255,
301, 471, 478, 480, 482, 546, 547, 549,
550, 555, 562, 564, 566, 570, 577, 578,
598, 614, 709, 710, 729, 953, 1088, 1114,
1115, 1146, 1147, 1395, 1397, 1398,
1513, 1594; de Sant Antoni, 159, 171, 192,
230, 331, 488, 716, 1178, 1534; de Sant
Daniel, 519; Nou, 190, 217, 1352, 1353. 
-Seu de, 3, 53, 82, 93, 197, 314, 333, 339,
377, 378, 530, 655, 659, 678, 739, 817,
1043, 1459, 1577. -Síndic de, 18, 77, 414,
415, 417, 547, 553, 571, 573, 614, 615,
787, 789, 944, 955, 957, 961, 1066, 1067,
1084, 1450, 1523, 1595. -Taula de, 13,
27, 43, 529, 539, 694, 755, 756, 761, 773,
798, 799, 802, 812, 830, 848, 850, 915,
927, 960, 1005, 1011, 1057, 1392, 1622. 
-Tèrcio de, 690, 773. -Universitat literà-
ria de, 1041, 1042. -Usatges de, 1389,
1584. -Veguer de, 147, 442, 456, 492,
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827, 1085, 1090, 1481, 1484, 1520, 1682.
-Vegueria de, 412, 420, 421, 444, 446,
447, 502, 741, 742, 760, 761, 917, 1118,
1121, 1124, 1359, 1409, 1415, 1440,
1441, 1445, 1550, 1612, 1613, 1629.

BARDAXÍ, Guerau, prevere, vicari i notari
d’Escaló, 985.

BARDAXÍ, Llorenç de, visitador militar, 94,
95, 96, 911, 912, 949, 1154, 1335, 1348,
1349, 1359.

BARDAXÍ I D’ÀGER, Joan de, visitador mili-
tar, 803, 948, 949, 980, 981.

BARENYS, Bartomeu, veler de Barcelona, 257.
BARNES, Joan, bracer de Calonge, 1082.
BARÓ, Antoni, cònsol dels llocs de la vall de

Sant Joan, 1569.
BARRAL, Pau, prevere beneficiat a la Seu de

Barcelona, 386.
BARRAQUER, Jaume, corredor d’orella, 438,

460, 729.
BARRAQUER, Joan, pagès de Sant Feliu de

Guíxols, 903.
BARRAXART, Alfons, del braç reial, 1489.
BARRERA, Felip, militar, 1672.
BARRERA, Francesc, ajudant de pagador de la

capitania general, 508.
BARRERA, Jaume, tintorer de seda, 167.
BARRERA, Josep, de Barcelona, del braç reial,

980.
BARRERA, Miquel, de Perpinyà, del braç reial,

857.
BARTINA, Joan, de Tortosa, 1263, 1264.
BARTELÍ, Pere, de Calonge, 1081.
BARTOMEU, Andreu, doctor en medicina i

burgès de Vilafranca del Penedès, 1220.
BARTOMEU, Francesc, de Montblanc, capità

del tèrcio del General, 59, 60, 881.
BARTOMEU, Jacint, 478, 523, 1510, 1516,

1565, 1618, 1623.
BARTRÀ, Guerau, sastre, 157, 519.
BARUTELL, Ermengol, frare i paborde del

monestir de Sant Cugat del Vallès, del braç
eclesiàstic, 1408.

BARUTELL, Narcís, frare i paborde major del
monestir de Sant Cugat del Vallès, del braç
eclesiàstic, 906.

Bas (Garrotxa), 976. -Vescomtat de, 690, 974.
BAS, Antoni, prevere beneficiat a l’església de

Sant Jaume de Barcelona, 360, 361.
BAS, Francesc, del braç militar, 1441, 1446.
BAS, Jaume, notari de Barcelona, 762, 926,

1032.
BAS, Jaume, pagès del Prat de Llobregat, 914,

915.
BAS, Josep, doctor en medicina, 19, 153, 171,

227, 243, 282, 385, 412, 455, 463, 526,
531, 791, 1295, 1421, 1481, 1586.

BAS, Montserrat, corredor de coll i ciutadà de
Barcelona, 165.

Bàscara (Alt Empordà), taula de, 829, 837.
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BASSA, Baltassar, doctor en drets i ciutadà de
Barcelona, visitador reial, 94, 95, 96, 1154.

BASSA, Baltassar, mercader de Girona, del braç
reial, 1125, 1447.

BASSA, Josep, doctor en medicina, 101, 1070.
BASSA, Josep, pagès de Viladecans, 914, 915.
BASSA, Miquel, fuster i ciutadà de Barcelona,

bastaix de la bolla, 294, 1610.
BASSA, Nicolau, del braç reial, 1442.
BASSEDES, Pere Benet, frare benedictí, del

braç eclesiàstic, 1072, 1109.
BASSEDES, Pere Joan Benet, frare i dispeser

del monestir de Banyoles, del braç eclesiàs-
tic, 1109.

BASSOLS, Esteve, moliner de farina d’Olot,
1506, 1507, 1508.

BASSOLS, Joan Baptista, doctor en drets, del
braç reial, 906, 907, 1157.

BASTERÓ, Pere Antoni, negociant i ciutadà de
Barcelona, 745, 1563.

BASTÚS, vegeu BESTURS.
BATALLA, Pau, hortolà de Valls, 1050.
Batea (Terra Alta), 349, 350, 667, 810, 1401,

1625, 1627. -Jurats de, 809. -Presons de,
1625. -Taula de, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205, 1258.

BATLLE, Antoni, botiguer de Roses, 196.
BATLLE, Eulàlia, 468, 501.
BATLLE, Jacint, pagès de Sant Boi de Llobre-

gat, 914, 915.
BATLLE, Josep, ardiaca i canonge de la Seu

d’Urgell, del braç eclesiàstic, 979, 1409,
1415.

BATLLE, Rafael, ardiaca i canonge de la Seu de
Girona, del braç eclesiàstic, 979, 1127.

BATLLE DE FLAÇÀ, Joan, de la vegueria de
Girona, del braç militar, 911.

BATLLE DE FLAÇÀ, Miquel, de Girona, del
braç militar, 793, 906.

BATLLÓ I REGUER, vegeu REGUER I
BATLLÓ.

BAÜLS, Francesc, 235.
BAUS, Joan, sastre, 164.
BAXADELL, Francesc, passamaner i ciutadà de

Barcelona, 1003.
BAYER, Miquel, moliner de Riudarenes detingut

a les galeres de Sardenya, 296, 298, 299, 1310.
BAYONA, marquès de, 178, 246.
BAZÁN, Baltasar, secretari del duc d’Osuna,

507, 508, 509, 510.
BAZÁN, Martín, auditor general de l’exèrcit

reial, 106, 107, 262, 938.
BEGA I OLUJA, Josep de, del braç militar,

1441.
Begues (Baix Llobregat), jurats de, 806.
Begur (Baix Empordà), síndic de, 975. -Taula

de, 770, 829, 1206, 1207, 1208, 1209.
Bellaguarda (Vallespir), castell de, 735.
Bellera (Pallars Jussà), baronia de, 1431.
Bellestar (Noguera), castell de, 514.



BELLET, Ramon, adroguer de Lleida, 853.
BELL-LLOC, Francesc Rafael, de Girona, del

braç reial, 980.
BELL-LLOC, Jeroni, del braç militar, 419,

1116, 1117, 1451.
Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell), 808.
Bellpuig d’Urgell (Urgell), 274. -Carnisseria

de, 815. -Cases: de Francesc Ínyigo, 815. 
-Taula de, 169, 181, 201, 807, 836, 869,
1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206.

BELLVEÍ, Pau, prevere i diputat local de Vila-
franca del Penedès, 1220, 1486, 1487,
1499, 1500, 1501.

BELLVER, Gabriel, de Tarragona, 342.
BELLVER, Jaume, negociant i ciutadà de Bar-

celona, 1694.
BELLVER, Joan, receptor de les taules forànies

de la col·lecta de Tarragona, 169.
Bellver de Cerdanya (Baixa Cerdanya), 1474. 

-Cònsols de, 449, 1477. -Església parro-
quial de, 432, 433, 436, 440, 448. -Taula
de, 1206, 1207, 1208, 1209.

BELLVÍ I CABANILLES, Joan, castellà d’Am-
posta, 1625.

BENAVENT, Antoni, capità, 320, 1351,
1356, 1357, 1358.

Benavent de Segrià (Segrià), taula de, 1202,
1203, 1204, 1205, 1206, 1209.

BENAVENT I CAMPOLIER, Miquel, pagès
de Vilajuïga, 1371.

BENAVIDES, Maria Teresa de, vegeu CAR-
DONA, duquesa de.

BENESAC, Jaume, prevere, 140.
BENET, Pere, canonge de la Seu de Barcelona,

268.
BENET, Pere, pagès i cònsol de Peralada, 908.
Benifallet (Baix Ebre), taula de, 807, 835, 836,

1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205. 
-Tauler de, 1200.

Benissanet (Ribera d’Ebre), 807, 1401. -Jurats
de, 803, 809.

BENOSA, Jaume, estudiant de filosofia i ciu-
tadà de Barcelona, 550.

BERANUY, Gerónimo José de, aragonès, pro-
mogut a dos beneficis dins Catalunya, 56,
58, 60, 61, 874, 882, 888.

BERARDO, Agustí, cavaller de Santiago domi-
ciliat a Barcelona, agent del General a Ma-
drid, del braç militar, 25, 26, 311, 315, 765,
766, 775, 803, 807, 808, 810, 814, 1113,
1230, 1336.

BERARDO I SANTÀGATA, Joana, 311, 322,
335, 1333, 1336, 1337, 1339, 1340, 1344,
1362, 1401.

BERART, Francesc, notari de Figueres, del
braç reial, 856, 857, 1249, 1445, 1452.

BERART, Gabriel, doctor en drets, 396.
BERART, Josep, ardiaca major i canonge de la

Seu de Lleida, diputat local de la ciutat, 131,
851, 852, 990.

BERART, Josep, de la vegueria de Barcelona,
del braç militar, 856.

BERART, Ramon, de la vegueria de Barcelona,
1289, 1295, 1298.

BERBEGAL, Ramon, del braç militar, 206.
Berberia, la, 560, 1518, 1519.
BERENGUER, Antoni, del braç reial, 1676,

1695, 1710.
BERENGUER, Epifani, notari de Lleida, 160,

1032, 1043, 1074.
BERENGUER, Francesc, paraire d’Artés, 457.
BERENGUER, Joan, doctor, calculador de la

visita, 804.
BERENGUER, Josep de, veguer de Balaguer,

del braç militar, 426, 427, 434, 437, 440,
1215, 1441, 1559.

BERENGUER, Pere, mesurador de Barcelona,
1482, 1484, 1485, 1490, 1491.

Berga (Berguedà), bolla de, 194, 284, 1106,
1139. -Cambreria de, 236. -Taula de, 770,
790, 1206, 1207, 1208, 1209.

BERINGO, Francesc, canonge de la Seu d’El-
na, 920, 921.

BERLANGA, marquesos de, 1347.
BERNADA, Jacint, esparter del General, 7, 95,

209, 294, 426.
BERNARDO, ..., mercader genovès, 504.
BERNARDO, Francisco, cap d’esquadró de ca-

valleria, 1573.
BERNAT, Jeroni, ciutadà honrat de Barcelona,

portaler del Pont de Lleida, 172.
BERNÚS, Benet, botiguer de teles i ciutadà de

Barcelona, 1094.
BERTRAN, Antoni, jove, vidrier i ciutadà de

Barcelona, 580, 647.
BERTRAN, Antoni, negociant de Barcelona,

954.
BERTRAN, Joan Baptista, canonge de la Seu

de Tarragona, del braç eclesiàstic, 912,
1190.

BERTRAN, Josep, de Tortosa, 1019, 1225.
BERTRAN, Pau, mercader de Barcelona,

1191.
BERTROLÀ, Bernat, fill de Melcior Bertrolà,

1662.
BERTROLÀ, Melcior, 1662.
BES, Pere Joan, pagès i jurat de Batea, 1626.
Besalú (Garrotxa), 976, 1297. -Sots-vegueria

de, 412, 419, 917, 975, 1349, 1441, 1445,
1446, 1451, 1452, 1453. -Taula de, 770,
790, 829, 837, 836, 1206, 1207, 1208,
1209.

BESCANS, Esteve, paraire de Barcelona, 1178.
BESORA, Josep Jeroni, canonge de la Seu de

Lleida, diputat eclesiàstic, 1, 10, 16, 39, 41,
42, 47, 48, 53, 61, 117, 195, 763, 778,
780, 789, 791, 794, 795, 832, 833, 841,
844, 848, 849, 858, 859, 860, 861, 862,
863, 889, 906, 913, 916, 917, 959, 1109,
1111.
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BESTURS, Fèlix, frare, del braç eclesiàstic,
1440, 1446.

BESTURS, Francesc, mercader, del braç reial,
913.

BESTURS, Lluís, doctor en drets i de la Reial
Audiència, 842.

BINÓS, Bartomeu, 1566.
Bisbal d’Empordà, la (Baix Empordà), 769,

974, 1082, 1347, 1435. -Taula de, 64,
770, 790, 829, 836, 890, 1206, 1207,
1208, 1209.

BLAI, Francesc, esparter, escombrador del Ge-
neral, 1155.

BLANC, Antoni, notari de Sant Feliu de Guí-
xols, 79, 903.

BLANC, Francesc, canonge de la Seu de Solso-
na, 877.

BLANC, Francesc, notari, 1672.
BLANC, Jacint, doctor en medicina i ciutadà

de Barcelona, síndic del General, del braç
reial, 202, 250, 297, 587, 590, 608, 622,
1231, 1271, 1359.

BLANC, Joan, jove, apotecari de Barcelona,
196.

BLANC, Josep, canonge de la Seu de Tarrago-
na, del braç eclesiàstic, 906, 1399, 1614,
1627.

BLANC, Josep, prevere de la Seu de Tortosa,
1464.

BLANC, Josep, sastre i ciutadà de Barcelona,
verguer del General, 5, 16, 20, 22, 43, 49,
50, 70, 99, 108, 118, 119, 120, 127, 131,
136, 137, 142, 144, 146, 150, 160, 165,
179, 209, 239, 240, 247, 258, 259, 265,
268, 272, 276, 284, 304, 314, 315, 320,
321, 324, 333, 337, 341, 349, 361, 364,
371, 379, 398, 401, 405, 409, 426, 435,
436, 449, 463, 530, 539, 546, 590, 642,
652, 658, 660, 667, 673, 674, 675, 676,
679, 695, 699, 739, 821, 823, 859, 862,
975, 1044, 1254, 1481, 1482, 1483, 1535,
1614, 1648.

BLANC, Rafael, del braç reial, 1409, 1443.
Blancafort (Conca de Barberà), jurats de, 803.
BLANCAFORT, Ramon, adroguer de Barcelo-

na, 1194.
Blanes (La Selva), 122, 381, 959, 1107, 1522.

-Església de, 874. -Platja de, 1438, 1439. 
-Taula de, 770, 790, 829, 1206, 1207,
1208, 1209.

BLANXART, Joan Baptista, doctor en drets,
del braç reial, 1613, 1614, 1629, 1672.

BLASCO, Joan, de Castelló de la Plana, 1233,
1234, 1235.

BLASCO DE LANUZA, Francisco, abat del
monestir de Sant Juan de la Peña i diputat
d’Aragó, 1068, 1069.

BLASI, Jaume, estudiant, 1548.
BLASI, Joan, cònsol de Castellbò, 1568, 1572.
BLAY CÀRCER, Magdalena, 468.
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BOADELLA, Miquel, cotoner de Tortosa,
1265.

BOANTES, ..., capità, 1402.
BOCENILLES, Narcís, frare del monestir de

Sant Jeroni de la Murtra, 421, 541.
BOFARULL, Josep, mercader de Barcelona,

del braç reial, 794.
BOFARULL, Pau, notari i ciutadà de Barcelo-

na, 39, 840, 1032.
BOFILL, ..., 394.
BOFILL, Rafael, ciutadà de Barcelona, diputat

reial, 1, 10, 18, 19, 20, 21, 762, 763, 778,
780, 791, 794.

BOFILL, Segimon, doctor en drets, notari i
ciutadà honrat de Barcelona, ajudant tercer
de l’escrivania major del General, del braç
reial, 5, 7, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 34, 37,
38, 42, 44, 45, 46, 51, 62, 66, 68, 69, 75,
76, 81, 86, 90, 91, 99, 101, 106, 111, 113,
118, 122, 129, 133, 134, 154, 157, 162,
171, 172, 173, 175, 180, 183, 194, 199,
202, 203, 205, 213, 218, 233, 234, 237,
242, 245, 257, 272, 276, 294, 334, 360,
362, 374, 378, 379, 381, 382, 386, 425,
429, 449, 452, 480, 482, 543, 660, 661,
662, 671, 673, 904, 946, 952, 992, 1070,
1130, 1248, 1421, 1437, 1438, 1639,
1640.

BOFILL, Tomàs, de la confraria de mercers i
botiguers de teles de Barcelona, 1688.

BOIX, Miquel, blanquer i ciutadà de Barcelo-
na, arrendador de les bolles forànies de Cata-
lunya, 408, 411.

BOIX, Saldoni, frare benedictí, del braç ecle-
siàstic, 856, 1214.

BOIXADELL, Francesc, passamaner, arrenda-
dor del dret de les sedes de la bolla de Barce-
lona, 137, 284, 285.

BOIXADERA, Ramon, sastre, 103, 140.
BOIXADORS, Alexandre de, del braç militar,

1288, 1295, 1298, 1440, 1441, 1446,
1447, 1449, 1627.

BOIXADORS, Dídac de, donzell, 74.
BOIXADORS, Dídac de, frare i comanador

santjoanista, del braç eclesiàstic, 37, 94, 99,
101, 791, 1437.

BOIXADORS, Francesc de, assessor, 1259,
1261.

BOIXADORS, Isidre, de Sant Miquel Jussà,
298.

BOIXADORS, Joan de, del braç militar, 1612,
1613, 1628, 1710.

BOIXADORS, Josep de, sagristà i canonge de
la Seu de Vic, 108, 1437.

BOIXADORS, Lluís de, del braç militar, 289,
1130, 1214, 1223, 1225, 1408, 1409,
1415.

BOIXADORS, Lluís Onofre de, 1637.
BOIXADORS I LLULL, Josep de, regent la

Reial Cancelleria, 64, 100, 101, 128, 130,



131, 135, 136, 138, 151, 152, 156, 158,
170, 177, 320, 329, 367, 376, 401, 434,
530, 543, 544, 678, 697, 722, 791, 829,
855, 865, 886, 887, 873, 889, 897, 954,
978, 990, 994, 1013, 1014, 1025, 1028,
1031, 1034, 1035, 1036, 1041, 1051,
1060, 1061, 1065, 1067, 1069, 1070,
1076, 1078, 1083, 1098, 1107, 1132,
1133, 1149, 1171, 1259, 1363, 1416,
1417, 1430, 1448, 1449, 1471, 1553,
1628, 1694, 1695, 1696, 1699.

BOIXADORS I LLULL, Miquel de, canonge
de la Seu de Vic, del braç eclesiàstic, 793,
1072, 1215, 1259.

BOIXADORS I LLULL, Ramon de, canonge,
del braç eclesiàstic, 907.

BOIXEDA, Joan, abat del monestir de Sant
Pere de Galligants, 1214, 1223, 1225.

BOLDÓ, Rafael, de Perpinyà, del braç reial,
857.

BOLDÚ, Pere, notari, 1074, 1111.
BOLEDA, Josep, notari de Barcelona, 126,

762, 969, 1194.
BOLEGA, Joan, procurador fiscal de la cúria

del castell de Calonge, 1082.
BOLET, Jeroni, 1642.
BOLET, Josep, doctor en drets, 537.
BOLET, Pere Pau, mercader, 1641, 1642.
BONAMIC, Joan, canonge de la Seu de Torto-

sa, del braç eclesiàstic, 857, 858.
BONANAT, Antoni, mercader i ciutadà de

Barcelona, 219, 539.
BONANAT, Pere Joan, escrivà de Tarragona,

1708.
BONASTRE, Rafael, prevere i comensal de

Santa Anna de Barcelona, notari i ajudant
primer de l’escrivania major del General,
107, 127, 172, 154, 183, 319, 325, 973,
1068, 1138, 1139, 1350.

BONAVENTURA, ..., 1413.
BONAVENTURA, ..., adroguer, 140.
BONDIA, Jaume, ciutadà honrat de Barcelona,

930.
BONDIA, Jaume, de Tortosa, del braç reial,

949.
BONELLS, Francesc, estudiant, 172.
BONET, ..., antic advocat fiscal, 535, 536.
BONET, Andreu, mercader de Perpinyà, del

braç reial, 913, 1125, 1459, 1703.
BONET, Francesc, mercader de Perpinyà, del

braç reial reial, 913.
BONET, Joan Saldoni, del braç reial, 1125,

1459, 1703.
BONET, Josep, frare del monestir del Carme

de Barcelona, 1228, 1240.
BONET, Maria Francesca, monja del monestir

de Jerusalem de Barcelona, 738.
BONET, Pere, tauler d’Igualada, 824.
BONEU, Fèlix, doctor, 1244.
BONEU, Francesc, ciutadà de Barcelona, oïdor

reial, 205, 290, 292, 333, 356, 358, 366,
1144, 1289, 1295, 1409, 1410, 1416,
1417, 1443, 1448, 1644, 1649.

BONEU, Jaume, doctor en drets, del braç reial,
207, 1288.

BONEU, Jaume, doctor en medicina, del braç
reial, 228, 294, 296, 318, 319, 420, 740,
857, 1073, 1335, 1359, 1410, 1443, 1448.

BONEU, Miquel, doctor en medicina, diputat
reial, 162, 203, 205, 221, 230, 242, 246,
250, 251, 260, 659, 671, 738, 1048, 1073,
1181, 1213, 1214, 1215, 1225, 1229,
1231, 1288, 1354, 1579, 1649, 1694.

BONEU, Miquel, del braç eclesiàstic, 1296.
BONIFACI VIII, Papa, 875.
BONSITA, Josep, notari, 1410.
BONU, Joan, vegeu BOSC, Joan.
BONVEÍ, Lluís, doctor en drets i ciutadà de

Barcelona, guarda de la casa de la Bolla de la
ciutat, 698, 1667.

BONVEÍ, Miquel, negociant de Castelló
d’Empúries, receptor de la taula de Roses,
328, 1370, 1371.

BOQUET, Pere, de Sanaüja, 515.
BORAU, Bernardí, corder resident a Barcelo-

na, 10.
BORBÓ, Jacint, apotecari de Barcelona, 323,

324.
BORD, Antoni, de Fraga, 1404, 1405.
BORDÀS, Pere, menor, de Peralada, 908.
BORDÀS, Salvador, notari i ciutadà de Torto-

sa, diputat local de la ciutat, 218, 1127,
1169, 1234, 1297, 1298, 1354, 1358,
1462.

BORDATGE, Jeroni, vidrier del General, 7.
Borges Blanques, les (Garrigues), església de,

851, 853, 854. -Taula de, 807, 835, 836,
1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206, 1209.

Borges del Camp, les (Baix Camp), síndic de,
992.

BORGONYÓ, Josep, estudiant de filosofia,
1386.

BORI, Maurici, guarda del General, 1218,
1219.

BÒRIA, Bernat, doctor en medicina, 61, 148,
153, 159, 351, 373, 386, 673, 699, 883,
1024, 1031, 1033, 1042, 1288, 1289,
1295.

BÒRIA I GUALBA, Gabriel, del braç reial,
1442, 1447.

BORÍS, Jaume, jove, teixidor i ciutadà de Bar-
celona, 595.

BORJA, ... de, 1352.
BORJA, Pedro Luís Galceran de, vegeu NA-

VARRÈS, marquès de.
BORNAU, Joan, 1166.
BORRÀS, Jacint, notari de Barcelona, 207,

411, 422, 466, 850, 1032, 1132, 1443,
1445, 1488, 1544.
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BORRÀS, Jaume, 1130.
BORRÀS, Magí, tauler de Tàrrega, 815.
BORRELL, Jaume, notari, 1410.
BORRELL, Joan, 1711.
BORRELL, Martí de, del braç militar, 1335,

1348, 1349.
BORRELL, Miquel, frare santjoanista, 1263.
BORRO, Alejandro del, 1476.
BOSC, Caterina, 423.
BOSC, Dídac, canonge de la Seu de Vic, del

braç eclesiàstic, 1072.
BOSC, Francesc, notari, 1195.
BOSC, Frederic, vegeu DESBOSC, Frederic.
BOSC, Gaspar Arnau, de Perpinyà, del braç

reial, 1302, 1459.
BOSC, Jeroni, del Consell de Cent de Barcelo-

na, 750.
BOSC, Jeroni, notari, 574.
BOSC, Jeroni, oïdor reial, 646, 1580, 1588,

1589, 1592, 1637, 1659.
BOSC, Joan, sabater, bastaix del General, 294,

426.
BOSC, Josep, notari, 277, 369, 1336, 1337.
BOSC, Llàtzer, 1496.
BOSC DE PLATRAVER, Joan Pau, doctor en

drets d’Olot, 1506.
BOSC DE PLATRAVER, Joan Pau, fill de Joan

Pau Bosc de Platraver, doctor en drets d’O-
lot, 1506.

BOSQUERONS, Pere, negociant i batlle de
Sant Feliu de Guíxols, 530, 674.

BOSSAN, Cosme, calceter, escombrador del
General, 1194.

BOSSER, ..., 901.
BOSSER, Àlvar Antoni, donzell, 520, 688, 1662.
BOSSER, Antoni, del braç militar, 912.
BOSSER, Francesc, 1624.
BOSSER, Gabriel Antoni, cavaller, 1659, 1661,

1662.
BOSSER I SAFONT, Francesca, muller de

Francesc Bosser, 378, 442, 468, 520, 688,
1624, 1659.

BOSSIM, Rafael, 1464.
Bot (Terra Alta), 1401. -Jurats de, 810. -Tau-

la de, 1200, 1201, 1202, 1204, 1205. 
-Tauler de, 1200.

Botarell (Baix Camp), síndic de, 992.
BOTARELL, Jaume, sots-veguer de Tortosa,

1233, 1234, 1235.
BOTER, Magí, escrivà, 297.
BOTINES, Pedro, serraller de Puigcerdà,

1499.
BOU, Pere, pagès de Calonge, 1081.
BOVER, Àlvar Antoni, donzell domiciliat a

Barcelona, 1562.
BOVER, Bartomeu, doctor en drets de Barce-

lona, 1548.
BOVER, Climent, doctor, 29.
BOVER, Josep, abat del monestir de Serrateix,

del braç eclesiàstic, 237, 293, 1111.
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BOVER, Pau, del braç militar, 2, 857, 1072.
BOVER D’AGUILÓ, Josep, del braç militar,

1289, 1295.
BOVER I SAFONT, Francesca, muller d’Àlvar

Antoni Bover, 1562.
Brabant (Països Baixos), ducat de, 269, 270,

273.
BRACIÓ, Jaume, vegeu BRASSÓ, Jaume.
BRACIÓ, Susanna, muller de Jaume Bració,

1246.
BRANDIA, Bernat, professor de lleis de Cam-

prodon, 1391.
BRAS, Josep, doctor en medicina, 207, 1136.
BRASCA, Rafael, velluter, portaler de Barcelo-

na, 1192.
BRASSÓ, Bonaventura, doctor en drets, aju-

dant de l’advocat fiscal del General, del braç
reial, 94, 207, 209, 236, 277, 429, 431,
1130, 1137, 1186, 1256, 1315.

BRASSÓ, Jaume, tapiner i ciutadà de Barcelo-
na, 260, 1246.

BRASSOL, Pere, nunci de Piera, 1061.
BRAVO, Jaume, correu del General, 659.
BRAVO, Jaume, tapiner i ciutadà de Barcelona,

340, 1410.
Breda (Selva), abat de, 58, 753, 754, 1437. 

-Monestir de, 58, 874.
BREGAL, Pere, botiguer de teles, 986.
BRENDIA, Ponç, 282.
BRESSA, Manuel, 1221.
BRET, Nicolau, 1660.
BRIANÇÓ, Francesc, pintor, portaler de Bar-

celona, 1192.
BRIANÇÓ, Francesc, sots-batlle de Barcelona,

796.
BRILLANT, Joan, patró de barca francès, 1533.
BROQUETES, Pau, sastre, 307.
BROQUETES, Sebastià, mestre escudeller i

ciutadà de Barcelona, 1091.
BROSSA I DE BOIXADORS, Francesc, del

braç militar, 949.
BROTONS, Jeroni, estudiant de lleis i cànons

resident a Barcelona, 517, 692.
BRU, Antoni, ciutadà honrat de Barcelona, vi-

sitador reial, 1193.
BRU, Francesc, 1144, 1146, 1580.
BRU, Josep, del braç militar, 480, 481, 795,

1489, 1614.
BRU, Lluís, del braç militar, 1489.
BRU I ALZINA, Francesc, doctor en drets i

ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial,
14, 19, 83, 480, 481, 542, 800, 896, 897,
901, 906, 971, 997, 1031, 1146, 1152,
1165, 1315, 1575.

BRU I ALZINA, Josep, doctor en drets i ciu-
tadà honrat de Barcelona, assessor del Gene-
ral, del braç reial, 231, 232, 402, 543, 1016,
1156, 1391, 1402, 1403, 1414, 1441.

BRU I CANTA, Ignasi, del braç militar, 1612,
1701.



BRU I CANTA, Joan de, frare i sagristà major
del monestir de Santa Maria de Ripoll, del
braç eclesiàstic, 1488, 1550.

BRU I CANTA, Josep, frare i dispeser major
del monestir de Sant Cugat del Vallès, del
braç eclesiàstic, 740, 1488, 1613, 1629.

BRU I CANTA, Lluís, del braç militar, 502,
668, 740, 743, 1488, 1551, 1554, 1612,
1614, 1629, 1630.

BRUC, Francesc, argenter del General, 7.
BRUC, Joan, pagès de Sant Quirze de Besora, 10.
BRUGADA, ..., sastre, 174.
BRUFAU, Marc, estudiant de filosofia, 439.
BRUGUEROL, Andreu, 333.
BRUNES, Gabriel, paraire de llana i tauler de

Caldes de Montbui, 108, 410, 941, 1444.
BRUNET, Isidre, veler de Barcelona, 276.
BRUNET, Josep, estudiant de Vilafranca del

Penedès, 1217.
BRUNIQUER, Esteve Gilabert, notari de Bar-

celona, 1672.
BRUNIQUER, Joan Pau, notari de Barcelona,

77, 111, 140, 207, 213, 214, 430, 762,
945, 1009, 1094, 1130, 1136, 1147, 1148,
1150, 1164, 1165, 1166, 1307, 1682,
1683.

BRUNO, Rafael, genovès, 321, 1353, 1352.
BRUNYOL, Joan, ciutadà honrat de Barcelona

i tauler de Balaguer, 89, 90, 826, 918.
BRUNYOLO, Francesc, capità de galera ge-

novès, 265.
Brusel·les (Països Baixos), 22, 799, 1292.
BUAN, Joan, sastre de Lleida, 1042.
BUENO, Rafael, notari de Tortosa, del braç

reial, 411, 1073.
Bugia (Algèria), 1519.
BULFERINES, Josep, doctor en drets de Llei-

da, del braç reial, 980, 1032, 1710.
Burg (Pallars Sobirà), 1570, 1571.
BURGAROLA, Andreu, cirurgià, 278.
BURGAT, Claudi, impressor de Lyon, 561.
BURGÈS, Andreu, procurador fiscal de la di-

putació local de Girona, 528.
BURGÈS, Francesc, ciutadà honrat de Girona,

del braç reial, 911, 913, 921, 959.
BURGÈS, Jaume, cabiscol i canonge de la Seu

de Girona, del braç eclesiàstic, 1304.
BURGÈS, Narcís, canonge de la Seu de Girona,

del braç eclesiàstic, 303, 858, 906, 1304.
BUSQUETS, Jaume, del braç reial, 856.
BUTIER, baró de, militar francès, 78, 908.

C

CABAGES, Jaume, sabater, bastaix de la bolla,
426.

CABALLERO, ..., dama, 44.
CABALLERO, Diego, general de cavalleria,

91, 92.

CABALLERO, Juan, escrivà del rei i notari de
Madrid, 765, 766.

CABANA I FALCÓ, Rafael, del braç reial,
1110.

CABANYES, Joan, notari de Girona, 363,
1423, 1428, 1429.

CABANYES, Lleonart, mestre de cases d’Esta-
mariu, 1562.

CABANYES, Paula, 468, 651, 1620, 1636,
1651.

Cabassers (Priorat), baronia de, 1393.
CABASSERS, Joan Baptista, mercader i tauler

de Lleida, 159, 160, 1043, 1224.
CABASSES, Jeroni, sastre, 307.
Cabestany (Segarra), jurats de, 810.
CABEZA, Josep, diputat local de Montblanc,

1511, 1516, 1566, 1619.
CABIROL, Antoni, mercader i ciutadà de Bar-

celona, 832.
CABIROL, Francesc Xavier, sacerdot de la

Companyia de Jesús, 1664.
CABIROL, Josep, mercader i ciutadà de Barce-

lona, 663, 672, 832, 1623, 1641.
Cabó (Alt Urgell), vall de, 559, 567, 584, 612,

648, 653.
Cabrera (Osona), vescomtat de, 690, 974,

1310.
CABRERA, Josep, mercader i ciutadà de Barce-

lona, bastaix de la bolla, 435.
CABRERA, Onofre, ciutadà honrat de Barcelo-

na, notari i escrivà major de la diputació lo-
cal de Tortosa, 833, 834, 888, 889, 1006,
1237.

Cabrera d’Anoia (Anoia), jurats de, 806.
CABRERA I PONTS, Isabel, 467.
CABUENYAS, Josep de, 1222.
CAÇADOR, Joan de, del braç militar, 1613.
CAÇADOR, Antoni, corder de Vilafranca del

Penedès, 1219.
CAÇADOR, Pere de, 1538, 1545.
CAÇADOR, Pere Pau, diputat eclesiàstic,

1660.
Cadaqués (Alt Empordà) , 236, 1525. -Taula

de, 770, 790, 829, 836, 1206, 1207, 1208,
1209.

CADENA, ..., doctor, 537.
Cadis (Castella), 1531.
Calaf (Anoia), taula de, 81, 82, 807, 835, 869,

904, 1200, 1201, 1202, 1205.
CALAF, Pere, porter de la visita, 804.
CALAF, Rafael, sastre i ciutadà de Barcelona,

1420, 1485, 1491.
CALAFELL, Antoni, mallorquí, patró de ber-

gantí, 1533.
CALAFÍ, Vicenç, taverner, 443.
CALDERÓ, Miquel, cavaller, doctor en drets i

ciutadà de Barcelona, doctor de la Reial Au-
diència, advocat fiscal de la capitania general,
del braç reial, 329, 330, 358, 439, 474, 475,
476, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489,
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490, 494, 495, 496, 498, 499, 501, 503,
509, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 520,
521, 541, 658, 683, 997, 1009, 1016,
1031, 1073, 1111, 1154, 1180, 1341,
1368, 1376, 1377, 1380, 1381, 1384,
1400, 1469, 1509, 1536, 1539, 1543,
1546, 1547, 1549, 1555, 1564.

CALDERÓ I DESBOSC, Teresa, 739.
CALDERÓ I RESPLANS, Magdalena, muller

de Miquel Calderó, 1380, 1381, 1384.
CALDERS, Antoni, donzell, arrendador de la

bolla de Perpinyà, 1496, 1637, 1661, 1662.
CALDERS, Joan Francesc de, senyor de Segur,

1663.
CALDERS, Miquel, 83.
CALDERS, Miquel de, abat del monestir de

Sant Pau del Camp, del braç eclesiàstic, 20,
865, 981, 1215, 1288, 1295, 1296.

CALDERS, Ramon de, del braç militar, 322,
1335, 1359, 1361, 1362, 1675, 1695.

CALDERS, Ramon de, senyor de Pierola,
1515.

CALDERS, Ramon de, senyor de Santafè,
1515.

CALDERS, Ramon Felip de, del braç militar,
1629.

CALDERS I DE COLLFERRER, Joan, doctor
en drets i de la Reial Audiència, 1529.

CALDERS I ESPUNY, Miquel de, frare santjo-
anista i comanador de Susterris i Siscar, del
braç eclesiàstic, 20, 133, 134, 350, 910,
1108.

CALDERS I ESPUNY, Onofre, del braç mili-
tar, 1190.

CALDERS I FERRAN, Ramon de, regent la
Reial Tresoreria, 1527.

CALDERS I VILAFRANCA, Carles de, síndic
del braç militar, 14, 127, 133, 134, 142,
202, 203, 208, 233, 234, 249, 265, 272,
974, 1437.

Caldes de Montbui (Vallès Occidental), 378,
379, 401, 541, 561, 1444. -Taula de, 770,
790, 829, 836, 941, 1206, 1207, 1208,
1209, 1211.

Calella (Maresme), síndic de, 127, 974, 975. 
-Taula de, 770, 790, 829, 836, 1206,
1207, 1208, 1209.

Calella de Palafrugell (Baix Empordà), taula
de, 829.

CALLIS, Joan, cònsol de Llessui, 1568.
CALMELLA, Josep, notari de Vilafranca del

Penedès, 920, 922.
Calonge de Mar (Baix Empordà), 1342. -Baro-

nia de, 1081. Batlle de, 1081, 1082, 1342.
-Castell de, 1081, 1082. -Taula de, 829,
836.

CALOPA, Rafael, oller i ciutadà de Barcelona,
164, 336, 1053.

CALTRES, Isidre, teixidor de Castellbò, 1572,
1573.
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CALVERIA, Francesc, mercader de Barcelona,
1247, 1248, 1688.

CALVERRÓ, Andreu, teixidor de lli i veler del
General, 426.

CALVET, Jaume, notari i ciutadà de Tortosa,
diputat local de la ciutat, 302, 888, 1317,
1318, 1358, 1410, 1443, 1614.

CALVET, Jeroni, estudiant resident a Barcelo-
na, de la casa de Dídac Morer, 319, 333.

CALVET, Josep, notari, 1074.
CALVET, Josep, notari i tauler de Castelló de

Farfanya, 1645.
Camarasa (Noguera), 1236, 1238. -Batlle de,

1236, 1239, 1242. -Marquesat de, 537,
1237, 1239, 1242. -Síndic de, 257, 1236,
1237, 1238, 1239, 1242. -Taula de, 807,
1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205.

CAMARASA, marquès de, 258, 393, 525, 526,
1254.

CAMARASA, marquesa de, 469.
CAMARASA, Miquel, del Consell de Cent de

Barcelona, 750.
CAMARASA, Sebastià, 1152.
CAMATS, Jaume, de la vegueria de Cervera,

del braç militar, 793, 1335.
CAMBRAS, Miquel, prevere beneficiat a la Seu

de Barcelona, drassaner del General, 213,
278, 1165, 1285.

Cambrils (Baix Camp), 1351, 1356. -Jurats
de, 802. -Síndics de, 133, 992. -Taula de,
1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205.

CAMINET, Jaume, taverner, 139.
CAMPA, Benet, prevere i diputat local de Cam-

prodon, 1505, 1506, 1507, 1508.
CAMPA, Joan de la, asentista de galeres del rei,

78.
CAMPANY, Gaspar, doctor en medicina,

1159.
CAMPANYÀ, Francesc, degà i canonge de la

Seu d’Urgell, visitador eclesiàstic, 94, 95,
96, 793, 794, 907, 1154.

CAMPDERRÓS, Francesc, doctor en drets i
advocat fiscal del General, del braç reial,
327, 379, 398, 399, 400, 402, 406, 407,
409, 419, 427, 432, 453, 462, 466, 467,
486, 487, 501, 537, 548, 561, 600, 655,
683, 696, 721, 722, 1073, 1315, 1457,
1493, 1534, 1536, 1545, 1564, 1577,
1575, 1583, 1584, 1585, 1589, 1624,
1648, 1653, 1654, 1655, 1651, 1676,
1681, 1693.

CAMPDERRÓS, Jaume, fuster i verguer del
General, 38, 66, 68, 75, 76, 90, 101.

CAMPDERRÓS, Joan, fuster del General, 95.
CAMPESTRÓ, Jaume, jove, teixidor de Barce-

lona, 1539, 1544.
CAMPÍ, Jaume Joan, del braç reial, 1288,

1295.



CAMPÍ I PAUS, Joan, doctor en drets i advo-
cat de pobres, 1125, 1329.

CAMPILLO, Josep, fuster i ciutadà de Barcelo-
na, 1018.

CAMPINYÀ, Joan, forner i ciutadà de Barcelo-
na, 1549.

CAMPLLONG, Josep, boter i guarda ordinària
del portal de Mar de Barcelona, 49, 697,
786, 864.

CAMPORRELLS, Anton, cavaller de Santiago
domiciliat a Barcelona, del braç militar, 458,
466, 678, 793, 979, 980, 981, 1488, 1614.

CAMPORRELLS, Josep de, ardiaca d’Andorra
i canonge de la Seu d’Urgell, diputat ecle-
siàstic, 20, 21, 148, 149, 233, 244, 293,
296, 306, 315, 318, 319, 335, 350, 420,
421, 424, 425, 427, 452, 488, 453, 494,
641, 692, 736, 793, 794, 907, 1046, 1074,
1151, 1489, 1552, 1577, 1582, 1586,
1589, 1614, 1624, 1627, 1702.

CAMPORRELLS, Lluís de, cavaller de Santia-
go, del braç militar, 350, 421, 428, 676,
740, 741, 743, 981, 1335, 1348, 1349,
1359, 1361, 1362, 1614, 1627.

CAMPRENA, Simó, doctor en drets i ciutadà
de Barcelona, 969.

Camprodon (Ripollès), 59, 62, 63, 880, 888,
976, 1294. -Bolla de, 193, 1035, 1106,
1139. -Diputació local de, 1199. -Taula
de, 770, 791, 829, 1206, 1207, 1208, 
1209.

CAMPRODON, Gaspar, negociant de Sant
Feliu de Torelló, 1483, 1486, 1492.

CAMPRUBÍ, Josep, 519.
Camps (Bages), 1436.
CAMPS, Albínia, 468, 672, 707, 708, 1641.
CAMPS, Baltassar, de la casa de Jeroni Codina,

705.
CAMPS, Bernat, pagès de Canovelles, 914,

915.
CAMPS, Esteve, mestre de dances del General,

211, 294.
CAMPS, Esteve, oripeller i ciutadà de Barcelo-

na, 348.
CAMPS, Francesc, del braç militar, 318, 502,

1488, 1551, 1554.
CAMPS, Ignasi, del braç reial, 1697.
CAMPS, Jaume, ardiaca i canonge de la Seu de

Barcelona, del braç eclesiàstic, 209.
CAMPS, Jaume, d’Estagell, 1527.
CAMPS, Jaume, mercader de Girona, del braç

reial, 980, 1012.
CAMPS, Jaume Narcís, mercader de Girona,

del braç reial, 968, 969, 1018.
CAMPS, Josep, de Lleida, del braç reial, 794.
CAMPS, Josep, doctor en drets i ciutadà de

Barcelona, 624, 627, 636.
CAMPS, Narcís, de Girona, oïdor reial, 743,

980, 1125, 1442, 1447, 1459, 1675, 1694,
1697, 1698.

CAMPS, Rafael Francesc, mercader de Girona,
del braç reial, 794, 1697.

CAMPS, Salvador, del braç reial, 1443, 1675.
CANA, Joan Baptista de, ciutadà honrat de

Barcelona, 1542.
CANALS, Bonaventura, de Tremp, 1433.
CANALS, Francesc, de Perpinyà, del braç reial,

1304.
CANALS, Isidre, sabater, guarda del portal de

la Font de Vilafranca del Penedès, 1221.
CANALS, Jaume, velluter i ciutadà de Barcelo-

na, 10, 767.
CÀNCER, Jaume, doctor en drets, 534, 782,

702, 1033, 1173, 1480.
CANDIOTO, Vincencio, col·lector de la Cam-

bra Apostòlica, 43, 50, 848, 865.
CANET, Jaume, velluter, 828.
CANET, Ramon, jurat de Ciutadella de Me-

norca, 1533.
Canet de Mar (Maresme), taula de, 770, 790,

829, 1206, 1207, 1208.
CANO, Ramon, de Tortosa, 1236.
Canovelles (Vallès Oriental), 807.
CÀNOVES, Joan Baptista, germà de Tomàs

Cànoves, 1019.
CÀNOVES, Joan Pau, 477, 479, 1512, 1590.
CÀNOVES, Tomàs, àlias Casanoves, de Ma-

llorca, presòner dels càrcers reials de Barce-
lona, 1019.

CANTÀ, vegeu CANTER.
CANTALLOBA, Josep, estudiant de Barcelo-

na, portaler del General, 1194.
CANTALLOPS, Anna, 660.
CANTALLOPS, Francesc, fuster, 102, 103,

828.
CANTALLOPS, Francesc, paraire, 275, 307.
CANTALLOPS, Mariana, muller de Francesc

Cantallops, paraire, 275, 307.
CANTALLOSELLES, Vicenç, estudiant de fi-

losofia, 872.
CANTAYDEONÍS, Lluís, vegeu CANTER I

D’OMS, Lluís.
CANTER I D’OMS, Hug, 538.
CANTER I D’OMS, Lluís, donzell, oïdor mili-

tar, 294, 295, 421, 424, 488, 521, 651,
1458, 1462, 1614, 1624, 1627, 1671,
1672, 1691, 1701, 1702, 1703.

CANTER I D’ORÍS, Lluís, diputat militar,
1489.

CANTER I PONTS, Lluís de, del braç militar,
1125.

CANTÓ, Gaspar, de Tarragona, condemnat a
galeres, 122, 961.

CANYADELL, Pere Pau, de Barcelona, del
braç reial, 1073, 1442, 1443.

CANYES, Jeroni, tintorer i ciutadà de Barcelo-
na, 1112.

CANYON, Giacomo, genovès pres a les galeres
del duc de Tursi, 79, 80, 81, 904.

Capafonts (Baix Camp), 1367. -Jurats de, 803.
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Capçanes (Priorat), 1433.
Capcir, el, bolla de, 1138, 1140.
CAPCIR, Francesc, de la vegueria de Lleida,

del braç militar, 856.
CAPCIR, Josep, visitador, 1046.
CAPCIR, Simeó, ciutadà de Tortosa, del braç

reial, 1019, 1335, 1359.
CAPCIR I SANS, Francesc, del braç militar,

1335, 1348, 1359, 1408, 1415.
CAPCIR I SANS, Rafael, donzell domiciliat a

Tortosa, visitador militar, 14, 148, 149,
425, 428, 1441, 1446, 1447, 1452, 1456.

CAPDEVILA, ..., assessor del General, 1186,
1258.

CAPDEVILA, Antic, negociant de la Cerda-
nya, 957.

CAPDEVILA, Bernat, velluter, 307, 455.
CAPDEVILA, Bonaventura, negociant de Bar-

celona, arrendador de la bolla de Tremp i
Pallars, 285, 328, 1638.

CAPDEVILA, Segimon, notari, 1471.
CAPDEVILA, Pere Màrtir, doctor en drets, as-

sessor de la diputació local de Puigcerdà,
469, 1502, 1503, 1504, 1505, 1645.

CAPDEVILA, Tomàs, ciutadà honrat de Bar-
celona i notari de Lleida, diputat reial, 146,
147, 163, 167, 169, 175, 176, 178, 182,
183, 184, 197, 199, 204, 233, 436, 854,
855, 858, 1026, 1032, 1047, 1048, 1050,
1051, 1052, 1061, 1074, 1087, 1111,
1113, 1127, 1199, 1302, 1471.

CAPDEVILA I ARO, Joan Baptista, doctor en
drets i advocat fiscal de la visita, 425.

CAPELL, Francesc, tauler d’Aitona, 826.
CAPELLA, Joan, sombrerer i ciutadà de Barce-

lona, arrendador dels  drets dels barrets de
Barcelona, 137, 1002.

Capellades (Anoia), 1258.
CAPELLADES, Pau, 1651.
CAPMANY, Miquel, ciutadà de Barcelona, 300.
CAPNEGRE, Josep, adroguer de Figueres,

1347.
CARAMANY I ALMAR, Ponç de, del braç mi-

litar, 911, 948.
CARAVALL, Melcior, 1667.
CARBONELL, ..., 1105.
CARBONELL, Jaume, de Tremp, 1433.
CARBONELL, Joan, de Tremp, 1431, 1432.
CARBONELL, Joan, doctor en drets i ciutadà

de Barcelona, doctor de la Reial Audiència,
94, 148, 189, 364, 393, 431, 434, 537,
827, 1024, 1032, 1053, 1100, 1108, 1130,
1164, 1214, 1430, 1469, 1470, 1489,
1552.

CÀRCER, ..., pubills, 378.
CÀRCER, Carles, ciutadà honrat de Barcelona,

554.
CÀRCER, Rafael, batlle de Barcelona, 796.
CÀRCER I BALS, Rafael, ciutadà honrat i ve-

guer de Barcelona, del braç reial, 14, 67, 108,
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110, 111, 147, 149, 151, 454, 481, 673,
675, 676, 946, 1409, 1410, 1415, 1416,
1437, 1511, 1515, 1566, 1619, 1648.

CÀRCER I MASSÓ, Jerònia, muller de Rafael
Càrcer i Bals, 453, 454, 674, 675.

CÀRCER I MASSÓ, Rafael Joan, fill de Rafael
Càrcer i Bals, 453, 454, 674, 675, 676.

Cardedeu (Vallès Oriental), 808. -Taula de,
1211.

CARDERINO, Tomàs Joan, escrivà de la gale-
ra Patrona de Gènova, 503, 504.

Cardona (Bages), abadiat de, 11, 14, 16, 27,
37, 44, 45, 57, 60, 61, 70, 149, 766, 769,
770, 775, 776, 828, 870, 871, 874, 876,
878, 879, 882, 884, 895. -Bolla de, 666,
914, 1633, 1671. -Taula de, 807, 836,
869, 1200, 1201, 1203, 1205, 1209.

CARDONA, ..., 1536, 1556, 1558.
CARDONA, ..., regent del Consell Suprem

d’Aragó, 273, 279, 1259, 1261, 1268,
1274, 1296, 1297, 1306.

CARDONA, Antic, 293.
CARDONA, Bernat de, bisbe de Girona, 57,

793.
CARDONA, Bernat de, diputat eclesiàstic, 1588,

1589, 1592, 1616, 1617, 1620, 1635, 1636,
1637, 1638, 1650, 1651.

CARDONA, Climent de, 1650.
CARDONA, duc de, 14, 61, 70, 99, 146, 149,

165, 166, 235, 336, 338, 343, 419, 493,
494, 500, 752, 775, 776, 828, 875, 876,
879, 884, 895, 1025, 1054, 1060, 1087,
1401, 1407, 1441, 1446, 1451, 1453,
1454, 1456, 1520, 1526.

CARDONA, duquesa de, 336, 1401.
CARDONA, Enric de, fill de Pere de Cardona,

antic governador, 535.
CARDONA, Galceran de, 1620.
CARDONA, Jaume de, 681, 682, 1615, 1616,

1634, 1635, 1640.
CARDONA, Jeroni, 500.
CARDONA, Joan, del braç reial, 20.
CARDONA, Joan Pau, revenedor i ciutadà de

Barcelona, 1370.
CARDONA, Lluís de, 473, 682, 1615, 1636.
CARDONA, Maurici de, del braç militar,

1613.
CARDONA, Miquel, adroguer i ciutadà de

Barcelona, 140.
CARDONA, Pere de, 236, 1189, 1190, 1254,

1517, 1637.
CARDONA, Pere de, antic governador de Ca-

talunya, 535.
CARDONA, Pere, doctor en drets i ciutadà de

Barcelona, síndic del General, del braç reial,
298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 307,
309, 310, 315, 317, 319, 321, 322, 323,
324, 326, 328, 332, 335, 349, 351, 353,
354, 355, 359, 361, 362, 363, 364, 367,
368, 369, 370, 371, 372, 373, 376, 379,



381, 386, 387, 412, 419, 421, 422, 425,
439, 442, 444, 446, 447, 449, 450, 452,
453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461,
462, 464, 467, 468, 469, 471, 473, 484,
487, 489, 493, 495, 496, 498, 499, 501,
510, 512, 514, 516, 517, 518, 520, 521,
525, 527, 528, 530, 538, 541, 549, 550,
552, 554, 556, 561, 562, 563, 564, 565,
569, 570, 575, 576, 580, 581, 583, 587,
590, 595, 598, 603, 605, 608, 611, 616,
619, 622, 624, 641, 642, 643, 647, 650,
651, 652, 658, 660, 662, 663, 667, 668,
669, 671, 674, 685, 686, 688, 698, 699,
702, 703, 704, 705, 709, 710, 712, 713,
716, 717, 718, 722, 723, 724, 725, 726,
727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734,
735, 740, 743, 744, 1368, 1369, 1376,
1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382,
1383, 1384, 1385, 1386, 1389, 1394,
1395, 1396, 1397, 1398, 1426, 1442,
1447, 1472, 1481, 1482, 1483, 1484,
1485, 1490, 1492, 1539, 1542, 1543,
1544, 1546, 1547, 1548, 1598, 1676.

CARDONA I SERRA, Climent de, 536.
CAREGUE, Joan, cònsol de Llessui, 1568.
CARITEU, Josep, cirurgià, 788, 790.
CARLES I DE CATALUNYA, 389, 394, 511,

547, 553, 562, 563, 565, 570, 576, 598,
577, 776, 828, 934, 1167, 1293, 1321,
1324, 1347, 1375, 1387, 1399, 1518,
1519, 1525, 1526, 1583, 1584, 1653.

CARLES II DE CATALUNYA, 329, 530,
677, 1166, 1168, 1174, 1251, 1252, 1253,
1269, 1270, 1271, 1273, 1274, 1317,
1387, 1388, 1583, 1584, 1585, 1653,
1654.

CARMINI, Miquel, courer i ciutadà de Barce-
lona, courer del General, 95, 1263.

CARMONA, Antonio, 1082.
CARMONA, Francesc, ciutadà de Barcelona,

616.
CARRER, Joan, francès, 235, 236, 257, 262,

1232, 1241, 1245.
CARRERES, Bernat, pellisser i ciutadà de Bar-

celona, 364.
CARRERES, Francesc, del braç reial, 916, 919,

1246.
CARRERES, Jaume, 196.
CARRERES, Joan, ciutadà honrat de Barcelo-

na, del braç reial, 203, 1074, 1675.
CARRERES, Joan, de la galera de sant Francesc

de Paula, 242.
CARRERES, Joan, donzell i conseller terç de

Barcelona, ajudant del racional, del braç mi-
litar, 87, 106, 110, 111, 129, 133, 134,
145, 162, 175, 202, 220, 314, 315, 488,
489, 498, 499, 856, 912, 949, 981, 992,
1020, 1038, 1039, 1188, 1195, 1343,
1437, 1549, 1613, 1629, 1682.

CARRERES, Jordi, doctor en medicina, 121.

CARRERES, Marc Antoni, doctor en drets i
ajudant del racional, del braç militar, 123,
817, 906, 980.

CARRERES, Miquel, ciutadà honrat de Barce-
lona, del braç reial, 94.

CARRERES, Miquel, doctor, del braç reial, 2, 54.
CARRERES, Miquel, doctor en drets i de la

Reial Audiència, 886, 887.
CARRERES, Miquel, escrivà del regent els

comptes del General, 842
CARRERES, Pere, ciutadà honrat de Barcelona

i Girona, oïdor reial, 146, 147, 166, 174,
184, 197, 203, 913, 980, 1074, 1078,
1079, 1087, 1113, 1123, 1125, 1409,
1410, 1416, 1417, 1442, 1447.

CARRERES, Pere, fill de Pere Carreres, ardiaca
i canonge de la Seu de Lleida, 1549.

CARRERES, Pere Martí, fill de Pere Carreres,
donzell domiciliat a Barcelona, 1549.

CARRERES, Pere Màrtir, fill de Joan Carreres,
ajudant del racional, donzell domiciliat a
Barcelona, 498, 499.

CARRERES, Salvador, del braç reial, 1074.
CARRERES I PLANES, Lluís de, de la vegue-

ria de Tàrrega, del braç militar, 856, 907.
CARRILLO, Joan, soldat, 62.
CARRIÓ, Pere Antoni, escrivà i secretari dels

jurats de Ciutadella de Menorca, 859.
CARRIÓ, Pere Joan, nunci de la cúria de Giro-

na i porter jurat del batlle general, 363,
1423, 1428, 1429.

Cartagena (Castella), 503, 504.
CARTELLÀ I AONES, Maria de, muller de

Jaume de Cartellà i Malla, 659, 694, 1664.
CARTELLÀ I MALLA, Francesc de, del braç

militar, 2, 14, 979.
CARTELLÀ I MALLA, Jaume de, de Girona,

694, 1664.
CARTES, Francesc, pescador i ciutadà de Tor-

tosa, 896.
CARTRÓ, Josep, 1188.
CASA, Josep de la, procurador del marquesat

de Camarasa, 258.
CASADEMUNT, Jaume, cònsol de Peralada,

908.
CASADEMUNT, Josep, de la confraria de

mercers i botiguers de teles de Barcelona,
1688.

CASADEMUNT, Josep de, vegeu BOIXA-
DORS I LLULL, Josep.

CASADEVALL, Narcís, de Girona, del braç
reial, 794, 906, 911, 980, 1116, 1117, 1335.

CASALS, Agustí, fuster, 352.
CASALS, Blai, prevere, rector i notari de Guils

del Cantó, 1570.
CASALS, Esteve, jove, fuster de Barcelona,

619.
CASALS, Gabriel, clergue, 260.
CASALS, Gaspar de, secretari del Capítol de

Tarragona, 1399.
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CASALS, Marc, forner i ciutadà de Barcelona,
53.

CASALS, Pere Màrtir, prevere, 919.
CASALS, Ramon, prevere, 1464.
CASAMITJANA, Gaspar de, frare i cambrer del

monestir de Sant Cugat del Vallès, del braç
eclesiàstic, 906, 1214, 1233.

CASAMITJANA, Josep, llicenciat en lleis do-
miciliat a Palamós, jutge de la cort del castell
i baronia de Calonge, 1081, 1082.

CASAMITJANA, Rafael, 1663.
CASAMITJANA ERILL I FONOLL, Fran-

cesc, domiciliat a Barcelona, 659, 688, 715,
1663, 1674.

CASANATE, Lluís, jurisconsult, 1140, 1176.
CASANOVA, José, diputat d’Aragó, 1068,

1069.
CASANOVES, Francesc, notari de Barcelona,

928, 1194.
CASANOVES, Joan, ciutadà honrat de Lleida,

visitador reial, 148, 1113, 1127.
CASANOVES, Joan, notari de Barcelona,

1032, 1130.
CASANOVES, Joan, notari de Lleida, procura-

dor fiscal del General de la ciutat, 142, 152,
425, 429, 430, 762, 851, 852, 853, 854,
1013, 1074.

CASANOVES, Josep, de la confraria de mer-
cers i botiguers de teles de Barcelona, 1688.

CASANOVES, Josep, negociant de Vilafranca
del Penedès, 1216, 1217, 1218, 1499,
1500.

CASANOVES, Tomàs, veure CÀNOVES,
Tomàs.

CASANOVES, Ramon, flequer i ciutadà de Bar-
celona, receptor del General de la taula de la
ciutat, 321, 324, 1356, 1357, 1366, 1367.

CASASSES, Josep, notari i ciutadà de Barcelo-
na, 717.

CASELLES, Pau, síndic del General, 1237.
Caseres (Terra Alta), taula de, 1200, 1201,

1202, 1203, 1204, 1205.
CASES, ..., doctor, 1672.
CASES, Antoni, nebot i hereu de Joan Cases,

sabater, 1652.
CASES, Antoni, notari de Puigcerdà, 1489.
CASES, Eulàlia, muller de Joan Cases, sabater,

1652.
CASES, Francesc, 1130.
CASES, Francesc, jove, botiguer i ciutadà de

Barcelona, 285.
CASES, Hilari, de Perpinyà, del braç reial, 857.
CASES, Jacint, hortolà del General, 294.
CASES, Jaume, guarda del portal de l’Àngel de

Barcelona, 12, 119, 153, 769, 817, 953,
954, 965, 1005, 1237.

CASES, Jaume, velluter i ciutadà de Barcelona,
verguer del General, 16, 20, 42, 52, 70, 77,
79, 86, 96, 97, 103, 107, 113, 118, 119,
125, 127, 137, 140, 141, 142, 143, 144,
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146, 148, 150, 152, 159, 163, 164, 165,
168, 169, 173, 187, 190, 192, 209, 214,
240, 247, 254, 262, 265, 269, 278, 279,
281, 283, 285, 287, 295, 302, 311, 316,
320, 324, 325, 326, 337, 338, 349, 360,
361, 362, 366, 369, 371, 373, 375, 379,
399, 401, 411, 428, 429, 435, 439, 452,
472, 473, 499, 502, 517, 527, 530, 539,
542, 652, 658, 672, 674, 676, 677, 679,
695, 698, 699, 700, 705, 737, 739, 742,
787, 788, 814, 816, 821, 823, 952, 956,
1051, 1254, 1258, 1357, 1656.

CASES, Jaume Joan, pagès de Conesa, 1652.
CASES, Joan, 523.
CASES, Joan, guarda, 1652.
CASES, Joan, sabater i ciutadà de Barcelona,

arrendador de la bolla de Castelló d’Empú-
ries, 1652.

CASES, Magí, prevere resident a Barcelona,
ajudant comú del racional del General, 285,
297.

CASETA, Jaume, espaser i ciutadà de Barcelo-
na, 167.

CASQUER, Antoni, sastre, 1191.
CASSÀ, Gabriel, negociant i ciutadà de Barce-

lona, 164.
CASSÀ, Josep, notari, 1410, 1443.
CASSANY, Ermengol, notari i ciutadà de la Seu

d’Urgell, diputat local de la ciutat, 1560,
1561, 1562, 1577.

CASSANYES, Francesc, notari i ciutadà de Bar-
celona, escrivà de registre de la lloctinència,
257, 673, 703, 704, 1032, 1648.

CASSANYES, Joan, negociant i tauler de Cal-
des de Montbui, 410, 1444.

CASSANYES, Josep, negociant i tauler de Cal-
des de Montbui, 108, 941.

CASSART, Narcís, canonge de la Seu de Girona,
del braç eclesiàstic, 856, 948, 1336, 1360.

CASSOLLS, Jacint, de la confraria de mercers i
botiguers de teles de Barcelona, 1688.

CASTANYER, Jeroni, frare mercedari de So-
gorb, 874, 878, 879.

CASTANYER, Pau, canonge de la Seu de Tar-
ragona, del braç eclesiàstic, 1441.

Castella, 51, 300, 309, 326, 368, 503, 504,
512, 871, 873, 1212, 1313, 1314, 1316,
1319, 1321, 1325, 1365, 1408, 1431. -Co-
nestable de, 1537. -Consell Suprem de,
310, 1328, 1330. -President de, 1323.

CASTELLA, Maria de, esposa d’Alfons IV de
Catalunya, 396, 632, 781, 1522.

CASTELLAR, Bernardo Mateo del, prior i ca-
nonge de la Seu de Saragossa, 1426.

CASTELLAR, Francesc, notari de la Selva del
Camp, 779.

CASTELLAR, Joan, arrendador de la bolla de
Cervera, 1657.

CASTELLAR, marquès de, militar francès,
689.



CASTELLARNAU, Miquel Joan, conseller de
Farrera de Pallars, 1569, 1571.

CASTELLARNAU, Joan Baptista, frare i prior
del monestir de Sant Cugat del Vallès, del
braç eclesiàstic, 912, 1613, 1629.

Castellàs (Alt Urgell), cònsol de, 1574.
Castellbò (Alt Urgell), 1330, 1568, 1572. 

-Col·lecta de, 1330, 1331. -Vall de, 1573.
-Vescomtat de, 522, 1562, 1567, 1568. 
-Vescomtessa de, 1569.

Castellciutat (Alt Urgell), 1574.
Castelldefels (Baix Llobregat), 1482, 1485,

1491. -Jurats de, 803.
Castèl-Leon (Val d’Aran), castell de, 1105. 

-Governador de, 194, 195, 196, 536,
1104, 1105.

Castellfollit de la Roca (Garrotxa), 32. -Castell
de, 834.

CASTELLÓ, Antic, mariner i negociant de Ro-
ses, 328, 1370, 1371.

CASTELLÓ, Antoni de, del braç militar, 1441,
1457, 1613, 1675.

CASTELLÓ, Esteve Ramon de, del braç mili-
tar, 1441.

CASTELLÓ, Francesc, notari de la Bisbal d’Em-
pordà, 1435.

CASTELLÓ, Josep de, abat del monestir de
Sant Pere de Galligants, del braç eclesiàstic,
231, 232, 350, 912.

CASTELLÓ, Rafaela, donzella, llibretera del
General, 95, 211, 294, 426.

CASTELLÓ, Ramon, canonge, 1437.
CASTELLÓ, Ramon, donzell domiciliat a Bar-

celona, visitador militar, 172, 174, 803,
865, 1343.

Castelló d’Empúries (Alt Empordà), 286, 
287, 1033, 1139. -Bolla de, 71, 72, 196,
396. -Diputat local de, 445. -Taula de,
770, 790, 829, 836, 1206, 1207, 1208,
1209.

Castelló de Farfanya (Noguera), taula de, 806,
1199, 1200, 1201, 1202, 1204, 1205,
1209.

CASTELLONA, Anna, de Calonge, 1081.
Castells (Alt Urgell), 1573.
CASTELLS, Domènec, notari i escrivà de la

Reial Audiència, 154, 342, 343, 345, 346,
348, 939, 940.

CASTELLS, Francesc, notari de la Bisbal d’Em-
pordà, 375.

CASTELLS, Francesca, llibretera, 12.
CASTELLS, Gaspar, notari de Tremp, 1661.
CASTELLS, Josep, 236.
CASTELLS, Rafaela, donzella i filla de Frances-

ca Castells, llibretera del General, 12.
Castelltallat (Bages), 378, 1436.
Castellterçol (Vallès Oriental), 278.
CASTELLVELL, Joan, canonge de la Seu de

Tortosa, 1193.
CASTELLVÍ, Gregori, regent del Consell Su-

prem d’Aragó, 103, 104 125, 128, 130, 135,
136, 138, , 151, 152, 158, 214, 215, 227,
240, 244, 264, 271, 273, 274, 293, 978,
990, 994, 1013, 1031, 1036, 1041, 1051,
1060, 1061, 1069, 1107, 1131, 1165, 1223,
1225, 1242, 1244, 1249, 1253, 1257, 1306,
1317, 1345, 1359, 1557.

CASTELLVÍ, Ignasi, de la vegueria de Mont-
blanc, del braç militar, 1116, 1117, 1119.

CASTELNOVO, marquès de, regent del Con-
sell Suprem d’Aragó, 323, 329, 330, 367,
376, 401, 434, 530, 543, 544, 677, 1345,
1359, 1416, 1417, 1430, 1448, 1449,
1471, 1553, 1628, 1696.

CASTEL-RODRIGO, marquès de, lloctinent
del Principat, 158, 159, 161, 163, 166, 167,
168, 169, 170, 175, 176, 177, 306, 422,
1051, 1060, 1065, 1067, 1068, 1069,
1093, 1246, 1326, 1341, 1463

CASTILLO, Antonio del, de Sevilla, 262.
CASTILLO, Antonio del, frare franciscà i co-

missari de Jerusalem, 1345.
CASTILLO, Ramon, del braç militar, 428.
CASTRILLO, comte de, 100, 232, 1178.
CASTRO, Josep de, del braç militar, 917.
CASTRO I TORRES, marquès de, 317, 1346,

1347.
CATÀ, Francesc, mercader de Barcelona, 914,

915.
CATÀ I BERTRAN, Josep, ciutadà honrat de

Barcelona, racional del General, del braç
reial, 255, 256, 337, 387, 442, 451, 453,
455, 501, 707, 708, 711, 713, 714, 715,
716, 719, 722, 1109, 1357, 1406, 1409,
1673, 1674, 1675, 1711.

CATALÀ, Antoni, tauler de Llançà, 445, 1645.
CATALÀ, Sebastià, fuster i ciutadà de Barcelo-

na, arrendador de les bolles forànies del Ge-
neral, 408, 409.

CATINA, Margarida, de Calonge, 1081.
CAVA, Antoni, prevere, 1709.
CAVALLER, Baptista, criat d’Antoni Velasco,

827.
CAVALLER, Francesc, del braç militar, 1409,

1441.
CAVER, Ramon, sabater, portaler del General,

1192.
CAVER, Ramon, teixidor i ciutadà de Barcelo-

na, 867, 1012.
CAYETANO, Francisco, arquebisbe de Roda i

col·lector general d’Espanya, 845.
CEBRIÀ, Llorenç, cònsol dels llocs de la vall

d’Aguilar, 1568, 1574.
CELLA, ..., de Peralada, 1622.
CELLA, Francesc, revenedor, portaler del Ge-

neral, 1194.
CELLATER, Rafael Joan, notari de Barcelona,

668.
CELLERA, Josep, canonge de la Seu d’Urgell,

1614.
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CELLERÈS, Rafael Joan, notari de Barcelona,
981, 1191.

CELLERS, Joan, doctor en drets i de la Reial
Audiència, 102, 247, 838, 917.

CELLERS, Miquel Josep, notari i ciutadà de
Barcelona, 1665.

CELLERS, Onofre Pau, degà i canonge de la
Seu de Barcelona, 1665.

CELONI, Francesc, tauler de Porrera, 128.
CENDRA, Alexandre, notari i escrivà del braç

eclesiàstic, 1104.
CENDRÓS, Pere, canonge de Ponts, 515.
CENTURIÓN, Hipólito, comandant genovès,

1270, 1324.
CÉRATE, José Antonio de, secretari del duc de

Sessa, 557, 567, 583, 584, 587, 588, 592,
593, 595, 596, 600, 603, 605, 606, 608,
609, 611, 612, 616, 617, 619, 621, 622,
624, 625, 633, 639, 647, 648, 652, 653,
655, 1598, 1599, 1600, 1602, 1607.

CERDÀ, ..., 780.
CERDÀ, ... , doctor en drets, 534, 782.
CERDÀ, Joan Baptista, de la vegueria de Tor-

tosa, del braç militar, 1072, 1074.
CERDÀ, Josep, de la casa de Rafael Vilosa,

880.
CERDÀ, Josep, 1464.
CERDÀ, Josep, del braç reial, 856.
CERDÀ, Maties, doctor de Vilafranca del Pe-

nedès, 1218, 1219, 1220.
CERDÀ, Miquel, del braç reial, 980.
CERDÀ, Miquel, diputat reial, 545, 707,

1592, 1643.
CERDÀ, Miquel, tauler de Girona, 822, 968.
CERDÀ, Pau, corredor d’orella i oficial de la

bolla, 435, 745.
CERDÀ, Pere Màrtir, 1710.
CERDÀ, Rafael, de Girona, del braç reial, 980.
CERDÀ, Ramon, de Girona, del braç reial, 794.
CERDÀ I MADUIXER, Josep, ciutadà honrat

de Girona, visitador reial, 425, 428, 1451,
1675, 1676.

CERDÀ I MADUIXER, Rafael, del braç reial,
1676, 1695.

Cerdanya, la, comtat de, 90, 115, 230, 254,
448, 714, 919, 960, 989, 1043, 1045,
1137, 1175, 1176, 1177, 1178, 1262,
1331, 1569.

CERDANYA, Pere, courer de Barcelona, 697.
Ceret (Vallespir), 1711.
Cervelló (Baix Llobregat), 807, 1366, 1391.
Cervera (Segarra), 91, 92, 202, 284, 426, 518,

530, 532, 732, 784, 810, 924, 1351. -Bolla
de, 198, 1106, 1644, 1657. -Castell de, 91,
920, 925, 936. -Col·lecta de, 807, 835,
836, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205.
-Diputació local de, 1199. -Diputat local
de, 17, 25. -Paers de, 803. -Taula de, 161,
807, 1045, 1209. -Vegueria de, 419, 502,
761, 773, 1119, 1120, 1125, 1335, 1359,
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1408, 1409, 1415, 1441, 1451, 1453,
1454, 1551, 1612, 1613, 1628, 1629,
1675.

CERVERA, Josep, notari, 55, 762, 871, 1239.
CERVERA, Josep, sastre i ciutadà de Barcelo-

na, 1276.
CERVERA, Marc, negociant de Tortosa, 1061.
CERVERÓ, Francesca, muller de Josep Cerve-

ró, 663, 672, 1623, 1641.
CERVERÓ, Jeroni, mercader i ciutadà de Bar-

celona, 680.
CERVERÓ, Josep, mercader i ciutadà de Bar-

celona, administrador del Llibre Major de
les aportacions d’homes de les universitats
per a la guerra, del braç reial, 31, 468, 663,
668, 672, 763, 794, 832, 857, 1409, 1415,
1623, 1631, 1638, 1641, 1649.

CERVERÓ, Margarida, muller de Ramon Cer-
veró, 517, 1556.

CERVERÓ, Ramon, fill de Ramon Cerveró,
517, 518.

CERVERÓ, Ramon, revenedor de Barcelona,
517, 1556, 1557.

CERVIÀ, Bernat, notari de Manresa, 304,
1320.

CERVIÀ, Pere, negociant, calculador del Ge-
neral, 1191.

Cervià de Ter (Gironès), taula de, 829, 837.
CERVÓS, Ermengol, prevere i rector de l’es-

glésia parroquial de Castellàs, 1574.
CESTINA, Miguel de, canonge i síndic a Roma

de la Seu de Saragossa, 1426.
CETRA, Joan, paraire de llana i ciutadà de Bar-

celona, 1688.
CEVIOLA, ..., ardiaca i canonge de la Seu

d’Urgell, 1503.
CHUECA, Diego, bisbe de Teruel, 1254.
CIERA, Marc, cotxer de Josep de Boixadors,

887.
CÍLIA, Pedro, militar, 537.
Cinclaus (Alt Empordà), taula de, 770, 829,

836, 1206, 1207, 1208, 1209.
CIRARENCS, Valentí, cotoner i ciutadà de

Barcelona, 948.
CIRCUNS, ..., sastre i ciutadà de Barcelona,

323.
CISCAR, Ramon de, 1193.
CISTERERA, Madrona, 268.
CIURANA, vegeu SIURANA.
Ciutadella (Menorca), 453, 859. -Jurats de,

46, 859, 1533. -Port de, 858, 859.
Ciutadilla (Urgell), jurats de, 803.
CIVIT, Agustí, sastre i ciutadà de Barcelona,

1199..
CLAPÉS, Carles, negociant i ciutadà de Barce-

lona, 697.
CLARAMUNT, Alexandre de, fill de Joan de

Claramunt, 1661.
CLARAMUNT, Baltassar de, donzell domici-

liat a Barcelona, 1549.



CLARAMUNT, Joan de, 1660, 1661.
CLARAMUNT, Josep de, del braç militar,

1675.
CLARAMUNT, Victòria de, muller d’Alexan-

dre de Claramunt, 1661.
CLARAMUNT, Violant de, muller de Joan de

Claramunt, 1661.
CLARAMUNT DE PEDROLO, Sibil·la, mu-

ller de Baltassar de Claramunt, 1549.
CLARESVALLS, Joan de, del braç militar, 

293, 296, 306, 1255, 1260, 1410, 1416,
1441, 1442, 1443, 1447, 1448, 1612, 
1613.

CLARESVALLS, Lluís, mercader de Barcelo-
na, del braç reial, 791, 939, 940, 950, 1073,
1074, 1682.

CLARESVALLS I SERRA, Josep, domiciliat a
Barcelona, 540.

Claret de Figuerola (Segarra), 12, 16, 17, 769,
779. -Síndic de, 780.

Clariana (Anoia), 119. Batlle de, 119.
CLARIANA, ..., antic assessor, 535.
CLARIANA, Jacint, llibreter, 1120.
CLARIANA, Josep de, del braç militar, 212,

218, 1579, 1580.
CLARIANA I SEVA, Josep, 539.
CLARIS, Francesc, jove, apotecari de Barcelo-

na, 195.
CLASQUERÍ I MECA, Galceran de, 644,

645, 661, 662, 1590, 1591, 1640.
CLAUSADES, Agustí, porter reial i ciutadà de

Barcelona, 821, 1157, 1397.
CLAVERA, Francesc, corredor d’orella, 715.
CLAVERIA, Tomàs, notari públic d’Oliana,

1561.
CLAVERO, Diego, 545, 646, 1617, 1620,

1638, 1651.
CLAVEYRAC, Honorat, calderer i conseller sisè

de Barcelona, 12.
CLERGUE, Francesc, 107.
CLERIES, Pere, notari i ciutadà de Tortosa,

1318.
CLIES, Pere, ciutadà de Tortosa, 888.
CLIMENT VII, Papa, 132, 985, 1043.
CLIMENT VIII, Papa, 1102, 1103, 1105.
CLIMENT X, Papa, 1587.
CLIMENT, ..., llicenciat en decrets, consultor

del General, 908.
CLIMENT, Francesc, de Barcelona, del braç

reial, 793.
CLIMENT, Jaume, abat del monestir de Sant

Salvador de Breda, del braç eclesiàstic, 1108,
1109, 1488, 1489, 1550, 1552.

CLIMENT, Jaume, doctor en drets de Barcelo-
na, 1032.

CLOSA, Bonaventura, sobrecollidor del Gene-
ral de la part de llevant, 12, 18, 29, 34, 55,
64, 87, 161, 165, 168, 192, 247, 253, 259,
345, 346, 770, 790, 829, 836, 869, 890,
915, 989, 1046, 1226, 1244.

COBERTA, Josep, botiguer de draps de llana
de Granollers, 157, 767.

COCA, Agustín de, secretari del marquès d’O-
lías i Mortara, 34, 37, 38, 52, 60, 61, 62,
74, 141, 834, 839, 885.

CODERC I COLOM, Pere, del braç eclesiàs-
tic, 856, 858.

CODINA, Antoni, estudiant de Solsona, 878.
CODINA, Bernat de, 1620, 1621.
CODINA, Francesc, ciutadà honrat de Barce-

lona, 914
CODINA, Francesc Benet, 680, 1632, 1633.
CODINA, Gabriel, de la confraria de mercers i

botiguers de teles de Barcelona, 1688.
CODINA, Jaume, matalasser de Barcelona,

portaler del General, 1155.
CODINA, Jeroni, doctor en drets i de la Reial

Audiència, del braç reial, 352, 354, 355,
458, 705, 706, 793, 838, 918.

CODINA, Joan Baptista, del braç reial, 1335,
1359.

CODINA, Joan Benet, 680, 681, 1633.
CODINA, Joan Francesc, ciutadà honrat de

Barcelona, 1633.
CODINA, Josep, clavari i botiguer dels for-

ments de Ciutadella de Menorca, 1533.
COHETOUR, ..., militar, 783.
COIXET, Francesc, notari de Barcelona, sots-

síndic de la ciutat, 298.
COLÀS, Josep, de Ginestar, 1261.
COLBERÓ, Andreu, teixidor de lli, veler del

General, 294.
COLBERÓ, Cosme, estudiant resident a Bar-

celona, 184.
COLBERÓ, Francesc, notari, 478, 523, 1510,

1511, 1516, 1517, 1565, 1566, 1618,
1619, 1623.

COLÍ, Isidre, jutge ordinari dels vescomtats de
Cabrera i Bas, 127, 974.

COLÍ I CARDONA, Josep, canonge de la Seu
d’Elna, del braç eclesiàstic, 143, 195, 1018,
1108.

COLIU, Joan, botiguer de teles, 787.
COLL, Andreu, tauler de la Val d’Aran, 1511,

1516, 1566, 1618, 1619.
COLL, Jaume, clavari de la confraria de mer-

cers i botiguers de teles de Barcelona, 1688.
COLL, Joan, cònsol d’Aós, 1569.
COLL, Joan, ciutadà honrat de Barcelona, del

braç reial, 743, 1144, 1146, 1443, 1676,
1697.

COLL, Joan, de la baronia del Vendrell, 1218,
1219.

COLL, Lluís, notari i ciutadà de Barcelona,
747.

COLL I GUANTER, Bonaventura, doctor en
drets de Perpinyà, advocat fiscal del diputat
local de Vilafranca del Penedès, 92, 922,
1459, 1703.

COLLBARÓ, vegeu COLBERÓ.
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COLLDELRAM, Jeroni, canonge de la Seu de
Vic, del braç eclesiàstic, 1215, 1225.

COLLDELRAM, Magí, canonge de la Seu de
Vic, del braç eclesiàstic, 1216, 1225, 1675,
1695.

COLLELL, Pere, notari de Barcelona, 1181,
1705.

COLLFERRER, Joan de, oïdor militar, 523,
1565, 1623.

COLOM, Francesc, de la casa de Josep Galce-
ran de Pinós, 452.

COLOM, Francesc, negociant i ciutadà de Bar-
celona, 953.

COLOM, Francesc, tauler de Puigcerdà, 466,
1489.

COLOM, Joan, negociant i tauler de Puig-
cerdà, 361, 957, 1401.

COLOM, Josep, notari causídic de Barcelona,
504, 513, 1154, 1407.

COLOM, Lluís, tauler de Puigcerdà, 1511,
1516, 1566.

COLOM, Pere, 1421.
COLOM, Pere, del braç reial, 949.
COLOMA, Pedro, escrivà de la reina regent,

367.
COLOMER, Andreu, pellisser i ciutadà de Bar-

celona, guarda del portal de Sant Antoni de
la ciutat, 488, 489, 502.

COLOMER, Jaume, notari de Tortosa, procu-
rador fiscal de la diputació local de la ciutat,
204, 873, 888, 889, 1128.

COLOMER, Joan, 1421.
COLOMER, Joan, de Besalú, del braç reial,

1289, 1298.
COLOMER, Joan, doctor en drets i de la Reial

Audiència, 487.
COLOMER, Josep, ciutadà i notari de Tortosa,

procurador fiscal de la diputació local de la
ciutat, del braç reial, 1128, 1234, 1263,
1264, 1265, 1266, 1267, 1318, 1410,
1442, 1443, 1625, 1626.

COLOMER, Josep, de Besalú, resident a Bar-
celona, 88.

COLOMER, Josep de, del braç militar, 795,
907, 911, 916.

COLOMER, Marc, pellisser, arrendador de la
bolla de Cervera, 1659.

COLOMER, Miquel, mercader, del braç reial,
1675.

COLONA, Jerónimo, cardenal, 182, 252.
COLS, Gabriel, doctor en medicina, visitador

reial, 429, 430, 865.
COMA, Josep, ciutadà honrat de Lleida, 209.
COMADIRA, Pere, 235.
COMALADA, Jaume, ciutadà de Vic, 445,

446, 456, 464, 465, 1483, 1486, 1492.
COMALADA I CÀNOVES, Francesc, de Vic,

del braç reial, 794.
COMELLES, Benet, 265.
COMES, ..., 1081.
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COMES, Antoni, doctor en drets i assessor de
la capitania general, del braç reial, 19.

COMES, Esteve, prevere beneficiat a l’església
de Granollers, 1419.

COMES, Eudald, estudiant natural de Cam-
prodon, de la casa de Francisco Marrón,
550, 562, 570, 615.

COMES, Francesc, doctor, 1290.
COMES, Jacint, notari, 1075, 1111.
COMES, Joan, doctor en drets, del braç reial,

949, 1031.
COMES, Ramon, de Calonge, 1082.
COMES, Simó, pagès de Vilafranca del Pe-

nedès, 1181.
COMES, Vicenç, pagès del comtat d’Empúries,

1371.
COMES I PUIGVERD, Antoni, del braç reial,

94, 255, 256.
COMES I TORRÓ, Francesc, doctor en drets i

ciutadà honrat de Barcelona, consultor del
General, del braç reial, 189, 228, 282, 329,
402, 405, 407, 413, 419, 466, 980, 1032,
1100, 1109, 1110, 1113, 1365, 1372,
1493, 1587, 1703.

COMPANY, Josep, del braç reial, 1335.
COMPANY, Pau, prevere beneficiat a l’església

de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, 969.
COMPTER, Antoni, 1702.
COMPTER, Antoni, canonge de la Seu d’Elna,

del braç eclesiàstic, 1193.
COMPTER, Francesc, 1702.
COMPTER, Francesc, canonge de la Seu de

Barcelona, del braç eclesiàstic, 1182.
COMPTER, Francesc, canonge de la Seu d’El-

na, del braç eclesiàstic, 1215.
COMPTER, Onofre, canonge de la Seu d’El-

na, oïdor eclesiàstic, 478, 698, 699, 700,
1510.

COMTE, Jeroni, notari i burgès de Perpinyà,
1156, 1302.

COMTE, Jeroni, veguer de Tarragona, del braç
reial, 918, 1459.

COMTE, Josep, burgès de Perpinyà, del braç
reial, 857, 1125, 1459, 1703.

Condé (França), 799.
Conflent, el, bolla de, 1137, 1138, 1140,

1175, 1176, 1177, 1178, 1213. -Comtat
de, 122, 230, 960, 964, 966, 968, 989,
1045.

CONILLER, Antoni, sastre de Barcelona, es-
combrador del General, 1157.

Conques (Pallars Jussà), taula de, 807, 835,
836, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206.

CONQUES, Vicenç, pagès de Roses, 328.
Constantí (Tarragonès), taula de, 807, 835,

1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205.
Consuegra (Castella), 307, 1321, 1322.
CONTE, Pere de, promogut a la rectoria de les

Borges Blanques, 852, 853, 854.



CONTRA, Bartomeu, corredor públic de la
Seu d’Urgell, 1561.

Copons (Anoia), jurats de, 810.
COPONS, Anton, 249, 1230.
COPONS, Francesc, doctor en drets de Tàrre-

ga, del braç militar, 856, 924.
COPONS, Jaume de, bisbe de Vic i diputat

eclesiàstic, 2, 5, 14, 19, 27, 34, 46, 84, 112,
133, 142, 146, 147, 167, 174, 176, 182,
184, 185, 186, 187, 188, 195, 197, 203,
205, 738, 906, 1026, 1032, 1048, 1061,
1074, 1078, 1079, 1087, 1095, 1096,
1097, 1098, 1099, 1109, 1199, 1446,
1649, 1694.

COPONS, Jeroni, veler i ciutadà de Barcelona,
646.

COPONS, Joan de, senyor de la Manresana,
del braç militar, 911, 912.

COPONS, Pere de, tresorer i canonge de la Seu
de Barcelona, del braç eclesiàstic, 6, 20, 70,
93, 96, 136, 147, 318, 962, 963, 1074,
1440.

COPONS, Ramon de, del braç militar, 14, 19,
192, 216, 249, 348, 1212, 1230, 1340,
1412.

COPONS I DE CORDELLES, Onofre de, del
braç militar, 1409, 1415.

CORBELLA, Pau de, veedor de les galeres de
Sardenya, 299.

CORBERA, Jaume, notari de Barcelona i prior
del col·legi de notaris de la ciutat, 328, 664,
665, 689, 1664.

CORBERA, Lluís de, 1650.
CORBERA, Rafael, mercader, 762.
Corbera d’Ebre (Terra Alta), 1401. -Jurats de,

810. -Taula de, 835, 836, 1200, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205.

CORBERA I DE SANTCLIMENT, Josep, del
braç militar, 793, 1457, 1460.

CORBERA I GORI, Isabel, muller de Joan
Baptista Gori, 8, 757.

CORBERA I PONTS, Isabel de, muller de
Francesc de Santcliment i de Corbera, 527,
528, 529, 531, 1581, 1582, 1586, 1587.

CORÇÀ, Josep, del braç reial, 1298.
CORCÓ, Josep, del braç militar, 2, 3, 4, 5,

749, 758, 1441, 1447, 1455.
CORDELLES, Alexandre de, patró del col·legi

de Cordelles de Barcelona, 468.
CORDELLES, Felicià de, del braç militar, 668,

1613, 1629, 1630.
CORDELLES, Galceran de, patró del col·legi

de Cordelles de Barcelona, 468, 478, 1041,
1509, 1512.

CORDELLES, Miquel, antic regent la Reial
Cancelleria, 500.

CORDER I DESPRATS, Dionís, ciutadà hon-
rat de Tortosa resident a Barcelona i capità
del tèrcio del General, del braç militar, 20,
97, 926, 929.

CÓRDOBA, Francisco de, assessor de la capita-
nia general, 726, 727.

CÓRDOBA, Luís de, capità, 371, 1390, 1403,
1430, 1433.

CORNELI, Joan, sobrecollidor de les entrades i
eixides de la col·lecta de ponent, 645, 1591.

CORNELL, Joan, mercader, 1703.
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), 1366,

1391.
CORNELLANA, Antoni, mercader, 1512.
CORNET, Jacint, doctor, pres per ordre del

governador de Puigcerdà, 431, 432, 433,
436, 437, 440, 449, 1476.

CORNET I SACIRERA, Jeroni, donzell, pro-
curador fiscal de la visita, del braç militar,
105, 110, 111, 117, 118, 207, 217, 227,
232, 244, 274, 944, 945, 1131, 1136,
1149, 1170, 1171, 1199, 1288, 1295,
1296.

Cornudella de Montsant (Priorat), 1367. 
-Taula de, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205, 1206

COROMINES, Cristòfor, ardiaca de la Cer-
danya i canonge de la Seu d’Urgell, creden-
cer dels draps de la bolla de la Seu d’Urgell,
91, 120, 150, 289, 290, 297, 794, 956,
1032, 1109, 1224, 1612, 1613, 1614,
1627, 1628.

COROMINES, Eudald, adroguer i ciutadà de
Barcelona, guarda ordinària del General de
la taula de la ciutat, 107, 939, 1159.

COROMINES, Joan, 645, 1591.
COROMINES, Joan, cònsol de Noves de Se-

gre, 1573.
COROMINES, Joan, ferrer de Taús, 1570.
COROMINES, Joan, sastre de Barcelona, 287.
COROMINONS, Josep, pagès executat, 809.
CORONIC, ..., canonge, 1437.
CORRALS, Antoni, subsecretari de la diputa-

ció de Saragossa, 1254.
CORRETGER, Josep, manyà del General,

426, 459.
CORRETGER I MESTRE, Francesc, escrivà

de manament, 501.
CORRIÀ, Francesc, de la vegueria de Cervera,

del braç militar, 793.
CORRIÀ, Josep, de Lleida, 1035.
CORS, Bernat, mercader i conseller quart de

Barcelona, 12.
CORTA, ..., assessor del General, 1365.
CORTADA, Francesc, del braç militar, 1447,

1697, 1699.
CORTADA, Francesc, mestre de cases i ciutadà

de Barcelona, 1394.
CORTADA, Francesc, tauler de Tarragona,

1236, 1237, 1243.
CORTADA, Jaume, 1053.
CORTADA, Jaume, causídic i mestre de postes

reials, 1089, 1090, 1125.
CORTADA, Jaume, cavaller, arrendador de la
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bolla de Barcelona, 1274, 1275, 1279,
1280.

CORTADA, Jaume, majordom reial, del braç
militar, 1302, 1459, 1703.

CORTADA, Jaume, mercader de Barcelona,
1194.

CORTADA, Josep, cònsol de Figueres, 1348.
CORTADA, Maria, muller de Ramon Cortada,

1044.
CORTADA, Ramon, sastre i ciutadà de Barce-

lona, credencer dels draps de la bolla, 120,
140, 160, 161, 956, 1009, 1044.

CORTADELLA, Magí, sabater i ciutadà de
Barcelona, arrendador de la bolla de Tremp i
Pallars, 666, 1622.

CORTELL, Climent, notari i ciutadà de Barce-
lona, escrivà de la Reial Audiència, del braç
reial, 762, 795, 939, 940, 1032, 1074,
1683.

CORTELL, Dídac, del Consell de Cent, 750.
CORTÈS, Antoni, prevere beneficiat a l’esglé-

sia de Santa Maria del Pi de Barcelona,
1422, 1423.

CORTÈS, Francesc, escrivà i ciutadà de Barce-
lona, 197, 333.

CORTÈS, Francesc, notari de Barcelona, 401.
CORTÈS, Joan, notari de Barcelona, 1239,

1656.
CORTÈS, Josep, veler i ciutadà de Barcelo-

na, verguer ordinari del General, 35, 48, 
50, 59, 65, 77, 79, 86, 96, 102, 107, 108,
112, 120, 132, 136, 141, 143, 146, 148, 149,
152, 164, 165, 167, 168, 184, 189, 190, 192,
195, 209, 211, 213, 230, 239, 247, 250, 258,
259, 260, 262, 269, 278, 284, 285, 287, 295,
297, 311, 312, 313, 315, 316, 320, 321, 325,
328, 331, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 341,
360, 362, 366, 369, 371, 378, 386, 398, 399,
401, 402, 412, 428, 429, 435, 436, 449, 459,
489, 499, 502, 519, 527, 530, 538, 542, 561,
660, 664, 675, 678, 679, 688, 694, 700, 736,
738, 742, 745, 823, 829, 840, 859, 862, 
891, 936, 941, 1041, 1051, 1068, 1069,
1483.

CORTÈS, Onofre, negociant de Tortosa,
1061.

CORTÈS, Rafael, porter reial, 1192.
CORTÈS I MERCER, Lluís, notari, 1336,

1410, 1417.
CORTIADA, ..., 339.
CORTIADA, Joan Baptista, doctor en drets,

425, 429, 431, 1449, 1465, 1469.
CORTIADA, Miquel de, doctor en drets i de la

Reial Audiència, advocat fiscal patrimonial,
97, 157, 164, 166, 185, 186, 188, 342,
343, 344, 345, 346, 347, 348, 379, 382,
414, 419, 629, 637, 702, 703, 704, 705,
708, 709, 710, 711, 712, 713, 716, 717,
718, 719, 730, 731, 732, 733, 734, 735,
800, 838, 892, 895, 1053, 1096, 1097,
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1178, 1212, 1241, 1338, 1339, 1412,
1418, 1667, 1670, 1676, 1677.

CORTIJOS Y VILLAFANTE, Sebastián, cava-
ller de Calatrava, del Consejo y Contaduría
Mayor de Hacienda, 27, 814.

CORTIT, Lluís de, del braç militar, 1146,
1613.

CORTS, Bernat, mercader i conseller quart de
Barcelona, del braç reial, 794, 857.

CORTS, Galceran, donzell domiciliat a Barce-
lona, 1357.

CORTS, Josep, ardiaca de l’església de Santa
Maria del Mar de Barcelona, jutge i qüestor
apostòlic de la Santa Croada per al Principat,
470.

CORTS, Vicente, notari de València, 884.
Coruña, A (Galícia), 1000.
CORÚS, Joan, 478, 1510, 1516, 1565, 1618,

1623.
COSCÓ, Antoni, 1651.
COSCÓ, Antoni, pagès de Vilafranca del Pe-

nedès, 1181, 1216, 1217, 1218, 1219,
1220, 1221.

COSTA, ..., 400, 1315.
COSTA, ..., consultor, 466, 971, 979, 1376,

1419.
COSTA, Antoni, sastre, 519.
COSTA, Bartomeu, escrivà de Barcelona, 328,

1664.
COSTA, Carles, doctor en drets de Barcelona,

assessor del General, del braç reial, 94, 148,
183, 184, 304, 305, 329, 338, 415, 720,
721, 1032, 1073, 1094, 1130.

COSTA, Esteve, doctor en drets, advocat fiscal
de la visita, del braç reial, 231, 294, 857,
1031, 1130, 1271, 1368, 1392, 1459,
1462, 1614, 1628, 1703.

COSTA, Joan, 164, 1336.
COSTA, Joan, canonge de la Seu de Tortosa,

oïdor eclesiàstic, 207, 209, 214, 232, 257,
907, 910, 1169, 1170, 1215, 1224, 1225,
1256, 1259, 1301, 1304, 1354, 1458.

COSTA, Joan, guarda ordinària del General a
Girona, 134, 995.

COSTA, Joan, visitador, 1173.
COSTA, Josep, 1315.
COSTA, Josep, de la confraria de mercers i bo-

tiguers de teles de Barcelona, 1688.
COSTA, Josep, doctor en drets, guarda ordinà-

ria del General de Barcelona, 255, 348,
1336, 1367, 1676.

COSTA, Ramon, mercader i ciutadà de Barce-
lona, 401, 402, 403, 406, 407.

COSTA, Saldoni, mesurador de Barcelona,
1482, 1484, 1490.

COSTA, Sebastià, antic escrivà de manament,
500.

COSTA, Sebastià Francesc, notari públic i ciu-
tadà de Barcelona, escrivà major del Gene-
ral, 50, 230, 416, 762, 864, 981, 1178.



COSTA, Segimon, pagès, 1483, 1486, 1492.
COSTA, Segimon, sastre d’olot, 1505.
COSTAFREDA, Francesc Joan, notari, 651,

1620, 1638, 1651.
COSTES, Esteve, 1533.
COSTES, Francesc, notari de Barcelona, 561.
COT, Cristòfor, prevere de Puigcerdà, 1304.
COT, Sebastià, mercader i ciutadà de Barcelo-

na, 1421.
COT, Pau, pagès de Montcada, 314.
COTCÚ, Joan, capser del General, 7.
COTEU, Joan, guarda de la casa del General i

Bolla de Barcelona, 61, 883, 896.
Cotlliure (Rosselló), 1522, 1525.
COTXET I SOLER FERRAN, Francesc, notari

de Barcelona resident a Manresa i diputat lo-
cal de la ciutat, 245, 394, 478, 523, 525,
1032, 1360, 1410, 1417, 1578.

COTXÍ, Lluís, de Flix, 1404.
CRASATS, Joan, teixidor de lli i ciutadà de Bar-

celona, 1094.
CRESPÍ, Josep, de la casa de Miquel Pallarès,

333.
CRESPÍ DE VALLDAURA, Cristòfor, vice-

canceller del Consell Suprem d’Aragó, 33,
34, 35, 52, 71, 72, 79, 101, 103, 104, 109,
125, 128, 130, 131, 132, 135, 136, 138,
151, 152, 158, 177, 214, 215, 227, 230,
240, 244, 264, 270, 271, 273, 274, 293,
323, 329, 330, 367, 374, 376, 476, 477,
574, 754, 764, 772, 776, 785, 796, 834,
835, 839, 814, 815, 866, 870, 889, 896,
904, 905, 928, 931, 978, 990, 994, 1013,
1014, 1031, 1036, 1041, 1051, 1060,
1061, 1069, 1107, 1131, 1165, 1179,
1180, 1184, 1216, 1223, 1225, 1242,
1244, 1249, 1253, 1257, 1261, 1268,
1274, 1296, 1297, 1306, 1317, 1345,
1359, 1416, 1417, 1430, 1530, 1557.

CRESPÍ DE VALLDAURA, Francesc, bisbe de
Vic, del Consell del Rei, visitador eclesiàstic,
94, 95, 96, 1154, 1174.

Crespià (Pla de l’Estany), taula de, 829, 1206.
CRESPO, Miquel, escrivà del justícia de Valèn-

cia, 885.
CRIVELLI, Joan Baptista, milanès, 886, 887.
CROCI, Agustí, professor de filosofia, 788.
CROSES, ..., doctor, de Vic, 981.
CROSI, Bartomeu, veler, 470.
CROSSÍ, Josep, tauler de la Seu d’Urgell, 192.
Cruïlles (Baix Empordà), taula de, 829.
CRUÏLLES, Francesc de, de la vegueria de Gi-

rona, del braç militar, 948, 949, 1575.
CRUÏLLES, Maria de, 468, 525, 528, 529,

1575, 1650.
CRUÏLLES I SITJAR, Joan de, del braç mili-

tar, 1441, 1447, 1454, 1675.
CUA, Jaume, del braç militar, 1415.
CUARRASSA, Miquel, veler de Barcelona,

1153.

Cubelles (Garraf), jurats de, 803.
Cubells (Noguera), 749, 1238, 1242, 1243. 

-Taula de, 807, 1199, 1200, 1201, 1202,
1203, 1204, 1205.

CUBELLS, Anton de, de Lleida, del braç mili-
tar, 1255.

CUCURELLA, Fructuós, negociant i ciutadà
de Manresa, 1009.

CUEVA, Melchor de la, 883.
CUGULLADA, Francesc, patró de vaixell, 859.
CULLER, Joan, botiguer francès, 768.
CURTO, Josep, del braç militar, 912.
CURTO, Mateu, del braç militar, 1613.
CURÚS, vegeu CORÚS.
CUSPESPA, Josep, corredor d’orella i ciutadà

de Barcelona, 765.
CUSTODIO, ..., capità de la galera capitana de

Sardenya, 296, 298.
CUTELLO, Marius, jurisconsult, 1176.
CUYÀS, Salvador, negociant i ciutadà de Bar-

celona, credencer dels draps de la bolla de
Barcelona, 140, 160, 1044.

D

DAGUÍ, Francesc, notari de Barcelona, 762,
1032, 1486.

DALFAU, Francesc, burgès de Perpinyà i es-
crivà de manament, 371, 372.

DALFAU, Onofre, burgès de Perpinyà i escrivà
extraordinari de l’escrivania major del Gene-
ral, 38, 66, 68, 75, 76, 90, 92, 146, 154,
172, 823, 913, 922, 978, 1034.

DALFAU, Pau, de Peralada, 908.
DALFAU, Silvestre, de la família d’Onofre Dal-

fau, 922.
DALMASES, Pau, paraire de llana i ciutadà de

Barcelona, 365, 366, 1425.
DALMAU, Andreu, notari de Castellbò, 1569,

1572, 1573.
DALMAU, Baptista, del braç reial, 1410.
DALMAU, Joan, del braç reial, 1442, 1613.
DALMAU, Joan, doctor, 670.
DALMAU, Joan Pau, corredor de coll de Bar-

celona i trompeta del General, 65.
DALMAU, Onofre, canonge de la Seu de Tor-

tosa, del braç eclesiàstic, 907, 1109, 1215,
1224, 1256.

DALMAU, Pere, notari de la Seu d’Urgell,
1560, 1561, 1562.

DALTÀ, Josep, doctor en drets i advocat de la
Llotja de Mar de Barcelona, 1614, 1682,
1687.

DAMIANS, Pere, canonge de la Seu de Vic, del
braç eclesiàstic, 1072.

DANIS, Francesc, assaonador i ciutadà de Bar-
celona, 1563.

DARO, Joan, pagès de Peralada condemnat a
galeres, 78, 81, 82, 83, 907, 908.
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DARO, Margarida, muller de Joan Daro, 78.
DATARIO, cardenal, 1254.
DAVÍ I FERRER, Francesc, jove, sastre i ciu-

tadà de Barcelona, 1095.
DEGÀ, Pau, 1169.
DEGUÍ, vegeu DAGUÍ.
DELFAU, vegeu DALFAU.
DELFEO, Pedro, presoner de la Inquisició,

1071, 1075, 1077, 1148, 1149, 1269, 1284.
DELLAR, Carles, antic escrivà de manament

reial, 512.
DELSAHÓ, Pere, detingut als càrcers del Sant

Ofici 1198.
Dénia (Marina Alta), 1228, 1229.
DEOYANGO, Luís, doctor, 1313.
DERDENYA, Llorenç, 1053.
DESBAC, Pere, del braç militar, 20, 918,

1288, 1289, 1295, 1296.
DESBOSC, Pere, del braç militar, 1125.
DESBOSC I DE SANTVICENÇ, Frederic, del

braç militar, 22, 206, 218, 228, 231, 232,
258, 350, 755, 760, 1113, 1130, 1230,
1259, 1441, 1443, 1446, 1448, 1449.

DESCAMPS, ..., sagristà i escrivà del regent els
comptes del General, 842, 843.

DESCATLLAR, Enric, capità del tèrcio del Ge-
neral, del braç militar, 425, 428, 706, 1288,
1441, 1451, 1456, 1670, 1671.

DESCATLLAR, Francesc, del braç militar,
1441.

DESCATLLAR, Joan, del braç militar, 1289.
DESCATLLAR, Lluís, del braç militar, 1288,

1295, 1298.
DESCATLLAR, Narcís, del braç militar, 1120,

1131, 1255, 1260, 1261.
DESCATLLAR I FIVALLER, Cristòfor, del

braç militar, 1289, 1295.
DESCLAPÉS, Josep, mercader i tauler de Mal-

grat, 23, 806.
DESGÜELL, Carles, frare, del braç eclesiàstic,

89, 1072, 1074.
DESGÜELL, Pere Joan, abat del monestir de

Sant Pere de Rodes, visitador eclesiàstic,
1183.

DESPALAU, Anton, 1615, 1634.
DESPALAU, Caterina, 659.
DESPALAU, Dídac, del braç militar, 421,

1457, 1460.
DESPALAU, Joan, del braç militar, 421, 949,

1256, 1259.
DESPUIG, Pere, del Consell de Cent, 750.
DESPUJOL, Benet, domiciliat a Barcelona, del

braç militar, 203, 1236.
DESPUJOL, Francesc, del braç militar, 1612.
DESVALLS, ..., 1212.
DESVALLS, Frederic, 939, 940, 1212.
DESVALLS, Joan Baptista, senyor del Poal, del

braç militar, 856, 1701.
DESVALLS, Maria, germana de Frederic Des-

valls, 939, 940.
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DESVALLS I POL, Frederic, donzell, del braç
militar, 150.

DÉU, Antic, 1053.
DÉU, Joan, notari, 1178.
DEULOFÉU, Francesc, jove, apotecari de Bar-

celona, 1378, 1385.
DEVÍ, Antoni, sergent del tèrcio del General,

102.
DÍAZ DE TOVAR, Alonso, 1347.
DIONÍS, Albert, de Lleida, 1071.
DOMÈNEC, Bernat, estudiant de lleis, de la

casa del diputat militar, 53.
DOMÈNEC, Cosme, manyà del General, 255,

294, 426, 444, 1478.
DOMÈNEC, Francesc, canonge de la Seu de

Girona, 1018, 1020, 1464.
DOMÈNEC, Francesc, tauler de la Seu d’Ur-

gell, 826.
DOMÈNEC, Gabriel, pagès d’Ulldecona, 435,

737, 1470, 1692.
DOMÈNEC, Jaume, del braç militar, 1215.
DOMÈNEC, Mateu, ciutadà honrat de Barce-

lona, 1378.
DOMÈNEC, Pere, boter de Tortosa, 1128.
DOMÈNEC I DESBARRI, Jaume, donzell,

467, 527, 539, 540, 651, 652, 659, 1288,
1300, 1579.

DOMENYO, Francesc, prevere beneficiat a la
Seu de Barcelona, 446.

DOMINGO, Jaume, de la casa de Josep Galce-
ran de Pinós, 452.

DOMINGO, Josep, prevere beneficiat a l’es-
glésia de Sant Pere de les Puelles de Barcelo-
na, 179.

DOMINGO, Josep, vidrier i ciutadà de Barce-
lona, vidrier del General, 211, 580, 647.

DÓRIA, Joatín de, 180.
DÓRIA, Pagano de, comandant de les galeres

genoveses, 242, 262, 1226, 1232, 1241,
1324.

DORIC, Josep, cònsol dels llocs de la vall de
Castellbò, 1568.

DOSSA, Joan, teixidor de lli i ciutadà de Barce-
lona, 851, 867.

DOU, Antoni, 1082.
DOU, Francesc, bisbe de Girona, 294, 295,

296, 297, 1335, 1359.
DUAL, Joan, cirurgià de Bellpuig d’Urgell,

815.
DUAT, Joan, menor, de Castellbò, 1569.
DUCLAPEAS, Miquel, perfumer de Barcelo-

na, 926.
Duesaigües (Baix Camp), síndic de, 992.
DULAC, Antoni Joan, tintorer, 196.
Dunquerque (França), 1247.
DURALL, Bartomeu, receptor de Lloret, 826.
DURAN, ..., 279.
DURAN, Agustí, mercader i ciutadà de Torto-

sa, del braç reial, 856, 857, 1019, 1488,
1551.



DURAN, Gabriel, secretari de la Inquisició de
Catalunya, 883, 884, 1528.

DURAN, Gaspar, 298.
DURAN, Ignasi, ciutadà honrat, visitador reial,

425, 428, 1442, 1447, 1675.
DURAN, Jaume, esparter de Cervera, 810.
DURAN, Joan, prevere beneficiat a la Seu de

Barcelona, 446.
DURAN, Josep, burgès de Perpinyà, del braç

reial, 912.
DURAN, Josep, ciutadà honrat i doctor en me-

dicina de Girona, 843, 844, 980.
DURAN, Josep, del braç militar, 856.
DURAN, Pau, arquebisbe de Tarragona, 

347.
DURAN, Pau, adroguer de Barcelona, 255.
DURAN, Pau, corredor de coll de Barcelona i

trompeta del general, 65.
DURAN, Pau, pagès de la Llacuna, 106, 107,

119, 937, 938.
DURAN DEL MAS, Joan, notari de Barcelona,

297, 300, 1443.
DURAN I DESCATLLAR, Francesc, del braç

militar, 911.
DURAN I DESCATLLAR, Sebastià, cavaller

de Santiago, mestre de camp del tèrcio del
General, del braç militar, 5, 102, 124, 869,
962, 1072, 1074, 1156.

DURAN I D’ORIENT, Josep, ciutadà de Tor-
tosa, del braç reial, 1019, 1127.

DUSAY, Galceran, del braç militar, 14, 957,
1214, 1223.

DUSAY, Jerònia, 659, 1662, 1663.
DUSAY, Maria Àngela, 1615, 1634.
DUSAY Y ARAGALL, Ramon, del braç militar,

1695.

E

Ebre, riu, 1402.
EGEA, ..., regent del Consell Suprem d’Aragó,

128, 130, 131, 135, 136, 138, 151, 152,
158, 177, 214, 215, 216, 227, 240, 241,
244, 264, 270, 271, 273, 274, 293, 367,
376, 401, 434, 530, 543, 544, 677, 697,
978, 990, 994, 1013, 1014, 1031, 1036,
1041, 1051, 1060, 1061, 1069, 1107, 1131,
1165, 1180, 1184, 1223, 1225, 1242, 1244,
1249, 1253, 1257, 1259, 1261, 1268, 1296,
1297, 1306, 1317, 1416, 1417, 1420, 1448,
1449, 1471, 1553, 1628, 1695, 1696.

Eivissa, guarnició d’, 458, 459, 466.
ELIES, Bernat, paraire, 443.
ELIES, Jaume, del braç reial, 1415.
ELIES, Jeroni, cirurgià, 538.
ELIES, Jeroni, receptor del General, 272.
Elna (Rosselló), bisbe d’, 1702. -Bisbat d’,

1103. -Capítol d’, 536, 989, 990, 1018.
ELOI, Francesc, governador de Castellbò, del

braç militar, 1116, 1117, 1122, 1123,
1349, 1441, 1446.

ELRA, Jaume, 665, 666, 1622.
Empordà, l’, 111, 173, 174, 269, 752, 753,

758, 760, 1710.
Empúries (Alt Empordà), comtat d’, 976.
EMPÚRIES, comte d’, 419.
ENRIC, Joan, brodador i ciutadà de Barcelona,

230, 488, 1178, 1535.
ENRIC, Anna, muller de Joan Enric, 230, 488,

489, 1179, 1535.
ENRIC, Pau, fill de Joan Enric, doctor i guarda

del portal de Sant Antoni de Barcelona, 488,
489, 502, 538, 644, 671, 1534, 1535,
1614, 1641.

ENRIC, Pere, fill de Joan Enric, 230, 1178.
ENRÍQUEZ DE HEREDIA, ..., 177.
Entença (Baixa Ribagorça), baronies d’, 325,

1367, 1368, 1393, 1401.
ERILL, Antoni, de Bóixols, 1432.
ERILL, comte d’, 1402.
ERILL, Francesc d’, 1512.
ERILL, Joan d’, 645, 661, 1512, 1590, 1640.
ERILL I ORCAU, Oleguer d’, del braç militar,

912.
ERMENDRADI, José, frare dominicà, 340.
ERMENGOL, Josep, 310.
ERMENGOL, Manuel, frare, del braç eclesiàs-

tic, 907.
EROLES, ..., antic assessor, 536.
EROLES, Jaume, escrivà de Barcelona, 664.
Escala, l’ (Alt Empordà), taula de, 1207, 1208.
Escaladei (Priorat), cartoixa d’, 1367.
ESCALES, Onofre, cònsol de Tírvia, 1569, 1571.
ESCALLISIO, Juan Bautista, de Gènova, 543,

544.
Escaló (Pallars Sobirà), 985. -Guarda ordi-

nària d’, 1038, 1040. -Taula d’, 807, 
835, 836, 1200, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206.

ESCAMILLA I SADA, Manuel de, 1268.
ESCAPA I GUITART, Francesc, burgès de

Perpinyà, visitador reial, 2, 4, 1125, 1156,
1157, 1459, 1703.

ESCAPA I GUITART, Romuald, de Perpinyà,
del braç reial, 1125, 1231, 1459, 1462.

ESCARSER, Agustí, de Sort, del braç militar,
1255, 1260.

ESCARTÍN, Miguel de, bisbe de Lleida, 851.
ESCLUSA, Marcel·lí, de Calvinyà, 1562.
ESCOBAR CORNARISA, Antonio, de Valèn-

cia, 884.
ESCODA, Domènec, estudiant, 1539, 1543,

1546, 1547.
ESCODA, Francesc, tauler de Mont-roig, 826.
ESCOFET, Felip, patró francès, 1530.
ESCOFET, Melcior, del Vendrell, 1486, 1499,

1500.
ESCOLÀ, Joan, del braç reial, 793, 794, 857.
ESCORCELL, Francesc, doctor en drets i as-
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sessor de la visita, del braç reial, 294, 405,
408, 409, 411, 431, 1032, 1447.

ESCUDA, Joan, frare i sagristà major del mo-
nestir de Banyoles, 1190.

ESCUDER, Domènec, professor de teologia
de Barcelona, 1550.

ESCUDER, Jaume Joan, 1574.
Espaén (Alt Urgell), cònsol d’, 1573.
Espanya, 105, 110, 112, 116, 180, 181, 182,

503, 561, 700, 945, 962, 1321, 1322,
1323, 1324, 1326. -Esquadra d’, 78, 103,
178, 298, 300, 880, 883, 884, 907, 908,
1081, 1082, 1312, 1313. -Infant d’ 68, 69,
70, 71, 895. -Infanta d’, 182. -Nunci d’,
50, 860, 865. -Ports d’, 1088. -Prínceps
d’, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 138, 140,
143, 478, 839, 1007.

ESPANYA, Miquel, tauler de Vielha, 822.
Esparra, l’ (Selva), bosc de, 559, 567, 584,

612, 648, 653.
ESPARREGUERA, Antoni, tauler de Palamós,

1645.
ESPELETA, Francisco, diputat d’Aragó, 1068,

1069.
ESPELTA, Pau, estudiant de filosofia, 674.
ESPÍGOL, Llorenç Nicolau, doctor en drets de

Girona, del braç reial, 913, 1032, 1288,
1289, 1295, 1335, 1359.

ESPÍNOLA, ..., capità, 122.
ESPINÓS, Joan, teixidor de lli de la Selva del

Camp, 779.
ESPINÓS, Pere Miquel, pagès del Pinell de

Brai, 306.
ESPLUGA, Josep, estudiant de lleis, ajudant

comú del racional del General, 137, 152,
165, 285.

ESPLUGA, Pere, pagès i tauler de Falset, 736,
1692.

Espluga de Francolí, l’ (Conca de Barberà), ju-
rats de, 803. -Taula de, 166, 836, 1200,
1201, 1204.

ESPLUGUES, Josep, vegeu ESPLUGA, Jo-
sep.

Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat),
1366, 1391. -Jurats d’, 803.

ESPONA, Joan, negociant i ciutadà de Barcelo-
na, 940.

ESPONDA, Tomàs, prevere beneficiat a la Seu
de Lleida, 436, 1471.

Esponellà (Pla de l’Estany), taula de, 829, 837.
Espolla (Alt Empordà), 692.
ESPOT, Jacint, arxiver i canonge del capítol 

del monestir de Santa Anna de Barcelona,
446.

ESPUNY, Agnès d’, 1622.
ESPUNY, Francesc d’, frare i comanador sant-

joanista, del braç eclesiàstic, 347, 348, 665,
666, 1440, 1446, 1675, 1694, 1699.

ESPUNY, Jaume, 175.
ESPUNY, Josep d’, 468, 665, 666, 1622, 1623.
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ESPUNY, Martí Joan d’, 665, 666, 1622,
1660.

ESPUNY I DE CLARAMUNT, Ramon, don-
zell, jutge de taula, del braç militar, 29, 131,
171, 175, 176, 198, 287, 661, 665, 666,
829, 992, 1438, 1612, 1614, 1622, 1627,
1629, 1631, 1638, 1644.

ESTALELLA, Francesc, doctor en drets i ciu-
tadà de Barcelona, del braç reial, 495, 1137,
1415, 1555.

ESTALELLA, Salvador, notari causídic i ciu-
tadà de Barcelona, 1244, 1683.

ESTANYOL, Francesc, 289, 290.
ESTANYOL, Salvi, del braç eclesiàstic, 856.
ESTANYOL I PUIGDESALIT, Francesc, de

Barcelona, del braç reial, 1289.
Estaon (Pallars Sobirà), 1568.
ESTEBAN, Pedro, governador d’armes de Bar-

celona, 46, 459, 473, 1513.
ESTELA, Martí, sastre del General, 426.
ESTELA, Miquel, escrivà de la Bisbal d’Em-

pordà, 1435.
Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà), guarda ordinà-

ria d’, 1037, 1038, 1040. -Taula d’, 807,
835, 1200, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206.

ESTEVANELL, Jaume, canonge de la Seu de
Vic, 1216.

ESTEVE, Canti, sastre del General, 7.
ESTEVE, Dídac, mercader i ciutadà de Barce-

lona, 139, 1682.
ESTEVE, Domènec, soldat del tèrcio de Lega-

nés, 615.
ESTEVE, Francesc, notari, 1508.
ESTEVE, Francesc, pagès, hortolà del General,

446.
ESTEVE, Francesc Nadal, aprenent d’espaser

retingut a les galeres de Gènova, 122, 961.
ESTORNELL, Josep, de Sogorb, promogut a

l’abadiat de Cardona, 11, 14, 16, 27, 37,
44, 45, 55, 57, 60, 70, 118, 149, 766, 769,
770, 775, 776, 828, 870, 871, 875, 876,
877, 878, 879, 882, 884, 895, 952, 1025.

ESTRADA, Felicià d’, mestre de nens d’Ullde-
cona, 1470.

EVA, Jaume, donzell domiciliat a barcelona,
308.

EVERARDO, vegeu NITHARD.
EXARC, Josep, notari de Barcelona, 762.
EXARC, Rafael, notari de Barcelona, 166, 765,

1062, 1682.

F

FABRA, Nicolau, cirurgià i tauler de la Seu
d’Urgell, 337, 1405.

FÀBREGA, Manuel, del braç reial, 1110.
FABREGAT, Josep, esparter i ciutadà de Barce-

lona, 53.
FÀBREGUES, ..., assessor, 536, 537.



FÀBREGUES, Felip, causídic resident a Barce-
lona, 1012.

FÀBREGUES, Felip, negociant i ciutadà de
Barcelona, 160, 1039, 1043.

FÀBREGUES, Jaume, notari, 361, 373, 1154.
FÀBREGUES, Miquel, de Girona, del braç

reial, 1289.
FÀBREGUES I SERRA, Vicenç, ciutadà hon-

rat de Barcelona, escrivà de manament, del
braç reial, 148, 248, 332, 383, 386, 
388, 647, 650, 857, 1134, 1302, 1308,
1337.

FAGET, Rafael, botiguer de teles de Barcelona,
961, 1280, 1688.

FÀGIA, Joan, canonge de la Seu de Tarragona,
del braç eclesiàstic, 906, 912, 1072.

FAIDONE, Pedro de, 1589.
FALCÓ, Francesc, del braç militar, 1164.
FALCÓ, Jaume, del braç militar, 19, 46, 318,

794, 856, 1408, 1415.
FALCÓ, Jeroni, del braç militar, 1121.
FALCÓ, Joan, negociant i guarda ordinària de

Tortosa, 834, 1061.
FALCÓ, Joan, síndic substitut del General,

873.
FALCÓ, Joan Baptista, procurador fiscal de la

visita, del braç militar, 20, 50, 89, 160, 161,
207, 214, 229, 794, 856, 865, 866, 907,
1044, 1045, 1050, 1135, 1150, 1151,
1164, 1169, 1170, 1173, 1409, 1441,
1701, 1702.

FALCÓ, Josep, del braç eclesiàstic, 208.
FALCÓ, Josep, del braç militar, 5, 20, 350,

793, 856, 858, 907, 1113, 1135, 1148,
1150, 1409, 1415.

FALCÓ, Lluc, pagès de Xerta, 1466.
FALCÓ, Manuel, frare i cabiscol del monestir

de Santa Maria de Ripoll, visitador eclesiàs-
tic, 803, 1441, 1446.

FALCÓ, Maria, 739.
FALCONA, Isabel, donzella, 1631.
FALGOSA, Jaume, prevere, credencer dels

draps de la bolla de la Seu d’Urgell, 120.
FALGUERA, Jaume, mercader i ciutadà de

Barcelona, arrendador del dret dels safrans,
del braç reial, 165, 171, 189, 331, 1054,
1675, 1694, 1695, 1698.

Falset (Priorat), 325, 1368, 1401, 1433, 1692.
-Jurats de, 670. -Taula de, 807, 835, 836,
1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206.

FAMADA, Bernat, notari de Barcelona, 474,
476, 1239.

FAMADES, Isidre, notari de Barcelona, 664.
FAMILÓN, Pedro, soldat, 1574.
FANCEA, Francesc, del braç militar, 1408.
FANCILLAS, Gaspar de, diputat d’Aragó,

1404.
FANECA, Francesc, del braç militar, 1613,

1629.

FANECA, Jaume, beneficiat a l’església de San-
ta Maria del Pi de Barcelona, 872.

FANLO, Joan, guarda ordinària del General de
Tortosa, 166.

FARBO, Juan Antonio, militar, 1178.
FARELL, Esteve, tauler de Vila-seca, 824.
FARELL, Margarida, muller de Pere Farell, 9,

10, 43, 52, 142, 850, 851, 867, 1011,
1056.

FARELL, Pere, argenter i ciutadà de Barcelona,
receptor de la bolla del General, 9, 10, 43,
52, 53, 142, 850, 851, 867, 1011, 1056,
1159.

Farena (Alt Camp), 1367.
FARINYANA, Sebastià, tauler de Cadaqués,

1566.
FARNERS, Cristòfor, del braç militar, 1109.
FARNERS, Llorenç, del braç militar, 1109,

1118.
FARNESIO, Alejandro, general de cavalleria,

299, 330.
Farrera de Pallars (Pallars Sobirà), 1570, 1571.

-Jurats de, 803.
FARRÉS, Jeroni, del braç reial, 1409.
FASSER, Jaume, cònsol dels llocs d’Aravell i

Bellestar, 1569.
Fatarella, la (Terra Alta), taula de, 807, 835,

836, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205.
FATJÓ, Agustí, doctor en medicina, 720, 738,

1693.
FAU, Damià, abaixador, paraire i ciutadà de

Barcelona, arrendador de la bolla de Lleida,
197, 282.

FAVARA, Antoni, negociant de Barcelona, 768.
FEBRER, ..., doctor en drets i assessor del Ge-

neral, 486, 487, 537, 548, 561, 683, 1564,
1583, 1584, 1585, 1589.

Febró, la (Baix Camp), 1367. -Jurats de, 803.
FEIXES, Isidre, canonge de la col·legiata de

Cardona, 878.
FELICES, Josep, frare, del braç eclesiàstic,

1256.
FELICES, Josep de, visitador militar, 94, 95,

96, 1348, 1349.
FELICES, Juan, diputat d’Aragó, 1068, 1069.
FELICIANI, Francisco, 668, 669.
FELICIANI, Jacome Phelipe, procurador d’Hi-

pólito Gallo, 476, 477, 669.
FELIP I DE CATALUNYA, 628, 629, 637,

643, 776, 827, 1167, 1346, 1387, 1519,
1583, 1584, 1653.

FELIP II DE CATALUNYA, 51, 97, 249,
934, 935, 1083, 1084, 1102, 1103, 1105,
1167, 1171, 1172, 1228, 1251, 1346,
1387, 1530, 1583, 1584, 1653.

FELIP III DE CATALUNYA, 5, 7, 8, 13, 15,
17, 21, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 45,
51, 52, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79,
80, 81, 82, 90, 97, 99, 101, 102, 103, 104,
106, 109, 112, 125, 128, 129, 130, 131,
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132, 135, 136, 138, 141, 142, 150, 151,
152, 154, 155, 156, 158, 161, 166, 172,
176, 177, 183, 193, 204, 212, 214, 215,
216, 217, 219, 224, 226, 227, 341, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 401, 415, 503,
574, 691, 750, 754, 756, 763, 764, 772,
776, 784, 785, 791, 795, 796, 814, 815,
834, 835, 839, 841, 842, 843, 844, 855,
866, 869, 870, 889, 892, 895, 896, 899,
901, 902, 903, 904, 916, 923, 924, 926,
928, 931, 977, 978, 990, 991, 993, 994,
997, 1013, 1014, 1016, 1017, 1025, 1027,
1029, 1030, 1031, 1034, 1036, 1040, 1041,
1045, 1051, 1060, 1061, 1069, 1076, 1079,
1083, 1084, 1089, 1092, 1093, 1099, 1101,
1107, 1128, 1167, 1168, 1171, 1251, 1252,
1272, 1273, 1293, 1313, 1322, 1346, 1387,
1466, 1467, 1533, 1557, 1583, 1584, 1653,
1656.

FELIP, Jaume, frare, del braç eclesiàstic, 1613.
FELIP, Joan, 774.
FELIU, Ambròs, del braç reial, 1073.
FELIU, Jaume, veler i ciutadà de Barcelona,

464.
FELIU, Narcís, mercader i ciutadà de Barcelo-

na, receptor de la bolla del General, 9, 10, 43,
46, 52, 53, 851, 859, 867, 1003, 1011,
1442.

FELIU, Salvador, llibreter i ciutadà de Barcelo-
na, 745, 769, 1047.

FENER, Pere, cònsol d’Estamariu, 1569.
FERNÁNDEZ, Juan, de Madrid, 937.
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Francisco, 218.
FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Pedro, 1435.
FERNÁNDEZ DE MORENO, Juan Francis-

co, notari de Saragossa, 1254.
FERIA, duc de, lloctinet del Principat, 893,

1167, 1397, 1520, 1584, 1653.
FERRAN I DE CATALUNYA, 396, 632, 781,

932, 1251, 1293, 1324, 1387, 1583, 1584,
1653.

FERRAN II DE CATALUNYA, 99, 396, 744,
781, 929, 930, 933, 934, 935, 946, 947,
959, 1083, 1167, 1168, 1171, 1217, 1253,
1262, 1272, 1273, 1338, 1340, 1344,
1386, 1388, 1407, 1518, 1519, 1583,
1585, 1653, 1655, 1708.

FERRAN, Anton, del braç militar, 5, 20, 202,
1025.

FERRAN, Bernardí, prevere col·legiat a Santa
Maria de Puigcerdà, 919, 1464.

FERRAN, Francesc, sastre, 423.
FERRAN, Ignasi, escrivà de Barcelona, 1578.
FERRAN, Isidre, porter reial, 1153, 1155, 1157.
FERRAN, Joan, criat de Joan de Ballaró, 827.
FERRAN, Joan, hortolà del General, 7.
FERRAN, Miquel, mercader, arrendador de la

bolla de Puigcerdà, 297, 788.
FERRAN, Rafael, escrivà de Barcelona, 956,

1010.
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FERRAN I SOLER, Anton, visitador, 803.
FERRAN I VOLTOR, Antoni, visitador mili-

tar, 148, 149, 228, 386, 1046, 1151.
Ferrara (Itàlia), ducat de, 1087.
FERRER, ..., advocat fiscal del General, 1036.
FERRER, ..., consultor del General, 60, 61,

394.
FERRER, ..., doctor en drets i de la Reial Au-

diència, 1068.
FERRER, Amadeu, canonge de la Seu de Giro-

na, del braç eclesiàstic, 793, 795, 858, 906,
907, 1018, 1489, 1710.

FERRER, Andreu, notari de Valls, 163, 1050.
FERRER, Antic, 177.
FERRER, Antoni, 1622.
FERRER, Antoni, doctor en drets i assessor de

la Capitania General, 1524.
FERRER, Antoni, corder de Calonge, 1082.
FERRER, Antoni, regent del Consell Suprem

d’Aragó, 214, 215, 216, 227, 240, 241,
244, 264, 270, 271, 273, 274, 293, 323,
329, 330, 367, 376, 434, 1060, 1069,
1107, 1131, 1165, 1180, 1184, 1223,
1225, 1242, 1244, 1249, 1257, 1261,
1268, 1296, 1297, 1306, 1317, 1359,
1430, 1448, 1449.

FERRER, Antoni, síndic de Tírvia, 1568.
FERRER, Baltassar, del braç reial, 1614.
FERRER, Bartomeu, 1660.
FERRER, Bartomeu, negociant i ciutadà de

Barcelona, 1660.
FERRER, Benet, calceter i ciutadà de Girona,

995, 1545.
FERRER, Bernat, burgès de Perpinyà, escrivà

ordinari del racional del General, del braç
reial, 183, 918.

FERRER, Clara, muller de Lluís Ferrer, 1285.
FERRER, Dídac, doctor en drets i de la Reial

Audiència, assessor de la Batllia General, del
braç militar, 203, 906, 916, 979, 981, 1124,
1126, 1127, 1301, 1303, 1329, 1441,
1442, 1447, 1448.

FERRER, Fèlix, ciutadà honrat de Girona,
1113.

FERRER, Fèlix, doctor, del braç reial, 19, 20,
913.

FERRER, Francesc, ajudant del regent els
comptes, vegeu FERRER, Joan Francesc.

FERRER, Francesc, canonge de la Seu de Llei-
da, oïdor eclesiàstic, 1, 9, 13, 39, 53, 231,
232, 421, 424, 455, 499, 672, 763, 778,
795, 841, 844, 848, 849, 858, 860, 896,
906, 907, 917, 1577, 1631, 1638, 1641,
1648, 1702.

FERRER, Francesc, corder de Lleida, 1013.
FERRER, Francesc, corder de Vilafranca del

Penedès, 1487.
FERRER, Francesc, degà i canonge de la Seu

de Barcelona, 971.
FERRER, Francesc, del braç reial, 1110.



FERRER, Francesc, doctor en drets, 1582,
1586, 1589, 1624.

FERRER, Francesc, frare i almoiner del mones-
tir de Camprodon, 1215, 1256, 1259.

FERRER, Francesc, jove, sastre i ciutadà de
Barcelona, 319.

FERRER, Francesc Isidre, de la vegueria de Gi-
rona, del braç militar, 980.

FERRER, Galceran, donzell, 1495.
FERRER, Genís, del braç reial, 1447.
FERRER, Isidre, prevere beneficiat a la Seu de

Barcelona, drassaner del General, 278, 316,
452.

FERRER, Jacint, escrivà de Barcelona, 956,
1010.

FERRER, Jaume, prevere i doctor en drets be-
neficiat a l’església de Santa Maria del Pi de
Barcelona, guarda ordinària de la bolla de la
ciutat, 361, 362, 363, 369, 1422, 1423.

FERRER, Jaume, prevere i doctor en drets, ca-
pellà de Santa Maria de les Neus de Lleida,
del braç eclesiàstic, 853, 923, 949, 990,
1077.

FERRER, Jaume, semoler i bastaix del General,
7.

FERRER, Jeroni, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, 737.

FERRER, Jeroni de, cavaller i doctor en drets
de Barcelona, consultor del General, del braç
reial, 337, 351, 543, 546, 678, 1032, 1118,
1315, 1333, 1337, 1338, 1406, 1407,
1409, 1415, 1418, 1575, 1659, 1687.

FERRER, Joan, capità del tèrcio del General,
699, 1669.

FERRER, Joan, ciutadà de Barcelona, 1660.
FERRER, Joan, criat de Josep Mont-ras, 508,

509, 510.
FERRER, Joan, fill de Joan Ferrer, ciutadà,

1660.
FERRER, Joan, notari, 1082.
FERRER, Joan Francesc, mercader i ciutadà de

Barcelona, ajudant del regent els comptes
del General, 23, 126, 819, 1445.

FERRER, Joan Rafael, 1660.
FERRER, Josep, 919.
FERRER, Josep, ajudant d’assessor del procu-

rador fiscal de la visita del General, 801,
1154, 1156.

FERRER, Josep, corredor d’orella de Barcelo-
na, 457.

FERRER, Josep, cotoner, portaler del General,
1194.

FERRER, Josep, doctor en drets, 537, 1130.
FERRER, Josep, mercader i ciutadà de Girona,

albaraner del General a la ciutat, del braç
reial, 94, 143, 762, 763, 906, 1017, 1614,
1710.

FERRER, Josep, notari de Barcelona, 762, 
1032.

FERRER, Josep, pagès de Lleida, 1013.

FERRER, Josep, pagès, sots-batlle de Ginestar,
1266.

FERRER, Lluc, pagès d’Ulldecona, 1470.
FERRER, Lluís, 1285.
FERRER, Lluís, del braç reial, 1409, 1415.
FERRER, Lluís, doctor en drets i de la Reial

Audiència, 164, 185, 186, 188, 230, 391,
800, 838, 871, 882, 883, 897, 901, 908,
960, 979, 1000, 1053, 1089, 1096, 1097,
1125, 1165, 1171, 1178.

FERRER, Marc Antoni, del braç reial, 906,
1614, 1627, 1675, 1694.

FERRER, Maria, muller de Lluís Ferrer, doctor
en drets, 1000, 1165.

FERRER, Miquel, jurista, 389, 395, 943,
1684, 1686, 1687.

FERRER, Miquel, tintorer de draps de Barce-
lona, 1688.

FERRER, Pau, mercader de Barcelona, del braç
reial, 398, 794.

FERRER, Pere, pagès de Sant Sadurní d’Anoia,
445, 446, 447, 456, 463, 1486, 1499, 1500.

FERRER, Pere, sagristà i canonge de la Seu
d’Urgell, del braç eclesiàstic, 1612, 1613,
1628.

FERRER, Pere Joan, negociant i escombrador
de la visita, 804.

FERRER, Pere Màrtir, notari de Barcelona,
drassaner del General, 61, 134, 136, 145,
245, 284, 314, 762, 885, 995, 1000, 1032,
1130, 1165, 1285.

FERRER, Pere Pau, mestre de cases de Barce-
lona, verguer del General, 38, 66, 68, 75,
76, 90, 95, 154, 167, 168, 169, 172, 183,
194, 211, 234, 294, 316, 324, 369, 379,
426, 452, 1065, 1066.

FERRER, Ramon, corredor del General, 379,
561.

FERRER, Sebastià, canonge de la Seu d’Urgell,
del braç eclesiàstic, 1613, 1676.

FERRER DE GUALBES, Joan, 378.
FERRER DE GUALBES, Joan Bonaventura,

donzell, 442.
FERRER I DE LLUPIÀ, Jeroni, del braç mili-

tar, 1072, 1110.
FERRER I HUMBERT, Francesc, canonge de

la Seu de Girona, advocat fiscal del General,
del braç eclesiàstic, 744, 1552.

FERRER I PAGÈS, Maria Àngela, muller de
Joan Francesc Ferrer, mercader i ciutadà de
Barcelona, 126, 377, 411, 969, 1445.

FERRER I TOU, Francesc, canonge de la Seu
de Girona, del braç eclesiàstic, 1442, 1447,
1489.

FERRER I VILADOMAR, Bernat, escrivà or-
dinari del racional, 65, 128, 887, 978.

FERRER I VINYALS, Jeroni, cavaller, del braç
militar, 1613, 1629.

FERRER I VINYALS, Josep, cavaller, doctor
en drets i de la Reial Audiència, del braç mi-
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litar, 148, 189, 194, 366, 393, 425, 427,
429, 997, 1016, 1024, 1031, 1100, 1108,
1406, 1430, 1469, 1613, 1627, 1629.

FERRERA, Felip de, del braç militar, 911,
1335, 1348.

FERRERA I OLZINELLES, Felip de, obten-
tor d’un benefici eclesiàstic, 917, 1125,
1458, 1703.

FERRERES, Francesc, estudiant de filosofia,
1353.

FERRERES, Josep, del braç militar, 331, 1614.
FERRERES, Josep, ferrer i ciutadà de Barcelo-

na, 459.
FERRERES, Pere, teixidor de llana, 829, 1276.
FERRÉS, ..., prevere, 1194.
FERRIOL, Felipe, diputat d’Aragó, 1404.
FERRIOL, Joan, de la confraria de mercers i

botiguers de teles de Barcelona, 1688.
FERRÚS, Perot, sobrecollidor del General a la

part de ponent, 1496, 1661.
FEU, Jaume, negociant, portaler del General,

1175.
FEU, Jaume, sabater, esparter del General,

211, 1162, 1163, 1164, 1185.
FEU, Jeroni, mercader de Barcelona, 1682.
FEU, Pau, botiguer de teles i ciutadà de Barce-

lona, 59, 145, 398, 399, 445, 446, 447,
456, 463, 464, 465, 1391, 1409, 1415,
1482, 1485, 1491, 1688.

FEU, Pere Joan, prevere i rector de Taús, 1570,
1573.

FIERIS, Dídac, de la vegueria de Girona, del
braç militar, 911.

Figueres (Alt Empordà), 714, 960, 968, 1175,
1346, 1348, 1711. -Bolla de, 71, 72, 196,
285, 1106, 1139. -Cònsols de, 317, 1345,
1348. -Plaça pública de, 1348. -Taula de,
770, 790, 829, 836, 1206, 1207, 1208,
1209. -Tractat de, 1141, 1177.

FIGUERES, Joan, negociant i ciutadà de Bar-
celona, 953.

FIGUERES, Josep, criat de Francesc de Ponts,
diputat, 261.

FIGUERES, Marc, pagès de Piera, 166, 1061.
FIGUERES, Miquel, major, presoner dels càr-

cers de la Diputació, 49, 864.
FIGUERES, Miquel, menor, ciutadà de Barce-

lona, 409.
FIGUERES, Onofre, 1651.
FIGUEROLA, ..., assessor, 308, 844, 863,

868, 929, 997, 1315, 1331, 1365, 1423.
FIGUEROLA, Dídac, doctor en drets i advocat

fiscal del General, del braç reial, 169, 202,
290, 327, 338, 366, 379, 388, 431, 450,
501, 744, 688, 1065, 1328, 1353, 1361,
1367, 1369, 1370, 1376, 1387, 1388,
1389, 1393, 1400, 1419, 1424, 1644,
1645.

FIGUEROLA, Jaume, doctor en drets i consul-
tor del General, 47, 54, 1016.
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FIGUEROLA, Martí, doctor en drets domici-
liat a Barcelona, del braç reial, 304, 1295,
1320, 1552.

Figuerola del Camp (Alt Camp), castell de,
810.

Figuerola d’Orcau (Pallars Jussà), 1431.
FINA, Francesc, batlle, 1424.
FINESTRES, Francesc, prevere i vicari perpetu

de l’església parroquial de Santa Maria del
Mar de Barcelona, 680, 681.

FIRMAT, Pere, del braç reial, 1409.
FISES, Pere, ciutadà honrat de Barcelona, 504,

1210.
FISES, Pere, menor, cavaller domiciliat a Barce-

lona, del braç militar, 425, 428, 1348.
FITA, Antoni Joan, notari i escrivà major del

General, 1564.
FITA, Josep, canonge de la Seu de Tarragona,

1181, 1287.
FITER, Baltassar, del braç reial, 1073.
FITÓ, Baltassar, del braç reial, 1110.
FIVALLER, ..., antic assessor, 536.
FIVALLER, Jeroni, 1495, 1587.
FIVALLER, Josep de, frare servita, 804.
FIVALLER, Pere, del braç militar, 94, 502,

912, 1458, 1488, 1551, 1554.
FIVALLER I POL, Ferran, doctor en drets, del

braç militar, 1410, 1436, 1488.
FLAMENC, Guillem, 500.
Flandes, 3, 176, 269, 367, 1067, 1167, 1246,

1270, 1277, 1283, 1346, 1387, 1557,
1584, 1653.

Flaçà (Gironès), taula de, 829, 837.
FLASSADER, Marc, flassader de Barcelona,

464.
FLEQUER, Antoni, batlle de Granollers, 767.
FLEQUER, Antoni, canonge de la col·legiata

de Cardona, 878.
FLEQUER, Jaume, mariner i ciutadà de Barce-

lona, 948.
Flix (Ribera d’Ebre), 1404. -Taula de, 169,

807, 835, 836, 1200, 1201, 1202, 1204,
1205.

FLIX, Francesc, de Lleida, del braç reial, 794.
FLOR, Quirze, passamaner i ciutadà de Barcelo-

na, arrendador de la bolla de Castelló d’Empú-
ries i Tàrrega, 284, 285, 296, 297, 339, 434.

FLORENÇA, Josep, mercader de Barcelona,
762, 1214, 1586.

FLORENÇA, Magí, del braç reial, 353, 441,
1125, 1215, 1223, 1225, 1351.

FLORENT, Francesc, ciutadà honrat de Lleida,
del braç reial, 148, 1113.

FLORIT, ..., 1185.
FLUVIÀ, Aleix de, del braç militar, 1488,

1551, 1554.
FLUVIÀ, Anton de, del braç militar, 1488.
FLUVIÀ, Josep, de Valls, 1050.
FLUVIÀ, Maria, donzella de Barcelona, 1413,

1421.



FOIX, comte de, 934.
FOIX, Gregori, pagès de Saragossa resident a

Barcelona, 986.
FOIX, Ignasi de, del braç militar, 917.
FOIXÀ, Ignasi de, del braç militar, 1124, 1301,

1458, 1613, 1629.
FOIXÀ I XETMAR, Tomàs, de la vegueria de

Girona, del braç militar, 980.
FOIXAC, Guillem, botiguer de teles de Barce-

lona, 1053, 1152, 1688.
FOLCRÀ, Bernat de, del braç militar, 791.
FOLCS, Fèlix, escrivà de Barcelona, 1377,

1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383,
1384, 1385, 1389.

FOLGUERA, ..., mercader i ciutadà de Barce-
lona, 275.

FOLIO, Pere del, presoner de la Inquisició,
172, 174, 175.

FOLQUER, Josep Antoni, ciutadà de Tortosa,
visitador reial, 1190.

FOLQUER, Josep Antoni, notari de Xerta,
426, 1466.

FONOLLEDA, Francesc, mercader, credencer
dels draps de la bolla de Barcelona, del braç
reial, 145, 435, 745, 1489.

Fonollosa (Bages), 1436.
FONT, Benet, notari de Manresa, 39, 140,

840, 1009.
FONT, Isidre, fuster i ciutadà de Barcelona,

644.
FONT, Jaume, de la casa de Francesc Montser-

rat, 498.
FONT, Joan, espardenyer de Cervera, 1352.
FONT, Joan, tauler de Calaf, 826.
FONT, Josep, escrivà de Barcelona, 926.
FONT, Josep, mercader de Girona, 921, 959.
FONT, Josep, negociant, 1192.
FONT, Josep, notari i escrivà de la cúria del ve-

guer de Manresa, 880.
FONT, Llorenç, de la vegueria de Girona, del

braç militar, 948, 1255.
FONT, Miquel, notari de Barcelona, 827, 981,

1286.
FONT, Pere, apotecari de Puigcerdà, 1504.
FONT, Pere Màrtir, doctor en medicina de

Lleida, del braç reial, 949, 980, 1335, 1359.
FONT, Pere Pau, de Barcelona, del braç reial,

980, 1073, 1074, 1109.
FONT I LLORENÇ, Josep, batlle de Girona,

139, 1009.
FONTANA, Francesc, del braç reial, 1488,

1551, 1555.
FONTANA, Francesc Josep, notari de Barcelo-

na, 915
FONTANA, Jaume, doctor en medicina, del

braç reial, 149, 248, 288, 857, 1073, 1675,
1676.

FONTANA, Joaquim, apotecari i ciutadà de
Barcelona, 356.

FONTANA, Josep, notari de Barcelona, 498,

1000, 1032, 1130, 1285, 1549, 1576,
1577, 1578.

FONTANA, Lluís, notari de Barcelona i síndic
de la ciutat, procurador fiscal del General,
455, 529, 611, 664, 665, 700, 706, 707,
708, 738, 1146, 1578, 1609, 1610, 1694.

FONTANA, Maurici, notari de Barcelona, 278.
FONTANA, Ramon, doctor en medicina, del

braç reial, 502, 1335, 1555.
FONTANÉ, Martí, vegeu FONTANET, Mar-

tí.
FONTANELLA, ..., jurista, 396, 535, 632,

934.
FONTANELLA, Joan Pere, doctor en drets,

534, 782.
FONTANELLES, Andreu, batlle del Vendrell,

1421.
FONTANELLES, Antoni, veguer i batlle de

Vic, 445, 446, 447, 456, 463, 464, 466,
467, 1483, 1485, 1486, 1491, 1492.

FONTANELLES, Jaume Josep, mercader de
Barcelona, del braç reial, 1073, 1289, 1409,
1489, 1682.

FONTANER, Honorat, burgès de Perpinyà,
del braç reial, 912, 1459, 1462.

FONTANET, ..., doctor en drets i de la Reial
Audiència, 1523, 1525.

FONTANET, ..., patró de vaixell, 64.
FONTANET, Joan, apotecari de Tírvia, 1571,

1572.
FONTANET, Joan, prevere i rector de Mon-

tesclado, notari de Tírvia, 1570, 1571,
1572.

FONTANET, Josep, botiguer de draps i ciu-
tadà de Barcelona, 285.

FONTANET, Lluís, notari de Barcelona,
1582.

FONTANET, Martí, tauler de Tarragona, 117,
257, 258, 950, 951, 1236, 1243.

FONTANET, Mateu, cònsol dels llocs de
Montanissell i Sallent d’Organyà, 1568.

FONTBARRADA, Jaume, oficial, 508.
FONTCOBERTA, Magí, de la casa de Fran-

cesc Junyent i de Ponts, 749.
FONTCOBERTA, Miquel, notari de Barcelo-

na, 412, 885, 1410, 1417, 1446.
FONTDEVILA, Francesc, del braç eclesiàstic,

1072, 1109, 1122.
FONTDEVILA, Josep, canonge de la Seu de

Barcelona, del braç eclesiàstic, 350, 1443,
1613.

FONTOVA, Jaume, doctor en medicina, 49,
864.

Fontpedrosa (Conflent), 448, 1473, 1474.
FONTS, Francesc, ciutadà honrat de Barcelo-

na, del braç reial, 14, 112, 134, 142, 146,
203, 265, 286, 1441.

FONTS, Maurici, assaonador i ciutadà de Bar-
celona, 278.

FONTS, Pere, corder d’Ulldecona, 1692.
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FONTS, Pere Joan, de Fraga, 1404, 1405.
FORCADES, Macià, notari, 981.
FORÉS, Victorino, ciutadà i justícia ordinari de

València, 884.
FORÉS I MATEU, Joan, 1288, 1289.
FORÉS I MATEU, Josep, de Barcelona, del

braç reial, 1295, 1296.
FORÉS I MONTAGUT, Joan, notari de Bar-

celona i escrivà de ració, 263, 311, 1000,
1001, 1005, 1248, 1333.

FORGAS, Benet, sastre, 1249.
FORMANIR, Pere, de Puigcerdà, 449.
FORNAGUERA, Francesc, doctor, del braç

reial, 425, 1073, 1074, 1110, 1614, 1628.
FORNALÉS, Joan, mestre de cases d’Estama-

riu, 1562.
FORNELLS, Esteve, botiguer de teles i ciutadà

de Barcelona, 1112.
FORNELLS, Pau, capità i ciutadà honrat de

Barcelona, 175, 289.
FORNELLS, Pau, guarda del port de Barcelo-

na, 123, 393, 537, 1646.
FORNER, Joan, de Falset, 1692.
FORNÉS, Antoni, prevere i canonge de l’esglé-

sia de Santa Anna de Barcelona, 840.
FORNÉS, Bernat, doctor, del braç reial, 94,

337.
FORNÉS, Francesc, doctor, del braç reial, 94.
FORNÉS, Jacint, de Lleida, del braç reial, 906.
FORNIER, Felip, patró de vaixell francès,

1524.
FORNS, Joan, mestre de cases de Sant Cugat

del Vallès, 247, 1222.
FORSET, Josep, blanquer d’Olot, arrendador

de la bolla de Camprodon, 193.
FORT, Antoni, 1650.
FORT, Antoni, del braç reial, 1125.
FORT, Francesc, resident a Salàs, del braç reial,

743, 1459, 1703.
FORT, Isidre, síndic dels llocs de la vall d’Às-

sua, 1569.
FORT, Isidre, tauler d’Alforja, 826.
FORTUNY, Josep, agutzil del governador de

Catalunya, 169, 175, 182, 199, 299, 307,
316, 327, 334, 361, 369, 450, 538.

FORTUNYÓ, Pere Joan, notari de Tortosa, 833.
FOSALBA, Jaume, batlle de Capellades, 268,

1258.
FOSALBA, Josep, frare i paborde del monestir

de Sant Salvador de Breda, del braç eclesiàs-
tic, 912.

FOSSES, Pere Joan, jove, manyà i ciutadà de
Barcelona, 595.

Fraga (Baix Cinca), 1405.
FRANC, Francesc, regent la Reial Cancelleria,

1677.
FRANC, Roc, notari de Girona, escrivà de la

lloctinència del batlle general de la ciutat,
171, 172, 173, 379, 762, 1076, 1079,
1080, 1423, 1443, 1449.
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França, 15, 84, 105, 110, 112, 116, 269, 273,
286, 287, 288, 323, 393, 394, 448, 449,
461, 635, 641, 724, 725, 726, 727, 728,
729, 870, 927, 936, 945, 960, 989, 1018,
1062, 1088, 1137, 1138, 1141, 1175,
1176, 1270, 1294, 1309, 1330, 1473,
1474, 1476, 1520, 1521, 1525, 1526,
1527, 1528, 1557, 1563, 1684, 1687,
1688, 1689, 1690, 1693. -Exèrcit de, 62,
63, 122, 760, 1330. -Rei de, 84, 110, 112,
116, 126, 384, 387, 945, 960, 969. -Parti-
daris de, 1341, 1342, 1474. -Robes de,
697, 1665, 1666, 1683, 1686. -Tabac de,
1054.

FRANCESC, Rafael, mercader de Girona, del
braç reial, 1697.

FRANCOLÍ, Jaume, de Girona, 267, 968,
969.

FRANCOLÍ, Jaume, receptor de Puigcerdà,
161, 1046.

FRANCOLÍ, Jeroni, canonge de la Seu de Bar-
celona, del braç eclesiàstic, 136, 428, 452,
765, 766, 1111, 1443.

FRANCOLÍ I DE TORALLA, Jaume, recep-
tor de Girona, del braç militar, 296, 1257,
1458, 1461.

FRANQUESA, Francesc, paraire de Calonge,
1081.

FRANQUESA, Martí, pagès de Calonge,
1081.

FRANQUESA, Pere, secretari reial, 1102,
1104, 1105.

FRANQUET, Josep, ciutadà de Tortosa, del
braç reial, 1127, 1442, 1447.

FREIRE, Francisco, capità de cavalleria, 571,
574, 575.

FREIXA, Jaume Joan, negociant, 1194.
FREIXES, Pere, abaixador i ciutadà de Barce-

lona, arrendador de la bolla de Figueres,
196.

FRIC, Jaume, notari de Besalú, 1299.
FRIGOLA, Pau, guanter i ciutadà de Barcelo-

na, 193, 195, 196, 199, 200, 501, 1100,
1108, 1112, 1113, 1114.

FRIGOLA I DE LLORDAT, Francesc, don-
zell, agent del General a Roma, 160, 858,
987, 988, 1087, 1254, 1613, 1629.

FUENCLARA, comte de, 536, 1520.
FUENTE, marquès de la, 270, 273.
FUENTES, Josep de, ardiaca i canonge de la

Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 1441,
1443, 1446, 1448.

FUSTER, Francesc, doctor en medicina, calcu-
lador de la visita, 804.

FUSTER, Josep, cirurgià, procurador fiscal de
la col·lecta de Puigcerdà, 114.

FUSTER, Pau, doctor en medicina i ciutadà de
Barcelona, visitador reial, 243, 250, 366,
388, 420, 431, 450, 538, 644, 671, 688,
803, 1335, 1359, 1614, 1641.



FUSTER, Pere, de la casa de Josep de Boixa-
dors, 886, 887.

FUSTER, Pere Joan, estudiant resident a Bar-
celona, 167.

FUSTER, Rafael, doctor en medicina de Giro-
na, 843, 844.

G

GABRIEL, Joan, ciutadà i notari de Tortosa,
escrivà extraordinari de l’escrivania major del
General, 63, 64, 65, 885, 886, 887, 888,
889, 918, 999, 1614, 1638.

GABRIEL, Joan, oïdor reial, 823, 824, 825.
GACHAPAY Y VERA, Juan de, pagador dels

presidis i exèrcit a Catalunya, 189, 507, 508,
1078, 1100.

GAIETA, Pere, rector i tauler d’Alfarràs, 1645.
GALCERAN, Esteve, escrivà de manament,

490, 1536.
GALCERAN, Jaume, sabater i ciutadà de Bar-

celona, 53.
GALCERAN, Jaume, teixidor de llana, 1282.
GALCERAN, Llàtzer, 1582.
GALCERAN, Pere Joan, prevere i rector de

l’església parroquial de Rubió, 694, 1665.
Galera, la (Montsià), 1402.
GALÍ, Baldiri, canonge de la Seu de Lleida, del

braç eclesiàstic, 906.
GALÍ, Jaume, jove, cirurgià i ciutadà de Barce-

lona, 1011.
GALÍ, Jeroni, notari i ciutadà de Barcelona, es-

crivà ordinari de l’escrivania major del Gene-
ral, 5, 9, 11, 20, 22, 38, 42, 59, 65, 66, 68,
75, 76, 86, 87, 90, 92, 94, 96, 99, 102,
108, 114, 126, 131, 136, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 146, 149, 150, 153, 154,
158, 161, 163, 164, 171, 172, 183, 184,
194, 197, 213, 247, 257, 258, 319, 321,
410, 478, 523, 762, 770, 792, 801, 820,
822, 840, 861, 862, 886, 887, 891, 938,
940, 941, 948, 956, 976, 986, 989, 999,
1000, 1034, 1044, 1068, 1071, 1075,
1095, 1112, 1159, 1165, 1224, 1241,
1243, 1351, 1357, 1510, 1516, 1565,
1618, 1623.

GALÍ, Josep, escrivà de Barcelona, 505, 507.
GALÍ, Josep, vidrier del General, 95.
GALÍ, Llàtzer, notari de Malgrat i Blanes, 23,

192, 806, 1107, 1108.
GALLÁN, Diego Gerónimo, diputat d’Aragó,

975, 976.
GALLARDET, Jaumet, cònsol de Roní, 1567.
GALLART, Cristòfor, 1104.
GALLART, Francesc, 1552.
GALLART, Francesc, donzell, veguer de Vila-

franca del Penedès, 379, 466, 469, 1486,
1487, 1499, 1500, 1501.

GALLART, Josep, doctor en drets, ardiaca de

Llobregat i canonge de la Seu de Barcelona,
jutge i recaptador de la Santa Croada, 231,
470, 471.

GALLART, Maurici, doctor en drets i ciutadà
honrat de Barcelona, 207, 209, 1032, 1113,
1136, 1147, 1148.

GALLART, Pere, notari de Palamós, 365, 1082,
1342, 1343, 1424, 1425.

GALLART, Simó, escrivà de Barcelona, 745.
GALLART TAULERA, Josep, prevere i doctor

en teologia, jutge i executor de la Cambra
Apostòlica, 42, 46, 47, 48, 844, 846, 848,
849, 850, 860, 861, 862, 863.

GALLO, Hipólito, capità de la galera Patrona
de Gènova, 307, 308, 322, 326, 327, 331,
332, 338, 349, 352, 368, 472, 475, 476,
477, 483, 484, 485, 487, 488, 489, 490,
491, 494, 495, 499, 503, 504, 505, 507,
508, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 526,
528, 630, 658, 669, 683, 712, 1309, 1313,
1314, 1315, 1316, 1319, 1325, 1326,
1328, 1362, 1363, 1365, 1369, 1370,
1371, 1373, 1376, 1377, 1378, 1379,
1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385,
1386, 1389, 1390, 1394, 1395, 1396,
1397, 1398, 1399, 1400, 1418, 1427,
1431, 1434, 1438, 1509, 1539, 1540,
1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546,
1547, 1548, 1549.

GALTÉS, Joan, botiguer de Vilanova de Cube-
lles, 1486, 1499, 1501.

GALVANY, Francesc, pagès de Martorell, 
681.

GALVANY, Jaume, mercader de Barcelona, del
braç reial, 1289, 1295.

GALVANY, Pere, mercader i ciutadà de Barce-
lona, 1039.

GAMIL, Francesc, 244.
GAMIS, Francesc, doctor en drets domiciliat a

Barcelona, 1591, 1610.
GAMIS, Ramon, de Camprodon, 1711.
GAMIS I FALCÓ, Anna, muller de Francesc

Gamis, 467, 541, 542, 611, 644, 645, 671,
1589, 1591, 1610, 1639, 1640.

GAMIS I FALCÓ, Francesc, fill de Francesc
Gamis, domiciliat a Barcelona, oïdor militar,
1, 10, 39, 47, 48, 62, 542, 611, 644, 645,
666, 675, 676, 762, 763, 767, 778, 793,
794, 832, 841, 844, 848, 849, 858, 860,
861, 862, 863, 906, 907, 917, 1032, 1591,
1610, 1631, 1638, 1648.

GAMIS I MONTSERRAT, Ramon, capità del
tèrcio del General, 702, 703, 1670.

Gandesa (Terra Alta), 1401, 1523, 1524. 
-Taula de, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205.

Gant (Països Baixos), 1246, 1247.
Garcia (Ribera d’Ebre), 1401. -Taula de,

1200, 1201, 1202, 1204, 1205.
GARCÍA, ..., alferes de cavalleria, 1573.
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GARCIA, Baptista, del braç militar, 1488,
1489, 1613, 1629.

GARCIA, Gaspar, doctor, del braç militar,
1259.

GARCIA, Gaspar, mercader de Barcelona, del
braç reial, 980.

GARCIA, Jeroni, cònsol de la confraria de 
mercers i botiguers de teles de Barcelona,
1688.

GARCIA, Jeroni, de Tortosa, oïdor militar,
743, 1488, 1551.

GARCÍA, José Lorenzo, notari dels diputats
d’Aragó, 975, 976.

GARCIA, Josep, del braç militar, 1613.
GARCIA, Salvador, prevere beneficiat a Santa

Maria del Mar de Barcelona, ajudant segon
del racional del General, 131, 168, 986.

GARCÍA DE LODOÑO, Domingo, secretari
del lloctinent, 357, 1169, 1259, 1440.

GARDELA, Vicenç, guardamaniller i ciutadà
de Barcelona, 1128.

GARRAFA Y GUZMÁN, Nicolás, vegeu AN-
TILLANO, príncep d’.

GARRELL, Miquel, candeler de cera i ciutadà
de Barcelona, arrendador de la bolla de Vic,
197, 284, 285, 1535.

GARRIACO Y GUEVARA, Alonso de, alcalde
de cort de la Real Chancillería de Granada,
1346.

Garriga, la (Vallès Oriental), jurats de, 810. 
-Taula de, 1211.

GARRIGA, Antoni, ciutadà de la Seu d’Urgell,
1561.

GARRIGA, Antoni, pellisser, 423, 443.
GARRIGA, Francesc, escrivà de Girona, 528.
GARRIGA, Hipòlit, doctor en drets, 1614.
GARRIGA, Joan, sastre, 598.
GARRIGA, Pere, notari de Girona, 528.
GARSUA, Pere, de la Val d’Aran, 1431.
GASC, Pere Màrtir, de Puigcerdà, 919.
GASSANEO, Antoni, capità, 974.
GASSIÀ, Gaspar, del braç militar, 1110, 1119,

1120.
GASSIÓ, Joan, doctor en drets, del braç reial,

322, 650, 651, 656, 906, 1361, 1621,
1675, 1694.

GASSÓ, Miquel, matalasser, 211.
GASTALT, Jaume, del braç reial, 1297, 1299.
GASTALT, Joan, del braç reial, 1335.
GATILLEPA, Gaspar, botiguer de teles i ciu-

tadà de Barcelona, 679, 1688.
GATNAU, Jacint, pagès de Castellbò, 1569.
Gavà (Baix Llobregat), 807.
GAVARRÓ, Vicenç, notari de Barcelona, 981,

1130, 1336, 1360, 1410, 1417.
GAVÀS, Pere, de la vegueria de Lleida, del braç

reial, 793.
GAVAU, Jaume, notari de Castelló d’Empú-

ries, 1370.
GÀVER, Jeroni de, del braç militar, 418, 1450.
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GÀVER I DE FLUVIÀ, Bernat, del braç mili-
tar, 1441, 1675.

GAY, Bartomeu, professor de filosofia de Moià,
1421.

GAY I PERELLÓS, Josep, del braç militar,
1697.

GAY I PERELLÓS, Miquel, del braç militar,
856, 858.

GELABERT, vegeu GILABERT.
Geltrú, la (Garraf), 25.
GEMIR, ..., veler i ciutadà de Barcelona, 464.
GENARO, Marco Antonio, governador de Ro-

ses, 168, 1062.
GENERES, Antoni, burgès de Perpinyà, 1527.
GENERES, Antoni, del braç militar, 911, 912,

949, 1124, 1350, 1458, 1702.
GENÍS, Francesc, canonge de la Seu de Lleida,

oïdor eclesiàstic, 89, 93, 117, 129, 154,
745, 981, 1109, 1124.

Gènova (Itàlia), 80, 81, 503, 504, 700, 814,
904, 1309, 1313, 1314, 1316, 1325, 1365,
1520, 1532, 1563. -Confitura de, 668. 
-Diputats de, 291. -Esquadra de galeres
de, 36, 80, 118, 120, 121, 122, 124, 293,
300, 301, 303, 305, 307, 308, 324, 326,
327, 329, 332, 335, 338, 349, 352, 356,
357, 360, 363, 368, 369, 374, 375, 380,
442, 459, 469, 472, 475, 476, 477, 483,
485, 487, 489, 490, 491, 494, 495, 496,
498, 499, 505, 507, 508, 511, 512, 518,
520, 521, 522, 526, 528, 541, 629, 638,
647, 658, 660, 661, 662, 668, 669, 683,
699, 712, 904, 953, 958, 961, 1115, 1309,
1313, 1316, 1319, 1324, 1325, 1328,
1362, 1363, 1365, 1369, 1371, 1372,
1373, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380,
1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386,
1390, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398,
1399, 1418, 1427, 1431, 1434, 1438,
1509, 1539, 1540, 1542, 1543, 1544,
1546, 1547, 1548, 1672, 1705. -Paper 
de, 162, 202, 277, 290, 1046, 1047, 1079,
1120, 1285, 1303. -Teles de, 126.

Ger (Baixa Cerdanya), 448.
GERMES, Maria, 659.
GIBEL·LÍ, Josep, del braç reial, 1442, 1447.
GIBERT, Jacint, del braç reial, 949, 980, 1441,

1446.
GIBERT, Jacint, doctor en medicina, receptor

dels fraus del General, 375, 642, 660, 670,
679, 1621, 1622, 1656.

GIBERT, Pere, portaler de la visita, 804.
GIBERT, Pere, sastre i ciutadà de Barcelona,

311.
GIL, Jaume, clergue d’Ulldecona, 1692.
GIL, Josep, fuster i ciutadà de Barcelona, 326,

1369.
GIL, Josep, guarda de la bolla, 745.
GIL, Josep, prevere, 1191.
GIL, Miquel, tauler de Casserres, 826.



GIL DE FREDERIC, Francesc, del braç reial,
294.

GIL MANRIQUE, Garci, bisbe de Girona i di-
putat eclesiàstic, 1099, 1100.

GILABERT, Francesc, 1340, 1412.
GILABERT, Francesc, del braç militar, 348,

350, 1408, 1410, 1415, 1416, 1417, 1441,
1446.

GILABERT, Isidre, doctor en drets de Barcelo-
na, 435, 497, 1156, 1274, 1276, 1280,
1538.

GILABERT, Martí, estamper del General, 211.
GILABERT, Miquel, del braç eclesiàstic, 858,

902.
GILABERT, Onofre de, del braç militar, 793,

1255, 1260, 1409, 1415, 1613, 1629.
GILABERT, Salvador, notari, 1286.
GILABERT I DE MEIÀ, Aleix, visitador mili-

tar, 2, 3, 4, 5, 27, 244, 749, 1156, 1612,
1629.

GILABERT I MECA, Francesc, del braç mili-
tar, 1256.

GILI, Tomàs, tauler de Reus, 822.
GIMBERT, Francesc, doctor en medicina i ciu-

tadà de Barcelona, del braç reial, 856, 857,
969.

GIMBERT, Josep, de Barcelona, del braç reial,
1073.

Gimenells (Segrià), taula de, 807, 835, 836,
1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206.

GIMENELLS, Jaume, notari de Falset, 736,
1692.

GIMÉNEZ, Josep, canonge de la Seu de Barce-
lona, del braç eclesiàstic, 142.

GIMÉNEZ DE EMBÚN, Gerónimo, diputat
d’Aragó, 975, 976.

GIMÉNEZ DE URREA, Pedro Pablo, diputat
d’Aragó, 1068, 1069.

GIMFERRER, Joan, notari, 1708.
GINER, Francesc de, del braç militar, 1408,

1488.
GINER, Joan Pau, ajudant d’assessor de la visi-

ta, 207, 1130.
GINÉS, Andreu, escrivà de Mont-roig del

Camp, 1692.
GINESTA, Joan, paraire i procurador del Ge-

neral de Vilafranca del Penedès, 412, 1220.
GINESTA, Nicolau, notari de Puigcerdà,

1502, 1503.
GINESTA, Pere, d’Escaló, 985.
GINESTAR, Bonaventura, pare dominicà, 442.
GINESTAR, Joan, courer del General, 426.
GINESTAR, Ramon, tauler de la Sénia, 826.
Ginestar d’Ebre (Ribera d’Ebre), 270, 1261,

1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267. -Ju-
rats de, 809. -Taula de, 1200, 1201, 1202,
1203, 1204, 1205.

GIRAU, Honorat, patró de barca francès, 561,
569, 598, 1587, 1598.

Girona (Gironès), 29, 67, 127, 166, 173, 201,
212, 313, 529, 701, 702, 751, 777, 783,
797, 801, 843, 874, 892, 893, 973, 1023,
1033, 1062, 1064, 1079, 1080, 1558,
1563, 1670, 1710, 1711. -Bisbe de, 154,
425, 427, 428, 429, 874, 882, 888, 917,
1023, 1033, 1117, 1125, 1300. -Bolla de,
29, 34, 55, 117, 145, 212, 285. -Col·lecta
de, 29, 161, 165, 168, 192, 790, 829, 836,
1046, 1206, 1207, 1208, 1209. -Corts de,
393. -Diputació local de, 90, 423, 744,
972, 1062, 1199. -Diputat local de, 17,
104, 121, 146, 204, 303, 921, 959, 1020,
1127, 1342, 1424, 1464, 1710. -Governa-
dor de, 1221. -Monestirs: de Sant Francesc,
973. -Paper de, 177. -Procurador fiscal del
General de, 56. -Receptor del General de,
125. -Seu de, 468. -Síndics de, 973. -Taula
de, 770, 790, 829, 1209. -Veguer de, 1474.
-Vegueria de, 412, 419, 500, 502, 668,
953, 973, 974, 976, 1118, 1124, 1125,
1349, 1408, 1415, 1441, 1445, 1451,
1452, 1453, 1550, 1551, 1612, 1613,
1629, 1630, 1675. -Velers de, 1283.

GIRONA, ..., sastre, 276.
GIRONA, Macià, del braç reial, 1442.
GIRONA, Ramon, doctor en drets i ciutadà

honrat de Barcelona, del braç reial, 394,
1073, 1667.

GIRONÈS, Andreu, portaler de la visita, 804.
GIRONÈS, Maria, 178.
GISPERT, ..., 891.
GISPERT, Miquel, mercader de Girona, 1537.
Godall (Montsià), 810, 1402. -Jurats de, 809.
GODALL, Francesc, paborde, 1634.
GODALL, Lluís, pagès del Prat de Llobregat,

158, 914, 915, 1041.
GOLORONS, Salvador, escrivà de Barcelona,

211, 212, 1144, 1146, 1535.
GOMAR, ..., advocat fiscal del General, 852.
GOMAR, Jaume Joan, cònsol de Civís, 1569
GOMAR, Josep, doctor en drets de Lleida, oï-

dor reial, 203, 212, 230, 234, 239, 247,
260, 312, 422, 906, 1031, 1130, 1215,
1224, 1226, 1236, 1256, 1259, 1354,
1459, 1560, 1645.

GOMAR, Josep, diputat local i tauler de Bala-
guer, 815, 822.

GOMAR, Miquel, antic mercader i arrendador
de la bolla de Perpinyà, 645, 662, 1496,
1517, 1589, 1590, 1637, 1641.

GOMILA, Pere, jurat de Ciutadella de Menor-
ca, 859.

GOMIS, Bernat Joan, arrendador de la bolla de
Girona, 1494, 1517, 1659, 1665.

GOMIS, Jeroni, cotoner i ciutadà de Barcelo-
na, bastaix del General, 160, 211, 435,
1042, 1185, 1478.

GOMIS I MONTSERRAT, vegeu GAMIS I
MONTSERRAT.
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GONZAGA, Vicente, lloctinent del Principat,
168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177,
179, 180, 181, 184, 185, 187, 189, 190,
193, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 214,
215, 216, 217, 219, 224, 226, 227, 232,
233, 234, 236, 237, 238, 240, 241, 243,
248, 250, 251, 252, 254, 255, 257, 258,
262, 263, 264, 265, 266, 268, 501, 632,
1063, 1069, 1071, 1078, 1079, 1080,
1082, 1083, 1088, 1089, 1093, 1094,
1098, 1100, 1101, 1106, 1107, 1112,
1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1120,
1121, 1122, 1123, 1126, 1127, 1128,
1130, 1132, 1134, 1137, 1147, 1148,
1149, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167,
1169, 1174, 1175, 1180, 1181, 1182,
1184, 1188, 1190, 1216, 1222, 1223,
1224, 1225, 1226, 1228, 1229, 1231,
1241, 1242, 1244, 1245, 1246, 1247,
1249, 1251, 1252, 1253, 1257, 1258,
1259, 1260, 1268, 1269, 1273, 1327,
1373, 1455, 1529.

GORC, Josep, visitador, 1046.
GORGOLLÓ, Francesc, 164.
GORÍ, Jaume, pellisser i ciutadà de Barcelona,

695.
GORI, Joan Baptista, doctor en drets i de la

Reial Audiència, 757.
GORI, Josep, canonge de la Seu d’Urgell, visi-

tador eclesiàstic, 150, 795, 1074, 1151.
GORI, Vicenç, sastre i ciutadà de Barcelona,

1095.
GORT, ..., antic assessor, 535.
GORT, Bernat, frare santjoanista i comanador

de Cotlliure, del braç eclesiàstic, 740.
GORT, Francesc, 544, 545, 1591, 1592.
GORT I DE JORBA, Francesc, del braç militar,

856.
GORT I DE JORBA, Jeroni, 479, 1511, 1512.
GOSTANCA, Manuel, de Tortosa, 1234.
GOSTEMPS, Pere, escrivà de Pere III de Cata-

lunya, 551, 553, 555, 582, 1596.
GOVELIS I PEY, Antoni, prevere beneficiat a

l’església de Sant Pere Pescador, 1370.
GRÀCIA, Francesc, fuster, 296.
GRACIÀ, Joan Baptista, del braç reial, 1675.
GRACIÀ, Josep, guarda del portal de l’Àngel

de Barcelona, 965.
GRACIÀ, Maria, muller de Josep Gracià, 816,

965, 1005.
GRACIÀ, Miquel, notari de Barcelona i escrivà

de manament reial, 29, 829.
GRAELLS, ..., 408, 849, 939, 940, 1001,

1002, 1052.
GRAELLS, Felicià, doctor en drets de Barcelo-

na, del braç reial, 720, 721, 739, 1031,
1442.

Gramuntell (Segarra), jurats de, 810.
GRANADA, Dídac, 146.
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Granadella (Garrigues), taula de, 835, 1200,
1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206.

GRANJA, Miquel Joan, batlle de Tírvia, 1570,
1571.

Granja d’Escarp, la (Segrià), taula de, 1200,
1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206,
1209.

GRANOLLACS, Anton, del braç militar, 22,
755, 760.

GRANOLLACS I DE MILLARS, Francesc, al-
cait del castell de Bellver, del braç militar,
249, 1072, 1083, 1124, 1230, 1301, 1350,
1458, 1702.

Granollers (Vallès Oriental), 766, 767, 1419,
1420. -Taula de, 770, 790, 829, 1046,
1206, 1207, 1208, 1209, 1211. -Tauler de,
357, 358, 359.

Granollers de Segarra (Segarra), jurats de, 810.
Granyanella (Segarra), 923.
GRAS, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona,

del braç reial, 1488, 1613, 1629.
GRAS, Jaume, 137, 1006.
GRAS, Jaume, del braç reial, 857, 1335, 1359.
GRAS, Joan, de Barbens, 144.
GRAS I MOSCOSO, Josep de, fill de Joan Gras

i Sans, 583, 586.
GRAS I SANS, Joan, sobrecollidor del General

a la part de ponent, 583, 586.
GRASSES, Antoni, adroguer i ciutadà de Bar-

celona, credencer del General a la taula de la
ciutat, 11, 107, 164, 211, 910, 939, 1044,
1054, 1158.

GRASSES, Ermengol, doctor en filosofia, 211.
Gratallops (Priorat), 1367. -Taula de, 166,

1046, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205, 1206.

GRATO I DE PERPINYÀ, Antoni, del braç
reial, 218.

GRAU, Cristòfor, estudiant, 321.
GRAU, Enric, tinent de cavalleria, 315.
GRAU, Jaume, negociant i ciutadà de Barcelo-

na, 707.
GRAU, Jeroni, doctor en drets i de la Reial Au-

diència, 696.
GRAU, Joan, notari de Tremp, 1431, 1432,

1433.
GRAU, Joan Antoni, vegeu GUERAU, Joan

Antoni.
GRAU, Macià, de Perpinyà, del braç reial,

1302, 1459.
GRAU, Maria, muller d’Enric Grau, 315.
GRAVALOSA, Galceran de, senyor de Caste-

llar i de Puig d’Òdena, oïdor militar, 1616,
1635.

GRAVALOSA I AMAT, Francesc de, vegeu
AMAT I GRAVALOSA.

GREGORI, Jeroni, corredor d’orella de Barce-
lona, 1281.

GRIMAU, Joaquim, del braç militar, 1629.
GRIMAU I VILAFRANCA, Joan de, domici-



liat a Barcelona, diputat militar, 1, 10, 13,
16, 39, 47, 62, 66, 666, 762, 778, 779,
780, 791, 795, 841, 844, 848, 849, 858,
859, 860, 863, 896, 907, 913, 916, 917,
959, 1631, 1648.

GRIMOSACS, Miquel, doctor en drets i ciu-
tadà de Barcelona, consultor del General,
del braç reial, 2, 12, 14, 20, 46, 89, 206,
244, 318, 402, 405, 407, 486, 487, 548,
561, 683, 758, 794, 896, 901, 906, 908,
971, 988, 997, 1009, 1016, 1031, 1136,
1137, 1493.

GRIMOSACS, Pere Joan, doctor en medicina,
1495.

GRIMOSACS, Rafael, ciutadà honrat de Barce-
lona, visitador reial, 112, 126, 127, 148,
149, 150, 228, 294, 295, 974, 1025, 1046,
1136, 1137, 1151, 1437, 1675, 1676,
1694, 1695, 1697.

GRIVER, Joan, 1342.
GROS, Francesc, de Perpinyà, del braç reial,

911.
GROS I D’ILLA, Esteve, del braç reial, 1126,

1459, 1703.
GROS I MADIR, Josep, del braç militar, 1442,

1447, 1451, 1456.
GROSSET, Bonaventura, de la confraria de

mercers i botiguers de teles de Barcelona,
1688.

GROSSO, Ambròs, senyor de la Fondarella i
veguer de Tarragona, del braç militar, 857,
912, 1458, 1461, 1488.

GROSSO, Antoni, 1550.
Guadalajara (Castella), 1334.
GUAL, Bartomeu, escudeller i ciutadà de Bar-

celona, 1091.
GUALBES, ... de, 1055.
GUALBES, Cristòfor Bonavenura de, frare i

dispeser major del monestir de Sant Cugat
del Vallès, del braç eclesiàstic, 289, 350,
906, 1441, 1443, 1446, 1448.

GUALBES, Francesc Bonaventura de, donzell,
386, 478, 542, 1638.

GUALBES, Frederic Honorat de, 1677.
GUALBES, Jaume, canonge de la Seu de Bar-

celona, del braç eclesiàstic, 36, 218, 228,
290, 317, 1255, 1260, 1488, 1551.

GUALBES, Joan de, donzell, sobrecollidor del
General de la part de ponent, 1620, 1621,
1637, 1661.

GUALBES, Joaquim, del braç militar, 949.
GUALBES, Rafael, pagès, 1217.
GUALBES, Rafael Bonaventura de, donzell

domiciliat a Barcelona, del braç militar,
1190, 1408, 1410, 1415, 1417.

GUALDO, Bonaventura, canonge de la Seu
d’Urgell, del braç eclesiàstic, 906.

GUALDO, Ramon, tauler de Torà, 824.
GUALLO, Miquel, 62.
GUALS, Antoni, escrivà, 303.

GUANTER, Manuel, veguer de Barcelona, del
braç militar, 247, 292, 307, 316, 1125,
1301, 1458, 1703.

GUANTER, Miquel, de la vegueria de Per-
pinyà, del braç militar, 793.

Guarda-si-venes (Segarra), jurats de, 810.
GUÀRDIA, Josep, doctor en drets, 795, 880.
GUÀRDIA, Magí, boter i ciutadà de Barcelo-

na, 167.
GUÀRDIA, Pere Joan, sastre i ciutadà de Bar-

celona, 10.
Guàrdia dels Prats, la (Conca de Barberà), ju-

rats de, 803.
GUARDIOLA, ..., antic assessor, 535.
GUARDIOLA, Guerau, 528, 1526, 1581,

1582, 1587.
GUARDIOLA, Pere, prevere resident a Barce-

lona, 970.
GUARDIOLA I DESCATLLAR, Cecília de,

muller de Guerau Guardiola, 1581, 1587.
GUASC, Francesc, jove, paraire de Barcelona

natural de Sabadell, 315.
GUASC, Hilari, burgès i diputat local de Vila-

franca del Penedès, 783.
GUBERT I D’AGUILAR, Francesc, burgès de

Perpinyà, del braç reial, 296, 318, 319, 857,
1126, 1489, 1703.

GÜELL, Benet, notari i ciutadà de Barcelona,
1682.

GÜELL, Bernat, botiguer de Vilafranca del Pe-
nedès, 1486, 1501.

GÜELL, Gabriel, tauler de Vilafranca del Pe-
nedès, 824.

GÜELL, Josep, del braç reial, 1489, 1551, 1675,
1695.

GÜELL, Josep, del braç militar, 1614.
GÜELL, Josep, doctor en drets, 733, 734.
GÜELL, Josep, tinent de la companyia de guàr-

dia de Catalunya, 833.
GÜELL, Josep, notari de Barcelona, 1539,1543,

1627.
GÜELL, Onofre, 478, 523, 1510, 1515, 1565,

1617, 1623.
GUERAU, Jaume, comissari reial, 1526.
GUERAU, Jeroni, ciutadà honrat de Tortosa,

doctor en drets i de la Reial Audiència, 54,
886, 887.

GUERAU, Joan, patró de barca de Blanes,
1563.

GUERAU, Joan Antoni, doctor, 762, 763,
794.

GUERAU, Pere, tauler de Sant Pere Pescador,
1645.

GUERDEO, Antonio, diputat d’Aragó, 1404.
GUEVARA, Beltrán de, 518, 1558.
GUEVARA, José de, antic lloctinent del Princi-

pat, 535.
GUEVARA, Josep de, de Ciutadella de Menor-

ca, 1533.
GUEVARA Y GARRIACO, Francisca, 1346.
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GUIAMET, Agustí, negociant i ciutadà de Bar-
celona, 1535.

GUIAMET, Manuel, del braç reial, 14, 112,
118, 957, 980.

GUIDO, Jaume, encenedor del General, 1158.
GUIENT, ..., 1315.
GUILLA, Agustí, domiciliat a Barcelona, del

braç militar, 99, 101, 134, 158, 171, 1044,
1215, 1223, 1437.

GUILLA, Domènec, del braç militar, 1288,
1295.

GUILLAU, Joan, de Perpinyà, del braç reial,
913.

GUILLEMÍ, Rafael, fuster i ciutadà de Barce-
lona, guarda ordinària de la bolla de la ciu-
tat, 141, 154, 1033.

GUILLEUMA, Ignacio, prior de Roda i dipu-
tat d’Aragó, 975, 976.

GUILLO, Silvestre, escrivà de Barcelona, 732.
Guils del Cantó (Alt Urgell), 1570.
Guimerà (Urgell), jurats de, 802. -Taula de,

807, 836, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205, 1206.

GUIMERÀ, Gispert de, 1104.
GUINART, Joan, cavaller domiciliat a Barcelo-

na, regent els comptes del General, del braç
militar, 35, 38, 66, 75, 76, 90, 122, 137,
154, 162, 172, 194, 203, 220, 373, 379,
387, 401, 442, 445, 446, 447, 452, 456,
463, 464, 465, 524, 673, 785, 790, 801,
817, 822, 825, 841, 911, 912, 1004, 1046,
1151, 1154, 1155, 1158, 1172, 1190,
1193, 1195, 1198, 1349, 1354, 1482,
1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1491,
1492, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503,
1504, 1505, 1506, 1507, 1567, 1675,
1694, 1698.

GUINART, Josep, mercader de Barcelona i
cònsol de la confraria de mercers i botiguers
de teles de la ciutat, 145, 172, 174, 175,
208, 210, 1071, 1075, 1077, 1141, 1148,
1149, 1198, 1269, 1688.

GUINART, Josep, moneder, presoner del Sant
Ofici, 1284.

GUINART, Rafael, del braç militar, 1612.
GUINART, Rafael, mercader de Barcelona, del

braç reial, 794, 1296.
GUINDO, Gaspar, del braç reial, 1215.
Guissona (Segarra), jurats de, 810. -Taula de,

807, 835, 869, 1200, 1202, 1203, 1205,
1209.

GUITART, Francesc, del braç reial, 857, 913,
1110.

GUITART, Jaume, cavaller i veguer de Girona,
del braç militar, 426, 427, 434, 437, 440,
794, 912, 917, 973, 975, 1124, 1301,
1349, 1458, 1475, 1559, 1702.

GUIU, Antoni, veguer de Lleida, 918, 980.
GUIU, Francesc, ciutadà honrat de Lleida,

1113.
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GUIU, Joan, notari de Barcelona i escrivà ma-
jor de la visita, síndic de la ciutat de Barcelo-
na, 294, 304, 578, 580, 804, 948, 956,
1594.

GUIXERES, Cosme, corredor, 528.
GUORI, Simeó, 1002.
GURRI, Atanasi, 423.
GUZMÁN PONCE DE LEÓN, Luís, ambai-

xador reial a Roma, 997.

H

HAM, Francesc, del braç reial, 911, 913.
HAM, Jacint, burgès de Perpinyà, presoner dels

càrcers de la Diputació, 48, 864, 1527.
HAM, Miquel, de Perpinyà, del braç reial, 857,

911.
HARO, Luís de, 34, 38, 105, 765, 963.
HARO, Sancha de, 1347.
HERANDES, Onofre, botiguer de Reus, 641.
HEREDIA, Fernando de, regent del Consell

Suprem d’Aragó, 215, 216, 240, 241, 244,
264, 323, 329, 330, 376, 401, 530, 543,
544, 678, 1060, 1061, 1223, 1225, 1244,
1359, 1416, 1417, 1430, 1471, 1553,
1628, 1695.

HEREDIA, Juan de, militar castellà, 975, 1436.
HIEMBERCH, Gerardo, mestre de camp,

1474.
HÍJAR, duc d’, 181.
Holanda, 1087, 1088, 1246, 1684, 1690. 

-Draps d’, 689, 1355.
HOMDEDÉU, Joan, 1020, 1247.
HOMDEDÉU, Josep, 1020.
HOMDEDÉU, Salvador, estudiant de filosofia,

539.
Hongria, rei d’, 61, 885. -Reina d’, 478,

1510.
HORITA, Joan Baptista, antic agutzil, 500.
Horta de Sant Joan (Terra Alta), 371, 1430,

1433. -Jurats d’, 810. -Taula d’, 1200,
1201, 1202, 1204, 1205.

HORTELLS, Gabriel, abaixador, paraire i ciu-
tadà de Barcelona, arrendador de la bolla de
Montblanc, Tarragona i Balaguer, 197, 198,
199.

HORTET, Cosme, notari de Puigcerdà, 432,
433, 436, 440, 448, 449, 1475.

HORTOLÀ, Vicenç, doctor en drets, 1523,
1525.

HORTONEDA, Joan Pau, de Tarragona, 1710.
Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), 1366,

1391.
Hostalets de Cervera, els (Segarra), 1272.
Hostalric (Selva), 31, 832, 1538.
HUGÓ, Pau, de l’Hospitalet, 1482, 1485,

1491.
HUGUET, Jaume, doctor en medicina, del

braç reial, 88, 420, 949, 1409.



HUGUET, Joan, notari, 1410.
HUMBERT, Jaume, botiguer de teles i ciutadà

de Barcelona, 145.

I

IBÁÑEZ, Joan, notari causídic i ciutadà de Bar-
celona, 970.

IBÁÑEZ DE AOIZ, Juan Francisco, notari de
Saragossa, 258.

ICART, Josep, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, 1688.

ICART, Onofre, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, 1015, 1688.

IGLÉSIES, Francesc, notari i ciutadà de Barce-
lona, arrendador de la bolla de Figueres i
Castelló d’Empúries, 544, 545, 1494, 1591,
1592.

IGLÉSIES, Josep, ciutadà de Barcelona, corre-
dor del General, 297, 300, 303, 313, 320,
323, 337, 338, 339, 348, 360, 370, 373,
379, 441, 541, 561, 736, 1693.

Igualada (Anoia), col·lecta d’, 1200, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205, 1206. -Taula d’,
161, 165, 166, 169, 181, 192, 807, 835,
836, 869, 1045, 1046.

Illa (Rosselló), vescomtat d’, 690.
INFANTADO, duc del, 493.
INOCENCI III, Papa, 935.
INOCENCI X, Papa, 874, 875, 878.
INYIGO, Francesc, botiguer de Bellpuig d’Ur-

gell, 815.
Irlanda, plomes d’, 162, 1046, 1047, 1079,

1120.
ISABEL I D’ANGLATERRA, 1524.
ISABEL I DE CASTELLA, 1347.
ISAC, ..., capità, 1294.
ISERA, ..., agutzil, 874.
ISERN, Antoni, agutzil reial, 56, 277, 873,

1123.
ISERN, Domènec, del braç reial, 913, 1703.
Isona (Pallars Jussà), taula d’, 807, 835, 836,

1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206.
Itàlia, 31, 72, 180, 182, 362, 1277, 1520.
Ivars de Noguera (Noguera), taula d’, 807,

1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205.
IVORRA I D’ANSA, Josep d’, capità del tèrcio

del General, 699, 1669, 1672.
IVORRA I D’ANSA I BELLERA, Dalmau d’,

del braç militar, 1612, 1629.
IVORRA I SALVÀ, Caterina d’, 739.
IZQUIERDO, Francisco, 678, 697, 1628,

1695, 1696.

J

JAÉN, Francesc, ajudant del racional, 1124,
1188, 1350, 1458, 1702.

JALPÍ, Dídac, secretari reial, 1175.
JALPÍ I JULIÀ, Josep de, doctor en drets, prior

de Santa Maria de Meià i abat electe de Sant
Miquel de Cuixà, 20, 23, 74, 119, 139, 142,
146, 148, 150, 153, 154, 157, 162, 163,
168, 172, 174, 175, 176, 180, 183, 185,
186, 190, 193, 194, 199, 204, 208, 210,
221, 238, 241, 242, 244, 246, 259, 260,
262, 264, 276, 279, 283, 286, 290, 291,
393, 415, 417, 418, 537, 740, 743, 806,
1024, 1037, 1038, 1047, 1048, 1049,
1052, 1053, 1055, 1070, 1076, 1096,
1098, 1100, 1108, 1135, 1144, 1146,
1168, 1170, 1178, 1180, 1185, 1186,
1214, 1233, 1240, 1244, 1248, 1253,
1270, 1272, 1274, 1275, 1276, 1279,
1284, 1290, 1354, 1437, 1438, 1450.

JAN, «Petit», retingut a les galeres de Gènova,
122, 961.

JANER, ..., assessor del General, 1186.
JANER, Antoni, estudiant, portaler del Gene-

ral, 1153.
JANER, Cristòfor, ajudant del tèrcio del Gene-

ral, 102, 936.
JANER, Damià, batlle de Barcelona, 796.
JANER, Eulàlia, vídua, 1033, 1034.
JANER, Francesc, argenter del General, 95.
JANER, Francesc, candeler de cera i ciutadà de

Barcelona, candeler del General, 163, 211,
294, 426, 1050.

JANER, Gaspar, prevere beneficiat a la Seu de
Barcelona, 1398.

JANER, Jacint, carnisser de Mataró, 527, 538.
JANER, Jacint, corredor de coll de Barcelona i

ministre del General, 57, 117, 124, 125,
139, 145, 149, 154, 155, 158, 164, 975,
1068, 1069.

JANER, Jaume, argenter, 739.
JANER, Jaume, canonge de la Seu de Lleida,

del braç eclesiàstic, 780, 906, 1287, 1288,
12905, 1296.

JANER, Joan, candeler del General, 95.
JANER, Joan Pau, assessor del marquès de Ca-

marasa, 1238, 1243, 1248.
JANER, Pau, menor, paraire de draps de llana,

1216, 1217.
JANER, Pere Joan, del braç reial, 1488, 1551.
JAQUÈS, Rafael, batlle de Barcelona, 338,

1406.
JAQUÍ, Francesc, de la vegueria de Vic, del

braç militar, 1124, 1458, 1702.
JAQUÍ I PALS, Josep, del braç militar, 1125,

1301, 1458, 1703.
JARA, Gabriel, ciutadà de la Seu d’Urgell,

1561.
JAULA, Francesc, de Taús, 1573.
JAUMAR, Jaume, del braç reial, 1613.
JAUMAR, Jeroni, paraire i ciutadà de Barcelo-

na, arrendador del dret de monedes del
Principat, 398.
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JAUME II DE CATALUNYA, 393, 1168,
1251, 1253, 1267, 1272, 1273, 1386,
1388, 1519, 1522, 1583, 1585, 1653,
1655, 1683.

JAUME, Joan, patró de barca, 122, 959.
JAURENS, Joan, fuster del General, 1195.
JERGA, Llorenç, del braç reial, 1613, 1629.
JESÚS, Hipòlita de, monja del monestir dels

Àngels de Barcelona, 373, 1432.
JOAN I DE CATALUNYA, 36.
JOAN II DE CATALUNYA, 99, 881, 933,

1251, 1262, 1293.
Joanet (Selva), bosc de, 559, 567, 584, 612,

648, 653.
JOBERT, Bonaventura, verguer de la Reial Au-

diència, 476, 514.
JOC, vescomte de, 14, 583, 865.
JOFRE, Joan, argenter i ciutadà de Barcelona,

247, 1224.
JOFRE, Joan, hortolà i ciutadà de Barcelona,

576, 624.
JOFREU, Joan, doctor en drets i assessor del

General, 90, 154, 172, 183, 194, 203, 204,
229, 393, 413, 537, 939, 940, 947, 954,
955, 960, 971, 979, 989, 996, 997, 1008,
1009, 1016, 1017, 1018, 1019, 1024,
1032, 1037, 1038, 1047, 1049, 1050,
1052, 1053, 1055, 1070, 1076, 1087,
1100, 1123, 1126, 1276, 1315, 1594.

JOGA, Gabriel, tauler de Tossa, 823.
JOLÍ, Joan, doctor en drets i de la Reial Au-

diència, 1526, 1527.
JONC, Francesc, del braç reial, 1409.
JONCAR, Paladi, doctor en medicina i ciutadà

de Barcelona, del braç reial, 412, 196, 281,
1445, 1452.

Jonquera, la (Alt Empordà), taula de, 770,
790, 829, 836, 1206, 1207, 1208, 1209.

JORBA, Gaspar, visitador reial, 793, 1190,
1193.

JORBA, Lluís, notari de Barcelona, 1671.
JORBA I ROIG, Eulàlia, 659.
JORDÀ, Francesc, prevere beneficiat a la Seu

de Tortosa, 1304.
JORDÀ, Gregori, de Tortosa, capità del tèrcio

del General, del braç militar, 55, 59, 856,
869, 881.

JORDÀ, Jonat, de la vegueria de Manresa, del
braç militar, 912.

JORDÀ, Josep, de Tortosa, del braç militar,
907.

JORDÀ I SASSALA, Onofre, diputat militar,
477, 479, 1511, 1512, 1516, 1566, 1590,
1618, 1619.

JORDANA, Domènec, sots-batlle de Puig-
cerdà i sots-veguer de la Cerdanya, 444,
445, 446, 447, 456, 463, 464, 469, 1477,
1502, 1503, 1504, 1505.

JORDI, Francesc, doctor en medicina, del braç
reial, 48, 864, 1302, 1459.
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JORDI, Joan, sastre i ciutadà de Barcelona,
880.

JOSA, Guillem de, domiciliat a la vegueria
d’Urgell i Agramunt, del braç militar, 382,
419, 469, 470, 480, 481, 954, 1441, 1442,
1446, 1447, 1451, 1456.

JOSA, Joan de, frare i infermer del monestir de
Sant Salvador de Breda, visitador eclesiàstic,
294, 295, 296, 912, 1312.

JOSA, Lluís de, degà i canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 741, 1074,
1488, 1551, 1675, 1694, 1695, 1699.

JOSELL, Josep, canonge de la Seu de Vic, del
braç eclesiàstic, 1675.

JOVER, Bernat, prevere beneficiat a la Seu de
Barcelona, 446.

JOVER, Josep, donzell, del braç militar, 20,
865, 1441, 1446.

JÚDICE Y ESPÍNOLA, Francisco, mestre de
camp del tèrcio del General, 7, 55, 754,
833, 869.

JÚDICE Y FISCO, Francisco, del braç militar,
911.

JUDÓ, Jaume, pagès de Guissona, 703.
JULIÀ, Eulàlia, 196.
JULIÀ, Jaume, capità, 448, 1474.
JULIÀ, Marc Antoni, donzell i cònsol en cap

de Tremp, 1433.
JULIÀ, Pau, sastre, 598.
JULIÀ, Pere Joan, sastre i ciutadà de Barcelona,

1004, 1631.
JULIÀ, Salvador, pagès d’Alòs de Balaguer,

1665.
JULIÀ I MARQUÈS, Joan, del braç reial,

1256, 1289, 1442.
JULIÀ I ROCA, Joan Baptista, doctor en drets

i assessor de la Capitania General, del braç
reial, 19, 247, 632, 792, 947, 957, 1125,
1703.

JULIOL, Joan, mercader de Barcelona, 1165.
JULIOL I BRUNIQUER, Cecília, 1165.
Juneda (Garrigues), taula de, 807, 835, 836,

1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206.

JUNYENT, Francesc, 348, 758, 1212, 1340,
1412.

JUNYENT, Francesc, domiciliat a Barcelona,
499.

JUNYENT, Miquel Joan de, antic arrendador
de la bolla de Girona, 644, 645, 661, 681,
682, 1497, 1590, 1615, 1617, 1633, 1634,
1636, 1639, 1640.

JUNYENT I DE MARIMON, Francesc, fill de
Francesc Junyent i de Ponts, domiciliat a
Barcelona, 749, 757, 758.

JUNYENT I DE PONTS, Francesc, domiciliat
a Barcelona, visitador militar, 2, 3, 4, 7, 46,
94, 112, 142, 304, 306, 425, 749, 757,
758, 1156, 1158.

JUNYENT I TORALLA, Bernardí, 1639.
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LABALSA, Martín Juan, de Saragossa, 1245.
LABARTA, Francesc, d’Oleta, resident a Llívia,

449, 1475.
LABARTA, Francesc, fill de Francesc Labarta,

d’Oleta, sacerdot i capellà de l’església
col·legiata de Puigcerdà, 1474, 1475.

LACASA, Josep, aragonès, governador del
marquesat de Camarasa, 257, 1236, 1237,
1238, 1239, 1243.

LACASA, Simó, 1265.
LACREU, Josep, doctor en teologia i filosofia,

prevere beneficiat a la Seu de Barcelona,
505, 507, 508, 605.

LAFARGA, Lluís, doctor en medicina de Per-
pinyà, del braç reial, 865, 911, 912, 1302,
1459, 1462.

LAGUARDA, Francesc, tauler del Pont de
Suert, 815, 822.

LAIA, Blai de, del braç reial, 1336, 1410.
LANA, Agustí de, donzell domiciliat a Barcelo-

na, 938.
LANA I FONTANET, Emerenciana de, muller

d’Agustí de Lana, 107, 938.
LANA I FONTANET, Erasme de, donzell i 

racional del General, del braç militar, 38, 
66, 68, 75, 76, 81, 87, 90, 91, 107, 129,
140, 154, 156, 157, 162, 172, 173, 177,
180, 194, 202, 204, 220, 221, 222, 238,
243, 271, 272, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 286, 287, 290, 297, 336,
338, 356, 362, 370, 371, 374, 376, 378,
379, 385, 412, 413, 454, 459, 477, 479,
488, 489, 524, 645, 658, 664, 694, 696,
697, 701, 702, 703, 744, 869, 870, 890,
903, 904, 912, 915, 938, 952, 978, 979,
1015, 1036, 1038, 1039, 1045, 1046,
1055, 1113, 1138, 1158, 1172, 1199,
1209, 1212, 1243, 1253, 1258, 1286,
1331, 1352, 1404, 1437, 1438, 1494,
1498, 1509, 1512, 1515, 1518, 1559,
1564, 1567, 1575, 1576, 1578, 1579,
1580, 1582, 1586, 1587, 1588, 1589,
1591, 1593, 1612, 1613, 1615, 1617,
1620, 1621, 1622, 1623, 1629, 1631,
1632, 1633, 1634, 1636, 1638, 1639,
1641, 1644, 1648, 1649, 1650, 1651,
1652, 1657, 1658, 1659, 1662, 1663,
1665, 1668, 1710, 1711, 1712.

LANUSSA, Felip de, del braç militar, 350, 1409,
1415, 1418, 1441.

LANUSSA, Fèlix de, del braç militar, 1298.
LANUSSA, Ignasi de, canonge de la Seu de

Barcelona, del braç eclesiàstic, 318.
LANUSSA, Josep de, comte de Plasencia, del

braç militar, 249, 425, 426, 428, 429, 917,
1124, 1229, 1458, 1465.

LANUSSA, Joan de, del braç militar, 1457.
LANUZA, José de, de Saragossa, 1244.

LANUZA, Miguel de, protonotari, 52, 72, 79,
754, 772, 776, 785, 796, 814, 815, 866,
870, 889, 904, 928.

LAREDO I CORONIÓS, Antoni de, del braç
militar, 741, 742, 1701.

LATOR, Joan, sastre de Barcelona, 1538.
LATXA, Josep, vegeu LLETXA, Josep.
LEDESMA, Diego de, notari de Madrid, 923.
LEGANÉS, marquès de, 651, 656.
LEGASSA, Pere, negociant i ciutadà de Barce-

lona, 764.
LEMOS, comte de, 56., 57
LENCES, comte de, 1346, 1347.
LENES, vegeu LLENES.
LENTISCLAR, Bernat, notari de Barcelona,

949, 1032, 1130, 1154, 1155, 1156, 1410,
1417.

LENTISCLAR, Francesc, notari i ciutadà de Bar-
celona, escrivà major de la visita, 5, 27, 749,
769, 815, 818, 819, 820, 825, 826, 948,
1032, 1073, 1110, 1113, 1116, 1156, 1158.

LEÓN, Domingo de, 129, 130, 131, 982, 985.
LEÓN, Manuel, secretari del rei, 902.
LESSA, Josep, del braç reial, 1443.
Lille (França), 1246, 1247.
LINARES, comte de, general de cavalleria,

458, 1313.
Linyola (Pla d’Urgell), taula de, 807, 1199,

1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205.
LISAU, Tomàs de, llibreter i ciutadà de Barce-

lona, 379, 737.
Lisboa (Portugal), 273.
LISSE, Lorenzo, degà d’Alcanyís, diputat d’A-

ragó, 1404.
Livorno (Itàlia), 1520.
LLABUR, Francesc, canonge de la Seu d’Ur-

gell, del braç eclesiàstic, 1336, 1409, 1489.
LLAC, Antoni, notari de Sant Cugat del Vallès,

247, 1222.
Llacuna, la (Anoia), 119, 937. -Batlle de, 107.

-Jurats de, 119.
Llagostera (Gironès), baronia de, 690. -Taula

de, 829.
LLAMBERT, ..., patró de barca, 1531.
LLAMPILLES, Jeroni, notari, 1443, 1449.
LLAMPILLES, Rafael, doctor en drets i asses-

sor del General, 189, 329, 727, 728, 741,
742, 1100, 1149, 1239, 1315, 1335, 1365,
1376, 1419, 1443, 1448, 1449, 1462,
1463, 1464, 1672, 1675, 1694, 1703,
1704, 1705, 1706.

Llançà (Alt Empordà), 78, 381, 461. -Casa del
General de, 287, 288, 289, 438, 460, 461.
-Port de, 1438, 1439, 1522. -Taula de,
770, 790, 829, 836, 908, 1206, 1207,
1208, 1209. -Tauler de, 460.

LLAR, Carles de, escrivà de manament reial,
69, 1065, 1182, 1184.

LLAR, Galceran, canonge de la Seu d’Urgell,
del braç eclesiàstic, 1409, 1415.

1759



Llardecans (Segrià), taula de, 807, 835, 836,
1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206.

LLÀTZER, Francesc, mercer de Barcelona i
arrendador de la bolla de les cartes, 137,
1005.

LLAUDER, Francesc, notari de Barcelona,
327, 328.

LLAUGER, Francesc, advocat fiscal del Gene-
ral, del braç reial, 478, 523, 918, 1191,
1510, 1515, 1565, 1617, 1623.

LLAURADOR, Andreu, de Fraga, 1404, 1405.
LLAURADOR, Eloi, sastre i ciutadà de Tarra-

gona, procurador fiscal del General a la
col·lecta de Tarragona, 52.

LLAURADOR, Josep, escrivà i ciutadà de Bar-
celona, 1445.

LLAVANA I SEVA, Josep, del braç militar,
209.

LLEDÓ, Cristòfor, ciutadà honrat de Barcelo-
na, 412, 1288, 1295, 1445.

LLEDÓ, Jacint, argenter de Lleida, 247, 1224.
LLEDÓ, Jacint, sergent del tèrcio del General,

736, 1691.
LLEDÓ, Llorenç, del braç militar, 1255, 1260,

1409, 1415.
LLEDÓ, Llorenç, del braç reial, 145, 1073, 1074.
LLEDÓ,Pau, botiguer de teles i ciutadà de

Barcelona, guarda ordinària del portal Nou
de la ciutat, 365, 366, 762, 1279, 1281,
1343.

LLEDÓ, Perot, 1525.
Lledó d’Empordà (Alt Empordà), 1347. -Tau-

la de, 829, 837.
LLEIAL, Guillem, tinent coronel, 1477.
LLEIAL, Jeroni, credencer del General de Gi-

rona, 1537.
LLEIAL, Joan Lluc, de Puigcerdà, 448.
Lleida (Segrià), 13, 33, 144, 156, 158, 159,

163, 165, 169, 170, 234, 274, 282, 330,
332, 364, 775, 784, 851, 852, 853, 854,
888, 988, 1006, 1012, 1042, 1043, 1047,
1064, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271,
1272, 1273, 1274, 1403, 1404, 1405,
1424, 1471. -Asssessor del General de, 17,
146. -Bisbe de, 208, 209, 210, 852, 853,
888, 1021. - Bolla de, 24, 32, 197, 282,
806, 1047, 1139, 1660. -Capítol de, 1018.
-Col·lecta de, 807, 835, 836, 1046, 1150,
1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206, 1233. -Corts de, 1559. -Diòcesi de,
852, 854. -Diputació local de, 92, 423,
744, 771, 1047, 1199. -Diputat local de,
17, 44, 131, 155, 156, 160, 176, 204, 291,
303, 337, 780, 923, 1047, 1077, 1127,
1464, 1710. -Governador de, 156, 1042,
1047, 1267. -Horta de, 155, 1036. -Par-
dinyes de, 155, 1036. -Portals: del Pont,
172. -Seu de, 195, 332, 852. -Síndics de,
143, 144, 1006. -Taula de, 181, 192,
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1209. -Taulers de, 1094. -Veguer de,
1268, 1404. -Vegueria de, 202, 761, 918,
1051, 1116, 1124, 1335, 1348, 1349,
1359, 1408, 1415, 1441, 1551.

LLEIDA, Francesc, mercader de Tortosa,
1666.

LLEMBIAS, Dídac, jurat de Ciutadella de Me-
norca, 859.

LLENES, Francesc, escrivà de la Reial Audièn-
cia, 939, 940, 950.

LLENES, Josep, cònsol de Rialp, 1568.
LLENES, Pau, paraire, 131, 986, 987.
LLENES I DE MALLA, Josep de, diputat local

de Tremp i Pallars, 795, 1256, 1288, 1431,
1433.

LLENES I MONTANY, Joan, del braç militar,
981, 1348, 1359.

LLENES I MONTANY, Josep, visitador mili-
tar, 294, 295, 912, 981, 1312, 1349, 1408.

LLEÓ, Joan, de Puigcerdà, 1489.
LLEÓ, Josep, escrivà de Tàrrega, 815.
LLEONART, Agustí, sombrerer de Barcelona,

1002.
LLEONART, Francesc, notari causídic de Bar-

celona, secretari i escrivà major de la capita-
nia general, 259, 269, 329, 330, 331, 367,
368, 374, 411, 471, 472, 473, 483, 484,
488, 489, 490, 491, 495, 504, 505, 510,
512, 513, 514, 526, 541, 557, 567, 568,
583, 584, 585, 587, 588, 590, 593, 595,
598, 600, 601, 603, 606, 609, 611, 612,
616, 617, 619, 621, 623, 625, 632, 633,
639, 647, 648, 652, 655, 673, 674, 676,
1025, 1031, 1259, 1261, 1336, 1337,
1338, 1377, 1378, 1381, 1382, 1385,
1386, 1389, 1390, 1400, 1426, 1427,
1428, 1434, 1440, 1469, 1509, 1599,
1600, 1601, 1602, 1605, 1706.

LLEOPART, vegeu LLOPART.
LLESPRER, Francesc, del braç militar, 1302.
Llessui (Pallars Sobirà), 1568.
LLETGET, Joan, notari, 903.
LLETXA, Josep, prevere i tauler de Flix, 336,

1404.
LLIMA, Miquel, negociant de Barcelona, 954.
LLIMARGUES, Josep, hortolà del General,

426, 446.
LLIMONET, Josep, sastre de Castellbò, 1572,

1573.
LLINARS, Joan, mercader i ciutadà de Barce-

lona, obrer de Barcelona, 10, 12.
LLINARS, Josep, canonge de la Seu de Vic, vi-

sitador eclesiàstic, 296, 297, 420, 429, 430,
1072.

LLINARS I MONTANY, Joan, del braç mili-
tar, 1335.

Llindars (Segarra), jurats de, 810.
LLISAC, Jaume, ciutadà honrat de Barcelona,

veguer de Manresa i del Bages i governador
de les baronies del bisbat de Vic, 426, 427,



433, 434, 437, 440, 441, 1009, 1472,
1559.

Llívia (Alta Cerdanya), 432, 433, 436, 440,
448, 449, 1476. -Governador de, 1475.

LLOBATERES, Jaume, mercader i ciutadà de
Barcelona, del braç reial, 438, 460, 729,
1289, 1295, 1688.

LLOBERES, Aleix, prevere beneficiat a la Seu
de Barcelona, 446.

LLOBET, Agustí, daguer del General, 211,
294, 426.

LLOBET, Isabel, 1637.
LLOBET, Onofre, ciutadà honrat de Barcelo-

na, 499.
LLOBET I VILASECA, Onofre, de Perpinyà,

del braç reial, 232, 318, 350, 421, 651,
1302, 1459, 1462, 1617, 1620, 1623,
1636, 1638, 1644, 1651.

Llobregat, riu, 158, 1041.
LLOBREGAT I AMELL, Jaume, ciutadà hon-

rat de Barcelona, oïdor reial, 89, 93, 141,
207, 209, 231, 949, 1010, 1113, 1169,
1170, 1173, 1442, 1443, 1447, 1448.

LLOMBARD, Antoni, jurista, 1436.
LLOMBARD, Bernat, de Puigcerdà, 1489.
LLOP, Bernat, tauler de la Granja d’Escarp,

826.
LLOP, Joan Pau, sobrecollidor de la part de lle-

vant, 496, 1537.
LLOP I VALLS, Nicolau de, del braç militar,

793.
LLOPART, Bartomeu, sastre i ciutadà de Bar-

celona, 53.
LLOPART, Josep, del braç reial, 1073.
LLOPART, Pau, comissari de la Cambra

Apostòlica, 42, 43, 47, 844, 845, 846, 848,
849, 850, 860, 861, 862.

LLOPART, Salvador, cònsol dels argenters de
Barcelona, 151.

LLOPIS, Domènec, notari de Lleida, 852,
853.

LLOPIS, Francesc, boter del General, 426.
LLOPIS, Josep, de Lleida, del braç reial, 1255,

1260.
LLOPIS, Miquel, botiguer de Tàrrega, 27,

815.
LLOR, Pere Pau, argenter del General, 211,

294.
LLORASA, Joan, passamaner, 455.
LLORDÀ I DE SOLANELL, Josep, frare, del

braç eclesiàstic, 1288.
LLORDAT, Joan de, del braç militar, 50, 89,

213, 232, 857, 865, 866, 1255, 1260.
LLORDELLA, Antoni, escrivà de Lleida,

1471.
LLOREDA, Jacint, ciutadà honrat de Barcelo-

na, del braç reial, 745, 1288, 1442, 1447.
LLOREDA, Maurici, cavaller i agent del duc de

Cardona, visitador militar, 61, 94, 95, 96,
420, 710, 740, 1077, 1154.

LLORELL, Pere, notari causídic i ciutadà de
Barcelona, 311, 1333, 1337, 1683.

Llorenç (?), 774.
LLORENÇ, Dídac, prevere, rector i notari de

l’església parroquial de Castellciutat, 1574.
LLORENÇ, Jaume, pagès de Vilafranca del Pe-

nedès, 1499.
LLORENÇ, Joan, passamaner, 542, 715.
LLORENÇ, Josep, doctor en drets resident a

Barcelona, 872.
LLORENÇ, Miquel Àngel, doctor en drets i de

la Reial Audiència, 54, 696, 886, 887.
LLORER, Cristòfor, habitant de Puigcerdà, del

braç reial, 1288.
LLORER DE TOSES, Jaume, de la vegueria de

Cervera, del braç militar, 1289, 1295.
Lloret de Mar (Selva), taula de, 829, 1206,

1207, 1208, 1209.
LLÒRIA, Bernardí de, frare, del braç eclesiàs-

tic, 1288.
LLÒRIA, Jaume, del braç militar, 948.
LLÒRIA, Lluís Roger de, del braç militar, 980.
LLÒRIA I MAGAROLA, Francesc, veguer de

Cervera, del braç militar, 350, 742, 858,
1214, 1288, 1415, 1418, 1459, 1461,
1612, 1613, 1629, 1702, 1703.

LLÒRIA I MAGAROLA, Joan de, del braç mi-
litar, 1301, 1613, 1629.

LLOSELLES, Joan Pau, donzell i síndic del
General, del braç militar, 8, 18, 20, 21, 30,
39, 78, 79, 82, 88, 90, 101, 107, 108, 114,
116, 118, 122, 124, 131, 138, 152, 153,
154, 158, 159, 170, 172, 174, 176, 177,
178, 193, 770, 788, 789, 790, 827, 832,
872, 873, 890, 891, 904, 917, 940, 948,
973, 1027, 1028, 1031, 1032, 1033, 1042,
1109, 1351.

LLOSELLES, Pere Pau, donzell, fill de Joan
Pau Lloselles, síndic del General, 152, 154,
161, 170, 665, 1027, 1028, 1042, 1458,
1703.

LLOSES, Pere, escrivà i ciutadà de Barcelona,
327, 328.

LLOT, Francesc, de Perpinyà, del braç reial,
907, 911.

LLUC, Joan, agutzil de la capitania general,
1473.

LLUC, Josep, doctor, de Solsona, 641, 1610,
1611.

LLUC I ASAMAR, Marc, notari de la cúria
eclesiàstica de Solsona, 57, 60, 877, 878,
879, 881.

LLÚCIA, Ignasi, doctor en medicina de Man-
resa, 1320.

LLUCIÀ, Jaume, del braç reial, 1442.
LLUÍS XIII DE FRANÇA, 1172.
LLUNA, Josep, de Miravet, 1625.
LLUNA I MAGAROLA, vegeu LLÒRIA I

MAGAROLA.
LLUNELL, Francesc, notari de Barcelona i es-
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crivà racional de la casa de la ciutat, 10, 43,
53, 137, 142, 419, 851, 867, 981, 1004,
1011, 1422.

LLUNELL, Joan, ciutadà honrat de Barcelona,
1710.

LLUNELL, Pau, doctor, 413.
LLUNELL, Pere Màrtir, notari de Barcelona,

142, 214, 361, 362, 364, 762, 1012, 1166,
1424, 1591.

LLUNES, Francesc, del braç militar, 856,
1191.

LLUNES, Jaume, barreter i portaler del Gene-
ral, 1153.

Llupià (Rosselló), taula de, 829.
LLUPIÀ, Carles de, antic donzell domiciliat a

Barcelona i Perpinyà, 451, 1479, 1495.
LLUPIÀ, Carles de, del braç militar, 793,

1125, 1458, 1462, 1488, 1550, 1703.
LLUPIÀ, Francesc de, diputat, 1657.
LLUPIÀ, Gabriel de, governador de Catalunya,

del braç militar, 151, 153, 155, 157, 269,
271, 273, 274, 283, 315, 917, 1012, 1013,
1025, 1030, 1031, 1041, 1124, 1258,
1259, 1260, 1261, 1269, 1270, 1286,
1287, 1301, 1349, 1458, 1475, 1490,
1493, 1612, 1629.

LLUPIÀ, Joan de, 1622.
LLUPIÀ, Manuel de, governador de Catalu-

nya, 641, 714, 1673, 1703.
Londres (Anglaterra), incendi de, 1246.
LÓPEZ, Alonso, de Fraga, 1404, 1405.
LÓPEZ, Manuel, col·lector de la Cambra

Apostòlica, 50, 347, 847, 850, 860, 864.
LÓPEZ DE ARTIEDA, Juan, 1254.
LÓPEZ DE AYALA, Pedro, canceller d’Aragó,

1347.
LÓPEZ DE CÓRDOBA Y VALENZUELA,

Gregorio, del Consell d’Índies, 1346.
LÓPEZ DE MENDOZA, Bernat Agustí, del

braç militar, 1295.
LORDAT, vegeu LLORDAT.
LOYOLA, Blasco de, 306, 310, 1323.
Lucena (Castella), 775, 884.
LUDOVÍCIO, príncep, general de les galeres

de Sardenya, 121, 153, 198, 253.
LUGO Y BAHAMONDE, Alberiañez de, co-

manador de Montiel i cambrer dels Reis
Catòlics, 1347.

LUGO Y BAHAMONDE, Catalina de, filla
d’Alberiañez de Lugo y Bahamonde, 1347.

LUNA, Alfonso de, 514.
LUNA, Jaime de, lloctinent del Principat,

1408.
Lyon (França), paper de, 162, 1046, 1047.

M

Maçana, la (Ripollès), 380, 1435. -Síndic de,
376.
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Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà), 689,
692, 1711. -Taula de, 1206, 1207, 1208,
1209

Maçanet de la Selva (Selva), taula de, 168, 829,
836.

MACIÀ, Bernardí, notari de Cardona, 878.
MACIÀ, Magí, 445, 446, 447, 456, 463,

1486, 1499, 1500.
MACIÀ, Onofre, del braç reial, 1111, 1215,

1464, 1613.
MACIP, Bartomeu Gracià, fill de Bernat Ma-

cip, 1494.
MACIP, Bernat, escrivà de manament, 500,

1494.
MACIP, Jeroni, cap de guaita del veguer de

Barcelona, 369, 538.
MACIP, Joan, cònsol de la Bastida d’Hortons,

1569.
MACIP, Sebastià, cònsol dels argenters de Bar-

celona, 151.
MADANS, Pau, veler i ciutadà de Barcelona,

464.
Madrid (Castella), 24, 29, 33, 35, 38, 40, 51,

52, 56, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76,
77, 79, 80, 81, 90, 101, 103, 104, 106,
109, 112, 114, 125, 128, 132, 135, 136,
138, 141, 151, 152, 153, 154, 155, 158,
161, 171, 177, 183, 193, 293, 296, 301,
302, 306, 310, 322, 323, 329, 330, 341,
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353,
361, 362, 364, 366, 367, 368, 370, 374,
376, 379, 385, 386, 400, 401, 430, 434,
458, 471, 476, 477, 491, 493, 494, 496,
497, 502, 521, 522, 530, 541, 543, 544,
561, 574, 579, 586, 587, 641, 643, 644,
663, 668, 670, 677, 696, 712, 750, 754,
758, 762, 766, 772, 791, 796, 834, 835,
839, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 866,
867, 873, 885, 888, 889, 892, 895, 896,
898, 899, 901, 902, 904, 905, 916, 919,
923, 931, 935, 936, 942, 947, 948, 953,
970, 971, 973, 991, 993, 994, 996, 997,
998, 999, 1006, 1013, 1014, 1016, 1017,
1025, 1027, 1029, 1036, 1041, 1054,
1060, 1061, 1063, 1069, 1079, 1080,
1089, 1092, 1093, 1099, 1101, 1107,
1311, 1313, 1317, 1324, 1326, 1327,
1328, 1334, 1342, 1345, 1359, 1360,
1362, 1363, 1371, 1386, 1387, 1401,
1411, 1416, 1417, 1420, 1429, 1430,
1431, 1434, 1435, 1447, 1449, 1462,
1463, 1465, 1466, 1471, 1526, 1528,
1537, 1551, 1552, 1557, 1583, 1585,
1609, 1611, 1628, 1629, 1653, 1654,
1695, 1696. -Agent del General de, 110,
1341, 1558. -Carrers: de Atocha, 51, 866. 
-Convents: de Montserrat, 52, 866, 867. 
-Hospitals: de la Corona d’Aragó, 51, 52,
866, 867, 869. -Llocs: Fuencarral, 1334. 
-Palaus: del Buenretiro, 27, 130, 131, 785,



814, 815, 978, 979, 983, 985, 990, 994,
996, 997, 1014, 1028, 1034, 1083, 1084,
1128; del Pardo, 415, 557, 584, 587, 590,
593, 596, 600, 603, 606, 608, 611, 619,
622, 625, 628, 629, 637, 643, 648, 652,
653, 776, 1117, 1462, 1599, 1602.

MADRIGUERA, Gaspar, de Manresa, del braç
reial, 1442, 1443, 1447, 1448.

MADUIXER I JUNYENT, Miquel, del braç
militar, 911.

MADUR, Josep, prevere, 1304.
Maella (Matarranya), 1625, 1626.
Mafet (Urgell), 1412.
MAGAROLA, ..., assessor, 1180.
MAGAROLA, Anton, frare, del braç eclesiàstic,

231, 232, 289, 1408, 1410, 1415, 1416.
MAGAROLA, Dionís, ciutadà honrat de Bar-

celona, procurador fiscal del General, 118,
119, 154, 172, 183, 194, 220, 232, 233,
242, 255, 259, 286, 289, 294, 295, 296,
324, 327, 328, 335, 336, 337, 352, 369,
450, 462, 523, 539, 540, 544, 644, 645,
646, 647, 661, 662, 664, 665, 667, 670,
680, 681, 683, 957, 1061, 1145, 1351,
1354, 1370, 1404, 1406, 1481, 1644.

MAGAROLA, Francesc, doctor en drets i ad-
vocat fiscal, 536.

MAGAROLA, Francesca, filla de Miquel Joan
Magarola, 344.

MAGAROLA, Isabel, filla de Miquel Joan Ma-
garola, 344.

MAGAROLA, Jaume, frare i cellerer del mo-
nestir de Camprodon i abat electe de Sant
Pere de Galligants, del braç eclesiàstic, 211,
271, 1288, 1289, 1440, 1446.

MAGAROLA, Jaume, obrer de Barcelona, del
braç militar, 20, 67, 176.

MAGAROLA, Jeroni, del braç militar, 206,
209, 210, 218, 228, 231, 232, 252, 260,
1152, 1215, 1223, 1225.

MAGAROLA, Jeroni, doctor en drets i de la
Reial Audiència, assessor de la Batllia Gene-
ral, 344, 361, 458, 1113, 1301, 1459,
1703.

MAGAROLA, Jerònia, muller de Miquel Joan
Magarola, 344.

MAGAROLA, Joan, 971.
MAGAROLA, Joan, del braç militar, 741, 742,

1701, 1702.
MAGAROLA, Joan, frare benedictí, del braç

eclesiàstic, 202, 206, 210, 218, 219, 1170,
1171, 1181, 1225.

MAGAROLA, Josep, abat del monestir de Cam-
prodon, diputat eclesiàstic, 89, 203, 205,
222, 226, 230, 237, 260, 268, 287, 917,
1171, 1181, 1215, 1224, 1225, 1236, 1287,
1296, 1301, 1354, 1457.

MAGAROLA, Lluís de, del braç militar, 1441.
MAGAROLA, Miquel Joan, doctor en drets i

de la Reial Audiència, 344, 536, 1526.

MAGAROLA, Pere de, bisbe d’Elna i diputat
eclesiàstic, 1587, 1637.

MAGAROLA, Pere, conseller segon de Barce-
lona, procurador fiscal de la visita, del braç
militar, 412, 413, 418, 419, 803, 1450.

MAGAROLA, Ramon de, doctor en drets i as-
sessor del General, 536, 1515, 1643, 1657,
1662.

MAGAROLA, Tomàs, ciutadà honrat de Bar-
celona, procurador fiscal del General, 1146.

MAGAROLA, Vicenç, domiciliat a Barcelona,
receptor de la bolla, del braç militar, 2, 12,
29, 49, 833, 855, 856, 858, 972.

MAGÍ, Salvador, notari i escrivà major de la
cort del veguer de Barcelona, 1682, 1688.

MAGRE, Andreu, advocat fiscal, 1193.
MAGRINYÀ, Esteve, de la confraria de mercers

i botiguers de teles de Barcelona, 1688.
MAGRINYÀ, Lluís, de Falset, del braç reial,

137, 144, 1006, 1675, 1676, 1694, 1695.
Maials (Segrià), taula de, 807, 835, 836, 1200,

1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1258.
MAJOR, Jaume, tauler de Canet, 823.
MAJOR I SALA, Jeroni, sobrecollidor del Ge-

neral de la part de ponent, 24, 32, 39, 54,
81, 153, 161, 165, 169, 173, 181, 183,
192, 338, 345, 346, 348, 371, 409, 526,
528, 531, 677, 694, 737, 806, 822, 824,
826, 835, 841, 869, 872, 904, 1032, 1038,
1039, 1045, 1049, 1092, 1093, 1586.

Màlaga (Castella), 1529.
MALAGARRIGA, Magí, practicant de medici-

na, 1166.
MALAGARRIGA, Miquel, de Cardona, del

braç reial, 906.
MALET, Joan, practicant de medicina, 499.
MALGOSA, Jaume, prevere de Barcelona, cre-

dencer dels draps de la bolla de la ciutat,
140, 1009.

Malgrat de Mar (Selva), taula de, 770, 790,
829, 836, 1206, 1207, 1208, 1209.

MALLA, Dimas, frare i infermer del monestir
de Santa Maria de Ripoll, 1181, 1256, 1288

MALLA, Guillem, 445, 446, 447, 456, 464,
1502, 1503, 1504, 1710.

MALLA, Joanot de, 515.
MALLA, Maria, esposa de Josep Malla, 1255.
MALLA, Tomàs de, del braç militar, 421, 856,

857, 1349, 1457, 1460.
MALLA, Pere Andreu, cirurgià i ciutadà de

Barcelona, ajudant comú del regent els
comptes del General, 152, 165.

MALLA I CONANGLELL, Francesc de, oïdor
militar, 688, 1642, 1657, 1662.

MALLA I CONANGLELL, Josep, 228, 231,
266, 1236, 1255, 1259, 1288, 1300.

MALLA I RIBES, Tomàs, de Girona, 968.
MALLA I SANSA, Josep, sobrecollidor de

Tremp, Pallars i Val d’Aran, 1236.
MALLADAS, ..., aragonès, 1321.
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MALLADA, Isidre, del braç reial, 857, 1613,
1629.

MALLADA, Pere Francesc, doctor en teologia
i rector de l’església de Sant Joan de la Plaça
de Lleida, 854.

MALLOL, Jaume, pagès de Sant Hipòlit de
Voltregà, 442.

MALLOL, Lluís, arrendador de la bolla de Gi-
rona, 1575.

MALLOL, Pere, de Puigcerdà, 449.
MALLOL, Pere, notari de Barcelona, 1475,

1671.
Mallorca, 275, 420, 1019. -Batlliu hospitaler

de, 800. -Regne de, 1019. -Virrei de,
1019.

Malta, 800. -Gran mestre de, 253, 800.
MALUQUER, Miquel, portaler del General,

1154.
MALVIJAS, Pere, tauler d’Olesa, 143.
MANEGAT, Joan, oïdor reial, 540, 652, 1579.
MANESCAL, Francesc, fill de Miquel Manes-

cal, llibreter i ciutadà de Barcelona, 313,
360, 369, 371, 374.

MANESCAL, Isidor, prevere de la Seu de Giro-
na, 1435.

MANESCAL, Miquel, llibreter i ciutadà de
Barcelona, 313, 360.

MANÍS, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
1529.

Manresa (Bages), 177, 313, 840, 996, 1009,
1320. -Bolla de, 84, 196, 284, 666, 914,
1106, 1139, 1633, 1642. -Capítol de, 377,
481, 1515. -Seu de, 444, 481. -Síndic de,
426, 427. -Taula de, 770, 791, 829, 1206,
1207, 1208, 1209. -Tauler de, 94. -Veguer
de, 40. -Vegueria de, 39, 760, 761, 1409,
1415, 1551.

MANRESA I MONCORP, Francesc, del braç
militar, 1409.

MANRIQUE DE BURRÓN, Maria, muller de
Martín Ruíz de Vilella, 1346.

MANYER, Joan, pagès del Catllar, 700.
MANYER, Josep, canonge de la Seu de Tarra-

gona, oïdor eclesiàstic, 87, 377, 477, 478,
480, 698, 699, 700, 740, 741, 1182, 1509,
1566, 1619, 1702.

MAQUEDA, duc de, 500, 1019.
MARANYOSA, Josep, del braç militar, 794,

1073.
MARAVALL, Pere de, 1703.
MARC, Bonifaci, doctor en arts i medicina,

cònsol en cap d’Olot i lloctinent del veguer
de Camprodon, 444, 445, 446, 447, 456,
463, 469, 1505, 1506, 1507, 1508.

MARC, Francesc, mercader, 1672.
MARC, Jacint, doctor en medicina, del braç

reial, 740.
MARC, Joan, ciutadà de Barcelona, detingut a

les galeres de Sardenya, 296, 298, 299,
1310.
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MARC, Pere, mestre de cases de la Seu d’Ur-
gell, 1080.

MARC DE TORTOSA, Vicenç, del braç mili-
tar, 1408, 1415.

MARC I DE JALPÍ, Joan Baltassar, cavaller do-
miciliat a Barcelona, del braç militar, 319,
857, 1072, 1113, 1336, 1703.

MARC I DE JALPÍ, Joan Pau, doctor en medi-
cina i conseller en cap de Barcelona, del braç
reial, 67, 134, 995, 1109, 1111.

MARC I DE JALPÍ I TRIES, Josep, del braç
militar, 1613, 1629.

MARÇ I GENOVÈS, Mariana, 468.
MARÇAL, ..., doctor, 257.
MARÇAL, Felip, de Tírvia, 1571, 1572.
MARÇAL, Francesc, prevere beneficiat a la Seu

de Barcelona, 1227, 1240.
MARÇAL, Macià, notari de Barcelona, albara-

ner de la bolla de la ciutat, 214, 218, 471,
1032, 1074, 1227, 1228, 1426, 1443,
1444.

MARCELL, Ramon, condemnat a galeres,
1082.

MARCELLAC, Miquel, cònsol de Castellbò,
1568, 1572.

MARCELO, ..., capità, 1570.
MARCER, vegeu també MERCER.
MARCER, Pedro, natural de Sòria i resident a

Barcelona, 872.
MARCILLO, Ignasi, botiguer d’Olot, 1291.
MARCONAL, Mateu, de Lleida, del braç reial,

980.
MARESC, Joan, doctor en medicina, del braç

reial, 289, 1445, 1452, 1489, 1552.
MARESC, Melcior, del braç reial, 412.
Maresme, el, 836.
MARESME, Francesc, doctor en medicina i vi-

sitador reial, 2, 4, 769, 1156.
Margalef (Pla d’Urgell), taula de, 807, 835,

836, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206.

MARGALEF, Lluís, del braç militar, 1109,
1116, 1613.

MARGALEF I BOTELLA, Ramon de, del braç
militar, 918, 949, 954.

MARGARIT, ..., sastre, 519.
MARGES, Martí, blanquer condemnat a gale-

res, 94, 95, 103.
MARÍ, Francesc, de la vegueria de Barcelona,

del braç militar, 142, 1442, 1441, 1447.
MARÍ, Francesc, del braç reial, 244, 1289,

1295.
MARÍ, Jaume, doctor en drets, 534.
MARIDÀ, Pere, ciutadà i notari de Tortosa,

90, 922.
MARIMON, Bernardí de, canonge de la Seu

d’Urgell, visitador eclesiàstic, 419, 421,
739, 803, 1450, 1451, 1452, 1455, 1458,
1459, 1460, 1461, 1702.

MARIMON, Fèlix de, regent la Reial Tresore-



ria, 1002, 1003, 1005, 1430, 1433, 1458,
1461, 1574.

MARIMON, Francesc, canonge de la Seu de
Barcelona, 738.

MARIMON, Joan de, conseller terç de Barce-
lona, 3, 12, 26.

MARIMON, Joan de, del braç militar, 46, 416,
417.

MARIMON, Joan de, domiciliat a Barcelona,
regent la Reial Tresoreria, 97, 114, 116,
138, 215, 216, 897, 917, 928, 974, 975,
976, 1001, 1004, 1005, 1017, 1020, 1053,
1058, 1059, 1060, 1124, 1168, 1248,
1287, 1301, 1332, 1343, 1349, 1366,
1391, 1458, 1461, 1702.

MARIMON, Jordi Benet de, receptor del Ge-
neral a la part de ponent, 451, 1478, 1497.

MARINER, Francesc, revenedor del carrer
Ample de Barcelona, 365.

MARINER, Lluís, verguer de la Reial Audièn-
cia, 730.

MARIS, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
1053, 1563.

MARISCAL, Joan, capità de cuirassers, 1574.
MARQUÈS, Miquel, notari de Barcelona, 260,

1246.
MARRÓN, Francisco, auditor general de l’exèr-

cit, 107, 193, 195, 196, 199, 200, 253, 283,
467, 480, 481, 501, 543, 546, 547, 549,
550, 552, 554, 561, 562, 563, 564, 569,
570, 571, 575, 576, 577, 578, 580, 581,
598, 599, 600, 614, 615, 937, 1082, 1100,
1108, 1112, 1113, 1114, 1290, 1309, 1411,
1412, 1489, 1492, 1493, 1593, 1595, 1597.

MARRUGAT, Magí, 1486, 1499, 1501.
MARSANS, Pere, mesurador de Barcelona,

1482, 1484, 1491.
Marsella (França), 122, 561, 959, 1531.
MARTÀ, ..., regent del Consell Suprem d’Ara-

gó, 33, 35, 52, 71, 72, 79, 101, 103, 104,
109, 110, 125, 130, 754, 764, 772, 776,
785, 796, 814, 815, 835, 839, 889, 896,
904, 928, 931, 1557.

MARTÍ I DE CATALUNYA, 943, 1167,
1213, 1387, 1522, 1583, 1653.

MARTÍ, Amadeu, canonge de la Seu de Torto-
sa, del braç eclesiàstic, 94.

MARTÍ, Ciril, del braç reial, 1489, 1614,
1676.

MARTÍ, Francesc, burgès i notari de Vilafranca
del Penedès domiciliat a Barcelona, escrivà
ordinari del racional del General, 183, 194,
231, 373, 376, 378, 379, 386, 412, 472,
473, 476, 519, 539, 542, 608, 614, 642,
664, 692, 743, 745, 762, 1181.

MARTÍ, Francesc, canonge de la Seu de Torto-
sa, del braç eclesiàstic, 89, 857, 858, 910,
919.

MARTÍ, Francesc, mercader de Girona, del braç
reial, 794.

MARTÍ, Francesc, pellissser, bastaix del Gene-
ral, 211.

MARTÍ, Francesc, tauler de Calaf, 156.
MARTÍ, Frederic, burgès de Vilafranca del Pe-

nedès domiciliat a Barcelona, 1707.
MARTÍ, Hilari, del braç reial, 1614.
MARTÍ, Jaume, doctor en drets, 782.
MARTÍ, Jaume, escrivà de manament reial, 703,

704, 705.
MARTÍ, Joan, criat de Josep Mont-ras, 508,

509, 510.
MARTÍ, Joan, doctor en medicina, 171.
MARTÍ, Joan, pagès de la Cerdanya, 957.
MARTÍ, Joan, pellisser i ciutadà de Barcelona,

guarda ordinària de la bolla de la ciutat, 272,
361, 736, 896.

MARTÍ, Joan, tauler de Tamarit, 165, 169,
181.

MARTÍ, Josep, 521.
MARTÍ, Josep, pres als càrcers reials de Barce-

lona, 487, 1533, 1534.
MARTÍ, Josep, doctor en drets, 1338.
MARTÍ, Josep, escrivà de Barcelona, 1000.
MARTÍ, Josep, escrivà de Vilafranca del Pe-

nedès, 1217, 1218, 1220, 1221, 1500,
1501.

MARTÍ, Josep, notari de Vilafranca del Pe-
nedès, 1486, 1487, 1499, 1500, 1501,
1502.

MARTÍ, Lluís, cavaller, 622.
MARTÍ, Marius, mercader, del braç reial, 1489.
MARTÍ, Mateu, canonge de la Seu de Girona,

del braç eclesiàstic, 1020.
MARTÍ, Miquel, guarda ordinària de la taula

de Girona, 1342.
MARTÍ, Pacià, cap de guaita, 21.
MARTÍ, Pere, estudiant resident a Barcelona,

10.
MARTÍ I FERRAN, Josep, 838, 1171.
MARTÍ I VINYALS, ..., assessor, 536.
MARTÍNEZ, Cosme, causídic, 827.
MARTÍNEZ, Dídac, doctor en drets i notari,

escrivà major del General, 38, 66, 68, 75,
76, 90, 105, 107, 108, 109, 118, 127, 818,
819, 886, 936, 952, 969, 980.

MARTÍNEZ, Francesc, de Vilafranca del Pe-
nedès, 185.

MARTÍNEZ I FOLCRÀS, Àngela, muller de
Dídac Martínez, 127, 969.

MÀRTIR I RUBÍ, Joan, advocat fiscal de la
col·lecta de Puigcerdà, 1646.

Martorell (Baix Llobregat), 15, 274. -Taula
de, 1211.

MARTORELL, Climent, trompeta del Gene-
ral, 165.

MARTORELL, Miquel, pintor del General,
426.

MARTORELL, Narcís, notari de Girona, 1558.
MARTRÀ, Joan, sombrerer de Barcelona, 828,

1002.
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MAS, Agustí, mestre de cases, 731.
MAS, Francesc, del braç reial, 1073, 1111, 1442,

1447.
MAS, Francesc, doctor en medicina, 428, 438,

671, 1641.
MAS, Gabriel, de la Seu de Tarragona, 1464.
MAS, Gabriel, pellisser, arrendador del dret dels

safrans, 409.
MAS, Gaspar, jove, apotecari resident a Barce-

lona, 1062.
MAS, Gregori, sastre i ciutadà de Barcelona,

158.
MAS, Jacint, del braç reial, 1289, 1298.
MAS, Jaume, 468.
MAS, Jaume, degà i canonge de la Seu de Tar-

ragona, del braç eclesiàstic, 1441, 1446.
MAS, Jaume, mercader, receptor dels fraus de

les bolles no arrendades de la col·lecta de
Barcelona, 664, 1581.

MAS, Jaume, notari de Barcelona, 527, 1581.
MAS, Jeroni, burgès de Perpinyà, calculador de

la visita, 1157.
MAS, Josep, candeler de cera i ciutadà de Bar-

celona, guarda ordinària de la casa de la Di-
putació de Barcelona, 337, 1155, 1406.

MAS, Josep, de la vegueria de Cervera, del braç
militar, 793.

MAS, Josep, notari de Vilafranca del Penedès,
762, 1614, 1627.

MAS, Josep, síndic del General, 238.
MAS, Llorenç, mestre, 455.
MAS, Nicolau, escrivà de Vilafranca del Pe-

nedès, 1500.
MAS, Pere, burgès i notari de Vilafranca del Pe-

nedès, 1216, 1217.
MAS, Ramon, notari causídic i ciutadà de Bar-

celona, procurador fiscal de la Capitania Ge-
neral, 211, 212, 214, 220, 222, 238, 247,
249, 259, 334, 335, 425, 426, 427, 435,
1137, 1244, 1393, 1394, 1395, 1396,
1397, 1398, 1466, 1468, 1469, 1470,
1471.

Mas de Barberans (Montsià), 1402.
MAS I VIDAL, ..., doctor en drets, 392.
MAS I VIDAL, Hermenegild, clergue resident

a Barcelona, 410.
MAS I VIDAL, Joan Pau, doctor en drets i con-

sultor del General, 47, 54, 55, 537, 782,
844, 863, 868, 870, 872, 897, 901, 908,
920, 929, 939, 940, 942, 947, 955, 957.

MAS I VIDAL, Pau Benet, doctor en drets de
Barcelona, del braç reial, 94, 535, 949, 980,
981.

MASARNAU, Valentí, estudiant de Cardona,
878.

MASARNAU, Valentí, sagristà de Camprodon,
1215.

MASBERNAT, Pere Pau, notari d’Olot, 284,
1291, 1505, 1506, 1507, 1508.

MASCARÓ, Jeroni, mestre, 508.
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MASCARÓ, Joan Mateu, mercader i conseller
quart de Barcelona, 67.

MASCARÓ, Joaquim, adroguer i ciutadà de
Barcelona, 11.

MASCARÓ, Josep, pagès de Vilafranca del pe-
nedès, 1220.

MASDÉU, Gabriel, cavaller de Girona, del braç
militar, 794, 980, 1116, 1117, 1614.

MASDÉU, Galceran, de Girona, del braç reial,
207, 209, 229, 980, 1288, 1289, 1295,
1296.

MASDÉU, Jeroni, ciutadà honrat de Girona,
del braç reial, 1335, 1359, 1442, 1447.

MASDÉU, Josep, mercader de Barcelona, 1682.
MASDÉU, Rafael, de Girona, del braç reial,

794, 980, 1110.
MASDÉU, Rafael, visitador, 803.
MASDÉU I CANYET, Francesc, ciutadà hon-

rat de Barcelona, 915.
MASDÉU I ESTEVE, Joan, mercader, del braç

reial, 1675, 1695, 1698.
MASDEVALL, Joan, sastre de Girona, 528.
MASDOVELLES I VILAFRANCA, Josep de,

donzell, síndic del General, 195, 196, 197,
198, 199, 201, 202, 203, 204, 207, 208,
211, 220, 223, 224, 225, 228, 231, 233,
234, 1368, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380,
1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386,
1389, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398,
1426.

MASDOVELLES I VILAFRANCA, Miquel
de, donzell de Barcelona, síndic del General,
193, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 203,
204, 207, 208, 211, 231, 234, 235, 236,
2237, 240, 246, 298, 368, 457, 550, 562,
570, 587, 600, 616, 647, 674, 703, 712,
716, 717, 718, 724, 725, 726, 727, 729,
730, 731, 732, 733, 734, 740, 916, 1221,
1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1490,
1491, 1539, 1542, 1543, 1544, 1546,
1547, 1548, 1598.

MASERES, Eloi, daguer i ciutadà de Barcelo-
na, 62.

MASICART, Josep, de la confraria de mercers i
botiguers de teles de Barcelona, 1688.

MASMITJÀ, Jaume, capità de cavalleria, 1570.
MASPERA, Joan, cirurgià, porter del General,

1153.
MASPOC, Germà Aleix, de la Companyia de

Jesús, 1664.
MASPONS, Jacint, notari de Granollers, 10,

767.
Maspujols (Baix Camp), 1367.
MASSAGUER, vegeu MESSEGUER.
MASSANA, Gabriel, abaixador i ciutadà de

Barcelona, 149.
MASSANA, Josep, mercader de Barcelona, 1682.
MASSANA, Miquel Joan, mercader de Barce-

lona, del braç reial, 794, 857, 1214, 1289,
1295, 1682.



MASSART, Josep, botiguer de Barcelona, 172,
174, 175, 801, 829, 1071, 1075, 1077.

MASSART, Josep, corredor d’orella, 208, 210,
1142, 1148, 1149, 1269.

MASSART, Lluís, d’Igualada, del braç reial,
906.

MASSÓ, Antoni, notari del regne de València,
875, 878.

MASSÓ, Josep de, del braç militar, 912.
MASSÓ, Sebastià, pescador de Blanes, 1631.
MASSONI, Joan Baptista, estranger resident a

Barcelona, 937.
MATA, Francesc, ciutadà de Barcelona, 262.
MATA, Joan de, cavaller de Montesa, lloctinent

del mestre racional, 1458, 1702.
MATA, Joan, cirurgià de Barcelona, calculador

del General, 1119.
MATACAVA, Pere Joan, notari de Barcelona,

941.
MATALÍ, Gaspar, mercader de Barcelona, 1563.
MATALÍ, Pere Benet, del braç reial, 857.
Mataró (Maresme), 15, 338, 525, 639, 640,

668, 836, 1352. -Batlle de, 773. -Taula de,
161, 165, 168, 192, 770, 790, 836, 1206,
1207, 1208, 1209, 1211.

MATARÓ, Francesc, passamaner, portaler del
General, 1194.

MATERA, Luís, 543, 544.
MATES, Dídac, frare i sagristà del monestir de

Santa Maria de Gerri, del braç eclesiàstic,
1441.

MATES, Francesc, de Barcelona, del braç reial,
980, 1073, 1441.

MATES, Francesc, de la confraria de mercers i
botiguers de teles de Barcelona, 1688.

MATES, Francesc, doctor en medicina i ciutadà
de Barcelona, del braç reial, 94, 165, 179,
195, 312, 459, 642, 660, 670, 679, 1622,
1656.

MATES, Josep, doctor en medicina, 464.
MATES, Josep, habitant i tauler de Llançà, 145.
MATES, Josep, sastre i ciutadà de Barcelona, 336.
MATEU, ..., pubills, 659.
MATEU, Bernat, procurador fiscal del General,

1708, 1709.
MATEU, Joan, botiguer de teles i ciutadà de

Barcelona, 145, 172, 174, 175, 289, 1071,
1075, 1077.

MATEU, Joan, receptor del Sant Ofici, 237,
1142, 1148, 1149, 1198, 1243, 1269.

MATEU, Josep, botiguer de teles de Barcelo-
na, 103, 801, 829, 1353, 1688.

MATEU, Josep, corredor d’orella del General,
1198.

MATEU, Lluís, regent del Consell Suprem
d’Aragó, 530, 1553, 1628, 1629, 1696.

MATEU I SANS, Llorenç, regent del Consell
Suprem d’Aragó, 561, 587, 677, 697, 1609.

MATEUAT, Caterina, vídua, estampera del
General, 294, 426.

MAURAN, Esteve, de la casa d’Anna Gamis i
Falcó, 1610.

MAURI, Gaspar, burgès i notari de Puigcerdà,
1026.

MAURI, Jaume, mestre de cases i ciutadà de
Barcelona, 168, 169, 1065, 1067.

MAURI, Josep, prevere, 1157.
MAURICI, Francesc, escrivà resident a Barce-

lona, 357.
MAURÍS I RAVELL, Maurici, mercader de

Perpinyà, del braç reial, 913, 1125, 1459,
1703.

MÁXIMO, Camilo de, nunci d’Espanya, 844,
845, 846, 863.

MAYNER, Josep, canonge de la Seu d’Elna,
865.

MAYMÓ, Francesc, canonge de la Seu de Bar-
celona, 209, 317, 656, 657, 1235.

MAZARÍ, cardenal, ministre de Lluís XIV de
França, 105, 936.

MECA, Anton, del braç militar, 14, 19, 856,
858.

MECA, Dídac, doctor, del braç militar, 1442.
MECA, Dídac Anton, doctor, del braç militar,

228, 229.
MECA, Isidre, frare, del braç eclesiàstic, 793,

795.
MECA, Josep, del braç militar, 668, 1613,

1629, 1630.
MECA I TERÇÀ, Jaume, abat del monestir de

Sant Salvador de Breda i electe de Ripoll, del
braç eclesiàstic, 3, 6, 14, 60, 882, 888, 906,
910.

MECA I VILALBA, Francesc, degà i canonge
de la Seu de Lleida, del braç eclesiàstic,
1287, 1288, 1295, 1296.

MECA I VILALBA, Francesc, doctor en drets i
assessor del General, del braç militar, 744,
1442.

MECA I VILALBA, Ignasi, del braç militar,
1488, 1550, 1614, 1628.

MEDINA, Agustín de, comissari general de la
cavalleria de Milà, 478, 480, 482, 542, 546,
547, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555,
561, 562, 563, 564, 565, 566, 569, 570,
571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578,
579, 580, 581, 598, 599, 614, 615, 667,
1512, 1513, 1514, 1518, 1593, 1594,
1597.

MEDINA SIDONIA, duc de, 271.
Medinyà (Gironès), 369, 370, 371, 1422,

1423. -Castell de, 363, 1428, 1429.
MEIÀ, Jacint, notari de Tàrrega, 815.
MEIMA, Isidre, sastre i ciutadà de Barcelona,

1279, 1281.
MELCIOR, Baldiri, veler del General, 95.
MELCIOR, Francesc, sergent del tèrcio del

General, 1669.
MELGAR, Francesc de, del braç militar, 670.
MELIANTA, Josep de, receptor del General a
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Lleida, del braç militar, 160, 166, 1073,
1110.

MELIANTA, Pere Joan, mercader i ciutadà
honrat de Barcelona, receptor dels drets del
General de Lleida, 142, 1012.

MELIANTA I DE MORATÓ, Josep de, don-
zell i doctor en drets de Lleida, receptor dels
drets del General a la ciutat, 1012, 1013,
1031, 1043.

MELIC, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 74, 77, 83, 88, 113, 136, 150,
203, 213, 278, 499, 741, 817, 857, 1113,
1165, 1437.

Menàrguens (Noguera), taula de, 807, 1199,
1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205.

MENDOZA, Antonio, notari de la diputació
d’Aragó, 1069.

Menorca, 859. -Jurats de, 484.
MENYADIC, Joan Benet, prior del monestir

de Sant Salvador de Breda, 236.
MERCADAL, Esteve, ardiaca major i canonge

de la Seu de Vic, diputat eclesiàstic, 425,
428, 743, 1072, 1214, 1223.

MERCADER, Josep, beneficiat a la Seu de Gi-
rona, 844.

MERCADER, Magí, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, 132, 145, 157, 174, 1343, 1688.

MERCER, ..., canonge de la Seu de Barcelona,
del braç eclesiàstic, 112.

MERCER, Cristòfor, 847.
MERCER, Francesc, 1622.
MERCER, Jaume, canonge de la Seu de Lleida,

del braç eclesiàstic, 14, 89, 94, 795, 1025.
MERCER, Joan, doctor en drets, 544.
MERCER, Joan, notari, 1496.
MERCER, Joan, prevere, arrendador de la bo-

lla de Puigcerdà, 1496.
MERCER, Rafael, mercader i ciutadà de Barce-

lona, 453, 859.
MERCURI, duc de, 190.
MERGOTA, Carles, pellisser i ciutadà de Bar-

celona, 53.
MERTA, Isidre, 828.
MESSEGUER, Aleix, mercader i ciutadà de

Barcelona, 969.
MESSEGUER, Pau, doctor, del braç reial, 1613.
MESSIA, Onofre, 1255.
MESTRE, Elionor, muller d’Hipòlit Mestre,

1003.
MESTRE, Hipòlit, corredor d’orella i ciutadà

de Barcelona, ajudant del regent els comptes
del General, 23, 123, 137, 1003.

MESTRE, Jeroni, veler, encenedor del general,
1155.

MESTRE, Lluc, canonge de la Seu de Tarrago-
na, 1181, 1215, 1224.

MESTRE, Macià, notari de Castellbò, 1567.
MESTRE, Pere, notari i escrivà de la diputació

local de Castellbò, 310, 1331, 1568, 1569.
MESTRES, Jaume, cònsol de Rialp, 1567.
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MESTRES, Josep, de Barcelona, del braç reial,
1111, 1214.

MESTRES, Marc, tauler de Montblanc, 825.
METGE, Joan, estudiant de medicina, 259.
METGE, Joan Martí, ciutadà de Barcelona,

435.
Mieres (Garrotxa), taula de, 829, 836.
MIGRAT, Josep, de Puigcerdà, 432, 433, 436,

440, 448, 1473, 1474.
Milà (Itàlia), 100, 291, 362, 367, 541, 1013,

1260, 1588, 1595. -Virrei de, 1557.
MILÀ, Joan, abaixador, paraire i ciutadà de

Barcelona, 914, 915.
MILLAC I PINELL, Pere, de la Seu d’Urgell,

1562.
MILLARS, Antoni, prevere, 1652.
MILLARS, Dimas de, del braç militar, 1073,

1441.
MILSOCOS, ..., mercader, 1519.
MINGUEL, Bartomeu, jove, candeler de cera i

ciutadà de Barcelona, guarda ordinària del
General, 401.

MINGUELLA, Francesc Simó, del braç reial,
856.

MINGUELLA I CIURANA, Oleguer, de la
vegueria de Barcelona, del braç militar, 980.

MINOVES, ..., sastre, 519.
MIQUEL, Emerenciana de, 659.
MIQUEL, Francesc, advocat fiscal de la cort de

la vegueria i batllia de Girona, del braç reial,
202, 1110, 1459, 1462.

MIQUEL, Francesc, del braç militar, 318.
MIQUEL, Jaume, garbellador i ciutadà de Bar-

celona, guarda ordinària de la bolla de la ciu-
tat, 369, 531, 669, 698, 1667.

MIQUEL, Jaume, sabater de Piera, 166, 1061.
MIQUEL, Jeroni de, batlle de Barcelona, 205,

214, 229, 502, 538.
MIQUEL, Josep, de Girona, del braç reial,

1116, 1117.
MIQUEL, Josep, mercader de Barcelona, cal-

culador del general, 1191.
MIQUEL, Maria, muller de Jaume Miquel,

garbellador, 698, 1667.
MIQUEL, Simó, regent els comptes del Gene-

ral, del braç reial, 701, 744, 911, 913, 1117,
1710, 1711.

MIQUEL I TERRÉ, Jeroni de, domiciliat a
Barcelona, del braç militar, 6, 7, 14, 20, 25,
36, 37, 46, 84, 108, 777, 1124, 1350,
1437, 1458, 1702.

MIR, Jaume, argenter i ciutadà de Barcelona,
539.

MIR, Jaume, doctor en drets i de la Reial
Audència, assessor del governador, 152,
155, 156, 394, 534, 758, 782, 849, 920,
1028, 1034, 1035, 1068.

MIR, Joan, cavaller de Puigcerdà, 674.
MIR, Joan, cònsol de la coma de Burg, 1568,

1570, 1571.



MIR, Narcís, doctor en drets de Barcelona, asses-
sor dels consellers de la ciutat, del braç reial,
416, 417, 535, 788, 790, 948, 949, 970.

MIR, Pau, ciutadà de Barcelona i verguer del
General, 112, 114, 872.

MIR, Pere Joan, paraire de Barcelona, 212.
MIR, Pere Joan, receptor dels salaris dels doc-

tors de la Reial Audiència, 455.
MIR, Salvador, ventaller del General, 95.
MIR I CALVET, Francesc, del braç militar, 1409.
MIR I PUJADES, Jaume, mercader, 264, 265,

1249, 1253.
MIRALL, Maria, 689.
MIRALLES, Fèlix de, del braç militar, 856.
MIRALLES, Francesc de, assessor de la diputa-

ció local de Tremp, 1432.
MIRALLES, Josep, canonge de la Seu de Giro-

na, 1304.
MIRALLES, Josep, cap de guaita de Barcelona,

277.
MIRALLES, Josep, ciutadà honrat de Barcelo-

na, del braç reial, 42, 949.
MIRALLES, Miquel, doctor en drets i de la

Reial Audiència, 514.
Miralles de Carme (Anoia), 937.
MIRANDA, Antoni, 1511, 1516, 1566, 1618.
MIRANDA, comte de, lloctinent del Principat,

629.
MIRANDA, Francesc, ciutadà honrat de Llei-

da, 1113.
MIRANDA, Josep, del braç reial, 1074, 1077.
MIRAVALL, Pere Joan, cònsol de la vall de

Castellbò, 1573.
MIRAVALLS, Aleix de, del braç militar, 1613,

1628, 1629.
MIRAVALLS, Faustí de, del braç militar, 1441,

1488, 1613.
MIRAVALLS, Pere de, del braç militar, 420,

502, 1408, 1441, 1447, 1452, 1456, 1457,
1488, 1551, 1554, 1612.

Miravet (Ribera d’Ebre), 1263, 1264, 1625. 
-Castell de, 348. -Taula de, 1200, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205, 1206.

MIRET, Dídac, 1217.
MIRET, Jaume, canonge de la Seu de Barcelo-

na, del braç eclesiàstic, 1111.
MIRET, Joan, burgès de Vilafranca del Pe-

nedès, 1651.
MIRET, Joan, ciutadà honrat de Barcelona,

1651.
MIRET, Josep, 1651.
MIRÓ, Francesc, canonge de la Seu de Torto-

sa, del braç eclesiàstic, 2.
MIRÓ, Josep, blanquer de Valls, 1531.
MIRÓ, Manuel, estudiant resident a Barcelona,

522.
MIRÓ, Pau, ciutadà de Tortosa, oïdor reial,

288, 1298, 1299.
MITJÀ, Joan Pau, adroguer i ciutadà de Barce-

lona, 11, 162, 1048.

MITJANA, Bartomeu, cònsol de Taús, 1570.
MITJANS, Bernat, prevere i rector de l’església

de Granollers, 1419.
MITJANS, Francesc, blanquer i ciutadà de Bar-

celona, 1410.
MITJAVILA, Segimon, notari causídic i ciu-

tadà de Barcelona, 442, 499, 501, 1550.
MOGA, Pere Joan, encenedor del General, 1153.
MOHAMED, pròfug de galeres, 1221.
Moià (Bages), síndics de, 364, 365.
MOIA, Andreu, militar, 1655.
MOIX, Dídac, doctor en drets, 718.
MOIXÓ, Francesc, de la vegueria de Cervera,

del braç militar, 949, 980.
MOIXÓ, Rafael de, doctor en drets de Cervera,

del braç militar, 119, 422, 748, 923, 924,
949, 953, 954, 980, 1301, 1329, 1459,
1703.

MOLERA, Gaspar, doctor en medicina, 1631,
1632.

MOLES, Joan, cotoner del General i bastaix de
la bolla, 95, 99.

MOLES, Miquel, de la confraria de mercers i
botiguers de teles de Barcelona, 1688.

MOLINS, ..., 1479.
MOLINS, Eudald, doctor en medicina de Ri-

poll, 1420.
MOLINS, Fèlix, doctor en drets de Barcelona i

consultor del General, del braç reial, 206,
209, 218, 228, 231, 232, 282, 289, 290,
320, 329, 399, 400, 402, 405, 407, 1073,
1134, 1144, 1145, 1215, 1255, 1256, 1260,
1288, 1290, 1315, 1352, 1365, 1376, 1419,
1441, 1442, 1446, 1447, 1448.

MOLINS, Francesc, del braç reial, 1442.
MOLINS, Josep, sastre i escombrador de la vi-

sita, 804.
Mollerussa (Pla d’Urgell), 274.
Mollet del Vallès (Vallès Oriental), síndic de,

114.
MOLNAR, Ramon, doctor, 339, 341.
MOLNER, Joan Antoni, corredor de coll, 99.
MONAR, Ramon, de Barcelona, del braç reial,

1288, 1289.
MONARTES, Pere, cònsol de Taús, 1570.
MONATER, Pau, jove, sastre i portaler del Ge-

neral, 1194.
MONCAYO, José de, diputat d’Aragó, 975,

976.
MONCLOA, comte de la, governador de Puig-

cerdà, 431, 432, 433, 436, 440, 441, 444,
447, 448, 449, 501, 521, 1478.

MONER, Francesc, del braç militar, 1442,
1451.

MONER, Joan, del braç militar, 1410.
MONER, Joan Antoni, corredor de coll i trom-

peta del General, 57, 125, 297, 300, 303,
373, 379.

MONER, Ponç, pagès de Santa Perpètua de
Mogoda, 827.
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MONEREU, Josep, escrivà de Lleida, 1471.
MONFAGES, Jaume, candeler de cera i ciutadà

de Barcelona, 184, 1094.
MONFAGES, Josep, passamaner i ciutadà de

Barcelona, tauler de Lleida, 184, 1047,
1094.

MONFAR, Joan Baptista, doctor en drets, 981.
MONFAR, Joaquim, de Barcelona, del braç reial,

150, 232, 948.
MONFAR, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,

del braç reial, 94, 949.
MONFAR, Miquel Onofre, ciutadà honrat de

Barcelona, del braç reial, 89, 857, 948,
1125, 1214, 1223.

MONFAR, Montserrat, 1213.
MONFAR, Pere, verguer de la Reial Audiència,

515.
MONFAR I CALLAVET, Josep, de Barcelona,

del braç reial, 949.
MONFAR I SORS, Joan Baptista, ciutadà hon-

rat de Barcelona, del braç reial, 126, 794,
969.

MONJA, Domènec, notari i ciutadà de Torto-
sa, 1234, 1235, 1236, 1237, 1263, 1264,
1265, 1266, 1267, 1614, 1625, 1626,
1627.

MONJO, ... de, 144, 901, 1108, 1163, 1185.
MONJO, Antoni, diputat local de Vielha, 1663.
MONJO, Antoni, mercader, 1662.
MONJO, Baptista Ramon, doctor en drets de

Barcelona, 912, 981, 1031.
MONJO, Joan Baptista de, donzell, 146.
MONJO, Ramon de, del braç militar, 89,

1193.
MONSALVO, Josep, 1703.
MONSALVO, Onofre, doctor en medicina,

94, 183, 423, 435, 529, 565, 665, 672,
857, 913, 916, 949, 1094, 1125, 1459,
1462, 1644.

MONSUAR, Emerenciana, 939, 940, 941.
MONTAGUT, Isidre, prevere, 1152.
MONTAGUT, Jaume, ciutadà honrat i diputat

local de Tortosa, 833, 874, 888.
MONTALT, Joan, ciutadà de Barcelona, 1406.
MONTALT RIU I DESCLERGUE, Josep, del

braç militar, 911, 912, 1124, 1296, 1336,
1350, 1702.

MONTALVO, Juana de, muller d’Alberiañez
de Lugo y Bahamonde, 1347.

MONTARDIT, Miquel, doctor en drets, 733,
734.

MONTARGULL, Ramon, barreter i ciutadà de
Barcelona, 885, 1285.

MONTARGULL, Ramon, del braç militar,
1613.

Montblanc (Conca de Barberà), bolla de, 199,
285, 1053, 1139. -Col·lecta de, 807, 835,
836, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206. -Jurats de, 803. -Taula de, 161,
165, 169, 181, 192, 201, 1045. -Vegueria

1770

de, 761, 774, 1116, 1119, 1612, 1613,
1629.

Montbrió del Camp (Baix Camp), síndics de,
133, 992.

Montcada (Vallès Occidental), 33, 807, 835.
MONTCORTÈS, Joan Pere, pagès de Taús,

1573.
MONTELEÓN, duc de, 634.
MONTEREL, marquesa de, 68.
MONTFALCÓ, Onofre, doctor en medicina,

1598.
Montfalcó el Gros (Anoia), jurats de, 810.
MONTFORT, Jaume, gaveller dels drets de

Barcelona al portal de Mar de la ciutat, 298,
546, 547, 549, 550, 555, 562, 566, 570,
577, 578, 581, 598, 614, 1594, 1597.

MONTGAI I CROS, Francesc, frare i infermer
del monestir de Sant Cugat del Vallès, del
braç eclesiàstic, 1214, 1256, 1259.

Montmaneu (Anoia), 274. -Jurats de, 810.
MONTMANY, Francesc, 1580.
MONTMANY I SALVÀ, Isabel Joana, 1580.
MONTOLIU I CASTELLS, Plàcid de, veguer

de Lleida, 337, 1404, 1405, 1458.
Montoliu de Segarra (Segarra), jurats de, 810.
MONTORNÈS, Jaume, notari, 1298.
MONTPALAU, Francesc de, abat del monestir

de Banyoles, del braç eclesiàstic, 418, 1450,
1473, 1475.

MONTPAU, Josep, de Girona, 1286.
Mont-ral (Alt Camp), 1367.
MONT-RAS, ..., 637, 638, 1005, 1100, 1327.
MONT-RAS, Bartomeu, del braç reial, 20.
MONT-RAS, Joan Baptista, receptor del Gene-

ral d’Ulldecona, 826.
MONT-RAS, Josep, doctor en drets i advocat

fiscal de la Capitania General, del braç reial,
20, 189, 259, 260, 294, 295, 360, 503,
508, 509, 510, 1275, 1276, 1308, 1360,
1389, 1390, 1427, 1442, 1443, 1447,
1448, 1449, 1462, 1464, 1529, 1706.

MONT-RAS, Rafael, mercader de Girona, del
braç reial, 980, 1442.

MONT-RODON, Carles,521.
MONT-RODON, Miquel de, del braç militar,

502, 1349, 1488, 1551, 1553.
Mont-roig del Camp (Baix Camp), 1356. -Sín-

dics de, 133, 992. Taula de, 1200, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205.

MONT-ROS, Dídac, del braç reial, 1448.
MONT-ROS, Joan Baptista, notari i tauler d’Ull-

decona, 737, 1692.
MONTS, Pau, caporal mestre de menestrils de

la casa del General, 95.
Montseny, el, bosc de, 559, 567, 584, 612,

648, 653.
MONTSENY, Antoni, 1667.
Montserrat (Baix Llobregat), monestir de,

139, 299, 642.
MONTSERRAT, Francesc, 358, 381.



MONTSERRAT, Francesc de, donzell, 1674.
MONTSERRAT, Francesc, de la confraria de

mercers i botiguers de teles de Barcelona,
1688.

MONTSERRAT, Guillem de, monjo del mo-
nestir de Santes Creus, 1674.

MONTSERRAT, Joan de, fill del donzell Fran-
cesc de Montserrat, donzell domiciliat a Al-
cover, 348, 744, 1674, 1708, 1709.

MONTSERRAT, Joan Baptista, del braç mili-
tar, 1408, 1415.

MONTSERRAT, Joaquim de, del braç militar,
293.

MONTSERRAT, Josep, tauler de Tarragona,
1645.

MONTSERRAT, Oleguer, doctor en drets, ar-
diaca major i canonge de la Seu de Tarrago-
na, assessor del General, 290, 308, 318,
350, 373, 379, 398, 399, 400, 402, 406,
407, 408, 409, 411, 419, 427, 432, 453,
462, 466, 486, 487, 516, 529, 541, 548,
561, 565, 651, 655, 669, 678, 683, 696,
721, 722, 723, 744, 1181, 1287, 1315,
1328, 1331, 1361, 1372, 1387, 1388,
1389, 1393, 1399, 1423, 1425, 1457,
1464, 1479, 1480, 1493, 1536, 1538,
1545, 1575, 1577, 1598, 1645, 1653,
1654, 1655, 1681, 1693.

MONTSERRAT I COLOM, Francesc, del
braç militar, 1109.

MONTSERRAT I JUSEU, Joaquim de, don-
zell i senyor de la Tallada, del braç militar,
793, 794, 907, 923, 1072.

MONTSERRAT I MERLÉS, Onofre, del braç
militar, 1109.

MONTSERRAT I SOLDEVILA, Joan Baptista
de, donzell, del braç militar, 780, 907, 923.

MONTSERRAT I SOLDEVILA, Joaquim de,
del braç militar, 858.

MONTSERRAT I VIVES, Francesc, domiciliat
a Tarragona, regent la Reial Cancelleria,
320, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408,
409, 410, 411, 439, 442, 444, 445, 446,
447, 451, 455, 456, 457, 459, 460, 463,
464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 473,
484, 492, 495, 497 498, 502, 517, 518,
520, 521, 528, 685, 745, 783, 929, 1049,
1471, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486,
1487, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494,
1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503,
1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1679,
1680.

Montsó (Aragó), corts de, 511, 599, 641, 642,
939, 940, 941, 993, 995, 1014, 1293,
1399, 1518, 1519, 1525, 1526, 1530.

MONTSÓ, Pau de, diputat local de Lleida,
853.

MONYAR, Ramon, doctor en medicina, del
braç reial, 112, 741, 742, 1409, 1415,
1443, 1448, 1627.

MÓRA, ..., adroguer del Born de Barcelona,
317.

MÓRA, Damià, tauler de Tossa, 823.
MÓRA, Domènec, botiguer de teles i ciutadà

de Barcelona, arrendador del dret de mone-
des, 1353.

MÓRA, Francesc, estudiant de teologia, de la
casa de Josep de Camporrells, 435, 452.

MÓRA, Francesc, sastre i ciutadà de Barcelona,
282, 1391.

MÓRA, Gabriel, adroguer i ciutadà de Barcelo-
na, 113, 948.

MÓRA, Gabriel, pretès notari, ajudant segon
de l’escrivania major del General, 762, 949.

MÓRA, Joan, 418.
MÓRA, Joan, cavaller de Barcelona, del braç

militar, 134, 415, 1072, 1073, 1074.
MÓRA, Joan, ciutadà honrat de Barcelona, ve-

geu MÓRA, Joan, cavaller.
MÓRA, Josep, cavaller domiciliat a Barcelona,

del braç militar, 14, 19, 84, 142, 416, 417,
418, 792, 1072, 1073, 1074.

MÓRA, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, ve-
geu MÓRA, Josep, cavaller.

MÓRA, Josep, notari, 1075.
MÓRA, Lluís, del braç reial, 417, 1450.
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre), 1414. -Jurats

de, 351, 803. -Síndic de, 349, 1401. -Tau-
la de, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205.

MÓRA I BOSSER, Salvador, doctor en drets
domiciliat a Barcelona, 442, 520, 1562.

MÓRA I DE MARIMON, Francesc, ciutadà
honrat de Barcelona, defenedor del General,
del braç reial, 46, 66, 142, 162, 206, 208,
210, 216, 220, 222, 231, 232, 314, 319,
478, 699, 825, 1134, 1144, 1145, 1146,
1147, 1172, 1343, 1353, 1549.

MÓRA I DE MARIMON, Francesc, del braç
militar, 132.

MÓRA I NAVARRO, Teresa, muller de Fran-
cesc de Móra i de Marimon, 1343, 1549.

MORALES, Jaume, tinent de la companyia de
la Guàrdia de Catalunya, 32, 55, 833, 869.

MORALES DE CORONA, Silvestre, auditor
de Girona, 1221.

MORARDO, Gaspar, patró genovès, 1053.
MORATÀ, Blai, ciutadà honrat de Lleida, del

braç reial, 794.
MORATÓ, Esteve, de Balaguer, 943.
MORATÓ, Jacint, tapisser i ciutadà de Barcelo-

na, tapisser del General, 12, 70, 294, 337,
402, 422, 502, 517, 561, 564, 592, 614,
658, 936, 1481, 1482, 1598.

MORATÓ, Jacint, guarda ordinària del palau
del Rei de Barcelona, 35, 211.

MORELL, Antoni, doctor en medicina i ciu-
tadà de Barcelona, visitador reial, 2, 4, 5,
153, 154, 294, 295, 350, 856, 857, 1032,
1312.
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MORELL, Joan, prevere de Blanes, 1108.
MORELL, Josep, negociant de Tarragona, 1048.
Morellàs (Vallespir), 730, 735, 737.
MORENO, Juan Manuel, comptador de les ga-

leres d’Espanya, 1313.
MORER, ..., 405.
MORER, Cristòfor, burgès de Puigcerdà,

1026, 1215, 1300.
MORER, Dídac, cabiscol i canonge de la Seu

d’Urgell, oïdor eclesiàstic, 290, 292, 315,
333, 356, 358, 366, 425, 428, 459, 1109,
1331, 1336, 1360, 1409, 1416, 1443,
1448, 1458, 1612, 1613, 1644, 1702.

MORERA, Francesc, burgès i notari de Vila-
franca del Penedès, 1216, 1217.

MORERA, Jeroni, canonge de la col·legiata de
Cardona, 878.

MORERA, Jeroni, sastre de Vilassar, 338.
Morera de Montsant, la (Priorat), 1367.
MORES, Jacint, tapisser, 463.
MORET, Joan Baptista, doctor en drets de Gi-

rona, del braç reial, 911, 1032.
MORET, Joan Baptista, visitador, 803.
MORET, Josep, doctor, del braç reial, 1489,

1676, 1695, 1697, 1698.
MORETA, Jaume, del braç reial, 949.
MORETA, Pere, de Vic, del braç reial, 794.
MORLANS, Joan, pagès de Camarasa, 1238.
MORLANS, Pere, pagès de Camarasa, 1238.
MOSCOSO, Vicente, regent del Consell Su-

prem d’Aragó, 33, 72, 110, 128, 131, 138,
796, 835, 928, 931.

MÓXIGA, vegeu MÚXIGA.
MUA I VILALBA, Ignasi, del braç militar,

1489.
MUJALT, Isidre, botiguer de Cardona, 565.
MULET, Bernat, tauler de la Granja d’Escarp,

826.
MUNIESA, Pere Tomàs, jesuita, 656.
MUNT, Jeroni, tresorer i canonge de la Seu de

Tortosa, del braç eclesiàstic, 1409, 1416.
MUNT, Pau, cirurgià de Tàrrega, 815.
MUNTANER, ..., 1367, 1368.
MUNTANER, Antoni, adroguer de Barcelona,

922.
MUNTANER, Antoni, cònsol de la Seu d’Ur-

gell, 1574.
MUNTANER, Fèlix, doctor en drets de Cerve-

ra, 923.
MUNTANER, Francesc, del braç militar, 907,

1488, 1489.
MUNTANER, Hug, doctor en drets i advocat

fiscal, 536.
MUNTANER, Hug, frare benedictí, del braç

eclesiàstic, 2, 14, 142.
MUNTANER, Jacint, del braç militar, 949.
MUNTANER, Joan, burgès i notari de Cerve-

ra, escrivà de la col·lecta de la ciutat, 25,
320, 810, 920, 923, 924, 925, 1352.

MUNTANER, Josep, antic assessor, 535.
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MUNTANER, Josep, capità, 279, 1286.
MUNTANER, Montserrat, candeler de cera de

Barcelona, 490.
MUNTANER, Pere, 467, 480, 481, 527, 671,

1228, 1240, 1578, 1579.
MUNTANER, Pere, donzell, 173.
MUNTANER I PERELLÓS, Francesc, del

braç militar, 1441, 1675, 1694, 1695,
1698.

MUNTANER I PÉREZ, Francesc, doctor en
drets i ciutadà honrat de Barcelona, 519,
1558.

MUNTANER I SACOSTA, Francesc, fill de
Pere Muntaner i Solanell, 673, 1648, 1697,
1699, 1700.

MUNTANER I SOLANELL, Pere, domiciliat
a Barcelona, ambaixador de la ciutat davant
del rei, del braç militar, 216, 673, 740, 741,
742, 952, 1648, 1650.

MUNTS, Francesc dels, canonge de la Seu de
Girona, del braç eclesiàstic, 1020.

MUNTS, Miquel dels, del braç militar, 94.
MUNTS, Miquel dels, doctor en medicina, del

braç reial, 289, 949, 1144, 1215, 1613,
1614, 1627, 1629.

Mussara, la (Baix Camp), 1367.
MÚXIGA, Antoni, del braç militar, 980, 1441,

1675.
MÚXIGA, Josep, donzell domiciliat a Barcelo-

na, del braç militar, 346, 699, 700, 980.
MÚXIGA QUINTANA, Josep, 353.

N

NABONA, Miguel, 1313.
NABONA, Rafael, doctor en drets i de la Reial

Audiència, del braç reial, 525, 541, 791,
857, 1255, 1256, 1260, 1703.

NABOT, Jaume, 1633.
NABOT, Jordi, estudiant de filosofia, de la casa

de Pere Orient, 311, 319, 333.
NABOT, Josep, de Perpinyà, del braç reial, 857.
NADAL, Aquilí, frare del monestir de Sant Cu-

gat del Vallès, del braç eclesiàstic, 1072,
1109.

NADAL, Bartomeu, 103.
NADAL, Bartomeu, de la confraria de mercers i

botiguers de teles de Barcelona, 1688.
NADAL, Domènec, de Tremp, 1433.
NADAL, Josep, canonge de la Seu de vic, del

braç eclesiàstic, 1675, 1676, 1695, 1696.
NADAL, Pere, porter reial i ciutadà de Barcelo-

na, 149, 176, 525.
NADAL, Rafael, frare i dispeser del monestir de

Ripoll, visitador eclesiàstic, 202, 294, 295,
1072, 1108.

NADAL I RIPOLL, Francesc de, donzell, oï-
dor militar, 146, 147, 197, 1032, 1074,
1087, 1111, 1113, 1124, 1349, 1515.



NADAL I RIPOLL, Ignasi de, del braç militar,
150, 167, 203, 1074, 1111, 1441.

Nàpols (Itàlia), 100, 710, 814, 1087, 1557. 
-Galeres de, 179, 471, 473, 498, 517, 518,
1115, 1324, 1556, 1558. -Virregnat de,
531.

NÀPOLS, Domènec de, presoner dels càrcers
reials de Barcelona, 51, 873.

Navata (Alt Empordà), taula de, 829, 837.
NAVARRA, Melchor de, 434, 530, 543, 544,

677, 696, 1447, 1449, 1471, 1553, 1628,
1695, 1696.

NAVARRÈS, marquès de, 500.
NAVARRO, Miquel, tauler d’Olesa, 12, 771.
NAVARRO BUREVA, ..., 754.
NAVES, Francesc, sobrecollidor del General a

la part de ponent, 707.
NAVEL, Dionisa de, 1638.
NAVEL, Jeroni, 378.
NAVEL, Julià de, 675, 1637.
NAVEL I D’ERILL, Josep de, ciutadà honrat

de Barcelona, del braç reial, 2, 6, 14, 20, 25,
27, 37, 84, 85, 89, 98, 105, 110, 111, 114,
117, 118, 128, 192, 328, 377, 410, 671,
674, 675, 677, 741, 777, 917, 939, 940,
944, 945, 950, 957, 1343, 1437, 1592,
1620, 1636, 1637, 1638, 1651.

NAVES, Francesc, sobrecollidor del General de
la part de ponent, 665, 666, 1622, 1632,
1643, 1644, 1660, 1661.

NAVÉS, Joan, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, 1391.

NEFA, Pere, bracer de Calonge, 1081.
NEGRE, Joan, antic comissari de la capitania

general, 500.
NEGRELL, Antoni, doctor de la Reial Audièn-

cia, 1525.
NEGRELL, Joan Pau, donzell domiciliat a Cal-

des de Montbui, 378, 379, 401, 541, 561.
NEGRELL I D’ORRI, Domènec, del braç mi-

litar, 401, 561, 1488, 1489, 1551, 1552,
1553.

NEQUI, Bonaventura, notari, 949.
Niça (França), 525, 1595.
NICOLAU, Josep, perfumer de Barcelona,

926.
Nieuwport (Països Baixos), 1247.
NIN, Antoni, corredor d’orella i ciutadà de

Barcelona, procurador fiscal del General, 19,
38, 66, 68, 75, 76, 90, 118, 105, 791, 825,
842, 936, 952.

NIN, Antoni, mercader, 1421.
NIN, Francesc, receptor dels salaris dels doc-

tors de la Reial Audiència, 360, 1421.
NIN, Pere Joan, prevere beneficiat a l’església

de Santa Maria del Pi de Barcelona, receptor
dels salaris dels doctors de la Reial Audièn-
cia, 360, 361, 463, 1421, 1481.

NINOT, Josep de, inquisidor de Catalunya i
bisbe de Girona, 917, 1108.

NIÑO, José, advocat fiscal del Consell Suprem
d’Aragó, 386, 388.

NITHARD, Juan Everardo, jesuïta tirolès con-
fessor i valido de la reina regent, 307, 1320,
1321, 1322, 1323, 1327, 1328.

NOAILLES, duc de, 1262, 1287.
NOGUERA, Francesc, mestre de cases, 672.
NOGUERA, Pacià, del braç reial, 1110.
NOGUÉS, Francesc, canonge de la Seu de Llei-

da, 1464.
NOGUÉS, Isidre, mestre d’escola i ciutadà de

Barcelona, 1011.
NOGUÉS, Mateu, de la confraria de mercers i

botiguers de teles de Barcelona, 1688.
NOGUÉS, Tomàs de, donzell domiciliat a

Lleida, diputat militar, 292, 317, 318, 319,
856, 857, 912, 990, 1331, 1348, 1349,
1350, 1359.

NONELL, Agustí, mercader i cònsol de la
Llotja de Mar de Barcelona, 1682.

NOVELL, Antoni, de Bellpuig d’Urgell, 815.
NOVELL, Antoni, doctor en medicina de Llei-

da, diputat local de la ciutat, del braç reial,
303, 906, 1710.

NOVELL, Jeroni, donzell domiciliat a Barcelo-
na, 411.

NOVELL, Jeroni, menor de dies, del braç reial,
89, 1073.

NOVELL I BERTROLÀ, Jeroni, major de
dies, del braç reial, 142, 148, 150, 173, 857,
1409, 1441, 1447, 1701.

NOVES, Montserrat, cònsol dels llocs de la vall
de Castellbò, 1568, 1573.

Noves de Segre (Alt Urgell), 1573.
NOVIAL, Josep, mercader, 745.
NUIX, Cristòfor, diputat local de Cervera, 784,

810.
NUIX, Francesc, doctor en drets i assessor de la

col·lecta de Cervera, 316.

O

Ocaña (Castella), 1083.
OLESA, Felip, jurat de Falset, 670.
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), taula d’,

1210, 1211.
Oleta (Conflent), 1474.
Oliana (Alt Urgell), taula d’, 81, 82, 807, 904,

1199, 1200, 1202, 1203, 1204, 1205.
OLÍAS I MORTARA, marquès d’, lloctinent

del Principat, 3, 6 ,8, 9, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56,
57, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
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116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 137, 138, 141, 143, 287, 291,
392, 393, 396, 401, 697, 747, 748, 749,
750, 753, 754, 756, 757, 758, 759, 763,
764, 765, 769, 772, 774, 775, 776, 777,
784, 790, 791, 795, 796, 797, 801, 811,
814, 832, 833, 835, 855, 865, 867, 870,
872, 873, 881, 883, 888, 889, 892, 893,
896, 897, 899, 900, 901, 902, 903, 905,
914, 915, 916, 918, 919, 921, 922, 926,
927, 928, 931, 936, 944, 950, 951, 953,
954, 958, 959, 963, 967, 968, 970, 976,
977, 978, 979, 982, 983, 984, 989, 990,
991, 992, 994, 996, 998, 999, 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1012, 1035, 1036, 1058, 1059, 1082,
1083, 1084, 1101, 1104, 1243, 1292,
1303, 1316, 1557, 1665, 1666.

OLÍAS I MORTARA, marquesa d’, 34, 40, 41,
43, 62, 111, 117.

OLIUS, Joan, de Terrassa, 944.
OLIVA, Joan, apotecari, 1348
OLIVA, Joan, canonge de Castellbò, 520.
OLIVA, Miquel, notari de Barcelona, 1159
OLIVELLES, Francesc, doctor en drets, 877,

1256.
Olivenza (Castella), 25, 810.
OLIVER, Bernat, 145.
OLIVER, Ambròs, fill de Bernat Oliver, 762.
OLIVER, Bernat, adroguer, 762, 763.
OLIVER, Carles, canonge de la Seu de Barce-

lona, del braç eclesiàstic, 139, 148, 150.
OLIVER, Damià, ferrer de Manresa, condem-

nat a galeres, 57, 880.
OLIVER, Ferran, donzell, arrendador de la bo-

lla de Tarragona, 451, 645, 662, 680, 681,
682, 1496, 1497, 1498, 1590, 1591, 1612,
1616, 1633, 1635, 1668.

OLIVER, Francesc, de Barcelona, 642, 1537,
1611.

OLIVER, Francesc, del braç reial, 1697
OLIVER, Francesc, fuster de Barcelona, 181,

1091.
OLIVER, Honorat, del braç reial, 1459, 1462,

1703.
OLIVER, Jaume, apotecari de Pineda i ciutadà

de Barcelona, tauler de Pineda, 49, 300,
864.

OLIVER, Josep, apotecari de Tàrrega, 815.
OLIVER, Miquel, donzell, 680, 1633.
OLIVER, Miquel, notari de Barcelona, 211
OLIVER, Pau, prevere beneficiat a l’església de

Caldes de Montbui, 941.
OLIVER I DE BOTELLER, Francesc, del braç

militar, 1335, 1348.
OLIVER I DE BOTELLER, Gregori, del braç

militar, 502, 1488, 1551, 1553, 1554,
1675, 1694, 1698.

OLIVERES, Jaume, pagès executat, 809.
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OLIVERES, Francesc, del braç reial, 1116,
1117.

OLIVERES I SALA, Sebastià, del braç reial,
1110.

OLLER, Antic, negociant de Tàrrega, 779.
OLLER, Domènec, negociant i portaler del

General, 1153
OLLER, Joan, de Tortosa, del braç reial, 930,

949.
OLLER, Pau, tauler d’Alcover, 823.
OLLER, Pere, major, de Barcelona, 1652.
OLLER, Pere, pagès, 1652.
OLLERS, Pere Joan, 1651, 1652.
OLLERS, Ramon, porter reial, 1192, 1194.
OLMERA, Benet d’, del braç militar, 1074,

1612, 1629.
OLMERA, Joan d’, del braç militar, 467, 1288,

1442, 1451, 1452, 1456.
OLMERA I D’ALTARRIBA, Joan, 498.
OLMERA I D’ALTARRIBA, Josep, 118.
OLMERA I D’ALTARRIBA, Miquel, del braç

militar, 1109.
OLMERA I MOLÍ, Joan, 412.
OLMERA I SACOROMINA, Ramon d’, oïdor

militar, 1660.
OLOMIR, Josep, soldat, 1655.
Olot (Garrotxa), bolla d’, 194, 523, 1035,

1106, 1139, 1564. -Monestirs: del Carmel,
1505. -Taula d’, 770, 791, 829, 1206,
1207, 1208, 1209.

OLUJA I PALMEROLA, Francesc d’, doctor
en drets i assessor del General, 536.

OLZINA, vegeu ALZINA.
OLZINELLES, Francesc d’, del braç militar,

912.
OMS, Bernat, negociant, 1657.
OMS, Bernat, adroguer i ciutadà de Barcelona,

192, 1107.
OMS, Francesc, doctor en medicina, del braç

reial, 865.
OMS, Jaume, estudiant de filosofia, 1376,

1377.
OMS, Jeroni, ciutadà de Barcelona, guarda or-

dinària del palau del Rei de Barcelona, 35,
59, 1578.

OMS, Jeroni, mercader i ciutadà de Barcelona,
488, 489.

OMS, Jeroni, sastre i ciutadà de Barcelona, 107,
527, 1356, 1357.

OMS, Joan, ciutadà honrat de Barcelona i tau-
ler de Blanes, 192, 1107

OMS, Manuel d’, del braç militar, 1109, 1440.
OMS, Marçal d’, del braç militar, 1446.
OMS, Ramon d’, del braç militar, 1299, 1441,

1442, 1446, 1447.
OMS I DE CRUÏLLES, Carles d’, antic por-

tantveus del governador al Rosselló, 535.
OMS I DE SANTAPAU, Berenguer d’, cavaller

de Santiago i procurador reial dels feus, 793,
924, 925.



Orà (Algèria), 1519.
ORES, Joan, tintorer, 174.
Orfes (Pla de l’Estany), taula d’, 829, 837.
ORIENT, Maria, muller de Pere Orient, 315.
ORIENT, Pere, ciutadà honrat de Barcelona i

notari de Tortosa, diputat reial, 285, 290,
292, 315, 322, 333, 357, 359, 361, 362,
428, 452, 458, 674, 1292, 1331, 1336,
1348, 1360, 1410, 1417, 1443, 1448,
1459, 1625, 1644, 1645, 1648, 1649.

ORIENT I TORRES, Baltassar, doctor, del
braç reial, 421.

ORIENT I TORRES, Gaspar, del braç reial,
318, 350, 420, 1443.

ORIOL, Baltassar, del Consell de Cent, 94.
ORIOL, Baltassar, escrivà de manament, 1180,

1184, 1185, 1187
ORIOL, Francesc, canonge de la Seu de Vic,

del braç eclesiàstic, 858.
ORIOL, Francesc, sergent del tèrcio del Gene-

ral, 1669.
ORIOL, Joan, cònsol de Guils del Cantó,

1568, 1570.
ORIOL, Pere Pau, ciutadà honrat de Barcelona

i notari de Flix, 336, 1404.
ORIOL I MERCER, Baltassar, notari i escrivà

de la Reial Audiència, 213, 214, 233, 228,
248, 293, 294, 306, 394, 475, 476, 477,
494, 495, 499, 501, 514, 711, 714, 717,
719, 732, 733, 735, 750, 1130, 1166, 1180,
1185, 1226, 1307, 1326, 1327, 1550, 1555,
1676, 1704, 1706.

ORÍS, Francesc d’, protector del braç militar,
84, 112, 202, 233, 287.

ORIOL I MARIER, Baltassar, vegeu, ORIOL
I MERCER, Baltassar

ORLAU, ..., 1037, 1149, 1368.
ORLAU, Amador, doctor en drets, 668.
ORNOS, Salvador de, donzell, calculador del

General, 1154
OROZCO Y RIBERA, Francisco de, vegeu

OLÍAS I MORTARA, marquès d’.
ORRI, Miquel, notari d’Olot, 1505.
ORRI, Pere, porter reial, 200, 201.
ORRIOLS, Francesc, doctor en medicina i ciu-

tadà de Barcelona, del braç reial, 587, 1289,
1335.

Orrit (Pallars Jussà), taula d’, 807, 835, 836,
1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206.

ORS, Joan, tintorer de draps, 828.
ORTÍZ, Josep, ciutadà de Barcelona i verguer

del General, 326.
ORTÍZ, Simó, de Solsona, 878.
ORTÍZ SOTOMAYOR, Gabriel, 1346.
ORTÍZ SOTOMAYOR, Rafael, 1346.
Os de Balaguer (Noguera), taula d’, 807,

1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205.

Osona, comtat d’, 690.

OSONA, ..., doctor en drets, 537.
OSONA, Joan, canonge de Barcelona, 1239,

1260.
OSONA, Miquel Joan, doctor en teologia, ca-

biscol i canonge de la Seu de Barcelona, del
braç eclesiàstic, 5, 14, 20, 84, 85, 133, 142,
202, 233, 416, 417, 418, 791, 1258.

OSSET, Gregori, capser del General, 95, 294.
OSSIÓ, Joan, agutzil de la Capitania General,

289, 334, 335, 472, 483, 484, 488, 489,
495, 504, 512, 513, 514, 526, 1394, 1395,
1396, 1397, 1398.

OSSIÓ, Marianna, muller de Joan Ossió, 1397,
1398.

Ostende (Països Baixos), 1246, 1247.
OSUNA, duc d’, lloctinent del Principat, 265,

274, 275, 276, 279, 282, 286, 287, 288,
289, 291, 293, 294, 307, 310, 317, 320,
323, 326, 328, 330, 335, 341, 460, 461,
482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 491,
494, 495, 505, 507, 508, 509, 510, 511,
512, 513, 514, 541, 543, 630, 697, 1269,
1270, 1272, 1274, 1292, 1294, 1296,
1297, 1298, 1299, 1300, 1302, 1303,
1305, 1308, 1310, 1311, 1316, 1317,
1318, 1325, 1326, 1327, 1329, 1334,
1338, 1341, 1342, 1345, 1346, 1347,
1349, 1350, 1359, 1360, 1361, 1362,
1363, 1369, 1378, 1381, 1393, 1399,
1400, 1401, 1404, 1405, 1411, 1412,
1468, 1469, 1490, 1493, 1539, 1540,
1541, 1542, 1543, 1544, 1546, 1547,
1548, 1666.

OSUNA, duquesa d’, 315.
OVANDO, Melchor, 100.

P

PACASI, Miquel, fuster de Peralada, 908.
PACHECO, Juan, comissari de cavalleria, 779,

780.
PADELLÀS, Jeroni, donzell, calculador del

General, 1194.
PADELLÀS, Francesc, del braç militar, 148,

289, 382, 720, 912, 1113.
PADELLÀS, Isabel de, muller de Pere de Pa-

dellàs, 823, 825.
PADELLÀS, Pere de, diputat militar, 64, 793,

795, 822, 824, 825, 858, 885, 886, 1638.
PADRÓ, Josep, prevere beneficiat a l’església

parroquial de Santa Maria del Mar de Barce-
lona, 374.

PAGÈS, Andreu, 1421.
PAGÈS, Antoni, condemnat a galeres, 254,

1082.
PAGÈS, Francesc, de Barcelona, capità del tèr-

cio del General, 99, 102, 929, 936.
PAGÈS, Joan, doctor, canonge de la Seu de

Tortosa, 207, 209, 290.
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PAGÈS, Josep, del braç reial, 1442.
PAGÈS, Pere, teixidor de llana, 828.
PAGÈS, Rafael, botiguer de teles, 157.
PAGÈS, Rafael, receptor del racional, 918,

1188.
PAGÈS I DE VALLGORNERA, Joan, prior

claustrer i canonge de la Seu de Tortosa, di-
putat eclesiàstic, 292, 314, 360, 365, 856,
857, 1331, 1410, 1416, 1457, 1644.

PAGÈS I DE VALLGORNERA, Josep, de la
vegueria de Perpinyà, del braç militar, 911,
1193, 1348.

PAGÈS I SANTJUST, Francesc, 992, 1131.
PAHISSA, Francesc, paraire i ciutadà de Barce-

lona, 315.
PAHISSA, Josep, notari i ciutadà de Barcelona,

conseller cinquè de la ciutat, 12, 441, 762,
939, 940, 941, 1032, 1074, 1075.

PAHISSA, Miquel, llibreter i ciutadà de Barce-
lona, 38, 66, 68, 75, 76, 90, 891, 1046,
1079, 1120, 1285.

PAIRET, Josep, del braç militar, 949.
PAIRÓ, Mateu, tauler d’Escaló, 822.
Països Baixos, 273, 1684. -Ports dels, 1246,

1247.
PAÏSSA, vegeu PAHISSA.
PALADELLA, Bernat, tauler de Garcia, 824.
PALAFOLLS, Francesc, de Ponts, 515.
Palafrugell (Baix Empordà), 974. -Jurats de,

974. -Taula de, 770, 790, 829, 836, 1206,
1207, 1208, 1209.

Palamós (Baix Empordà), 365, 1313, 1342,
1525, 1531, 1533, 1655. -Moll de, 381,
1082, 1438, 1439, 1522, 1556. -Taula de,
1206, 1207, 1208, 1209.

PALAMÓS, comte de, 88, 89, 752, 1081, 1458.
PALATIER, Joan, marxant francès, 272.
PALAU, Benet, del braç reial, 1298.
PALAU, Esteve, patró de barca francès, 1531.
PALAU, Francesc de, del braç militar, 1409.
PALAU, Francesc, mercader, 1642.
PALAU, Nicolau, escrivà de Vilafranca del Pe-

nedès, 1220, 1221.
Palerm (Sicília), 371.
PALET, Pere Pau, veler, ciutadà de Barcelona,

276.
PALLARÈS, ..., advocat fiscal, 536.
PALLARÈS, Joan de, del braç militar, 293,

296, 318, 319, 420, 1336.
PALLARÈS, Joan Benet, ciutadà honrat de Bar-

celona, del braç reial, 817, 986, 1336, 1360.
PALLARÈS, Joan Benet, del braç militar, 1295,

1297, 1298, 1299, 1409, 1410, 1415, 1416,
1443.

PALLARÈS, Josep de, 715, 742.
PALLARÈS, Miquel, ciutadà honrat de Barce-

lona, ajudant segon del racional del General,
131, 168, 986, 1069, 1289, 1298.

PALLARÈS, Miquel, doctor en drets i de la
Reial Audiència, 64, 886, 986, 1019, 1310.
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PALLARÈS, Miquel de, donzell domiciliat a
Barcelona, oïdor militar, 218, 290, 292,
314, 319, 333, 357, 359, 369, 1289, 1336,
1348, 1360, 1408, 1409, 1410, 1415,
1416, 1443, 1448, 1458, 1644, 1702.

PALLARÈS, Tomàs, del braç militar, 350, 420,
1336, 1410, 1442, 1443, 1451.

PALLARÈS I DE LLEIDA, Josep, 1113.
PALLARÈS I D’ILLA, Josep, ajudant del re-

gent la Reial Tresoreria, 918, 1125, 1188,
1302, 1459, 1703.

Pallars, el, 807. -Col·lecta de, 257, 285, 372,
373, 379, 835, 836, 1037, 1038, 1046,
1236. -Sots-vegueria de, 761, 918, 1335,
1348, 1349, 1408, 1415, 1441.

PALLARS, Baptista, canonge de la Seu de Llei-
da, del braç eclesiàstic, 795.

PALLARS, Sebastià, estudiant de gramàtica, de
la casa de Francesc Ferrer, 53.

PALLEJÀ, Isidre, pagès de Falset, 1692.
PALLEJÀ, Josep, ventaller del General, 294.
PALLÍ I MOLLA, Joan, de Calonge, 1082.
PALLISSA, Josep, tauler de Ginestar, 826.
Palma de Cervelló, la (Baix Llobregat), 807.
PALMEROLA, ..., advocat de la ciutat de Bar-

celona, 1594.
PALMEROLA, Jeroni, doctor en drets i asses-

sor del General, 1652.
PALMEROLA, Joan, doctor en drets i ciutadà

de Barcelona, visitador reial, 94, 95, 96,
137, 240, 318, 420, 906, 947, 955, 957,
1003, 119, 1165.

PALOMO, Daniel, pagès de Tortosa, 1291.
PALOU, Josep, notari i ciutadà de Barcelona,

5, 38, 87, 770, 822, 938.
Palou de Sanaüja (Segarra), jurats de, 810.
Pals (Baix Empordà), taula de, 770, 790, 829,

836, 1206, 1207, 1208, 1209.
PANNO, Francesc Pasqual de, del Consell d’Ín-

dies, 917, 1125, 1301, 1302, 1458, 1703.
PANYELLES, Francesc, jove, botiguer de teles

de Barcelona, 1357.
Papiol (Baix Llobregat), hostal del, 274.
PAR, Ramon, doctor en drets i assessor del Ge-

neral, 60, 61, 392, 394, 537, 750, 752, 825,
871, 882, 883, 892, 920, 1144, 1145.

PARAIRE, Esteve, del Rosselló, condemnat a
galeres, 1313.

PARAIRE, Francesc, ciutadà de Barcelona,
arrendador de la bolla de Manresa, 196.

PARAIRE, Miquel, de Perpinyà, del braç reial,
911.

PARDINES, Jacint, jove, teixidor de lli de Bar-
celona, 1578.

PARENT, Llorenç, 1002.
PARETS, Benet, mestre de cases i ciutadà de

Barcelona, 323, 325.
PARETS, Joan, ciutadà de Barcelona, 1389.
París (França), 1292.
PARRINET, Esteve, burgès d’Olot, 523, 1564.



PARTAGÀS, Josep, vidrier del General, 426.
PASATÍ, Josep, patró de barca, 1533.
PASQUAL, Francesc, ajudant del tèrcio del

General, 266, 736, 1691.
PASQUAL, Francesc, carder de Girona, 1545.
PASQUAL, Francesc, negociant i ciutadà de

Barcelona, guarda ordinària de la col·lecta
de la ciutat, 189.

PASQUAL, Joan, tauler de la Selva, 822.
PASQUAL I COLOMER, Jeroni, advocat fis-

cal de la cúria de Girona, 1288, 1289, 1295,
1703.

PASTELL, Miquel, notari de Castelló d’Empú-
ries, 328, 1370, 1371.

PASTOR, ..., 771.
PASTOR, Baptista Ramon, escrivà ordinari del

regent els comptes, 36, 40, 819, 842, 886,
887.

PASTOR, Francesc, ciutadà honrat de Lleida,
1113.

PASTOR, Francesc, donzell de Puigcerdà, del
braç militar, 1358, 1393, 1411.

PASTOR, Francesc, notari de Barcelona, 762,
795, 1192.

PASTOR, Francesc, prevere i prior major de
l’església de Cornellà de Conflent, 846.

PASTOR, Jacint de, donzell de Puigcerdà, del
braç militar, 1358, 1393, 1411.

PASTOR, Jeroni, ciutadà honrat i batlle de Bar-
celona, del braç reial, 21, 202, 233, 796,
1152, 1288, 1295.

PASTOR, Joan Baptista, doctor en drets i de la
Reial Audiència, advocat fiscal del General,
del braç eclesiàstic, 50, 157, 185, 186, 188,
247, 353, 391, 392, 394, 414, 419, 535,
537, 720, 721, 722, 744, 782, 794, 825,
847, 860, 864, 960, 1024, 1070, 1076,
1094, 1096, 1097, 1125, 1165, 1214, 1329,
1343.

PASTOR, Magí, tauler de Cambrils, 165, 240,
824.

PASTOR, Pere, prevere, 1304.
PASTOR, Ramon, 1437.
PASTRA, Alfons, tresorer de seda, portaler del

General, 1157.
PATAGÒNIA, príncep de, 237.
PAU V, Papa, 988, 998.
PAU, Alonso, de Lleida, 1036.
PAU, Joan, negociant i ciutadà de Tarragona,

164, 1048, 1052.
PAU I LLOP, Joan, 642, 1611, 1612.
Paüls dels Ports (Baix Ebre), taula de, 1200,

1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206.
PAVIER, Felip, de Castelló d’Empúries, 1371.
PAŸSSA, vegeu PAHISSA.
PAZ, Àngel del, diputat militar, 22, 89, 93,

109, 141, 671, 748, 749, 755, 760, 930,
949, 950, 953, 954, 958, 969, 981, 990,
995, 1350, 1579, 1702.

PAZ, Ramon del, del braç militar, 416, 417.

PEDRALBES, Joan Sever, notari de Barcelona,
1633.

PEDRO, ..., retingut a les galeres genoveses,
122, 961.

PEDROL, ..., 1238, 1239.
PEDROLO, Francesc Onofre de, cavaller de

Montesa i alcait del castell de Cervera, oïdor
militar, 89, 91, 92, 104, 105, 109, 524,
679, 907, 920, 922, 923, 924, 925, 936,
942, 943, 944, 949, 1010, 1124, 1131,
1255, 1256, 1259, 1260, 1566.

PEDROSA, ..., mestre, sastre i pellisser, 262.
PEGORIE, Guillem, francès, 503.
PEGUERA, Bernat de, 1578.
PEGUERA, Galceran de, diputat militar, 707,

1578, 1643.
PEGUERA, Isabel de, muller de Simó Campre-

na, 969.
PEGUERA, Jordi de, del braç militar, 1260.
PEGUERA, Lluís de, antic oïdor, 629, 637.
PEGUERA, Lluís de, del braç militar, 911, 1083,

1084.
PEGUERA I ALTARRIBA, Jerònia de, muller

d’Anton de Peguera i Guilla, 1576, 1577,
1578.

PEGUERA I ALTARRIBA, Lluís de, fill d’An-
ton de Peguera i Guilla, doctor en lleis do-
miciliat a Barcelona, 1576, 1577, 1578.

PEGUERA I GUILLA, Antoni de, domiciliat a
Barcelona, 468, 526, 1576, 1577, 1578.

PEGUERA I VILANA, Josep de, visitador, del
braç militar, 232, 1255, 1288, 1073.

PEIX, Bartomeu, sergent del tèrcio del Gene-
ral, 1669.

PEIX, Joan, pagès de Caldes de Montbui, 1445.
PEIXAU, Josep, ajudant d’advocat fiscal, 1193.
PEIXO, ..., doctor en drets i de la Reial Audièn-

cia, 696.
PEIXO, David, mercader i cònsol de Gènova,

77, 78, 326, 504, 902, 904, 905, 1365,
1389.

PEJOAN, vegeu PIJOAN.
PELEGRÍ, Benet, 1244.
PELEGRÍ, Jaume, negociant i ciutadà de Bar-

celona, 697.
PELEGRÍ, Rafael, escrivà i ciutadà de Barcelo-

na, 616, 627, 1396.
PELICIE, ..., francès, 828.
PELLISSER, Antoni, de Sant Feliu de Guíxols,

529, 530, 1582.
PELLISSER, Joan, de Sant Feliu de Guíxols,

1526.
PELLISSER, Joan Marc de, del braç militar,

980.
PELLISSER, Joan Martí, ciutadà de Barcelona,

guarda ordinària del General a la ciutat, 542.
PELLISSER, Ramon, notari, 1336.
PEÑARANDA, comte de, 26, 27, 179, 180,

1323, 1435.
Pera, la (Baix Empordà), taula de, 836.
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PERA, Rafael, del braç reial, 912.
Peralada (Alt Empordà), 1465. -Cònsols de,

78. -Taula de, 770, 790, 829, 836, 908,
1206, 1207, 1208, 1209.

PERALADA, comte de, 1174, 1459.
PERALTA, ..., consultor del General, 849.
PERANDREU, Francesc, del braç eclesiàstic,

1224.
PERAPERTUSA, Antoni de, vegeu JOC, ves-

comte de.
Peratallada (Baix Empordà), taula de, 829.
PERE II DE CATALUNYA, 511, 993, 995,

1014, 1400, 1522, 1523, 1683.
PERE III DE CATALUNYA, 98, 99, 532,

551, 553, 555, 562, 563, 564, 570, 576,
577, 578, 580, 582, 641, 642, 744, 939,
940, 941, 1167, 1168, 1212, 1213, 1251,
1253, 1272, 1273, 1293, 1324, 1386,
1388, 1523, 1524, 1559, 1583, 1585,
1593, 1595, 1596, 1653, 1655, 1708.

PERE, Francesc, adroguer i ciutadà de Barcelo-
na, 767.

PERE, Jeroni Guerau, condemnat a galeres, 2.
PERE, Josep, sastre i ciutadà de Barcelona, guar-

da ordinària del General de la taula de la ciu-
tat, 107, 189.

PEREANDREU, Francesc, del braç eclesiàstic,
1215, 1223.

PEREARNAU, Josep de, del braç militar,
1301, 1350, 1458, 1702.

PEREARNAU, Francesc, canonge de la Seu de
Lleida, del braç eclesiàstic, 1214.

PEREGRINO, Carlos, notari, 845.
PERELLÓ, Joan Martí, canonge de la Seu de

Tarragona, 1399, 1464.
PERELLÓ I ARAGÓ, Anton, del braç militar,

1675.
PERER, Josep, paraire de Vic, 445, 446, 447,

456, 464, 465, 1483, 1486, 1492.
PÉREZ, Alfons, 1525.
PÉREZ, Felip, del braç reial, 1441, 1442.
PÉREZ, Gaspar, doctor en drets de Vic i asses-

sor del veguer i sots-veguer de la ciutat, 426,
427, 433, 437, 440, 1559.

PÉREZ, Guerau, estudiant, de la casa de Jaume
Pijoan, 844.

PÉREZ, Mateu, 937.
PÉREZ, Miquel, antic escrivà de manament,

500.
PÉREZ DE ESCRIBANO, Juan Miguel, secre-

tari dels diputats d’Aragó, 1254, 1404.
PERIS, Francesc, prevere beneficiat a la Seu de

Tortosa, 1304.
PERIS, Josep, mercader, del braç reial, 1488,

1489, 1614.
PERMANYER, Joan, notari i ciutadà de Barce-

lona, 1682, 1688.
PERONS, Francesc, canonge de la Seu de Llei-

da, del braç eclesiàstic, 1109.
Perpinyà (Rosselló), 454, 532, 990, 1125,
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1138, 1140, 1175, 1176, 1177, 1262,
1287, 1457, 1475, 1525, 1582, 1587,
1632. -Cònsols de, 536. -Col·lecta de,
790, 836. -Diputació local de, 90, 92. -Di-
putat local de, 919, 920, 921. -Vegueria
de, 911, 917, 918, 990, 1124, 1125.

PERPINYÀ, Bartomeu Josep, de la vegueria de
Barcelona, del braç militar, 981.

PERPINYÀ, Joan, doctor en drets, diputat
reial, 1616, 1635.

PERPINYÀ, Joan Baptista, de Banyoles, ciu-
tadà honrat de Girona, del braç reial, 911,
980, 1074, 1116, 1117, 1127.

PERPINYÀ, Joan Pau, del braç reial, 911.
PERPINYÀ, Miquel, canonge de la Seu de Gi-

rona, del braç eclesiàstic, 1335.
Pertús, el (Vallespir), castell de, 1711. -Coll

de, 1079, 1080.
PESCARA, marquès de, 469, 526.
PESSO, Banet, vegeu PEIXO, David.
PEXAU, Albínia, 739.
PHELICES, vegeu FELICES.
PI, Francesc, doctor en drets i auditor de Puig-

cerdà, 1472.
PI, Francesc, pagès de Tortosa, 1626.
PI, Isidre, doctor en drets i ciutadà honrat de

Barcelona, ajudant del racional del General,
del braç reial, 126, 411, 428, 438, 671, 738,
1442, 1445, 1641, 1694.

PI, Joan, canonge de la Seu de Girona, del braç
eclesiàstic, 979.

PI, Joan, escrivà de manament domiciliat a Bar-
celona, 1445.

PI, Josep, teixidor de llana d’Artés, 457.
PI, Josep, veler i ciutadà de Barcelona, 1044.
PI, Nicolau, corredor de coll de Barcelona i trom-

peta del General, 52.
PI, Pau, escrivà resident a Barcelona, 1004, 1012.
PI, Pau, notari de Barcelona, 527, 698, 1578,

1667.
PICAIRE, Josep, botiguer de teles de Mataró,

320.
PICALQUERS,..., consultor del General, 47,

863.
PICALQUERS, Jeroni, doctor en lleis, 1144,

1145.
PICART, Cebrià, corredor d’orella i ciutadà 

de Barcelona, 211, 212, 679, 765, 1276,
1656.

PICÓ, Josep, mercader i ciutadà de Barcelona,
680.

PICOI, Pere, d’Ancs, 1574.
PIELLA, Josep, doctor en drets i ciutadà hon-

rat de Barcelona, assessor del General, del
braç reial, 2, 20, 29, 38, 47, 54, 60, 61, 66,
68, 71, 814, 844, 863, 868, 871, 873, 882.
883, 892, 896, 897, 900, 901, 906, 1288,
1295.

Piera (Anoia), 166, 1061. -Carnisseria de, 166,
1061. -Carrers: de l’Hospital, 166, 1061.



PIFERRER, Magí, agutzil reial extraordinari,
262, 234, 307, 316, 328, 334, 369, 371,
378, 450, 538.

PIFERRER, Pere Pau, agutzil reial extraordina-
ri, 21.

PIGES, Joan, del braç eclesiàstic, 1702.
PIGUILLEM, Francesc, apotecari de Puig-

cerdà, 432, 433, 436, 440, 448, 1474.
PIGUILLEM, Joan Baptista, prevere i capellà

major de l’església del palau de la Comtessa
de Barcelona, 680, 681, 683.

PIJOAN, Andreu, notari de Barcelona i escrivà
major de la Batllia General de Catalunya,
925.

PIJOAN, Antoni, mercader de Perpinyà, del
braç reial, 1125, 1459, 1703.

PIJOAN, Antoni, notari i ciutadà de Barcelona,
escrivà major de la Batllia General de Cata-
lunya, 363, 1423, 1428, 1429, 1468.

PIJOAN, Francesc, ardiaca de l’Empordà i ca-
nonge de la Seu de Girona, auditor de la
Rota Romana, diputat eclesiàstic, 14, 19,
64, 67, 68, 823, 825, 885, 886, 893, 917,
948, 949, 1575, 1638.

PIJOAN, Jaume, sagristà i canonge de la Seu de
Girona, diputat local de la ciutat, 104, 783,
843.

PIJOAN, Joan, conseller de Burg, 1569, 1571.
PIJOAN, Pau, doctor, del braç reial, 1613,

1629.
PILES, Martí, botiguer de teles de Barcelona,

423, 542, 674, 801, 828, 829, 1525, 1527,
1688.

PINEDA, ..., antic assessor, 535.
Pineda de Mar (Maresme), síndic de, 975. 

-Taula de, 770, 790, 829, 836, 1206,
1207, 1208, 1209. -Tauler de, 49, 817.

Pinell de Brai (Terra Alta), 807. -Taula de,
1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205

PINO, Francesc, prevere i rector d’Ascó, 809.
PINÓS, Bartomeu, tauler de la Val d’Aran,

1511, 1516, 1618, 1619.
PINÓS, Bernat de, 1497, 1640.
PINÓS, Francesc de, 1498.
PINÓS, Galceran de, 671.
PINÓS, Jacinta, abadessa del monestir de Pe-

dralbes, 706, 707.
PINÓS, Jeroni de, 1497, 1498, 1639, 1640.
PINÓS, Josep de, 257, 455, 1240.
PINÓS, Josep Galceran de, domiciliat a Barce-

lona, general d’artilleria, 141, 155, 377,
450, 451, 452, 455, 673, 738, 1478, 1479,
1494, 1576, 1639, 1649, 1693.

PINTO, ..., canonge de Guissona, 515.
PINTO, Domingo, capità de la galera de San

Miguel de l’esquadra d’Espanya, 1081,
1082.

PINTOR, Joan, pagès de Massoteres, 515.
PINTOR, Josep, negociant i tauler del General

de Vilafranca del Penedès, 1180.

PINYANA, Agustí, mercader de Barcelona i
ciutadà de Tortosa, diputat reial, 29, 33, 49,
56, 63, 64, 139, 152, 154, 240, 823, 824,
825, 833, 855, 872, 873, 885, 886, 889,
918, 1029, 1030, 1303, 1638.

PINYANA, Agustí, doctor en drets, 1169,
1212, 1214, 1237, 1256, 1259, 1260

PINYANA, Antoni, doctor en drets i assessor de
la castellania d’Amposta, 1265 1266, 1354.

PINYANA, Antoni, doctor en drets de Tortosa
i assessor del General, 241, 290.

PINYANA, Francesc, botiguer de teles i ciutadà
de Barcelona, 1015.

PINYANA, Francesc, corredor d’orella i ciu-
tadà de Barcelona, 381, 443.

PINYANA, Joan Baptista, fill d’Agustí Pinyana,
receptor de la bolla, 152, 1029.

PINYANA, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
veguer de Tortosa, 22, 49, 56, 67, 762,
763, 855, 872, 873, 1144, 1145, 1233,
1235, 1301, 1682.

PINYOL, Domènec, 554.
PINYOL, Francesc, pagès de Xerta, 1466.
PINYOL, Miquel, tauler d’Alfarràs, 1255,

1511, 1516, 1566, 1618.
PINYOL, Pere, prevere i rector de Maials, tau-

ler de Batea, 269, 1258.
PINYOL, Pere Pau, candeler de cera i ciutadà

de Barcelona, 59, 1173.
PIQUÉ, Jaume, de Barcelona, 1578.
PIQUER, Bartomeu, 1660.
PIQUER, Francesc, 1660.
PIQUER, Francesc, negociant i ciutadà de Bar-

celona, 166, 167, 1061.
PIQUER, Isabel, muller d’Onofre Piquer, bo-

tiguer de teles de Barcelona, 1061.
PIQUER, Jaume, escrivà del defenedor del Ge-

neral, 1645.
PIQUER, Josep, fill d’Onofre Piquer, botiguer

de teles de Barcelona, 764.
PIQUER, Onofre, botiguer de teles i ciutadà

de Barcelona, escrivà del defenedor de la bo-
lla, 9, 764, 765, 1061.

PIQUER, Onofre, fill d’Onofre Piquer i doctor
en teologia, 764.

PIQUER, Salvador, escrivà de Barcelona,
1422, 1424.

PIQUER I VEGA, Francesc, 1255.
Pira (Conca de Barberà), jurats de, 803.
PIZARRO, María, muller de Gregorio López

de Córdoba y Valenzuela, 1346.
PIZARRO DE CÓRDOBA Y VALENZUE-

LA, Lucía, filla de Gregorio López de Cór-
doba y Valenzuela, 1346.

PLA, Pau, ardiaca i canonge de la Seu de Barce-
lona, oïdor eclesiàstic, 545, 663, 664, 694,
707, 1588, 1589, 1592, 1619, 1620, 1637,
1638, 1643, 1662.

PLA I CÀRCER, Magdalena, 651, 1617, 1620,
1623, 1636, 1638, 1644, 1651.
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PLA I DE CADELL, Francesc, diputat militar,
1617, 1618, 1619.

PLAN, Josep, de la Pobla, 253.
PLANA, Antoni Joan, teixidor de llana i tauler

de Valls, 1050.
PLANA, Benet, negociant d’Olot, 445, 446,

447, 463, 456, 1505, 1506, 1507.
PLANA, Joan, paraire i tauler de Valls, 163.
PLANELLA, Anton, frare benedictí, 1295.
PLANELLA, Pau, del braç eclesiàstic, 1110,

1215, 1291.
PLANELLA, Pere, capità de cavalleria catalana

i veguer de Vic, 1083, 1291, 1124.
PLANELLA, Pere, del braç militar, 420, 421.
PLANELLA I CRUÏLLES, Joan Baptista, mes-

tre de camp del tèrcio de Manresa i visitador
militar, 111, 112, 148, 149, 150, 741, 748,
946, 1046, 1072, 1073.

PLANES, Francesc, cavaller i calculador de la
visita, 804.

PLANES, Jaume, sastre i ciutadà de Barcelona,
598, 1044.

PLANES, Jeroni, escrivà de Barcelona, 718.
PLANES, Joan, botiguer de tall i ciutadà de

Barcelona, 695.
PLANES, Joan, blanquer i conseller sisè de Bar-

celona, 67.
PLANES, Josep, 1309.
PLANES, Josep, notari causídic i ciutadà de

Barcelona, 431, 503, 504, 505, 508, 509,
513, 1337, 1427.

PLANES, Pau, jove, fuster de Barcelona, 499.
PLANTÍ, Josep Mateu, botiguer, 470.
PLANTÍ, Lluís, del braç reial, 1111.
PLASENCIA, comte de, vegeu LANUSSA, Jo-

sep de.
PLEA, Bartomeu, notari de Barcelona, 34, 70,

1032, 1111, 1165.
POAL, Fermí, doctor en medicina i ciutadà

honrat de Barcelona, del braç reial, 736,
1003, 1073, 1111, 1113.

POBLA, Dimas, 1193.
Pobla de Massaluca, la (Terra Alta), taula de,

835, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205.
Pobla de Segur, la (Pallars Jussà), taula de,

181, 201, 807, 835, 836, 1200, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205, 1206.

Poboleda (Priorat), 1367, 1368. -Taula de,
836, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206.

POC, Pere, doctor, del braç eclesiàstic, 949.
POCA, Maria, de Barcelona, 443.
POCA, Pere, doctor en drets i advocat fiscal de

la diputació local de Lleida, 1271.
POL, Antoni, síndic de Castellciutat, 1568.
POL, Joan Pau, ferrater i ciutadà de Barcelona,

304.
POLL, Joan, 1574.
POMADERA, ..., estamper del General, 95.
PONÇ I LLEDÓ, ..., botiguer, 828.
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PONCE DE LEÓN, Juana, filla de Pedro Pon-
ce de León, 1347.

PONCE DE LEÓN, Luís, 1557.
PONCE DE LEÓN, Pedro, comte de Mede-

llín, 1347.
PONS, vegeu PONTS.
PONSIC, Francesc, del braç reial, 906.
PONT, Andreu, abat dels monestirs d’Amer i

Roses, del braç eclesiàstic, 190.
PONT, Jaume, blanquer, arrendador de la bo-

lla de Lleida, 1660.
PONT, Joan, del braç reial, 1613.
PONT, Martirià, escrivà de Girona, 1563.
PONT, Pere, calculador del General, 145, 1145.
Pont de Montanaya, el (Pallars Jussà), taula de,

807, 835, 836, 1200, 1201, 1202, 1203,
1204, 1205, 1206.

Pont de Suert, el (Alta Ribagorça), 1105. -Tau-
la de, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205, 1206.

PONT I LLOMBARD, Josep, vegeu PONTS I
LLOMBARD, Josep.

Pontós (Alt Empordà), taula de, 829, 837.
Ponts (Noguera), 66, 67. -Taula de, 166, 806,

869, 1045, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203,
1204, 1205.

PONTS, ..., 474.
PONTS, Francesc de, diputat militar, 203, 072,

1073, 1110, 1184, 1215, 1223, 1286.
PONTS, Francesc de, senyor de Montsonís, del

braç militar, 205, 218, 230, 238, 244, 247,
253, 261, 272, 277, 278, 281, 1214, 1256,
1259, 1260, 1288, 1290, 1354, 1458.

PONTS, Francesc Bernat de, doctor en drets i
abat del monestir de Sant Pere de Besalú,
canceller reial al Principat, 450, 464, 476,
477, 494, 514, 519, 582, 638, 650, 651,
719, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123,
1124, 1126, 1127, 1133, 1134, 1148,
1165, 1182, 1225, 1226, 1242, 1244,
1296, 1300, 1303, 1304, 1306, 1310,
1327, 1334, 1335, 1349, 1350, 1360,
1361, 1362, 1430, 1446, 1448, 1449,
1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457,
1460, 1461, 1462, 1469, 1471, 1540,
1541, 1543, 1544, 1545, 1547, 1551,
1553, 1554, 1555, 1628, 1630, 1695,
1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701,
1702, 1703, 1704.

PONTS, Gaspar, 52, 866.
PONTS, Gispert de, 1617, 1640.
PONTS, Jaume, prevere i escrivà major del Ge-

neral, 1460.
PONTS, Pere Joan, canonge de la Seu de Llei-

da, del braç eclesiàstic, 907, 949, 981, 1295.
PONTS, Joan, 1008.
PONTS, Josep de, senyor de Ribelles, del braç

militar, 793.
PONTS, Lluís, bisbe de Solsona, 127, 974,

1101, 1108, 1215, 1256, 1259, 1437.



PONTS, Rafael, notari, 1410.
PONTS BOQUET, Rafael, tauler de Sanaüja,

824.
PONTS DE CASTELLVÍ, Fabrici, doctor en

drets i de la Reial Audiència, 342, 343, 344,
345, 346, 348, 352, 800, 939, 940, 942,
950, 964, 965, 966, 967.

PONTS DE GUIMERÀ, Francesc, paborde
del monestir de Ripoll, 1214.

PONTS I LLOMBARD, Josep, del braç reial,
1442, 1447, 1675, 1676, 1694, 1695.

PORTUSSAC, Miquel, botiguer de Ripoll,
284.

Porrera (Priorat), 1367. -Taula de, 1201, 1206.
PORRÓ, Jeroni, baster i ciutadà de Barcelona,

arrendador de la bolla de la ciutat, 398, 409.
PORTA, Joan, d’Escaló, 985.
PORTA, Joan, negociant de Cervera, 1352.
PORTA, Pere, pagès i tauler d’Amposta, 435.
PORTELL, ..., 1315.
PORTELL, Antoni, bracer i ciutadà de Barce-

lona, 1396.
PORTELL, Antoni, mercader i obrer de Barce-

lona, 67.
PORTELL, Fèlix, estudiant, de la casa de Fran-

cesc de Ponts, 716.
PORTERA, Francesc, llaner de Puigcerdà, 1504,

1505.
PORTES, Francesc, negociant de Barcelona,

490.
PORTES, Joan, prevere, 1631.
PORTES, Josep, doctor de Barcelona, del braç

reial, 980, 1109.
PORTIU, Maria, vídua, revenedora, 443.
PORTOCARRERO, Melchor, gentilhome de

la cambra de Joan d’Àustria, 304, 1325.
PORTOLÀ, Gaspar, doctor en drets de Bala-

guer, 1031.
Portugal, 25, 1402, 1403, 1684, 1690. -Lleves

de, 501, 1114.
POSSA, Joan, teixidor de lli i ciutadà de Barce-

lona, 1012.
POTAU, Cristòfor, del braç militar, 499, 668,

1613, 1629, 1630.
POTAU, Lluís de, 1666.
POTAU I MOLES, Jaume, doctor en drets i de

la Reial Audiència, 668.
POU, Francesc, adroguer i ciutadà de Barcelo-

na, 10, 1152.
POU, Isabel, muller de Joan Pou, 1631.
POU, Joan, calceter, 1631.
PRADA, Josep, doctor en drets de Puigcerdà,

431.
PRADA, Manuel, doctor en drets de Puig-

cerdà, 431, 432, 433, 436, 437, 440, 449,
1475, 1476.

Prades (Baix Camp), 1367, 1368. -Comtat de,
325, 330, 992, 996, 1367, 1393. -Síndic
de, 992. -Taula de, 807, 836, 1200, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205, 1206.

PRADES, comte de, 175, 176.
PRADINES, Joan Guillem, batlle d’Escaló,

985.
PRAT, ... de, advocat fiscal, 536.
PRAT, Joan Gaspar de, deutor del General,

321, 338, 339, 341, 349.
Prat de Comte (Terra Alta), jurats de, 810.
Prat de Llobregat, el (Baix Llobregat), 158,

1041, 1366, 1391. -Jurats de, 803.
PRAT I SANTJULIÀ, Joan, doctor, ajudant

d’assessor del General, 1191.
PRATS, Francesc, de Girona, condemant a ga-

leres, 298.
PRATS, Francesc, de Girona, del braç reial,

980, 1110, 1256, 1260.
PRATS, Francesc, doctor en drets, visitador mi-

litar, 294, 295.
PRATS, Ignasi, cavaller i diputat local de Giro-

na, del braç militar, 104, 906, 921, 959.
PRATS, Jeroni, de Vilafranca de Conflent, 449,

1476.
PRATS, Joan, ciutadà honrat de Barcelona, cre-

dencer dels salaris dels doctors de la Reial
Audiència, 139, 153, 1007, 1008.

PRATS, Joan, taverner, 139.
PRATS, Josep, frare de l’orde de Nostra Senyo-

ra de la Mercè, 226, 1194.
PRATS, Miquel, de Vilafranca de Conflent,

449.
PRATS, Pau, sabater i ciutadà de Barcelona,

bastaix de la bolla de la ciutat, 160.
PRATS, Pere, diputat reial, 1637, 1657.
PRATS, Sebastià, cònsol de Peralada, 908.
Prats de Molló (Vallespir), 1711.
Prats de Rei, els (Anoia), 474. -Síndic de, 474.

-Taula de, 807, 835, 836, 1200, 1201,
1202, 1203, 1205.

PREIXANA, Pere, burgès de Puigcerdà, 1358,
1393, 1411.

PREIXENS, Pau, de la vegueria de Barcelona,
del braç militar, 290, 856, 857.

PREIXENS, Vicenç, ardiaca major i canonge de
la Seu de Tortosa, del braç eclesiàstic, 14,
20, 26, 45, 46, 51, 77, 81, 83, 202, 203,
204, 218, 231, 232, 272, 282, 290, 294,
296, 319, 425, 743, 810, 904, 1109, 1128,
1169, 1188, 1215, 1437.

PRESSAC, Jaume, mestre de cases d’Estama-
riu, 1562.

PRESSES, ..., corder del General, 7.
PREUA, Joan, notari de Barcelona, 1152.
PREVALER, Josep, ciutadà de Barcelona,

1426.
PREVE, Francesc, notari de Barcelona, 369,

1032.
PREVE, Joan, notari de Barcelona, 39, 840,

841.
PREVE, Josep, veler i ciutadà de Barcelona, 43,

814, 836, 840.
PRIMA, Carles, del braç reial, 1289.
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PRÍNCEP, Isabel, 1663.
PRIONS, Albert, escrivà de Lleida, 1043.
PRIOR, Baltassar, cònsol de la confraria de mer-

cers i botiguers de teles de Barcelona, 1688.
PROUS, Mateu, notari i ciutadà de Barcelona,

1688.
PRUNELLA, Pere, 1437.
PUERTAS, Antonio, criat de Baltasar Bazán,

510.
Puerto de Santa Maria (Castella), 103, 1232.
PUEYO, José de, regent del Consell Suprem

d’Aragó, 72, 103, 104, 109, 110, 125, 128,
130, 131, 135, 138, 136, 152, 151, 158,
796, 814, 815, 835, 870, 928, 931, 978,
990, 994, 1013, 1014, 1031, 1036, 1041.

PUEYO, Mateu, portaler del General, 1155.
PUIG, ..., 405, 408.
PUIG, ..., consultor del General, 466, 487, 1296,

1365, 1372.
PUIG, Andreu, jesuita, 1228, 1656, 1664.
PUIG, Anton, de Perpinyà, del braç reial, 913.
PUIG, Antoni, ciutadà honrat de Barcelona,

862.
PUIG, Antoni, tauler de Girona, 822.
PUIG, Bartomeu, fuster de Vilafranca del Pe-

nedès, 1219.
PUIG, Bernardí, doctor, del braç militar, 1448.
PUIG, Francesc, del braç reial, 1459.
PUIG, Francesc, fuster de Barcelona, 181, 1091.
PUIG, Francesc, pagès del Prat de Llobregat,

1366.
PUIG, Francesc, prevere, notari i escrivà de la

diputació local de Puigcerdà, 1502, 1503,
1504, 1505.

PUIG, Francesc, prevere i rector de Càldegues,
1405.

PUIG, Jacint, de Puigcerdà, 432, 433, 436,
440, 448, 1472.

PUIG, Jaume, assaonador, 644.
PUIG, Jaume, professor de filosofia de Monis-

trol de Montserrat, 1146
PUIG, Jeroni, 1534.
PUIG, Joan, 145.
PUIG, Joan, botiguer de teles i ciutadà de Bar-

celona, 163.
PUIG, Josep, porter reial, 296.
PUIG, Llorenç, ciutadà honrat de Girona i lloc-

tinent del batlle general a la ciutat, del braç
reial, 425, 426, 427, 428, 430, 1074, 1256,
1260, 1335, 1359, 1466, 1467, 1468,
1469, 1489, 1551.

PUIG, Magdalena, muller de Sebastià Puig,
1081.

PUIG, Magí, pagès de Barcelona, 1489, 1492,
1493.

PUIG, Maria, muller de Miquel Puig, 883, 884.
PUIG, Mateu, del braç reial, 1074.
PUIG, Miquel, ciutadà de Barcelona, 1394.
PUIG, Miquel, cirurgià de Bàscara, condemnat

a Galeres, 61, 883, 884.
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PUIG, Miquel, estudiant de filosofia resident a
Barcelona, 167.

PUIG, Rafael, capità, 106, 107, 119, 937, 938,
974, 1348.

PUIG, Sebastià, bracer de Calonge condemnat
a galeres, 1080, 1081, 1082.

PUIG, Valentí, doctor en drets domiciliat a
Barcelona, advocat fiscal de la visita, del braç
reial, 294, 329, 431, 468, 1133, 1223,
1675, 1676, 1694, 1696.

PUIG I BOSSOM, Josep, notari públic de Cal-
des de Montbui, 410, 1445.

PUIGBÒ, Vicenç, ferrer del General, 211, 
294.

Puigcerdà (Baixa Cerdanya), 168, 431, 432,
433, 436, 440, 441, 448, 449, 714, 1062,
1436, 1473, 1476, 1477. -Bolla de, 196,
297, 286, 287, 1138, 1139, 1140. -Col·lec-
ta de, 829, 1206, 1207, 1208, 1209, 1358.
-Cònsols de, 448. -Diputat local de, 291,
311, 322, 334, 1026, 1393, 1411, 1709. 
-Diputació local de, 92, 152, 341, 423,
744, 1199. -Governador de, 168, 431,
432, 433, 436, 439, 448, 449, 1472, 1563,
1568. -Hospital de, 449. -Muralla de,
432, 436, 440, 449. -Pont de Sant Martí
de, 432, 433, 436, 440, 448. -Presons de,
432, 433, 448, 449, 1475. -Síndic de, 444.
-Sots-veguer de, 432, 433, 436, 440, 448,
449. -Taula de, 120, 161, 165, 168, 192,
791, 1046. -Taulers de, 466, 957, 1489. 
-Veguer de, 432, 433, 440, 449.

PUIGCERVER, ..., 795.
PUIGCERVER I DE VILALLONGA, Josep,

del braç militar, 353, 911, 1288, 1409,
1415, 1614.

PUIGDESALIT, Gabriel, arrendador de la bo-
lla de Tremp i Pallars, 1661.

PUIGDESALIT I MALLA, Francesc, diputat
militar, 203, 205, 212, 221, 230, 279, 280,
425, 540, 652, 741, 1171, 1179, 1181,
1259, 1288, 1296, 1301, 1336, 1350,
1354, 1360, 1458, 1579, 1657, 1700.

PUIGDESALIT I MALLA, Ponç, frare i cabis-
col del monestir de Ripoll, del braç eclesiàs-
tic, 206, 231, 232, 241, 243, 1181, 1236,
1256, 1288, 1295.

PUIGDESALIT I PASQUAL, Francesc, del
braç militar, 244, 741, 1286, 1700.

PUIGJANER, Francesc, major, donzell domi-
ciliat a Barcelona, del braç militar, 14, 62,
134, 136, 142, 149, 374, 885, 998, 1025.

PUIG-RODÓ, Cristòfor, canonge de la col·le-
giata de Cardona, 884.

PUIG-RUBÍ, Josep, mercader i ciutadà de Vic,
445, 446, 456, 464, 465, 1483, 1486.

PUIG-RUBÍ, Pau, prevere beneficiat a l’esglé-
sia parroquial de Santa Maria del Mar de
Barcelona, 1228, 1240.

PUIGVERD, Bartomeu, del braç militar, 981.



PUIGVERD, Josep, canonge de la Seu de Llei-
da, del braç eclesiàstic, 858, 907.

PUIGVERD, Montserrat, del Consell de Cent,
750.

Puigverd d’Agramunt (Urgell), 757.
PUIGVERD I MANRESA, Francesc, senyor

útil de la notaria i escrivania de Blanes, del
braç militar, 912, 1107.

PUIGVERD I MANRESA, Pere Joan, notari
de Blanes i Palafolls, 806.

PUIGVERD I MARC JALPÍ, Francesca, mu-
ller de Francesc Puigverd i Manresa, 1107.

PUIGVERD I MAS, Francesc, del braç militar,
912.

PUJADES, Francesc, fill de Jaume Mir i Puja-
des, doctor en drets de Figueres, 264, 1249.

PUJADES, Gaspar, síndic de Figueres, 1348.
PUJADES, Jaume, del braç reial, 350, 1409,

1410, 1415, 1443.
PUJALT, Joan, fuster, 724, 725, 726, 727.
PUJOL, ..., 1309.
PUJOL, Antoni, del braç reial, 856, 857.
PUJOL, Antoni, criat de Sebastià i Magdalena

Puig, de Calonge, 1081.
PUJOL, Antonio, notari de Saragossa, 1245
PUJOL, Benet de, del braç militar, 1458.
PUJOL, Ermengol, diputat local de la Seu d’Ur-

gell, 1080.
PUJOL, Francesc, 515.
PUJOL, Francesc, canonge de la Seu d’Elna,

del braç eclesiàstic, 20, 85, 1124, 1182,
1301, 1458, 1702.

PUJOL, Francesc, fill de Jacint Pujol, botiguer,
batlle i tauler de Granollers, 10, 356, 358,
359, 767, 1419.

PUJOL, Ignasi, doctor, del braç reial, 1116,
1676.

PUJOL, Isidre, adroguer i ciutadà de Barcelo-
na, 52.

PUJOL, Jacint, tauler de Granollers, 10, 766,
767.

PUJOL, Jaume, sastre, 694, 1191.
PUJOL, Joan, del braç reial, 1111.
PUJOL, Joan, pagès d’Argentona, 1657.
PUJOL, Joan, pescador de Blanes, 1657.
PUJOL, Joan Francesc, agent del General a

Madrid, 152, 305, 311, 323, 374, 375,
1006, 1243, 1246, 1270, 1334, 1363,
1435.

PUJOL, Joaquim, de la casa de Maria Sans i
Puig, 455.

PUJOL, Pere, àlias «Vidal», cònsol de Castellàs
i Biscarbó, 1574.

PUJOL, Ramon, del braç reial, 1073.
PUNTÍ, Josep, religiós de Sant Domènec, visi-

tador del General, 1154.
PUNYET, Francesc, perfumer de Lleida, 1043.
PUNYET, Josep, criat de Francesc Gamis i Fal-

có, 10, 62.

Q

QUADRENY, Saldoni, doctor, del braç reial,
1675.

QUATRECASES, Francesc, negociant i ciu-
tadà de Barcelona, 706.

QUATRECASES I SALA, Josep, notari de Bar-
celona, 127, 468, 970, 1032, 1156.

QUERALT, Miquel, tauler d’Alcanar, 826.
QUERALT, Ramon de, tresorer i canonge de

la Seu de Barcelona, oficial i vicari general
del bisbe de Barcelona, del braç eclesiàstic,
1, 4, 5, 7, 865.

QUEROL, Antoni, sastre i ciutadà de Barcelo-
na, 999.

QUEROL, Jaume, cònsol de Peralada, 908.
QYEROL Joan, negociant i portaler del Gene-

ral, 1153.
QUEROL, Josep, notari i escrivà de la col·lecta

de Lleida, 854, 1032, 1047.
QUINGLES, Gaspar, sastre i ciutadà de Barce-

lona, 289, 361.
QUINTÀ, Joan Baptista, veguer de Puigcerdà,

311, 322, 334, 1358, 1393, 1411.
QUINTANA, Baptista, cavaller, 1026.
QUINTANA, Josep, antic advocat fiscal, 536.
QUINTANA, Josep, fill de Josep Miquel Quin-

tana, ciutadà honrat de Barcelona, exactor
del General, 38, 39, 65, 66, 68, 73, 75, 76,
84, 90, 94, 131, 154, 169, 172, 174, 183,
194, 195, 200, 202, 206, 248, 288, 328,
341, 342, 352, 379, 385, 386, 458, 672,
658, 720, 738, 825, 890, 891, 897, 986,
1106, 1143, 1171, 1354, 1437, 1693.

QUINTANA, Josep Miquel, ciutadà honrat de
Barcelona, 341.

QUINTANA, Miquel, 540, 652, 1195, 1579.

R

RABASSA, Gregori, de Noves de Segre, 1573.
RAFEL, Josep, de Camarassa, 1239.
RABOT, Josep, pretès tauler de la diputació lo-

cal de Tarragona, 950, 951.
RAFEL, Joan Antoni, criat, 140.
RAINER, Miquel, notari d’Amposta, 435.
RAINES, Josep, paraire i ciutadà de Barcelona,

646.
Rajadell (Bages), 378, 380, 381, 1436.
RAMADAN, ...., àlias «Juan Saneca», pròfug

de galeres, 1221.
RAMANYÀ, Francesc, ciutadà honrat, 1119.
RAMIS, Jaume, jove, fuster de Barcelona, 619.
RAMIS, Pere Joan, procurador fiscal de la Bat-

llia General de Catalunya, 1336.
RAMON, Antoni, armer major del General, 426.
RAMON, Bernat, ferrer del General, 7.
RAMON, Jaume, batxiller en lleis, procurador

fiscal del General, 1191.
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RAMON, Josep, doctor en drets, 536, 1526.
RAMON, Josep, ferrer del General, 95.
RAMON, Lluís, doctor en drets i de la Reial

Audiència, 1028.
RAMON, Miquel, 311, 312, 315, 322, 1332,

1333, 1336, 1337, 1339, 1340, 1344,
1362, 1401.

RAMON, Miquel, comissari de la cavalleria de
Catalunya, del braç militar, 1072, 1074,
1083.

RAMON I TORT, Agnès, muller de Miquel
Ramon, 311, 312, 335, 1332, 1333, 1336,
1337, 1338, 1339, 1340, 1344.

RAMONILLES, Ramon, cònsol de Roní, 1567.
RAMPTA TALAVERA, Juan, canonge de la

Seu de Sogorb, 875.
RASPALL, vegeu RESPALL.
REA, Joan de la, 1482, 1485, 1491.
REART, Antoni, donzell i escrivà de manament

reial, 104, 128, 131, 139, 158, 159, 170,
171, 187, 188, 200, 203, 213, 214, 326,
327, 328, 331, 415, 420, 421, 450, 463,
501, 511, 515, 519, 530, 546, 574, 580,
583, 647, 650, 651, 668, 678, 703, 704,
712, 713, 740, 741, 917, 954, 978, 986,
990, 993, 994, 1002, 1003, 1005, 1014,
1051, 1078, 1098, 1107, 1113, 1114,
1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123,
1124, 1126, 1127, 1132, 1133, 1134,
1134, 1142, 1164, 1168, 1132, 1148,
1165, 1186, 1187, 1188, 1225, 1226,
1242, 1273, 1288, 1296, 1297, 1223,
1300, 1303, 1304, 1306, 1308, 1310,
1327, 1334, 1349, 1350, 1360, 1361,
1362, 1369, 1371, 1372, 1373, 1374,
1400, 1430, 1448, 1449, 1452, 1453,
1454, 1455, 1456, 1458, 1460, 1461,
1462, 1469, 1471, 1481, 1551, 1553,
1554, 1555, 1630, 1695, 1696, 1697,
1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703,
1704.

REART, Carles, del braç reial, 1703.
REART, Joan, escrivà de manament reial, 135.
REBELLAS, Josep de, del braç militar, 1298.
REBULL, Joan Pau, estudiant de filosofia,

319, 364.
REBULL, Pau, de Tortosa, del braç reial, 762,

858, 902.
RECORDA, Antoni, ferrer de Barcelona preso-

ner als càrcers reials de la ciutat, 1001.
RECS I GALLART, Maurici, doctor en drets i

ciutadà de Barcelona, del braç reial, 350,
444, 1629, 1675, 1695.

REDÓ, Pau, de la confraria dels mercers i boti-
guers de teles de Barcelona, 1688.

REGÀS, ..., sabater, 519.
REGÀS, Francesc, llogador de mules i ciutadà

de Barcelona, 1664.
REGÀS I CAVALLERIA, Josep, ciutadà honrat

de Barcelona, 36, 134, 1051, 1073, 1214.
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Regencós (Baix empordà), síndic de, 975.
REGLÀ I GALLART, vegeu RECS I GA-

LLART.
REGNES, Andreu, 1622.
REGUER I BATLLÓ, Josep de, veguer de Vi-

lafranca del Penedès, Montblanc i Barcelo-
na, 349, 369, 424, 450, 464, 466, 467,
1125, 1458, 1482, 1484, 1703.

REI, Joan, 410.
REI, Joan, ciutadà honrat de Barcelona, 1353.
REI, Joan, cònsol de França a Barcelona, 569,

1598.
REIG, Pau, canonge de la Seu de Barcelona,

del braç eclesiàstic, 14, 36, 290, 794, 858,
906, 1111, 1488, 1614.

REIG I COSCÓ, ..., del braç reial, 1116, 1119.
REIG I GALLART, vegeu RECS I GALLART.
REINER, Miquel, notari d’Ulldecona, 1470.
REIXAC, Bernat, agutzil reial domiciliat a Bar-

celona, 1295, 1298.
REIXAC, Francesc, patró de barca de Mataró,

520.
REIXAC, Josep, sastre de Palafrugell, 1081.
REIXAC, Pau, del braç militar, 1109, 1110,

1459.
REIXAC I PRAT, Bernat, agutzil reial ordinari

domiciliat a Barcelona, del braç militar, 307,
316, 334, 361, 521, 1349, 1397, 1458,
1675, 1694, 1699.

RELLES, Onofre, jesuita, 657.
REMENTOL, Miquel, prevere beneficiat de la

Seu de Barcelona, 1146.
REMOLINS, Montserrat, cònsol de Coll de

Nargó, 1568.
RENYER, Joan, notari de Cervera, 923.
REONA, Francesc, tauler de Benifallet, 824.
RESPALL, Francesc, carceller major dels càr-

cers reials comuns de Barcelona, 487, 1534.
RESPALL, Francesc, conseller segon de Barce-

lona, del braç reial, 5, 646, 856, 857.
RETXOTXO, Pere Pau, cartaire i ciutadà de

Barcelona, arrendador de la bolla de les car-
tes de Catalunya, 11, 785, 787, 789.

Reus (Baix Camp), 641, 1480, 1610. -Síndics
de, 133, 992. -Taula de, 1199, 1200,
1201, 1202, 1203, 1204, 1205.

REVERTER, Francesc, 378, 739.
REVERTER, Francesc, canonge de la Seu de

Barcelona, 136.
REVERTER, Francesc, notari i conseller cin-

què de Barcelona, 67, 445, 762, 1111,
1194, 1195, 1255.

REVERTER, Joan Baptista, fill de Francesc Re-
verter, notari, 445.

REVERTER, Josep, canonge de la Seu de Bar-
celona, del braç eclesiàstic, 202, 203, 228,
1074.

REVERTIER, Isidre, pagès de Camarasa,
1238.

Rialp (Pallars Sobirà), 1567, 1568.



RIALP, Francesc de, del braç militar, 1110,
1116.

RIALP, Joan de, fill de Teresa Rialp, 430.
RIALP, Pere Joan, del braç militar, 148, 980,

1110, 1116, 1349.
RIALP I AGRAMUNT, Teresa de, 377, 430.
RIAMBAU, Isidre, notari i causídic, 886.
RIAMBAU, Miquel Joan de, de la vegueria de

Barcelona, del braç militar, 912.
RIAMBAU, Pau, notari de Barcelona, 663,

667, 1624.
Riba, la (Alt Camp), 1367. -Jurats de, 803.
RIBA, Francisco de la, 1114.
RIBA, Joan, de Rialb, 985.
RIBA, Pau de, del braç militar, 1409.
RIBALTA, ..., calceter de Cardedeu, 178.
RIBALTA, Antoni, fuster, 724, 725, 726, 727.
RIBALTA, Miquel, oficial del General, 7.
Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre), taula de,

1201, 1202, 1203, 1204, 1205.
RIBAU, Nicolau, mariner, 62.
Riber (Segarra), 810.
RIBER, Joan, hortolà del General, 95.
RIBER, Miquel, ciutadà honrat de Barcelona,

421, 1563.
RIBER, Miquel, del braç militar, 1675.
RIBERA, ... , 1186
RIBERA, Jaume, receptor i credencer de la tau-

la d’Ulldecona, 826.
RIBERA, Joan de, ardiaca i canonge de la Seu

de Barcelona i inquisidor, del braç eclesiàs-
tic, 1255, 1260, 1457, 1702.

RIBERA, Manuel, escrivà de Barcelona, 732.
RIBERA, Pere, jurat de Sitges, 1413.
RIBERA, Tomàs, doctor en drets i advocat fis-

cal de la visita, 213, 236, 803, 1130, 1315,
1402, 1403.

RIBES, Aleix, adroguer i ciutadà de Barcelona,
453, 764.

RIBES, Celedoni, revenedor de Barcelona, 1178.
RIBES, Francesc, notari i ciutadà de Barcelona,

2, 172, 747, 1071, 1528.
RIBES, Pere Pau, 1337.
RIBES, Ramon, doncell de Figuerola, visitador

del General, 1178.
RIBES, Salvador, doctor en drets, 322, 1361.
Ribes de Freser (Ripollès), taula de, 1206,

1207, 1208, 1209.
RIBOT VINYALS I CIURANA, Salvador, del

braç militar, 856, 857, 1348.
RIC, Martí, canonge de la Seu de Girona, del

braç eclesiàstic, 793, 794.
RICARD, Abdó, pintor del General, 95, 211,

294.
RICARD, Antoni, escrivà de manament, 1166.
RICARD, Carles, patró de vaixell anglès, 668.
RICARD, Cebrià, corredor d’orella, 1159.
RICARD, Gabriel, teixidor de Puigcerdà, 1504.
RICARD, Martí, escrivà i ciutadà de Barcelona,

314.

RICARD HINYOLA, Miquel, 1154.
RICOLES, Josep Jeroni, canonge de la Seu de

Lleida, del braç eclesiàstic, 795.
RIERA, ..., consultor del General, 1024.
RIERA, ..., de la Bisbal d’Empordà, 501, 1114.
RIERA, Antoni, escrivà d’Olot, 1507, 1508.
RIERA, Gabriel, escrivà de manament reial,

703, 704.
RIERA, Gabriel, mercader, 750.
RIERA, Jacint, prevere beneficiat a l’església

parroquial de Santa Maria del Mar de Barce-
lona, 365, 366, 719.

RIERA, Jeroni, canonge penitencier de la Seu
de Vic, del braç eclesiàstic, 1072.

RIERA, Jeroni, ciutadà de Barcelona, del braç
reial, 94, 827, 1110, 1111.

RIERA, Jeroni, doctor, 148.
RIERA, Josep, pagès i ciutadà de Barcelona,

1411.
RIERA, Pere Pau, estudiant de gramàtica resi-

dent a Barcelona, 1246.
RIERA, Ramon, 762.
RIERA, Vicenç, doctor en drets i ciutadà de

Barcelona, 885.
RIERA I BERNIC, Acasi, credencer de la taula

de Lloret, 823, 826.
RIERA I GALLART, ..., 1444.
RIFER, Antoni, estudiant i portaler del general,

1191.
RIFÓS, Joan Pau, doctor en drets, ardiaca i ca-

nonge de la Seu de Barcelona, 478, 698,
699, 700, 1509, 1510.

RIGO, Sebastià, manyà i ciutadà de Barcelona,
327, 328.

Rigolisa (Baixa Cerdanya), 449, 1476.
Ripoll (Ripollès), 73, 364. -Bolla de, 195, 284,

1035, 1139, 1652. -Taula de, 770, 791,
829, 1206, 1207, 1208, 1209.

RIPOLL, Francesc, capità del tèrcio del Gene-
ral, 55, 869.

RIPOLL, Ignasi de, frare i cambrer del mones-
tir de Sant Pere de Roda, oïdor eclesiàstic,
14, 19, 824, 825, 856, 858.

RIPOLL, Josep de, del braç militar, 791.
RIPOLL, Ramon, doctor en drets i consultor

del General, del braç reial, 94, 929, 939,
940, 949, 971, 979, 981, 997, 1009, 1016,
1031, 1144, 1145, 1154.

RIPOLLA, Paula, de la Selva del Camp, 16,
777.

RIPOLL DE RIDAMONT, Pere, 514.
Ripollet (Vallès Occidental), jurats de, 808.
RIQUER, Francesc, frare santjoanista i coma-

nador de Térmens, del braç eclesiàstic, 218,
228, 910, 1440, 1488, 1489.

RIQUER I DE VEGA, Felip de, del braç mili-
tar, 1072, 1109, 1110, 1116, 1255, 1305.

RIQUER I DE VEGA, Josep, frare santjoanista
i comanador de Selma, del braç eclesiàstic,
1305.
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RIU, Joan, pagès, 1651.
RIU, Josep, visitador del general, 217.
RIU, Mateu, cònsol de Castellbò, 1568.
RIU, Pau, mercader, receptor de la bolla de

Barcelona, 1496.
RIU I FOIX, Climent, de la vegueria de Manre-

sa, del braç militar, 912.
RIU I NAVARRO, Honorat, doctor en drets i

burgès de Perpinyà, defenedor del General,
314, 315, 319, 1147.

Riudecanyes (Baix Camp), síndics de, 133,
992. -Taula de, 835, 1199, 1200, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205.

Riudellots de la Selva (Selva), taula de, 829.
Riudoms (Baix Camp), jurats de, 803. -Síndics

de, 133, 992. -Taula de, 835, 836, 1199,
1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205.

RIUS, Andreu, sabater i ciutadà de Barcelona,
guarda ordinària del portal Nou i conseller
sisè de la ciutat, 61, 136, 885, 998.

RIUS, Bartomeu, d’Escaló, 985.
RIUS, Ignasi, canonge, 1410.
RIUS, Miquel, capità, 243.
RIUSEC, Esteve, antic doctor de la Reial Au-

diència, 514.
RIUSEC, Jaume, doctor en drets i ciutadà de

Barcelona, síndic del General per a Girona,
290, 375, 972, 973, 974, 1145, 1151, 1153,
1158, 1190, 1193, 1195, 1435, 1645.

RIVERT, Josep, prevere i vicari perpetu de l’es-
glésia parroquial de Vilafranca del Penedès,
1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221.

ROAN, Joan, sastre de Lleida, 162, 1047.
ROBERT, Bartomeu, jurat de Sitges, 1413.
ROBÍ, Juan Ramon, del braç militar, 1288,

1295, 1297, 1299.
ROBRES, comte de, 32, 33, 35, 51, 52, 54,

71, 72, 79, 101, 103, 104, 109, 110, 125,
128, 130, 131, 135, 136, 138, 574, 690,
695, 754, 764, 834, 835, 839, 866, 869,
870, 889, 896, 904, 928, 931, 990, 1013,
1014.

ROC, Joan, adroguer, 1159.
ROCA, Antoni, tauler de Calella, 192.
ROCA, Baptista, del braç reial, 1447.
ROCA, Cecília, muller de Pere Roca, blanquer,

1410.
ROCA, Francesc, mercader, 1656.
ROCA, Jaume, pagès de les Cabanyes, 1220.
ROCA, Jaume, tauler de Begur, 824.
ROCA, Joan, de Ceret, 1527.
ROCA, Joan, escudeller i ciutadà de Barcelona,

570.
ROCA, Joan, pagès, arrendador de la bolla de

Tremp i Pallars, 1661.
ROCA, Joan Baptista, doctor en drets, 1628.
ROCA, Josep, del braç reial, 949.
ROCA, Josep, estudiant resident a Barcelona,

477.
ROCA, Josep, mercader, 745.
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ROCA, Miquel, assessor del general, 1185.
ROCA, Miquel, ciutadà de Tortosa, 930.
ROCA, Miquel, doctor, 1171.
ROCA, Pere, blanquer i ciutadà de Barcelona,

correu del General, 260, 261, 340, 1255,
1291, 1246, 1410.

ROCA, Pere, cotxer resident a Barcelona, 319.
ROCA, Pere, notari, 762.
ROCA, Pere, passamaner i ciutadà de Girona,

995, 1545.
ROCA, Ramon, bastaix de la bolla del General,

95.
ROCA ANDOLF, Guillem de, 1375.
ROCA I JULIÀ, vegeu JULIÀ I ROCA.
ROCABERTÍ, Antoni, 1131, 1295, 1298.
ROCABERTÍ, Francesc de, del braç militar,

1451.
ROCABERTÍ, Isabel de, vegeu JESÚS, Hipò-

lita de.
ROCABERTÍ, Josep de, cavaller d’Alcàntara,

batlle general i procurador dels feus reials de
Catalunya, 125, 341, 343, 344, 345, 346,
347, 348, 363, 583, 714, 939, 940, 964,
965, 966, 967, 1422, 1428, 1429, 1467,
1468, 1673.

ROCABERTÍ, Martí Jofre de, vegeu ROCA-
BERTÍ, vescomte de.

ROCABERTÍ, Tomàs de, frare i general domi-
nicà, 373, 1432.

ROCABERTÍ, vescomte de, 228, 412, 739,
1445, 1450, 1452, 1455.

ROCABERTÍ I PAU, Anton de, del braç mili-
tar, 1675, 1694, 1698, 1699.

ROCABRUNA, Francesc, pagès executat, 809.
ROCABRUNA, Joan, notari de la Seu d’Ur-

gell, 1577.
ROCABRUNA, Narcís, donzell, 344, 345.
ROCABRUNA I VERGÓS, Maria de, muller

de Narcís Rocabruna, 344, 345.
ROCAFORT I SORTS, Benet, de Barcelona,

del braç reial, 949.
ROCAFORT I SORTS, Joan, doctor en medi-

cina, 30, 123, 134, 153, 334, 498, 832,
995, 1031, 1033.

ROCOSA, Dídac, notari i ciutadà de Barcelo-
na, 2, 747.

RODA, Tomàs, presoner als càrcers de Batea,
1625, 1626.

RODÉS, Aleix, del braç reial, 857.
RODÉS, Joan, jurat de Sitges, 1413.
RODOLAT, ..., oficial de la capitania general

de Tarragona, 1531.
RODRÍGUEZ MONTERO, Alonso, governa-

dor de Maçanet de Cabrenys, 689.
ROGER, ..., assessor del General, 1253, 1270,

1272, 1274, 1284.
ROGER, ..., doctor, 1290.
ROGER, Felip de, domiciliat a Barcelona, del

braç militar, 2, 14, 94, 142, 180, 252, 350,
1659.



ROGER, Francesc, bisbe de Solsona, 22, 1101.
ROGER, Joan, 103.
ROGER, Joan, botiguer de teles i ciutadà de

Barcelona, 200, 828, 1333, 1688.
ROGER, Josep, canonge de la Seu de Tortosa,

del braç eclesiàstic, 1256, 1410.
ROGER, Lluís, doctor, assessor del General,

del braç reial, 261, 279, 428, 1215, 1248,
1442, 1443, 1447.

ROIG, Bartomeu, notari i ciutadà de Barcelo-
na, 289, 294, 302, 306, 315, 333, 350,
360, 378, 412, 446, 453, 738, 741, 743,
1254, 1427.

ROIG, Bernat, 468.
ROIG, Esteve, antic doctor de la Reial Audièn-

cia, 514.
ROIG, Francesc, sastre, 575.
ROIG, Joan, pagès de Sant Boi de Llobregat,

1546, 1547.
ROIG, Josep, 145.
ROIG, Josep, cirugià, calculador del General,

1154.
ROIG, Josep, corredor d’orella, 715.
ROIG, Josep, botiguer de teles i ciutadà de

Barcelona, 59, 1688.
ROIG, Josep, manyà i ciutadà de Barcelona,

1033, 1034.
ROIG, Nicolau, notari i ciutadà de Girona, del

braç reial, 142, 1012, 1032, 1442, 1447.
ROIG, Pere, lloctinent del batlle general a Gi-

rona, 1467, 1468.
ROIG, Ramon, del braç reial, 1212, 1214,

1215, 1288, 1289, 1302, 1409, 1415.
ROIG I DE SOLER, Frederic, 1659, 1660.
ROIG I MORELL, Pere, canonge de la Seu de

Barcelona, del braç eclesiàstic, 1613.
ROIG I PIERA, ..., 1042.
ROJALS, Marc, sabater i portaler del General,

1194.
ROL, Francesc, clergue de Barcelona, 9, 19,

20, 22, 87, 90, 92, 94, 97, 102, 139, 141,
150, 247, 258, 792, 840, 861, 862, 891,
976, 989.

ROL, Josep, negociant i ciutadà de Barcelona,
receptor dels fraus del General, 23, 32, 110,
149, 159, 332, 333, 336, 339, 828, 961,
1042, 1047, 1159, 1178, 1353, 1391,
1651, 1652.

ROL, Manuel, fill de Josep Rol, doctor en drets
i receptor dels fraus del General, 333, 360,
375, 665, 693.

ROL, Pere Pau, botiguer, 1652.
ROL I SALITGES, Anna Maria, muller de Jo-

sep Rol, 332, 333, 659, 693, 694, 1391,
1651.

Roma (Itàlia), 28, 72, 131, 146, 190, 356,
368, 768, 769, 870, 876, 878, 985, 987,
988, 1087, 1311, 1322, 1557. -Ambaixa-
dor de, 998, 1189. -Cúria de, 186, 874. 
-Esglésies: Santa Maria la Major, 28, 876,

878, 1588. -Rota de, 67, 68, 69, 191, 892,
893, 1095.

ROMA, ..., 475, 476, 516.
ROMA, Joan, pagès de Rubió d’Agramunt,

1665.
ROMA, Pau, doctor en drets i ciutadà de Bar-

celona, 1422, 1424, 1563, 1568.
ROMA, Ramon, arrendador del dret de mone-

des, 160, 1054.
ROMAGOSA, ..., de Montblanc, del braç reial,

907.
ROMAGUERA, ..., 1583.
ROMAGUERA, Francesc, doctor en drets, del

braç reial, 1675, 1676, 1697, 1698.
ROMAGUERA, Francesc, pagès i tauler de la

Bisbal d’Empordà, 375, 1435.
ROMAGUERA, Josep, doctor en drets i aju-

dant d’assessor de la visita, 803, 1696.
ROMAGUERA, Josep, del braç reial, 1445.
ROMANÍ, Esteve, de Granollers, 1420.
ROMEU, Antic, 1057.
ROMEU, Francesc, 1145.
ROMEU, Jaume, doctor, 1136, 1137.
ROMEU, Jeroni, ciutadà honrat de Barcelona,

del braç reial, 20, 134, 1144, 1146, 1441,
1446.

ROMEU, Lluís, del braç reial, 206, 1110,
1134, 1676, 1697.

ROMEU, Miquel, diputat reial, 671.
ROMEU, Ramon, ciutadà honrat de Barcelo-

na, del braç reial, 428, 1110.
ROMEU, Ramon, escrivà de Puigcerdà, 1503,

1504.
ROMEU DE FERRER, Josep, doctor en drets

i de la Reial Audiència, del Consell Suprem
d’Aragó, 122, 124, 128, 130, 131, 135,
136, 138, 151, 152, 244, 264, 270, 271,
273, 274, 298, 290, 838, 895, 978, 990,
994, 1013, 1014, 1031, 1214, 1223, 1225,
1242, 1244, 1249, 1253, 1257, 1259,
1261, 1268, 1274.

RONDÓ, Jaume, notari de Barcelona, 441,
762, 1538.

Roní (Pallars Sobirà), 1567.
RONÍ, Llorenç, veguer de Barcelona, 826
ROQUER, ..., 1564.
ROQUER, Joan, cònsol de Vila-rubla, 1570.
ROQUER I BONVEÍ, Pere, 1581.
ROQUETA, Joan, notari de Palamós, 679,

1655.
ROS, Alexandre, degà i canonge de la Seu de

Tortosa, del braç eclesiàstic, 795, 977, 996.
ROS, Felip, jove, sastre de Sant Feliu de Llo-

bregat, 716.
ROS, Francesc, conseller quart de Barcelona,

del braç reial, 418.
ROS, Joan, 1637.
ROS, Joan, ciutadà de Barcelona, 1659.
ROS, Joan, guarda del General, 853, 854.
ROS, Joan, mercader, 1580.
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ROS, Joaquim, jove, escrivà de Barcelona, 660.
ROS, Josep, argenter del General, 426.
ROS, Josep, negociant i ciutadà de Barcelona,

1535.
ROS, Marià, escrivà de Barcelona, 1396.
ROS, Segimon, escrivà de Barcelona, 1549.
ROSER, Montserrat, de la confraria dels mer-

cers i botiguers de teles de Barcelona, 1688.
ROSER I SAFONT, Francesca, 659.
Roses (Alt Empordà), 168, 1062. -Taula de,

770, 790, 829, 836, 1206, 1207, 1208,
1209.

ROSSELL, Antoni, mercader, 664, 1581, 1668.
ROSSELL, Bonaventura, estudiant de filosofia

de la casa de Joan Argila, 358.
ROSSELL, Francesc, notari de Puigcerdà, 337,

1405, 1505.
ROSSELL, Jaume, notari de Camarasa, 1238,

1239.
ROSSELL, Joan, passamaner i ciutadà de Bar-

celona, 539, 564, 592, 1598.
ROSSELL, Joan, sastre i calceter de Centelles,

1483, 1486, 1492.
ROSSELL, Joan, verguer del General, 362.
ROSSELL, Josep, canonge de Vic, 1216.
ROSSELL, Josep, negociant de Cervera i recep-

tor del General a la ciutat, 166, 320, 1351,
1352.

ROSSELL, Josep, procurador reial de Tarrago-
na, 744.

ROSSELL, Manuel, passamaner, 1710.
ROSSELL, Miquel Joan, de Barcelona, del braç

reial, 949.
ROSSELL, Pau, cirurgià de Figueres, 1348.
ROSSELL, Rafael, vidrier, portaler del General,

1155.
ROSSELL, Pau, mercader i ciutadà de Barcelo-

na, visitador reial, 150, 1046, 1152.
ROSSELL I HOMEDES, Josep, frare i coma-

nador santjoanista, procurador reial de la
ciutat i Camp de Tarragona, 83, 86, 124,
909, 962, 1708, 1709.

Rosselló, el, bolla de, 1140. -Comtat de, 84,
85, 90, 115, 122, 230, 269, 274, 310, 323,
690, 714, 742, 770, 919, 960, 964, 966,
968, 1043, 1045, 1062, 1137, 1213, 1241,
1262, 1287, 1331, 1474. -Governador de,
1560. -Vegueria de, 989.

ROSSELLÓ, ..., canonge de la Seu de Tarrago-
na, del braç eclesiàstic, 906.

ROSSELLÓ, Pere, notari i mercader de Giro-
na, escrivà de la diputació local de la ciutat,
del braç reial, 519, 762, 794, 844, 980,
1425, 1442, 1447, 1558, 1559.

ROSSIC, Jaume, notari de Barcelona, 1578.
ROSSINYOL, ..., sastre, 352.
ROSSINYOL, Josep, pagès executat, 809.
ROSSO, Pau del, diputat eclesiàstic, 416.
ROTA, Francesc, frare benedictí, del braç ecle-

siàstic, 793.

1788

ROTLLÀ, Benet, escrivà, 300.
ROURE, Antoni, notari de Barcelona, 1661.
ROURE, Francesc, de Perpinyà, del braç reial,

1289, 1302.
ROURE, Jaume, del braç reial, 1289.
ROVIRA, Francesc, argenter i ciutadà de Bar-

celona, 1224.
ROVIRA, Francesc, menor, argenter de Barce-

lona, 1490.
ROVIRA, Francesc, militar, 1672.
ROVIRA, Francesc, prevere beneficiat a l’esglé-

sia parroquial de Santa Maria de Vilafranca
del Penedès, 1486.

ROVIRA, Isabel Magdalena, 1615, 1634.
ROVIRA, Joan, del braç militar, 1348.
ROVIRA, Josep, candeler de cera i ciutadà de

Barcelona, 1667.
ROVIRA, Josep, doctor en drets de Manresa,

476.
ROVIRA, Lluís, 1651.
ROVIRA, Pere, escrivà de Girona, 1286.
ROVIRA, Pere, mercader, estimador del defe-

nedor del General, 1495.
ROVIRA, Sebastià, del braç militar, 1289.
ROVIRA I REGUER, Melcior, del braç mili-

tar, 1215, 1223, 1225.
ROVIRA I BOLDÓ, Josep, canonge de la Seu

de Barcelona, del braç eclesiàstic, 111, 979.
ROVIRA I ROBLES, Francesc, del braç mili-

tar, 1446.
Rubí (Vallès Occidental), jurats de, 806.
RUBÍ, Francesc, arrendador de la bolla de

Puigcerdà, 1496.
RUBÍ, Joan Ramon, del braç militar, 1300.
RUBÍ, Pere, mestre de camp del tèrcio del Ge-

neral, 1286.
RUBÍ I COLL, Rafael, oïdor militar, 1588,

1589, 1592.
RUBÍ I DE MARIMON, Ramon, doctor en

drets i de la Reial Audiència, 54, 696, 886,
887.

RUBINAT, Andreu, tauler de Valls, 826.
Rubió d’Agramunt (Noguera), 1664.
RUFAC, Joan Baptista, doctor en drets de Ba-

laguer, assessor del General, 29, 38, 47, 54,
60, 61, 66, 68, 75, 76, 79, 80, 81, 89, 90,
425, 431, 535, 750, 752, 758, 780, 782,
797, 800, 803, 814, 816, 825, 844, 863,
868, 882, 883, 892, 895, 897, 900, 903,
908, 910, 918, 920, 929, 971, 1130.

RUFET, Lluís, escrivà major del General,
1615, 1634.

RUÍZ DE CONTRERAS, Fernando, 765, 766.
RUÍZ DE VILELLA, Martín, 1346.
RULL, Josep, doctor en drets i regent la Reial

Cancelleria, del braç militar, 290, 291, 336,
337, 716, 718, 722, 892, 896, 897, 898,
899, 900, 1005, 1029, 1070, 1125, 1126,
1171, 1212, 1303, 1304, 1329, 1528,
1675, 1676, 1694, 1696.
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Sabadell (Vallès Occidental), església de Sant
Feliu de, 659. -Taula de, 1211.

SABADIA, Josep, del braç reial, 1074, 1464.
SABALL, vegeu SAVALL.
SABATA I CASTELLS, Josep, donzell, del

braç militar, 150.
SABATER, ..., 1115.
SABATER, Gaspar, mercader i ciutadà honrat

de Barcelona, del braç reial, 350, 743al,
1039, 1110, 1113, 1552, 1613, 1629,
1696.

SABATER, Jaume, doctor en drets i assessor
del General, 537.

SABATER, Joan, de Llagostera, detingut a ga-
leres, 1221.

SABATER, Joan, doctor en drets i assessor del
General, del braç reial, 19, 47, 60, 61, 132,
204, 221, 295, 308, 309, 310, 312, 393,
537, 792, 1016, 1134, 1137, 1328, 1335,
1359, 1360, 1707.

SABATER, Joan, veler i ciutadà de Barcelona,
769, 896.

SABATER, Joan Baptista, mercader de Barce-
lona, ajudant del regent la Reial Tresoreria,
918, 980.

SABATER, Josep, prevere beneficiat a l’església
parroquial de Santa Maria de Vilafranca del
Penedès, 1486.

SABATER, Lluís, domiciliat a Barcelona, pro-
tector del braç militar i ambaixador del Ge-
neral a la cort, 14, 374, 466, 468, 480, 491,
493, 494, 496, 497, 518, 522, 644, 667,
669, 670, 679, 680, 684, 685, 695, 696,
1488, 1514, 1536, 1656.

SABATER, Miquel de, del braç militar, 1441.
SABATER, Pere, d’Araós, cònsol i síndic de la

vall Ferrera, 1568, 1571, 1572.
SABATER, Rafael, veguer de Manresa, 918.
SABATER, Ramon de, oïdor militar, 1619, 1652.
SABATER I GLEU, Vicenç, fill de Joan Saba-

ter, assessor, doctor en drets de Barcelona,
receptor i assessor de la capitania general,
221, 222, 228, 229, 233, 237, 242, 245,
250, 256, 264, 266, 270, 282, 290, 295,
304, 305, 308, 309, 312, 360, 393, 483,
484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 494,
495, 496, 498, 499, 501, 503, 509, 521,
537, 541, 658, 683, 814, 863, 871, 882,
883, 939, 940, 971, 997, 1032, 1145,
1164, 1168, 1174, 1178, 1180, 1185,
1214, 1239, 1240, 1253, 1259, 1270,
1272, 1274, 1284, 1308, 1315, 1333,
1336, 1337, 1339, 1340, 1344, 1427,
1509, 1536, 1539, 1541, 1544, 1548,
1549, 1555, 1564, 1706.

SABOIA, duc de, 541, 543, 1563, 1588, 1595.
SACIRERA, Francesc de, del braç militar,

1109, 1131, 1301.

SACIRERA, Josep, del braç militar, 289.
SACOROMINA, Jeroni, de la vegueria de Gi-

rona, del braç militar, 795, 856, 857, 981,
1255, 1260..

SADA, Diego de, secretari reial, 33, 35, 52, 70,
71, 72, 74, 79, 101, 103, 104, 109, 110,
125, 128, 130, 135, 136, 138, 151, 152,
213, 214, 215, 227, 240, 244, 270, 271,
273, 274, 293, 323, 329, 330, 367, 368,
370, 376, 400, 401, 430, 434, 476, 477,
496, 497, 574, 754, 764, 772, 776, 785,
796, 835, 839, 866, 870, 889, 895, 896,
899, 904, 928, 931, 978, 990, 994, 998,
1014, 1031, 1036, 1041, 1051, 1060,
1061, 1069, 1079, 1080, 1083, 1089,
1093, 1101, 1107, 1128, 1131, 1162,
1165, 1175, 1180, 1184, 1189, 1190,
1223, 1225, 1226, 1242, 1244, 1245,
1247, 1249, 1253, 1257, 1259, 1261,
1268, 1274, 1296, 1297, 1306, 1311,
1317, 1342, 1345, 1359, 1360, 1362,
1367, 1401, 1416, 1417, 1420, 1429,
1430, 1431, 1448, 1449, 1471, 1553,
1557.

SADORRA, Joan, del braç reial, 912.
SADURNÍ, Pau, pagès de Vilafranca del Pe-

nedès, 231, 1180.
SADURNÍ, Simeó, escombrador del General,

1153.
SAFONT, Joan de, cònsol d’Altron, 1568.
SAFONT, Rafael, del braç reial, 857.
SAFONT I MALLA, Dimas, ciutadà honrat de

Barcelona, 206, 659, 683, 1657.
SAGARRIGA, Francesc, 1622.
SAGARRIGA, Ramon, del braç militar, 917,

1072, 1212.
SAGÉ, Anton, pagès de Tremp, 1431.
SAGRERA, Josep, ciutadà honrat de Barcelo-

na, del braç reial, 42.
SAGRERA I XIFRÉ, Jacint, ciutadà honrat de

Barcelona, 480, 481, 489, 546, 661, 678.
SAGRERA I XIFRÉ, Joaquim, ciutadà honrat

de Barcelona, 1445.
SAHONÉS, Jaume, notari causídic i ciutadà de

Barcelona, escrivà del tribunal de la capitania
general, 258, 279, 281, 425, 660, 729, 730,
1032, 1245, 1410, 1417, 1594, 1595,
1656, 1663.

SAHONÉS, Jaume, teixidor de lli i ciutadà de
Barcelona, 1246.

SAIOL, ..., botiguer, 156.
SAIOL, Anton, canonge de la Seu de Barcelona,

del braç eclesiàstic, 689, 1614, 1627, 1675.
SAIOL, Baltassar, credencer del dret de guerra,

del braç militar, 46, 165, 1054.
SAIOL, Daniel, canonge de la Seu de Barcelo-

na, del braç eclesiàstic, 1538, 1614, 1675,
1695.

SAIOL, Felicià, cavaller i protector del braç mi-
litar, 14, 1010, 1437.
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SAIOL, Francesc de, del braç militar, 1488,
1550.

SAIOL, Guerau, donzell, 1637.
SAIOL, Josep, flassader i ciutadà de Barcelona,

953, 954.
SAIOL, Josep, portaler del General, 1157.
SAIOL, Josep, sabater i ciutadà de Barcelona,

821.
SAIZ, Francesc, frare benedictí, visitador ecle-

siàstic, 2, 4, 912.
SALA, Antoni, sagristà i canonge de la Seu de

Vic, oïdor eclesiàstic, 148, 149, 203, 205,
221, 231, 232, 539, 1046, 1151, 1178,
1179, 1181, 1182, 1215, 1250.

SALA, Bernat, 739.
SALA, Bernat, del braç militar, 911.
SALA, Bernat, doctor en drets i assessor del Ge-

neral, 534, 536, 782, 900, 1631.
SALA, Bernat, oïdor reial, 454, 670, 675, 676,

1515, 1516, 1517, 1632.
SALA, Francesc, 415.
SALA, Francesc, del braç militar, 2, 62, 72, 84,

85, 98, 126, 134, 142, 146, 233, 249, 268,
286, 416, 417, 418, 747, 748, 753, 754,
755, 967, 1230.

SALA, Francesc, del braç reial, 1110, 1335,
1697.

SALA, Francesc, de Vallcebollera, 1405.
SALA, Francesc, doctor en arts, 1631.
SALA, Guerau, cònsol de Peralada, 908.
SALA, Jaume, mercader, 1575.
SALA, Josep, ciutadà honrat de Barcelona habi-

tant a Folgueroles, tauler de Granollers,
358, 359, 1419, 1420.

SALA, Josep, pagès de Miravet, 1263, 1264.
SALA, Josep, tauler d’Arenys, 816, 823.
SALA, Miquel, doctor en drets i regent la Reial

Cancelleria, 54, 696, 886, 887, 1028.
SALA, Ramon, tintorer, 443.
SALA, Segimon, cabiscol i canonge de la Seu de

Barcelona, del braç eclesiàstic, 206, 209,
218, 228, 289, 318, 358, 359, 386, 420,
421, 1419, 1420, 1613, 1627.

SALA D’ARENYS, Bernat, del braç militar,
916.

SALA I ALEMANY, Francesc de, donzell do-
miciliat a Barcelona, 521, 1563, 1632.

SALA I DE TORALLES, Josep, doctor en
drets de Manresa, assessor de la diputació lo-
cal de Tremp i Pallars, 304, 353, 1320.

SALA I OSSÓ, Josep, del braç militar, 1288,
1295.

SALA I MIRALLES, Josep, vegeu SALA I DE
TORALLES, Josep.

SALA I SAFONT, Agnès, vídua, 1631.
SALA I SASSALA, Francesc, veguer de Vic, del

braç militar, 918.
SALACRUZ, Josep, frare, del braç eclesiàstic,

907.
Salamanca (Castella), universitat de, 1041.
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SALAMANCA, Francesc, doctor en drets i ciu-
tadà de Barcelona, 561, 670, 1031.

SALAMÓ, Jaume, secretari del marquès d’Olí-
as i Mortara, 3, 19, 21, 26, 35, 50, 51, 73,
75, 76, 79, 87, 89, 91, 416, 703, 704, 705,
757, 759, 760, 763, 855, 865, 873, 889,
897, 899, 900, 918, 922, 928, 929, 1056.

Salàs (Pallars Jussà), 743.
SALAVEDRA, Jeroni, del braç reial, 1073.
SALAVERD, Jaume, oïdor militar de la vegue-

ria de Cervera, 288, 1298, 1299.
SALAVERD, Francesc, notari de Barcelona,

956.
SALAVERD, Miquel de, del braç militar, 911,

1409.
SALAVERDENYA, Esteve, doctor en drets i de

la Reial Audiència, 944.
SALAVERDENYA, Miquel, frare, 454, 675,

676, 1515, 1517.
SALAZAR, Fernando de, 1366.
SALCE, Antoni, de la baronia de Bellera, 1431,

1432.
SALES, Josep, doctor en medicina, del braç

reial, 1335.
SALETA, Isidre, ciutadà honrat i veguer de

Barcelona, 517, 538, 642.
SALGUEDA, Lluís, 681, 682, 1512, 1615,

1633, 1634, 1639, 1640.
SALGUEDA, Miquel, 944, 1512, 1636, 1639.
SALGUEDA, Onofre Lluís, 1634.
SALGUER, Josep, jove, adroguer de Barcelo-

na, 1159.
SALAGUER, Miquel, adroguer de Sant Joan

de les Abadesses, 1159
SALINES, Pau, notari, 981.
SALLA, Macià, mestre courer i ciutadà de Bar-

celona, 1263.
SALOM, Blai, negociant i ciutadà de Barcelo-

na, 529, 1582.
SALOM, Francesc, doctor en filosofia, batxiller

en teologia i estudiant de lleis, 415, 762,
1032, 1110.

SALORT, Cristòfor, jurat de Ciutadella de Me-
norca, 1533.

Salou (Tarragonès), port de, 959.
Salses (Rosselló), setge de, 702.
SALVÀ, Andreu, burgès de Perpinyà, del braç

reial, 20, 912, 913, 1302, 1459, 1462.
SALVÀ, Jaume, adroguer i ciutadà de Barcelo-

na, 769.
SALVÀ, Pere, 1674.
SALVÀ, Perot, donzell, 1674.
SALVÀ, Sever, 1674.
SALVÀ, Sever, fill de Sever Salvà, 1674.
SALVÀ I VALLGORNERA, Miquel, cavaller

de Santiago, regent del Consell Suprem d’A-
ragó, 122, 128, 129, 138, 150, 151, 158,
177, 214, 215, 216, 227, 240, 241, 244,
264, 272, 275, 420, 439, 493, 530, 543,
544, 677, 697, 880, 917, 977, 978, 1013,



1031, 1036, 1041, 1051, 1056, 1058,
1059, 1060, 1061, 1069, 1107, 1131,
1165, 1180, 1184, 1223, 1225, 1242,
1244, 1253, 1257, 1259, 1261, 1268,
1301, 1302, 1349, 1527, 1553, 1628.

SALVÀ I VALLSECA, ..., doctor de la Reial
Audiència, 1523, 1525.

SALVÀ I VALLSECA, Francesc, donzell, arren-
dador de la bolla de Vilafranca del Penedès,
1496, 1641, 1674.

SALVADOR, Agustín, canonge de la Seu de
Saragossa, 1426.

SALVADOR, Jeroni, apotecari i ciutadà de
Barcelona, 1378, 1382.

SALVADOR, Joan, apotecari i ciutadà de Bar-
celona, escrivà del defenedor de la bolla, 9,
166, 764, 1061.

SALVADOR, Josep, de Vilafranca del Penedès,
1220.

SALVADOR, Maria, muller de Jeroni Salvador,
1378, 1379, 1382, 1385.

SALVADOR, Miquel, mercader, apotecari i
ciutadà de Barcelona, receptor de la capita-
nia general, 329, 330, 471, 472, 483, 484,
487, 488, 489, 490, 495, 502, 503, 505,
507, 508, 509, 510, 512, 513, 514, 526,
605, 1378, 1379, 1382, 1383, 1384, 1385,
1400, 1509.

SALVADOR, Pau de, cavaller, 762.
SALVADOR, Pau de, donzell domiciliat a Bar-

celona, del braç militar, 793, 795, 858.
SALVADOR, Vicenç, lloctinent del batlle de

Reus, 36.
SALVANY I VALLGORNERA, Caterina, 739.
SALVAT, Isidre, pellisser, ciutadà de Barcelo-

na, 266.
SALVAT, Josep, militar, 1672.
SAMMANT, Manuel, de Biure, pres en els càr-

cers reials de Barcelona, 283, 1290, 295,
1309, 1411.

SAMOLENC, Francesc, 1652.
SAMSÓ, Domènec, donzell domiciliat a Barce-

lona, 862.
SAMSÓ, Miquel, canonge de la Seu de Lleida,

del braç eclesiàstic, 1287.
SAMSÓ, Sebastià, presoner dels càrcers reials

de Barcelona, 51, 873.
SAMSONS, ..., matrimoni, 353.
Samuntà (Alt Camp), 1367.
Sanaüja (Segarra), cònsols de, 810. -Taula de,

807, 836, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205, 1209.

SANAÜJA I BOTER, Miquel, doctor, del braç
reial, 1073, 1288, 1613, 1676.

SÁNCHEZ DE TOVAR, Fernan, adelantado
mayor de Castella, 1347.

SANFÍ, Bernat, veler, portaler del General,
1157.

SAN GERMÁN, duc de, lloctinent del Princi-
pat, 301, 302, 663, 677, 678, 689, 690,

692, 712, 724, 725, 726, 728, 729, 730,
735, 737, 742, 744, 1652, 1653, 1654,
1664, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698,
1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704,
1705.

San Lorenzo del Escorial (Castella), 98, 855,
913, 928, 929, 931, 946, 947, 955, 957,
1048, 1077.

SAN LÚCAR, duc de, 541.
SANIMES, Josep de, 1350.
SANOU, Francesc, mercader de Girona, del

braç reial, 1442, 1447.
SANOU, Francesc, prevere, doctor en drets i

canonge de la Seu de Solsona, 874, 876,
877, 878.

SANOU, Josep, de la vegueria de Lleida, del
braç reial, 793.

SANOU, Pere Joan, doctor en drets i ciutadà
honrat de Lleida, del braç reial, 203, 780,
1031.

SANOU, Ramon, canonge de la Seu de Girona,
del braç eclesiàstic, 793.

SAN ROMÁN, marquès de, 1363.
SANS, Antoni, prevere de Palamós, 1655.
SANS, Baltassar, del braç militar, 425, 502,

1409, 1415, 1441, 1489, 1551, 1552,
1710.

SANS, Francesc, ardiaca i canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 2, 7, 14, 20,
22, 23, 25, 30, 38, 42, 44, 45, 46, 48, 49,
55, 60, 63, 68, 70, 777, 865, 906, 912,
1437.

SANS, Francesc, doctor en drets i assessor del
General, 454, 1517.

SANS, Francesc, domiciliat a Barcelona, 1631,
1632.

SANS, Francesc, regent del Consell Suprem
d’Aragó, 1631.

SANS, Gervàsia, muller de Francesc Sans, re-
gent, 1631.

SANS, Joan, corder del General, 95, 426.
SANS, Joan Baptista, prevere i rector de les

Borges Blanques, 851.
SANS, José, diputat d’Aragó, 975.
SANS, Lluís, 1413, 1421.
SANS, Lluís, fill de Lluïsa Sans, 1631, 1632.
SANS, Lluïsa, 1631.
SANS, Maria, 349, 350, 454, 481, 1511, 1515,

1517, 1566, 1619, 1632.
SANS, Miquel de, 919, 1289, 1295.
SANS, Ramon, ardiaca i canonge de la Seu de

Barcelona, del braç eclesiàstic, 289, 296,
386, 689.

SANS, Ramon, tauler de Paüls, 825.
SANS I PUIG, Francesc, fill de Lluís Sans, del

braç militar, 377, 438, 454, 455, 674, 675,
1255, 1260, 1261, 1648, 1649.

SANS I PUIG, Maria, muller de Lluís Sans,
361, 377, 454, 455, 673, 674, 675, 1413,
1421, 1648.
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SANS I PUIG, Ramon, de Barcelona, del braç
militar, 232, 1255.

SANSA, Jacint, canonge de la Seu d’Urgell, vi-
sitador eclesiàstic, 2, 13, 94, 95, 96, 747,
772, 979, 1154.

SANSA, Josep, receptor de la col·lecta de
Tremp, 177, 1039, 1078, 1079.

SANSI, Bernat, veler i ciutadà de Barcelona,
747.

SANTA COLOMA, comte de, lloctinent del
Principat, 500, 501, 1621, 1689.

Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat),
1366, 1391.

Santa Coloma de Farners (Selva), 559, 567,
584, 612, 648, 653.

Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà),
taula de, 807, 835, 1200, 1201, 1202,
1203, 1205.

SANTACANA, Josep, de la casa de Francesc
Sans i Puig, 455.

SANTACREU, Pau de, del braç reial, 258,
1409, 1415, 1418.

SANTA GADEA, comte de, 1346.
Santa Linya (Noguera), taula de, 806.
Santa Llúcia de Tragó, vegeu Tragó de Segre.
SANTAMARIA, Benet, sobrecollidor del Gene-

ral de la part de ponent, 1620, 1621, 1661.
SANTAMARIA, Gabriel, frare i procurador de

l’orde de Sant Jeroni, 901.
Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental),

taula de, 1211.
Santa Maria de Poblet (Conca de Barberà), mo-

nestir de, 765.
SANTANDREU, Francesc, negociant i porta-

ler de la visita, 804.
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), 157.
Santa Susanna (Maresme), síndic de, 975.
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), 157,

324, 334, 1366, 1391. -Jurats de, 803. 
-Taula de, 1211.

Sant Carles de la Ràpita (Montsià), 1402.
Sant Celoni (Vallès Oriental), botigues de,

157. -Jurats de, 810. -Taula de, 770, 790,
829, 836, 1206, 1207, 1208, 1209, 1211.

SANTCLIMENT, Francesc de, 451, 1478,
1497.

SANTCLIMENT DE CORBERA I PONTS,
Francesc de, baró de Llinars, del braç mili-
tar, 529, 795, 1581, 1582.

Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat),
803.

Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), 26. 
-Abat de, 1043, 1437. -Jurats de, 814. 
-Taula de, 1211.

Sant Cugat ses Garrigues (Alt Penedès), 116.
Santes Creus (Alt Camp), abat de, 1674, 1709.
SANTFELIU, Tomàs, oller i ciutadà de Barce-

lona, guarda ordinària de la bolla de la ciu-
tat, 319, 336, 361, 362, 363, 364, 1350,
1422, 1423.
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Sant Feliu de Buixalleu (Selva), bosc de, 559,
567, 584, 612, 648, 653.

Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental), taula
de, 790, 829, 836, 1206, 1207, 1208,
1209, 1210, 1211.

Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), 381,
538, 561, 598, 632, 1438, 1439, 1522,
1530, 1531, 1587, 1598. -Batlle de, 1587.
-Església de, 79. -Governador de, 538. 
-Platja de, 569, 1357. -Taula de, 770,
1206, 1207, 1208.

Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), 171,
191, 192, 274, 287, 331, 1366, 1391.

Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), 190.
Sant Gallard (Segarra), jurats de, 810.
SANTIRANA, comte de, 1356.
SANTJOAN, Hug de, donzell domiciliat a Bar-

celona, 377, 1549.
SANTJOAN, Macià de, doctor en drets, del

braç militar, 906, 912, 981.
SANTJOAN, Manuel de, del braç militar, 981,

1289, 1409, 1614.
SANTJOAN, Mateu, correu, 809.
Sant Joan de l’Erm (Alt Urgell), bosc de, 559,

567, 584, 612, 648, 653.
Sant Joan de les Abadeses (Ripollès), bolla de,

124, 125, 195, 284, 1035, 1652. -Taula
de, 770, 791, 829, 1206, 1207, 1208,
1209.

Sant Joan de Pladecorts (Rosselló), 1711.
Sant Joan Despí (Baix Llobregat), 1366, 1391.
SANTJOAN I ALZINA, Hug de, donzell, del

braç militar, 411, 981, 1110, 1116.
SANTJUST, ..., doctor de la Reial Audiència,

1523, 1525.
Sant Just Desvern (Baix Llobregat), 1366,

1391. -Jurats de, 803.
SANTJUST I PAGÈS, Francesc, donzell domi-

ciliat a Barcelona, procurador fiscal de la visi-
ta, 129, 131, 132, 162, 219, 294, 304, 314,
319, 321, 331, 421, 740, 741, 1312, 1349.

SANTJUST I PAGÈS, Joan, del braç militar,
350.

SANTJUST I PAGÈS, Josep, del braç militar,
293, 296, 318, 319.

Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà), bolla
de, 71, 72. -Taula de, 1206, 1207, 1208,
1209.

Sant Martí de Riudarenes (Selva), taula de,
829.

SANTMARTÍ I CREIXELL, Pere de, merca-
der i ciutadà de Barcelona, 945.

SANTPERE, Francesc, valencià promogut a
governador de la Val d’Aran, 537.

Sant Pere dels Arquells (Segarra), jurats de,
810.

Sant Pere de Riu (Maresme), síndic de, 975.
Sant Pere Pescador (Alt Empordà), taula de,

770, 790, 829, 836, 1206, 1207, 1208,
1209.



Sant Pol de Mar (Maresme), síndic de, 975. 
-Taula de, 790, 829, 836, 1206, 1207,
1208, 1209.

Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès), jurats
de, 782, 802.

Sant Vicenç de Llavaneres, vegeu Sant Vicenç
de Montalt.

Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), 334,
1366, 1391. -Jurats de, 806. -Taula de,
1211.

Sant Vicenç de Mollet, vegeu Mollet del Vallès.
Sant Vicenç de Montalt (Maresme), jurats de,

806.
SANXO, Joan, mercader, collidor de la taula de

la bolla de Barcelona, 1616, 1635.
SANXO, Pere, menorquí promogut a abat de la

Portella, 536.
SANXO, Pere Joan, sergent del tèrcio del Ge-

neral, 699, 1669.
SANYÉS, Josep de, del braç militar, 795, 1124.
SANYÉS, Salvador, de la vegueria de Perpinyà,

del braç militar, 911, 1125, 13011458,
1703.

SANYOL, Gabriel, courer del general, 211.
SANZAIOYANGUREN, Juan, veedor de les

galeres d’Espanya, 1313.
SAPENA, Joan, negociant de Tortosa, 1234.
SAPERISSA, Bernat, doctor en drets, 1335.
SAPERISSA, Josep, doctor en drets, 1614.
SARABIA, Antoni de, ajudant de mestre de

camp, 712.
Saragossa (Aragó), 300, 336, 367, 975, 976,

1068, 1070, 1346, 1401, 1404, 1426,
1584. -Arquebisbe de, 1167, 1387, 1653.

SARAS, Miquel, pagès, 731.
SARDÀ, Pere, escombrador del General, 1153
SARDANYONS, Francesc, mesurador de Bar-

celona, 1482, 1484, 1491.
Sardenya, 56, 153, 158, 386, 770, 839. -Gale-

res de, 198, 296, 298, 299, 1112, 1310,
1312. -Virrei de, 302, 1557.

SARMANYA, Sebastià, vegeu SERINYANA,
Sebastià.

Sarral (Conca de Barberà), taula de, 169, 181,
201, 807, 836, 1046, 1200, 1201, 1203,
1204, 1205, 1206.

SARRIERA, Francesc, del braç militar, 1109.
SARRIERA, Joan, del braç militar, 1445, 1451,

1454.
SARRIERA, Joan, escombrador del general,

1153.
SARRIERA I DE GURB, Joan, notari de Giro-

na, 844, 1285, 1558, 1563.
SARRIERA I DE LLUPIÀ, Francesca, 1639.
SARROVIRA, Amador, de Barcelona, 455.
SARROVIRA, Jeroni de, de la vegueria de Gi-

rona, del braç militar, 979.
SASTRE, Antoni, cònsol de Peralada, 908.
SASTRE, Benet, flequer i ciutadà de Barcelona,

receptor del General de la taula de la ciutat,

142, 289, 321, 324, 527, 1356, 1366,
1367, 1578.

SASTRE, Gaspar, ciutadà honrat de Barcelona,
840, 1154.

SASTRE, Joana, muller de Benet Sastre, 321,
324, 1356, 1357.

SASTRE, Josep, mestre de cases, 1356, 1357.
SASTRE, Rafael, ciutadà honrat de Barcelona,

visitador reial, 94, 95, 96.
SASTRE, Rafael, manyà i ciutadà de Barcelona,

141.
SASTRE I CASAMITJANA, Gaspar, del braç

reial, 1110, 1111, 1118.
SASTRE I PRATS, Josep, abat dels monestirs

de Sant Pau del Camp i la Portella, visitador
eclesiàstic, 148, 218, 219, 293, 420, 421,
429, 539, 658, 1173.

SAULEDA, Joan Francesc, tauler de Vic, 156,
161, 165, 176, 822, 1035, 1046.

SAULEDA, Josep, cavaller de Vic resident a
Barcelona, escrivà major del General, del
braç militar, 304, 314, 320, 321, 324, 327,
336, 337, 338, 339, 341, 350, 357, 360,
361, 364, 369, 371, 386, 398, 399, 402,
405, 410, 414, 422, 428, 429, 435, 442,
447, 448, 449, 652, 661, 662, 664, 665,
667, 670, 673, 674, 680, 681, 683, 690,
692, 699, 703, 704, 705, 706, 707, 712,
715, 716, 717, 718, 719, 736, 740, 743,
882, 1394, 1395, 1405, 1484, 1624, 1666,
1675, 1676, 1682, 1695, 1696.

SAULEDA, Miquel, ciutadà i estudiant de
gramàtica de Vic resident a Barcelona, 703,
944, 1484, 1485, 1490, 1491.

SAULEDA I CODOLOSA, Francesc, del braç
reial, 1675.

SAULEDA I RIBOT, Francesc, del braç reial,
1676, 1695.

SAURA, Gaspar, jurat de Ciutadella de Menor-
ca, 859.

SAURÍ, Joan, menor, 1642.
SAURINA, Josep, corredor i ciutadà de Barce-

lona, capmestre dels trompetes del General,
57, 297, 300, 303, 337, 372, 373, 379,
561, 587, 590, 600, 603, 606, 608, 616,
619, 625, 928, 1254, 1599, 1601, 1604,
1607.

SAVALL, Pere Joan, tauler d’Escaló, 169, 985.
SAVALLER, Pere, carlà de Mont-ros, 1661.
SAVARÉS, Agustí, notari de Girona, 972, 973,

974.
SAYOL, vegeu SAIOL.
SAYÓS, Baltassar, de la confraria de mercers i

botiguers de teles de Barcelona, 1688.
SAYÓS, Gaspar, escrivà, 1667.
SAYÓS, Jaume, notari de Barcelona, 9, 49,

143, 679, 765, 864, 1018, 1039, 1389,
1656, 1682, 1683.

Sedó (Segarra), batlle de, 810.
SEDÓS, Rafael, mercader de Barcelona, 1656.
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SEGALAR, Jaume, paraire, abaixador i ciutadà
de Barcelona, arrendador de les bolles forà-
nies de Catalunya, 388, 403, 406, 410, 697,
1665.

Segarra, la, 15, 63, 66, 775, 1077.
SEGARRA, Jeroni, doctor, del braç reial, 1260.
SEGARRA, Josep de, doctor en drets de Lleida,

del braç militar, 980, 1031.
SEGARRA, Josep, de Tortosa, 930.
SEGARRA, Josep, notari d’Almenar, 1111,

1410, 1417.
SEGARRA, Miquel de, del braç militar, 1072,

1110, 1335, 1348, 1359.
SEGARRA I ÀGER, Josep, doctor, 981.
SEGON, Joan, porter de la visita, 804.
Segòvia (Castella), 1322. -Draps de, 1355, 1646.
SEGUÍ, Ignasi, pedrenyaler i ciutadà de Barce-

lona, 1199.
SEGUÍ, Pau, apotecari de Granollers, 1420.
SEGUÍ I CAPELLA, Antoni, notari i ciutadà

honrat de Barcelona, conseller en cap de
Barcelona, del braç reial, 12, 14, 87, 791,
794, 795, 1073, 1074.

SEGURA, Andreu, pagès de Maials, 1258.
SEGURA, Pere, 478, 523, 1510, 1515, 1565,

1617, 1623.
SELLA I DE CANET, Anton, del braç militar,

318, 1110, 1111, 1113, 1441, 1447, 1454.
SELM, Blai, vegeu SALOM, Blai.
SELMA, Joan, llibreter, 1079.
Selva del Camp, la (Baix Camp), 16, 779. -Ju-

rats de, 803. -Síndics de, 133, 992. -Taula
de, 835, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203,
1204, 1205.

Selva de Mar, la (Alt Empordà), 770, 790.
-Taula de, 829, 836, 1206, 1207, 1208,
1209.

Selvanera (Segarra), jurats de, 810.
SEMBASART, Bernat, adroguer, 140.
Senet de Barravés (Alta Ribagorça), taula de,

1200, 1201, 1202.
Sénia, la (Montsià), jurats de, 802. -Taula de,

1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205.
SENILLOSA, Egidi Joan, estudiant resident a

Barcelona, 1426.
SENTÍS, Antoni, del braç militar, 1335, 1348,

1349, 1359.
SENTÍS, Joan, bisbe de Barcelona, 477, 479,

1167, 1269, 1387, 1512, 1584, 1653.
SENTÍS, Josep, de la vegueria de Barcelona,

del braç militar, 979, 981.
SENTÍS, Mateu, ciutadà honrat i causídic de

Barcelona, 576, 600, 614, 615, 1167, 1422.
SENTMENAT, Francesc de, conseller segon

de Barcelona, 34, 67.
SENTMENAT, Francesc, del braç militar, 249,

132, 1409, 1410, 1415, 1416.
SENTMENAT I DE LANUSSA, Manuel de,

capità de cavalleria, 1567, 1568, 1569,
1570, 1571, 1572.
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SENTMENAT I DE LANUSSA, Ramon de,
bisbe de Barcelona, 41, 416, 417, 418.

SENTMENAT I DE TORALLA, Emerenciana
de, 302, 303, 1318, 1319, 1320.

SERINYANA, ..., mercader, 1519.
SERINYANA, Sebastià, tauler de Cadaqués,

1511, 1516, 1618.
SERMONETA, duc de, 1013.
Seròs (Segrià), taula de, 1201, 1202, 1203,

1205, 1206.
SERRA, ..., doctor en drets i assessor del Gene-

ral, 384, 537.
SERRA, Anton, canonge de la Seu d’Urgell, del

braç eclesiàstic, 1489, 1614.
SERRA, Antoni, estudiant de Filosofia de Riu-

doms, 1146.
SERRA, Barnabàs, antic doctor en drets, 514.
SERRA, Francesc, antic assessor, 535.
SERRA, Francesc, de la casa de Pere de Munta-

ner, 671.
SERRA, Francesc, donzell, del braç militar, 44,

45, 981, 1072, 1113.
SERRA, Francesc, oficial del General, 38.
SERRA, Isidre, notari causídic i ciutadà de Bar-

celona, 600.
SERRA, Jaume, fuster, 259.
SERRA, Joan, botiguer de teles, 745.
SERRA, Joan, del braç reial, 1443.
SERRA, Joan, de Miravet, 1625.
SERRA, Joan, de Sant Cugat del Vallès, 455.
SERRA, Joan Baptista, mercader de Girona, del

braç reial, 1127, 1335, 1359.
SERRA, Josep, del braç reial, 1073.
SERRA, Lleonart, mercader de Barcelona, 1682.
SERRA, Manuel, porter reial de la visita, 1153.
SERRA, Miquel, governador del vescomtat de

Castellbò, 1567.
SERRA, Miquel, notari de Barcelona, 762, 981,

1032, 1111.
SERRA, Pau, de la confraria de mercers i boti-

guers de teles de Barcelona, 1688.
SERRA, Pere, doctor en drets, 1676.
SERRA, Pere Antoni, doctor en drets i de la

Reial Audiència, 102, 391, 392, 800, 895,
949.

SERRA, Sever, notari causídic i ciutadà de Bar-
celona, 1222, 1683.

SERRA, Silvestre, professor de teologia, de la
casa de Domènec Verdier, 636.

SERRA, Valentí, prevere beneficiat a l’església
parroquial de Santa Maria del Mar de Barce-
lona, ajudant extraordinari de l’escrivania
major del General, 154, 158, 163, 167, 172,
175, 183, 194, 218, 220, 22, 238, 249,
259, 266, 278, 304, 323, 324, 338, 350,
365, 366, 369, 378, 379, 394, 409, 412,
453, 480, 528, 697, 719, 738, 741, 743,
1134, 1144, 1146, 1427.

SERRA I D’ILLA, Francesc, de la vegueria de
Barcelona, del braç militar, 912.



SERRACANTER, Joan, prevere i canonge de
Santa Anna de Barcelona, 840.

SERRACLARA, Rafael, negociant de Llívia,
464, 1502.

SERRÁN, Antón, soldat del tèrcio del marquès
de Leganés, 615.

SERVAS, Andreu, àlias «Geraut», pagès de
Taús, 1570.

SERVAT, ..., advocat fiscal de la Cambra
Apostòlica, 848.

SERVIÀ, vegeu CERVIÀ.
SERVÓS, Ermengol, prevere i rector de l’esglé-

sia parroquial de Castellàs, 1573, 1574.
SESCASES, Jacint, notari, 1410.
SESCOROMINES, Cristòfor, canonge de la

Seu d’Urgell, del braç eclesiàstic, 1109.
SESIL, Guillermo, 1475.
SESSA, duc de, lloctinent del Principat, 329,

330, 331, 332, 333, 358, 370, 381, 400,
401, 412, 419, 430, 448, 450, 457, 458,
465, 467, 482, 490, 496, 497, 519, 522,
530, 531, 544, 546, 575, 581, 583, 587,
590, 592, 593, 595, 600, 603, 605, 606,
614, 616, 619, 621, 622, 625, 627, 636,
643, 647, 650, 651, 663, 667, 752, 1081,
1363, 1371, 1386, 1387, 1388, 1400,
1414, 1416, 1417, 1418, 1420, 1429,
1430, 1431, 1446, 1448, 1449, 1452,
1453, 1454, 1456, 1460, 1461, 1462,
1469, 1470, 1472, 1481, 1506, 1537,
1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555,
1558, 1583, 1584, 1594, 1598, 1599,
1602, 1604, 1607, 1627, 1628, 1630,
1665.

SESSA, duquesa de, 651.
SESSÉ, Josep, notari de Tortosa, del braç reial,

1335, 1359, 1417, 1464.
SETANTÍ, Carles Antoni, nét de Lluís Setantí,

1637.
SETANTÍ, Francesc Antoni, 1661, 1662.
SETANTÍ, Francesc Joan, 1660, 1662.
SETANTÍ, Francí, 1496.
SETANTÍ, Joaquim, 1517.
SETANTÍ, Joaquim, alcait del castell de Bella-

guarda, 1083, 1084, 1085.
SETANTÍ, Joaquim, diputat reial, 646, 1588,

1589, 1592.
SETANTÍ, Lluís, ciutadà de Barcelona, 1637,

1662.
SEU, Joan, de la Guàrdia d’Ares, 1573.
Seu d’Urgell, la (Alt Urgell), 284, 302, 313,

335, 1080, 1330, 1405, 1560, 1562, 1577,
1612. -Bisbe de, 847, 848, 917. -Bolla de,
124, 125, 196, 422, 1106, 1330, 1139. 
-Canongies de, 186, 1095, 1096, 1097,
1098. -Capítol de, 1018, 1409, 1415,
1473. -Casa del General de, 178, 520,
1080, 1561. -Col·lecta de, 192, 1331. -Di-
putat local de, 178, 520. -Monestirs: dels
dominics, 1577. -Taula de, 165, 169, 181,

807, 835, 836, 1046, 1200, 1201, 1202,
1203, 1204, 1205, 1206.

Sevilla (Castella), 1347, 1528.
SEXAN, Pere, de Camarassa, 1238, 1239.
Sierra, capitania de, 236.
Sicília (Itàlia), 572, 1347, 1520. -Galeres de,

179, 1115. -Virrei de, 1557.
SIMBONI, Oleguer Jeroni, 411.
SIMELIS, Pere Albert, notari de Lleida, 1032.
SIMÓ, Andreu, de Junyent, 1574.
SIMÓ, Francesc, notari, 1410.
SIMÓ, Miquel, àlias «Castellnou», cònsol de la

vall de Castellbò, 1573.
SIMÓ, Montserrat, cònsol de Castells, 1568,

1573.
SIMONÁN, Roberto, de Barcelona, 561.
SIÓ, Bernat, mercader de Girona, del braç reial,

1335.
SISCAR, Ramon de, del braç militar, 795.
SISCAR I GRAVALOSA, Onofre, del braç mi-

litar, 1612, 1614, 1675, 1695.
Sitges (Garraf), 1064, 1357, 1533. -Jurats de,

803. -Síndic de, 803. -Taula de, 807, 835,
836, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206, 1209. -Tauler de, 350.

SITGES, Josep, del braç militar, 1612.
SITJAR, Jaume, hortolà, 684.
SITJAR, Miquel, jove, manyà de Barcelona,

1395.
SIURANA, Onofre, canonge de la Seu de Giro-

na, oïdor eclesiàstic, 1623, 1652.
SIURANA, Onofre, donzell, sobrecollidor del

General a la part de llevant, 664, 666, 1575,
1581, 1668.

SIURANA, Salvador, de Girona, 972, 973,
974.

Siurana de Prades (Priorat), 1367.
SIURANA I DE BELLAFILLA, Onofre, ca-

nonge de la Seu de Girona, del braç eclesiàs-
tic, 793, 858.

SIXT V, Papa, 1044.
SOBIES, Baldiri Miquel, mercader, 1651.
SOBIES, Miquel, del braç reial, 1111.
SOBIES, Miquel, doctor, 1650.
SOBIRANA, Lluís, notari, ajudant primer de

l’escrivania major del General, 379, 663,
1624.

SOBIRANA, Miquel, causídic i ciutadà de Bar-
celona, 20.

SOBREMONTE, Gaspar de, dels Consells de
Castella i Itàlia, 70, 895.

Sogorb (Alt Palància), 879, 880.
SOLÀ, Francesc, escrivà de manament reial,

500.
SOLÀ, Jaume, doctor en medicina resident a

Barcelona, 410, 1444.
SOLÀ, Joan, mercader i ciutadà de Barcelona,

22.
SOLÀ, Joan Baptista, canonge, calculador del

General, 1157.
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SOLÀ FLONC, Rafael, àlias «Malesperit», rec-
tor de Càldegues, 1476.

SOLANELL, Anton de, 1452.
SOLANES, Jeroni, buidador de les credences

dels draps de la bolla de Barcelona, 435.
SOLANES, Nolasc, 1412.
SOLANS, Oleguer, doctor en medicina, 1508,

1561.
SOLANS, Saturní, pagès de Castellciutat, 1574.
SOLDEVILA, Francesc, notari de Barcelona,

escrivà major del General, 77, 90, 96, 97,
111, 907, 910, 920, 945, 959, 1032, 1102,
1410, 1417.

SOLDEVILA, Josep, notari de Barcelona, 907,
945, 1032, 1094, 1682, 1683.

SOLER, ..., antic assessor, 536.
SOLER, ..., doctor en drets i assessor del Gene-

ral, 537, 780, 782, 797, 800, 929, 939,
940, 954, 960, 979, 996, 997, 1009.

SOLER, Àngela, 939, 940, 941.
SOLER, Antoni, ciutadà honrat de Barcelona,

11.
SOLER, Baltassar, doctor en drets de Girona,

assessor del General, 6, 8, 29, 38, 39, 66,
72, 73, 74, 75, 76, 751, 759, 761, 762,
793, 794, 843, 891, 896, 897, 899, 900,
902, 906, 910, 911, 913.

SOLER, Domènec, notari, escrivà major, secre-
tari i assessor del General, 5, 35, 38, 48, 49,
50, 53, 59, 61, 62, 65, 66, 68, 75, 76, 77,
90, 107, 169, 392, 393, 535, 750, 762,
763, 771, 780, 788, 789, 794, 795, 797,
822, 832, 840, 842, 858, 879, 885, 891,
896, 908, 920, 938, 945, 947, 955, 971,
973, 989, 1008, 1016, 1017, 1018, 1019,
1031, 1032, 1065, 1105.

SOLER, Elena, 739.
SOLER, Francesc, blanquer de Puigcerdà, 1502.
SOLER, Francesc, cap de guaita reial de Barce-

lona, 502.
SOLER, Francesc, doctor en drets, 534, 782.
SOLER, Francesc, estudiant, de la casa de Josep

Jeroni Besora, 10, 61.
SOLER, Francesc, guarda de la diputació local

de Tortosa, 1266.
SOLER, Francesc, pagès i ciutadà de Manresa,

1320.
SOLER, Francesc, sastre i ciutadà de Barcelona,

receptor del General, 53, 142, 867, 1011.
SOLER, Isidre, negociant habitant a Barcelona,

1370.
SOLER, Jacint, escrivà, 303.
SOLER, Jeroni, canonge de la Seu de Tarrago-

na, visitador eclesiàstic, 2, 4, 14, 23, 58,
800, 874, 906, 912, 1155.

SOLER, Jeroni, de Guissona, 515.
SOLER, Joan, revenedor i botiguer de Barcelo-

na, 1482, 1484, 1485, 1490, 1491.
SOLER, Josep, ardiaca i canonge de la Seu de

Tarragona, del braç eclesiàstic, 1072.
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SOLER, Josep, sastre i ciutadà de Barcelona,
314.

SOLER, Josep, tauler de Sitges, 349, 1413.
SOLER, Josep, veler i ciutadà de Barcelona,

bastaix de la bolla, 7, 53, 61.
SOLER, Lluís, 739.
SOLER, Magí, notari de Ripoll, 279.
SOLER, Miquel, 1582.
SOLER, Miquel de, abat del monestir de Sant

Pau del Camp de Barcelona, del braç ecle-
siàstic, 832, 906, 910.

SOLER, Miquel, negociant i calculador del Ge-
neral, 1194.

SOLER, Miquel de, canceller, 892.
SOLER, Miquel, ciutadà de Barcelona, agutzil

reial extraordinari, 369, 502, 1333.
SOLER, Rafael, estudiant de filosofia, 1298.
SOLER, Salvador, 1243.
SOLER, Salvador, paraire d’Olesa, 258.
SOLER I COMA, Josep, burgès de Perpinyà,

del braç reial, 857, 911.
SOLER I DE PEGUERA, Carles, de la vegue-

ria de Tàrrega, del braç militar, 793, 1072.
SOLER I DE PEGUERA, Lluís, del braç mili-

tar, 1612, 1701.
SOLER I DE PEGUERA, Pere, de la vegueria

de Tàrrega, del braç militar, 793.
SOLER I SABATER, Francesc, calculador del

General, 1154.
SOLEY, Miquel de, abat, vegeu SOLER, Mi-

quel de, abat.
Solsona (Solsonès), 22, 641, 877, 878. -Bisbe

de, 87, 194, 847, 848, 876, 915, 1020,
1101, 1104. -Capítol de, 1101, 1103,
1104. -Diòcesi de, 22, 877. -Seu de, 1102,
1103, 1105. -Síndic de, 77. -Taula de,
807, 835, 869, 1200, 1201, 1202, 1203,
1205, 1209. -Vicari general de, 779.

SOLSONA, Marcel, canonge de la col·legiata
de Cardona, 878.

SORALLO, Joan, courer del General, 7.
SÒRIA, Baptista, tauler de Torres de Segre,

826.
SÒRIA, Miquel, arrendador de la bolla de Vic,

1642.
SORPACES, Berard de, 1622.
SORRIBES, Eulàlia, muller de Felip de Sorri-

bes, 707, 1643.
SORRIBES, Felip de, fill de Francesc de Sorri-

bes, diputat militar, 545, 663, 664, 707, 708,
1214, 1592, 1620, 1642, 1643, 1644, 1652.

SORRIBES, Francesc de, 708, 1300, 1642.
SORRIBES, Francesc de, del braç militar, 289,

290.
SORRIBES, Francesc de, fill de Jaume, visita-

dor del General, 1193.
SORRIBES, Josep de, diputat militar, 707.
SORRIBES, Josep de, regent del Consell Su-

prem d’Aragó, 71, 72, 101, 103, 870, 889,
896, 928, 931.



SORRIBES, Macià, antic canceller reial, 514.
SORRIBES I PEGUERA, Eulàlia, muller de

Felip de Sorribes i Roure, 1578, 1579.
SORRIBES I PEGUERA, Josep, del braç mili-

tar, 668, 1125, 1301, 1458, 1613, 1614,
1627, 1629, 1630.

SORRIBES I ROURE, Felip de, 1579.
SORT, Josep, pagès d’Alella, 356, 357, 1419.
Soses (Segrià), taula de, 807, 835, 836, 1200,

1202, 1203, 1206.
SOTO, Francesc de, doctor en drets i assessor

del tribunal de la capitania general, del braç
reial, 490, 725, 726, 1695, 1697.

SOTOMAYOR, Francisco de, vegeu SOTO,
Francesc de.

SOVIES, Miquel, 659.
SUARDELL, Salvador, de Girona, 974.
SUÁREZ, Carlos, secretari de la cambra del vir-

rei, 102.
Sudanell (Segrià), taula de, 1202, 1203, 1204,

1205, 1206, 1209.
SULLÀ, Joan Baptista de, del braç militar,

1110.
SULLÀ I D’ÀGER, Francesc, negociant, arren-

dador de la bolla de Tremp i Pallars, 1661.
SUNYER, ..., assessor del General, 1545.
SUNYER, Brauli, bisbe de Vic i canceller reial,

75, 76, 163, 899, 900, 917, 918, 922, 928,
929, 978, 990, 993, 994, 1002, 1003,
1005, 1014, 1072, 1287.

SUNYER, Francesc, 377, 412.
SUNYER, Francesc, del braç militar, visitador

del General, 207, 218, 1148, 1164, 1170,
1171.

SUNYER, Jaume, mesurador de Barcelona,
1485.

SUNYER, Joan, antic doctor en drets, 514.
SUNYER, Joan, doctor en drets i de la Reial

Audiència, 1678.
SUNYER, Jeroni, doctor en drets i de la Reial

Audiència, 1678.
SUNYER, Oleguer, doctor, del braç eclesiàstic,

1296.
SUNYOL, Gabriel, courer i ciutadà de Barcelo-

na, courer del General, 294, 681.
SUREDA, Pere, paraire de Calonge, 1081.

T

TAFANER, Joan Pau, corredor de coll i ciutadà
de Barcelona, arrendador del dret de guerra
del General, 59, 78, 137, 1000, 1001,
1037, 1039, 1040.

Tagamanent (Vallès Oriental), jurats de, 807.
TAGELL, Pere, apotecari de Barcelona, 661.
Talarn (Pallars Jussà), 1432.
TALARN, Llàtzer, ciutadà honrat de Barcelo-

na domiciliat a Tortosa, diputat reial, 68,
70, 144, 452, 453, 488, 498, 1018, 1019,

421, 424, 1489, 1552, 1577, 1586, 1624,
1627.

TALAU, Joan Andreu, del braç reial, 1335.
TALAVERA, Jeroni, doctor, de Barcelona,

1165.
TAMARIT, Francesc de, 646.
TAMARIT, Francesc de, arrendador de la bolla

de Tarragona, 1575, 1576, 1616.
TAMARIT, Hug de, del braç militar, 469, 470,

912.
TAMARIT, Hug de, diputat militar, 545, 646,

1588, 1589, 1592, 1616, 1617, 1619,
1620, 1635, 1637, 1638, 1650.

TAMARIT, Joan Francesc de, senyor de Ro-
donyà, arrendador de la bolla de Tarragona,
451, 529, 1478, 1496, 1650.

TAMARIT, Mariana de, 529, 1575.
Tamarit de Llitera (Llitera), 364, 1267, 1268,

1403, 1424, 1523.
Tamarit de Mar (Tarragonès), taula de, 807,

835, 836, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205.

TAMARIT I CÀRCER, Maria, 739
TAMARIT I GUARDIOLA, Anna, 1650.
TAMARIT I SERRALLER, Anna, muller de

Joan Francesc Tamarit, 1650.
TAMARIT I TAFURÉ, Salvador, donzell, del

braç militar, 308, 1255, 1289, 1295, 1408,
1410.

TÀPIES, Joan, de la casa de Pere de Muntaner,
671.

TAPIOLES, Joan, del braç reial, 1073, 1110.
TAPIOLES, Silvestre, sergent del tèrcio del

General, 1671.
TAQUÍ, Francesc, 1350.
TAQUÍ I PALS, Josep, veguer de Montblanc,

918.
Tarassona (Aragó), bisbe de, 117.
TARAU, Fèlix, 287.
TARAU, Joan Pere, tauler de Mataró, 176,

192, 287, 525.
TARÇA I GUINART, Miquel, doctor en drets

i de la Reial Audiència, 395.
TARGARÓ, Joan, condemnat a galeres, 1112.
TARIFA, marquès de, lloctinent del Principat,

389, 1520.
TARRAGÓ, Francesc, 1622.
TARRAGÓ, Joan, dit «Borbó», de Flix, 1404.
TARRAGÓ, Manuel, del braç reial, 794.
TARRAGÓ, Manuel, doctor en medicina,

1508.
TARRAGÓ, Rafael, prevere i tauler de Batea,

823.
Tarragona (Tarragonès), 12, 122, 320, 321,

366, 381, 774, 783, 888, 929, 961, 1018,
1351, 1356, 1357, 1399, 1480, 1709. -Ar-
diaca de, 888. -Arquebisbat de, 43, 846,
847, 1479. -Arquebisbe de, 190, 191, 192,
998, 1106. -Bolla de, 30, 198, 680, 1139,
1633, 1651, 1652. -Botiga del port de,
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771, 773, 774, 806. -Camp de, 10, 13,
133, 134, 307, 325, 328, 368, 452, 453,
778, 992, 996, 1327, 1368, 1393, 1437,
1479. -Capítol de, 335, 1399, 1441. -Car-
rers: de la Nau, 1708. -Cases: de Josep Ros-
sell, 1708; del General, 806. -Col·lecta de,
807, 835, 836, 972, 1048, 1199, 1200,
1201, 1202, 1203, 1204, 1205. -Cònsols
de, 321, 1356. -Costa de, 17, 782. -Dipu-
tació local de, 291, 423, 744, 1199. -Di-
putat local de, 17, 146, 302, 777, 1020,
1049, 1464, 1710. -Governador de, 64,
321, 452, 771, 773, 1182, 1183, 1357,
1358. -Mensa arquebisbal de, 42, 50, 347,
860, 864. -Monestirs: de Sant Francesc,
1049. -Port de, 63, 771, 773, 774, 1356,
1438, 1439, 1522. -Procurador fiscal de,
778. -Procurador reial de, 83. -Taula de,
161, 165, 169, 181, 192, 1045. -Taulers
de, 698, 1667. -Vegueria de, 761, 773,
1124, 1409, 1415, 1551, 1553, 1613.

TARRAGONA, Joan, cònsol de Taús, 1568.
TARRÉ, vegeu TERRÉ.
Tàrrega (Urgell), 10, 12, 13, 63, 66, 778. -Bo-

lla de, 23, 24, 32, 199, 287, 297, 1106,
1139. -Cases: de Miquel Llopis, 815.
-Col·lecta de, 807, 836, 869, 1200, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205, 1206. -Paers de,
802. -Places: Major, 815. -Taula de, 161,
807, 1045. -Vegueria de, 502, 761, 917,
1349, 1350, 1408, 1415, 1417, 1441,
1553.

TARRENA, Gaspar, de la vegueria de Perpinyà,
del braç reial, 793, 795.

Tarroja (Segarra), col·lecta de, 81, 82, 807,
869, 904, 1045, 1200, 1201, 1202, 1203,
1205.

Tarroja del Priorat (Priorat), 1367.
TARRÓS, Miquel, del braç reial, 1074.
Tartareu (Noguera), taula de, 807, 1199,

1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205.
TARTÍS, Antoni, portaler reial, 1194.
TAULEDA, Josep, 1438.
TAULER, Francesc, doctor en drets i assessor

del General de la col·lecta de Manresa, 311.
TAULER, Llop, tauler d’Ascó, 824.
TAULER, Miquel, professor de filosofia, 1165.
Taús (Alt Urgell), cònsols de, 1570.
TAVASCAL, Melcior, escrivà resident a Barce-

lona, 1445.
TAVERNER, Bernat, 545, 663, 664, 694,

1495, 1588, 1589, 1664.
TAVERNER, Miquel, 545, 663, 664, 1592.
TAVERNER, Miquel, canonge de la Seu de

Barcelona, del braç eclesiàstic, 981.
TAVERNER I DE MONTORNÈS, Francesc,

fill de Miquel Joan Taverner i de Mon-
tornès, prior de Santa Engràcia i canonge de
la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 55,
467, 663, 817, 870, 987, 1289, 1624.
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TAVERNER I DE MONTORNÈS, Francesc
de, donzell domiciliat a Barcelona, 540,
667, 694, 1664.

TAVERNER I DE MONTORNÈS, Miquel
Joan, 362, 1624.

TAVERNER I RUBÍ, Fèlix, canonge de la Seu
de Barcelona, 1664.

TAVERNER I RUBÍ, Madrona, muller de Mi-
quel Joan Taverner i de Montornès, 467,
541, 542, 544, 545, 663, 667, 1588, 1589,
1591, 1620, 1624, 1636, 1643, 1651.

TECA, Domènec, tauler de Flix, 822.
TEIXIDOR, Francesc, pellisser i ciutadà de

Barcelona, arrendador de la bolla de la ciu-
tat, 200, 210, 394, 403, 406, 408, 409,
502, 737, 738, 1115, 1162, 1163.

TEIXIDOR, Gabriel, de la confraria de mercers
i botiguers de teles de Barcelona, 1688.

TEIXIDOR, Jaume, mercader de Barcelona,
arrendador dels drets del General, del braç
reial, 259, 260, 261, 697, 1073, 1152,
1248, 1279, 1282, 1302, 1413, 1489,
1563, 1666.

TEIXIDOR, Jeroni, mercader i ciutadà de Tor-
tosa, 1234.

TEIXIDOR, Manuel, burgès de Perpinyà i no-
tari de Barcelona, ajudant tercer de l’escriva-
nia major del General, del braç reial, 328,
332, 442, 520, 738, 740, 1032, 1061,
1125, 1361, 1391, 1459, 1462, 1562.

TEIXIDOR, Manuel, procurador fiscal del Ge-
neral, 379, 1468.

TEIXIDOR, Melcior, del braç reial, calculador
del General, 1154, 1157, 1445.

TEIXIDOR, Miquel, 666.
TEIXIDOR, Miquel, ciutadà honrat de Barce-

lona, diputat reial, 20, 21, 47, 48, 53, 452,
841, 844, 848, 849, 858, 859, 860, 861,
862, 863, 896, 902, 906, 907, 913, 959,
1479, 1631, 1648.

TEIXIDOR, Pere, del braç militar, 1072,
1110.

TEMBONI, Jeroni Oleguer, del braç militar,
1289.

TERÇÀ, Miquel, doctor en drets i de la Reial
Audiència, 514.

TERME, Dionís, canonge de la Seu d’Urgell,
del braç eclesiàstic, 906, 1109.

TÉRMENS, Josep, pagès del Prat de Llobre-
gat, 1366.

Terol (Aragó), 1401.
TERRADES, Francesc, canonge de la Seu de

Lleida, del braç eclesiàstic, 858, 907.
TERRADES, Josep, canonge de la Seu de Llei-

da, del braç eclesiàstic, 1109.
TERRADES, Pere, jove, apotecari de Barcelo-

na, 1384, 1385.
TERRANOVA, duc de, 31, 179, 997.
Terrassa (Vallès Occidental), 761, 965. -Batlle

de, 773. -Taula de, 1211.



TERRATS, Isidre, notari de Manresa, 394, 444.
TERRÉ, Josep, 659, 1230.
TERRÉ, Magdalena, muller de Joan Terré i

d’Icart, 1671, 1672.
TERRÉ I DE CODINA, Josep, del braç mili-

tar, 857, 980, 1109, 1300.
TERRÉ I D’ICART I CLARIANA, Joan,

1668, 1671, 1672.
TERRÉ I GRANOLLACS, Josep de, del braç

militar, 202, 289, 290, 429, 1110, 1120,
1122, 1123, 1295, 1298.

TERRÉ I GRANOLLACS, Maria Magdalena,
659.

Tiana (Maresme), jurats de, 803.
TIMBONÍS, Oleguer Jeroni, fill de Violant

Timbonís, 377.
TIMBONÍS, Violant, 377.
TIRC, Antoni, notari de Sant Feliu de Guíxols,

530.
Tírvia (Pallars Sobirà), 1568, 1569, 1570,

1571, 1572. -Taula de, 807, 835, 1200,
1201, 1202, 1203, 1204, 1206.

Tiurana (Noguera), taula de, 807, 1199,
1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205.

Tivissa (Ribera d’Ebre), 325, 334, 373, 1367,
1393, 1401, 1433. -Jurats de, 803, 1393.
-Síndic de, 1433. -Taula de, 1201, 1202,
1203, 1204, 1205.

Tivenys (Baix Ebre), 1401.
TOBAU, Antoni, pedrenyaler i ciutadà de

Manresa, 840.
TODA, Francesc, tauler de Riudoms, 826.
TODA, Joan, tauler de Cornudella, 822.
TODÓ, Juan, aragonès presoner a Ginestar d’E-

bre, 1261, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267.
TOLDO, Francesc, veler i ciutadà de Barcelo-

na, 11, 59, 405, 502, 1351.
TOLEDO, Fernando de, lloctinent del Princi-

pat, 628, 637.
Tolosa de Llenguadoc (França), 1523, 1524.

-Arquebisbe de, 336.
TOMÀS, ..., llibreter del General, 154, 172,

183, 194.
TOMÀS, Jaume, bracer de Vilanova de Pala-

folls, 806.
TOMÀS, Jeroni, receptor de la col·lecta de Tar-

ragona, 143, 169, 972, 1013, 1014.
TOMÀS, Josep de, capità del tèrcio del Gene-

ral, 699, 1669.
TOMÀS, Josep de, ciutadà honrat de Barcelona

i Tortosa, oïdor reial, 150, 151, 421, 424,
489, 499, 598, 683, 1046, 1489, 1552,
1586, 1614, 1624, 1676, 1703.

TOMÀS, Josep Jeroni, mercader i receptor del
General de Tarragona, 127, 1048.

TOR, Pere, cònsol de Castellbò, 1568, 1572.
Torà (Segarra), taula de, 82, 807, 835, 836,

869, 904, 1200, 1202, 1203, 1205.
TORÀ, Jacint, cònsol d’Adraén, 1569.
TORALLA, Climent, de Tremp, 515.

TORALLA, Miquel Joan de, cavaller, 1494.
TORBAGUR, Agustí, del braç reial, 1126,

1442, 1447.
TORD, Ignasi, del braç militar, 1612.
TORD, Manuel Josep del, del braç militar,

1260.
Tordera (Maresme), síndic de, 975. -Taula de,

829.
Torí (Itàlia), 1595.
TORNER, Francesc, del braç militar, 911.
TORNER, Francesc, oïdor reial, 1644.
TORNER, Isabel, 1525.
TORNER, Josep, sots-veguer de Barcelona,

29.
TORNER, Pau, clergue resident a Barcelona,

412, 442, 1445.
TORRE, Bonaventura, notari de Barcelona,

981.
TORRE, Francesc de la, del braç militar, 1349.
TORRE, Domènec de la, cirurgià de Lleida,

1471.
TORRE, Josep, doctor en drets de Barcelona,

del braç reial, 949, 980, 981.
Torrebesses (Segrià), taula de, 807, 835, 836,

1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206.

TORREDA, Joan, prevere, rector i tauler de
Xerta, 90, 921.

TORREDA, Josep, mercader i tauler de Xerta,
426, 826, 1465.

Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre), 1401.
-Taula de, 807, 835, 1200, 1201, 1202,
1203, 1204, 1205, 1206.

Torredembarra (Tarragonès), jurats de, 802.
-Taula de, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205

Torrefeta (Segarra), jurats de, 810.
Torrejón (Castella), 1334.
Torrelles (Conca de Barberà), 937.
TORRELLES, Francesc, canonge de la Seu de

Tortosa, 1215.
TORRELLES, Isabel de, muller de Ferran Oli-

ver, 1497.
TORRELLES, Ramon de, 451, 1478, 1496,

1576.
TORRELLES I DE SENTMENAT, Miquel,

frare santjoanista i gran prior de Catalunya,
del braç eclesiàstic, 1108, 1109.

TORRELLES I PEGUERA, Francesc, canonge
de la Seu de Tortosa, del braç eclesiàstic,
318, 319, 320, 381, 420, 421, 428, 1109,
1438.

TORRENT, Abdó, del braç militar, 911.
TORRENT, Bartomeu, abaixador i ciutadà de

Barcelona, arrendador de la bolla de Vila-
franca del Penedès, 197.

TORRENT, Jacint, arrendador de la bolla de
Berga i Bagà, 707, 1578.

TORRENT, Jaume, de Girona, del braç reial,
794, 857, 911.
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TORRENT, Josep, teixidor i ciutadà de Barce-
lona, 1539.

TORRENT, Rafael, canonge de la Seu d’Ur-
gell, del braç eclesiàstic, 1409, 1443.

TORRENT, Salvi, diputat local de Vic, 783.
TORRENT I RIBOT, Carles, jove, notari de

Barcelona, 335, 1394, 1395, 1396, 1397,
1398, 1406, 1426.

TORRENTS, Francesc, sastre, exactor dels
drets de Barcelona al portal de Mar de la
ciutat, 481, 482, 546, 547, 549, 550, 555,
562, 564, 566, 570, 577, 578, 581, 598,
614, 1512, 1513, 1518, 1593, 1594,
1597.

TORRENTS, Jeroni, passamaner i ciutadà de
Barcelona, 285.

TORRENTS, Josep, estudiant de lleis natural
de Sant Pere de Torelló, resident a Barcelo-
na, 126.

TORRENTS, Miquel, condemnat a galeres,
1112.

TORRENTS, Pere, del braç militar, 1613.
TORRES, Agustí, pagès de Camarasa, 1238.
TORRES, Antoni, de la baronia de Bellera,

1431.
TORRES, Baltassar, del braç militar, 1488.
TORRES, Baptista, del braç militar, 1409, 1489.
TORRES,Bonaventura, notari de Barcelona, 

escrivà major de la visita, 207, 209, 213,
294, 296, 321, 804, 1032, 1111, 1130,
1166, 1170, 1199, 1312, 1410, 1417.

TORRES, Carles, del braç militar, 1488.
TORRES, Cebrià, del braç reial, 1111.
TORRES, Damià de, agutzil reial ordinari, del

braç militar, 450, 538, 740, 742, 1458,
1461, 1702, 1704.

TORRES, Damià de, veguer de Cervera, 918,
1124.

TORRES, Felip, cònsol d’Organyà, 1568.
TORRES, Francesc, agutzil reial ordinari, 21,

234, 277, 307, 316, 334, 918, 1125, 1255,
1260, 1301, 1349, 1458, 1461.

TORRES, Francesc, del braç militar, 1255,
1260, 1301, 1488, 1489, 1550, 1552.

TORRES, Francesc, notari de Barcelona, aju-
dant segon de l’escrivania major del General,
379, 518, 1071, 1075, 1111, 1426.

TORRES, Gabriel, prevere beneficiat a l’esglé-
sia parroquial de Santa Maria del Pi de Bar-
celona, guarda ordinària del General a la ciu-
tat, 148, 348.

TORRES, Jacint, pagès i batlle de Ginestar d’E-
bre, 1264, 1265, 1266, 1267.

TORRES, Joan, hortolà, 1192.
TORRES, Joan, pagès de Camarasa, 1239.
TORRES, Joan, jove, apotecari i ciutadà de

Barcelona, 661.
TORRES, Joan Baptista, del braç militar, 1415.
TORRES, Joan Bonaventura, escrivà de Barce-

lona, 1688.
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TORRES, Josep, de Barcelona, del braç reial,
980.

TORRES, Llorenç, adroguer de Vilafranca del
Penedès, 1487.

TORRES, marquès de, 1625.
TORRES, Miquel, canonge de la Seu de Lleida

i assessor de la diputació local de la ciutat,
del braç eclesiàstic, 146, 337, 852, 858,
906, 981, 1109, 1226, 1256, 1286, 1404,
1405.

TORRES, Miquel, del braç militar, 1110,
1409, 1488, 1551.

TORRES, Miquel, síndic de Rajadell, 1436.
TORRES, Pere Pau, botiguer de Cervera, 22.
TORRES, Silvestre, servent del monestir de

Sant Cugat del Vallès, 1222.
Torres de Sanui, les (Segrià), taula de, 807,

835, 836, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205, 1206.

Torres de Segre (Segrià), taula de, 807, 835,
836, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206, 1209.

TORRICABRES, Joan, del braç reial, 1409,
1613.

Torroella de Montgrí (Baix Empordà), 28,
768, 987, 1126. -Taula de, 770, 790, 829,
836, 1206, 1207, 1208, 1209.

TORT, Antoni, porter reial, 247.
TORT, Francesc, adroguer de Vilafranca del

Penedès, 1220.
TORT, Jacint, de Barcelona, del braç reial, 949.
TORT, Joan, d’Alforja, 347.
TORT, Pau, pagès de Vilafranca del Penedès,

1219.
TORTA, Joan, tauler d’Amposta, 285, 826,

1291, 1292.
TORTA, Josep, fill de Joan Torta, 285, 1291.
TORTA, Pere, pagès i tauler d’Amposta, 1470.
Tortosa (Baix Ebre), 56, 103, 256, 334, 336,

362, 366, 377, 411, 559, 567, 584, 612,
648, 653, 874, 888, 889, 922, 1018, 1022,
1128, 1318, 1358, 1401, 1405, 1625,
1666. -Bisbe de, 1023. -Bisbat de, 1121.
-Bolla de, 199, 285, 1018, 1139. -Carrers:
de la Rosa, 1235. -Cases: de Josep Pinyana,
1235. -Col·lecta de, 101, 161, 301, 807,
835, 836, 930, 1200, 1201, 1202, 1203,
1204, 1205, 1233, 1234, 1235, 1625. -Dipu-
tació local de, 423, 744, 1019, 1199. -Dipu-
tat local de, 33, 56, 63, 89, 204, 255, 321,
349, 458, 667, 919, 1127, 1235, 1263,
1264, 1265, 1267, 1357, 1464, 1710. -Seu
de, 195, 1022. -Taula de, 1045. -Taulers
de, 81. -Vegueria de, 761, 773, 1335,
1349, 1359, 1551.

Tossa de Mar (Selva), taula de, 770, 829, 836,
1206, 1207, 1208, 1209.

TOST, Joan, 846, 847.
TOTAVILA, Próspero, governador d’armes de

Vic, 25, 44, 45, 809, 810.



Tournai (Països Baixos), 1246, 1247.
TOVAR, Antonio de, cavaller santjoanista,

1347.
TOVAR, Beatriz de, 1346.
TOVAR, Gerónimo de, de la Real Audiencia de

las Charcas, 1347.
TOVAR, Gregorio, cavaller de Santiago, 1346.
TOVAR, Juan de, 1347.
TOVAR, Pedro de, 1347.
TOVAR, Tomás, fiscal de la Real Chancillería

de Valladolid, 1346.
TOVAR PALACIOS VALDÉS, Diego de, de la

Real Chancillería de Valladolid, 1346.
TOVAR Y GUEVARA, Tomás, cavaller de

Santiago, 1346.
TOVAR Y VILELLA, Manuel, vegeu CAS-

TRO, marquès de.
TRAGÓ, Francesc, capser del General, 426.
Tragó de Noguera (Noguera), taula de, 806,

1199, 1200, 1201, 1202, 1204, 1205.
Tragó de Segre (Alt Urgell), taula de, 1199,

1200, 1201, 1202, 1204, 1205.
TRAINA, Domingo, soldat de cavalleria, 1574.
TRARA, marquès de, 870.
TRAU, Pere, tauler de Mataró, 1645.
TRELLES, Pere, notari de Barcelona, escrivà

major de la casa de la ciutat, 112, 551, 552,
553, 554, 555, 556, 582, 583, 762, 788,
789, 790, 804, 948, 1041, 1102, 1103,
1195, 1557, 1595, 1596.

Tremp (Pallars Jussà), 373, 795, 1432, 1433.
-Bolla de, 379. -Carrers: de Sols, 1433. -Ca-
ses: de Francesc d’Àger, 1433. -Col·lecta de,
81, 82, 166, 169, 177, 181, 192, 285, 807,
835, 836, 904, 1039, 1040, 1078, 1079,
1139, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206, 1233, 1236. -Diputació local de,
304, 1199. -Diputat local de, 372, 373,
1040. -Tauler de, 157, 1037, 1038.

Trento (Itàlia), concili de, 851, 853, 854, 863.
TRIADOR, Francesc, notari de Barcelona,

1468.
TRIES, Francesc, de Mataró, 668.
TRIES, Jacint, 1651.
TRIES, Josep, del braç reial, 1110.
TRILLA, Josep, del braç reial, 1409.
TRILLA, Josep, notari de Balaguer, 89, 919,

1238.
TRINXERIA, Rafael de la, de Perpinyà, del

braç reial, 1302, 1459.
TRIO, Joan, notari resident a Barcelona, 886.
Trípoli (Líbia), 1519.
TRISTANY, Aleix, doctor en drets i ciutadà

honrat de Barcelona, advocat fiscal del Ge-
neral, del braç militar, 21, 29, 38, 47, 50,
54, 60, 61, 65, 66, 68, 75, 76, 88, 90, 97,
114, 115, 116, 124, 125, 140, 144, 146,
150, 320, 342, 343, 344, 346, 391, 392,
393, 394, 414, 419, 535, 537, 702, 703,
704, 705, 708, 710, 711, 713, 716, 717,

718, 719, 731, 732, 733, 734, 735, 750,
751, 752, 758, 780, 782, 791, 794, 797,
800, 814, 843, 844, 863, 865, 868, 871,
873, 882, 883, 888, 890, 892, 895, 897,
908, 910, 920, 929, 939, 940, 942, 954,
955, 960, 963, 965, 971, 979, 989, 996,
1008, 1016, 1017, 1018, 1019, 1040,
1117, 1178, 1190, 1127, 1329, 1413,
1430, 1489, 1552, 1670, 1676.

TRISTANY, Bonaventura, donzell i doctor en
drets, advocat fiscal de la capitania general,
del braç militar, 438, 460, 490, 502, 546,
547, 549, 550, 552, 554, 561, 563, 564,
565, 566, 567, 569, 575, 576, 578, 580,
581, 583, 584, 587, 590, 592, 598, 599,
600, 603, 605, 611, 614, 615, 616, 619,
621, 627, 628, 632, 635, 636, 641, 647,
652, 653, 655, 667, 668, 684, 685, 686,
687, 743, 1289, 1295, 1488, 1551, 1555,
1593, 1595, 1597, 1604, 1658, 1663,
1664, 1696, 1707.

TRISTANY, Francesc, doctor en drets, 534,
782.

TRISTANY I RIBERA, Tomàs, del braç mili-
tar, 980, 981.

TROBAT, Narcís, de Barcelona, 972, 974.
TROC, Pere, notari de Barcelona, 544.
TRUELLES, Pere, de Guissona, 515.
TRULLÀS, Joan, botiguer de draps i ciutadà de

Barcelona, escrivà ordinari del racional, 128,
146, 183, 978, 1017, 1034, 1069, 1295,
1297, 1299.

TRULLÀS, Joan, tauler de Sant Feliu de Guí-
xols, 146.

TRULLES, Joan, vegeu TRULLÀS, Joan.
TRULLOLS, Antoni, del braç reial, 1256,

1288.
TRUMET, Joan, prevere, 749.
Tunis, 1519.
Turquia, 1518.
TURSI, duc de, 40, 41, 44, 75, 79, 80, 81, 904.
TURULL, Joan, porter reial, 1155.
TUSSET, Pau, mesurador, 1482, 1485, 1491.

U

Ulldecona (Montsià), 474, 1403, 1470l, 1692.
-Jurats d’, 473, 474. -Taula d’, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205, 1206.

Ulldemolins (Priorat), 1367. -Taula d’, 181,
201, 835, 1200, 1201, 1202, 1206.

URBÀ VIII, Papa, 881.
Urgell, l’, 15, 66, 67, 775, 778. -Vegueria de,

419, 502, 668, 918, 953, 1349, 1409,
1415, 1442, 1451, 1551, 1612, 1613.

URREA, Josep, racional del General, 824, 847,
1092.

URREA, Paula, muller de Josep Urrea, 824.
UZÓ, Joan, del braç militar, 1613.
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V

VADIELLAS, Josep, paraire i ciutadà de Barce-
lona, 677.

VALDÀ, Victorià de, doctor en drets i consul-
tor del General, 189, 282, 486, 487, 683,
929, 997, 1009, 1016, 1100, 1108, 1290,
1315, 1659.

VALDÀ I DE MORIS, ..., 1149.
Val d’Aran, la, 194, 195, 196, 536, 537, 817,

1104, 1105. -Col·lecta de, 177, 1236. 
-Governador de, 1182, 1183.

VALENCAS, Bernat, ciutadà honrat de Barce-
lona i Girona, racional del General, 5, 9, 13,
14, 19, 20, 35, 739, 762, 771, 791, 801,
807, 820, 822, 825, 829, 836, 837, 907,
911.

València (Horta), 503, 884, 885, 1228. -Bat-
llia General de, 978. -Fronteres de, 1179.
-Furs de, 871. -Regne de, 70, 238, 239,
326, 334, 368, 374, 503, 504, 512, 839,
874, 895, 1044, 1212, 1233, 1234, 1313,
1314, 1316, 1319, 1325, 1365, 1402,
1403, 1431, 1528. -Roba de, 1274, 1275. 
-Virrei de, 1557.

VALÈNCIA, Antoni, del braç militar, 1629.
VALÈNCIA, Lluís, donzell i doctor en drets,

consultor del General, del braç militar, 148,
334, 349, 399, 400, 402, 405, 407, 413,
415, 422, 462, 480, 482, 526, 537, 543,
548, 561, 660, 661, 673, 720, 721, 856,
871, 873, 929, 971, 1024, 1031, 1315,
1392, 1419, 1493, 1575, 1659, 1687.

Valenciennes (França), 3, 799, 1246, 1247.
VALENT, Domènec, mercader i ciutadà de

Tortosa, 1234.
VALENTÍ, Josep, del braç reial, 1410.
VALENTÍ, Pere, pagès de Sant Privat d’en Bas,

1507.
VALERI, Francesc, prior de Sant Pere del

Mont i canonge de la Seu de Barcelona, del
braç eclesiàstic, 111, 148, 150, 184, 197,
202, 203, 317, 459, 1072, 1109, 1227,
1228, 1240, 1675.

VALERO FRANQUESA, Martín, del braç mi-
litar, 948.

VALETA, Pere, botiguer de Barcelona, 734,
1610, 1611.

Valladolid (Castella), 959, 1347, 1407.
Vall d’Aro (Baix Empordà), taula de, 829,

836.
VALLDEPERES, Jaume, tauler d’Olesa, 12,

771.
Vall Ferrera, la (Pallars Sobirà), 1570, 1571,

1572.
VALLERÍ, vegeu VALERI.
VALLÈS, ..., assessor del General, 784.
VALLÈS, Antoni, fuster de Balaguer, 919.
VALLÈS, Joan, prevere beneficiat a la Seu de

Barcelona, 386.
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VALLÈS, Josep, paraire i ciutadà de Barcelona,
1280, 1282.

VALLÈS, Melcior, doctor en drets de Lleida,
assessor de la cúria de la ciutat, 207, 429,
431, 1031, 1125, 1130, 1135, 1147, 1150,
1164, 1166, 1297, 1307, 1469.

VALLESPIR, Rafael, mercader, del braç reial,
1703.

Vallespir, el, 213.
VALLGORNERA, ..., mestre, 373.
VALLGORNERA, Benet de, arrendador de la

bolla de Perpinyà, 1495, 1662.
VALLGORNERA, Tomàs, 1432.
Vallmanya (Solsonès), 378, 381, 1436.
Vallmoll (Alt Camp), síndics de, 133, 992.
VALLNEDA, Pere Joan, tauler de Prades, 815.
Valls (Alt Camp), 1050, 1480, 1531. -Jurats

de, 802. -Síndics de, 133, 992. -Taula de,
1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204.
-Tauler de, 1050.

VALLS, Antic, canonge de la Seu d’Elna, 920,
921.

VALLS, Francesc, pagès de Tortosa, 922.
VALLS, Jeroni, adroguer, 1173.
VALLS, Joan, sastre i ciutadà de Barcelona,

317.
VALLS, Joaquim, 763.
VALLS, Josep, ardiaca de Sant Llorenç i canon-

ge de la Seu de Tarragona, visitador eclesiàs-
tic, 148, 425, 428, 743, 1363.

VALLS, Josep, prevere de Barcelona, 1237.
VALLS, Josep, pagès de Camarasa, 1237.
VALLS I FREIXA, Francesc, del braç militar,

207, 209, 1173.
VALLVEDA, Pere Joan, tauler de Prades, 824.
Vallvidrera (Barcelonès), 810.
VALTÀ, Josep, doctor en drets, 1110.
VAQUER, Estasi, batlle de Batea, 1626.
VAQUER, Jeroni, de Fraga, 1404, 1405.
VAQUER, Miquel, cònsol de Peralada, 908.
VÀSIA, Pacià, guarnimenter i ciutadà de Barce-

lona, 527.
VEDRUNA, Jeroni de, del braç reial, 1335,

1359.
VEDRUNA, Joan Baptista, del braç militar,

420, 980.
VEGA, Joan de, del braç militar, 1488, 1551,

1613, 1627.
VEGA I OLUJA, Josep de, governador de Car-

dona, del braç militar, 231, 470, 1447,
1455.

VEHILS, Anton, agutzil reial ordinari, 316,
334.

VEÍ, Miquel, polvorer i ciutadà de Girona, 995.
VELADOR, Rafael, corredor de coll i ciutadà

de Barcelona, trompeta del General, 287,
528.

VELAOSTEGUI, María, 1346.
VELASCO Y TOVAR, Bernardo de, conesta-

ble de Castella, 1347.



VELASCO Y TOVAR, Pedro de, marquès del
Fresno, 1347.

VELASTIGUI, Antonio de, almirall de Nàpols,
987.

VÉLEZ, marquesa de los, 493, 494.
VELLÈS, Joan, prevere resident a la Seu de

Barcelona, 358.
VENC, Gabriel, pagès de Caldes de Montbui,

1445.
Vendrell, el (Baix penedès), 1420. -Síndic de,

992, 996. Taula de, 1209.
VENDRELL, Magí, sacerdot jesuita, 689, 1664.
VENTALLÓ, Joan Pau, religiós i procurador

del convent de la Mercè de Barcelona, 501.
VERAGUAS, duc de, 100, 121.
VEREDA, Gervasi, notari de Barcelona, 1191.
VERDERA, Pere, mercader, arrendador de la

bolla de Cardona, 1668, 1671.
VERDIÀ, Josep, del braç reial, 1459.
VERDIER, Domènec de, cavaller i doctor en

drets domiciliat a Barcelona, assessor de la
capitania general, 438, 460, 490, 567, 583,
584, 587, 590, 600, 608, 611, 616, 621,
624, 625, 627, 636, 641, 647, 652, 653,
655, 724, 725, 1599, 1607.

Verdú (Urgell), taula de, 807, 836, 869, 1200,
1202, 1203, 1204, 1205.

VERGÉS, Dídac, apotecari de Blanes, 1108.
VERGÉS, Francesc, notari de Barcelona, 1032,

1075, 1111.
VERGÉS, Joan, teixidor de lli, 174.
VERGÉS, Joan, calculador del General, 1154.
VERGÉS, Josep, hostaler, tauler de Sant Celo-

ni, 121, 167.
VERGÉS, Ramon, notari de Puigcerdà, 448,

1472, 1474.
VERGÓS, Dídac de, donzell, 344, 345.
VERGÓS, Felip, aragonès presoner a Ginestar

d’Ebre, 1261, 1264, 1265, 1266, 1267.
VERNEDA, Rafael, canonge de la Seu de Giro-

na, del braç eclesiàstic, 948.
VERNET, Francesc, mercader, ajudant comú

del racional del General, 707, 708, 1643,
1668, 1671, 1672.

VERNET, Gertrudis, filla de Francesc Vernet,
1643.

VERNET, Pere, notari, 1671.
VERNO, Bernardo, de la casa del duc de San

Germán, 712.
VESSA, Antoni, mestre corder de viola, preso-

ner dels càrcers reials de Barcelona, 283,
295, 1290, 1309, 1411.

VIADER, Esteve, sastre de Barcelona, 320.
VIADER, Francesc, notari, 1244.
VIADER, Francesc, procurador fiscal de la ca-

pitania general, 1137, 1394, 1396, 1397,
1398.

VIADER I PASQUAL, Maria Gràcia, muller de
Narcís Viader i Pasqual, 356, 357, 358, 359,
1419, 1420.

VIADER I PASQUAL, Narcís, doctor en me-
dicina de Granollers, 356, 358, 1419, 1420.

Vic (Osona), 44, 45, 73, 163, 364, 783, 808,
976, 1001, 1178, 1179, 1180. -Bisbat de,
176, 186, 1096, 1097, 1098, 1099. -Bisbe
de, 94, 112, 116, 117, 426, 1021, 1094,
1124, 1179, 1300, 1702. -Bolla de, 156,
197, 1106, 1139, 1642. -Capítol de, 1018,
1675. -Col·lecta de, 791, 829, 836, 1206,
1207, 1208, 1209. -Diputat local de, 17.
-Governador de, 73, 77. -Mensa episcopal
de, 427, 433, 434, 437, 440. -Seu de, 739.
-Sots-veguer de, 440, 1179. -Taula de,
161, 165, 168, 192, 770, 791, 1046. -Ve-
guer de, 444, 446, 447, 456, 463, 1483.
-Vegueria de, 741, 917, 918, 1001, 1124,
1350.

VICENÇ, Ermengol, notari de la Seu d’Urgell,
1576, 1577.

VICENÇ, Francesc, doctor en medicina i ciu-
tadà de Manresa, tauler del General a la ciu-
tat, extret en visitador reial, 94, 140, 1009,
1459, 1462.

VICENÇ, Pere, escultor i ciutadà de Barcelona,
476.

VIDAL, ..., assessor, 536, 537.
VIDAL, ..., muller de Francesc Vidal, nego-

ciant, 62.
VIDAL, Bonaventura, sub-rogat d’escrivà ma-

jor del General, 220.
VIDAL, Francesc, arrendador de la bolla de

Manresa, 1642.
VIDAL, Francesc, assessor del General, 1643,

1657, 1662.
VIDAL, Francesc, negociant i ciutadà de Barce-

lona, guarda ordinària del portal Nou de
Barcelona, 61, 62, 885.

VIDAL, Francesc, notari, 981.
VIDAL, Joan, jove, sastre de Barcelona, 319.
VIDAL, Joan, menor, collidor de la bolla de

Barcelona, 682, 1495, 1615, 1621, 1634,
1636, 1663.

VIDAL, Joan, negociant i arrendador dels sa-
frans de Catalunya, 1054.

VIDAL, Joan Baptista, notari i sots-síndic de
Barcelona, 112, 762.

VIDAL, Joan Pere, bracer de Puigcerdà, 1504.
VIDAL, Josep, canonge de la Seu de Vic, del

braç eclesiàstic, 1181, 1489.
VIDAL, Pere, de Tortosa, del braç reial, 1073,

1255, 1260.
VIDAL, Pere, notari, 1671.
VIDAL, Pere, perfumer i ciutadà de Barcelona,

644.
VIDAL, Pere, síndic de Biscarbó i Castellàs,

1568.
VIDAL DE RODA, Genís, ajudant del racio-

nal, 1244, 1255, 1260, 1288, 1301, 1703.
VIDAL I AGRÀS, Dídac de, del braç militar,

1612, 1613, 1629, 1710.
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VIDAL I GRAS, Dídac, 1020.
VIDAL I RIPOLL, Ignasi, del braç militar,

1409.
VIDAL I ROCA, Francesc, doctor en drets i de

la Reial Audiència, assessor del General, 55,
73, 75, 76, 78, 132, 146, 148, 154, 172,
183, 185, 189, 194, 206, 219, 222, 225,
239, 241, 247, 290, 291, 294, 297, 342,
343, 344, 346, 347, 348, 349, 352, 354,
355, 391, 393, 394, 537, 841, 849, 870,
872, 896, 897, 906, 920, 929, 947, 955,
957, 979, 1000, 1003, 1016, 1024, 1031,
1037, 1038, 1047, 1049, 1050, 1052,
1053, 1055, 1070, 1073, 1076, 1087,
1096, 1100, 1106, 1108, 1123, 1130,
1276, 1303, 1304, 1307, 1310, 1329,
1430, 1441, 1442, 1443, 1446, 1448,
1449.

VIDAL I ROCA, Gaspar, canonge de la Seu de
Lleida i prior comandatari de Sant Pere de
Casserres, del braç eclesiàstic, 740, 741,
1134, 1135, 1136, 1137, 1164, 1174,
1178, 1180, 1186, 1408, 1415.

VIDAL I ROS, Francesc, doctor en drets i ciu-
tadà de Barcelona, síndic del General, del
braç reial, 331, 334, 517, 518, 528, 791,
1289, 1389, 1394, 1395, 1676, 1682,
1687.

VIDIELLA, Francesc, mercader, del braç reial,
1488, 1489.

VIDIELLA I ROGER, Francesc, mercader, re-
ceptor de la diputació local de Tarragona,
del braç reial, 163, 972, 1013, 1014, 1048,
1049, 1551, 1614.

Vidreres (Selva), taula de, 829, 836.
Vielha (Val d’Aran), tauler de, 1104. -Taula

de, 1200, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206.
VIGO, Jacint, del braç reial, 1111.
VIGO, Joan Antoni, notari, 920.
VIGO I RIQUER, Josep, del braç militar, 306,

1073, 1078, 1079, 1409, 1415.
VIGUES, Josep, 298.
VILA, ..., sastre, 164.
VILA, Baptista, canonge de la Seu de Barcelo-

na, oficial i vicari del bisbe, 203.
VILA, Bernat, pagès de Vilafranca del Penedès,

1501.
VILA, Bonaventura, escrivà de Barcelona, 1656.
VILA, Bonaventura, notari i ciutadà de Barce-

lona, escrivà major del General, 107, 172,
175, 183, 189, 194, 211, 215, 217, 221,
227, 233, 236, 237, 247, 249, 250, 255,
256, 259, 260, 261, 276, 287, 288, 291,
222, 286, 314, 340, 408, 409, 410, 488,
940, 981, 1032, 1068, 1071, 1075, 1134,
1137, 1142, 1164, 1168, 1170, 1173,
1185, 1188, 1199, 1233, 1244, 1254,
1255, 1279, 1343, 1411, 1535.

VILA, Dídac, notari de Barcelona, 981.
VILA, Domènec, del braç reial, 1110.
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VILA, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona, 734.
VILA, Francesc, domiciliat a Barcelona, 499.
VILA, Francesc, donzell, 341, 356, 373, 374,

382, 385, 386.
VILA, Francesc, regent els comptes del Gene-

ral, 183, 194, 217, 218, 222, 286, 336,
401, 402, 444, 452, 1170, 1312.

VILA, Guerau, d’Escaló, 985.
VILA, Isidre, notari i mercader de Girona, del

braç reial, 521, 794, 1336, 1442, 1563.
VILA, Jaume, notari, 762, 1074.
VILA, Joan, de Rialb, 985.
VILA, Joan, estudiant de teologia, 768, 829,

836.
VILA, Joan Baptista, canonge de la Seu de Bar-

celona, oficial i vicari del bisbe de Barcelona,
123, 205, 209, 210, 216, 219, 229, 231,
289, 292, 295, 296, 318, 420, 424, 428,
429, 430.

VILA, Joan Baptista, doctor en drets i assessor
del General, 537.

VILA, Josep, canonge de la Seu de Barcelona,
del braç eclesiàstic, 89.

VILA, Josep, notari i ciutadà de Barcelona,
717, 981, 1075.

VILA, Martí, sastre i ciutadà de Barcelona, 1682.
VILA, Miquel, estudiant de teologia i ciutadà

de Barcelona, 707.
VILA, Rafael, ciutadà honrat de Barcelona,

procurador fiscal patrimonial, 137, 1001.
VILA, Ramon, escrivà de Girona, 1563.
VILA, Pere, sabater, 668.
VILA, Pere, tauler de Granadella, 826.
VILA I PRAT, Francesc, ciutadà honrat de Vic,

del braç reial, 88, 321, 338, 339, 341, 349,
369, 949.

Vilabella del Camp (Alt Camp), jurats de, 802.
-Síndics de, 133, 992.

Vilabertran (Alt Empordà), taula de, 836.
VILADAMOR, Antoni, arrendador de la bolla

de Cervera, 1495, 1642.
Viladecans (Baix Llobregat), 1482, 1485, 1491.
VILAFRANCA, Francesc, del braç reial, 916.
VILAFRANCA, Josep, 1083.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), 320, 783,

922, 1219, 1283, 1351, 1356, 1487, 1500,
1502. -Bolla de, 154, 197, 284, 1106,
1139, 1642, 1651. -Col·lecta de, 1258.
-Diputat local de, 17, 245. -Jurats de, 803.
-Taula de, 82, 166, 169, 181, 201, 807,
835, 836, 904, 1200, 1201, 1202, 1203,
1204, 1205, 1206. -Veguer de, 444, 445,
446, 447, 456, 463, 1481. -Vegueria de,
760, 761, 917, 918, 1124, 1125, 1350,
1409, 1415, 1418, 1550, 1612, 1629.

Vilagrasseta (Segarra), jurats de, 810.
VILALBA, Josep, mestre, 455.
Vilalba dels Arcs (Terra Alta), 1401. -Jurats de,

810. -Taula de, 807, 835, 1200, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205.



VILALL ONGOIXAMER, Francesc de, vegeu
VILALLONGA I XETMAR, Francesc de.

Vilaller (Alta Ribagorça), taula de, 1201, 1203,
1204, 1205, 1206.

VILALLONGA, Bernat de, del braç militar,
1488.

VILALLONGA, Francesc Galceran de, 882.
VILALLONGA, Jaume, doctor, 1697.
VILLALONGA, Llàtzer, calculador del Gene-

ral, 1194.
VILALLONGA, Magí de, 678.
VILALLONGA, Miquel, flassader i ciutadà de

Barcelona, 999.
Vilallonga del Camp, la (Tarragonès), jurats

de, 803.
VILALLONGA I XETMAR, Francesc de, don-

zell de Cervera, diputat militar, 421, 424,
436, 453, 692, 858, 1193, 1489, 1552,
1577, 1582, 1589, 1613, 1614, 1624,
1627, 1702.

VILALLONGA I XETMAR, Galceran de, frare
santjoanista i comanador de Tortosa i Vila-
franca del Penedès, del braç eclesiàstic, 425,
910, 981, 1488, 1489, 1550, 1676, 1696.

VILALTA, Valentí, doctor en drets i prevere
beneficiat a l’església parroquial de Santa
Maria del Mar de Barcelona, 477.

VILANA, Bernat, doctor en drets i de la Reial
Audiència, 514, 1678.

VILANA, Felip, del braç militar, 793.
VILANA, Guerau, canonge de la Seu de Barce-

lona, 651, 671, 1615, 1620, 1636, 1638,
1639, 1640, 1651.

VILANA, Francesc, del braç militar, 979.
VILANA, Josep, 661.
VILANA I CORDELLES, Lluís, del braç mili-

tar, 1123, 1701.
VILANA PERLAS, Ramon, notari de Barcelona

i escrivà major de la visita, 120, 140, 150,
160, 194, 337, 518, 956, 981, 1010, 1032,
1046, 1051, 1071, 1074, 1144, 1145, 1146,
1152, 1153, 1407.

Vilanera (Alt Empordà), jurats de, 803.
VILANERA, Francesc, doctor en arts i medici-

na, 29.
VILANERA, Lluís, doctor en medicina, 538.
VILANERA, Miquel, doctor en arts i medicina

i ciutadà de Barcelona, del braç reial, 102,
980, 1190.

VILANOVA, Jacint de, 107, 108, 125, 341,
342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 939,
940, 950, 964, 965, 966, 967, 968.

VILANOVA, Jeroni de, protonotari reial, 934.
VILANOVA, Josep de, 528, 1581, 1582,

1587.
VILANOVA, Lluís, doctor en medicina, 542.
VILANOVA, Ramon de, menor, del braç mili-

tar, 912.
Vilanova de Cubelles (Garraf), 25. -Jurats de,

803, 810. -Taula de, 807, 835, 836, 1200,

1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206,
1209.

Vilanova de la Barca (Segrià), taula de, 807,
835, 836, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205, 1206.

Vilanova de Meià (Noguera), taula de, 807,
1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205.

Vilanova de Palafolls (Maresme), 806.
Vilanova de Prades (Conca de Barberà), 1367.
Vilanova de Segrià (Segrià), taula de, 807, 835,

836, 1203, 1204, 1205, 1206.
VILAPLANA, Antoni, doctor en drets i asses-

sor del General, del braç militar, 228, 232,
361, 379, 398, 399, 400, 402, 406, 407,
408, 409, 411, 427, 1180, 1226, 1255,
1260, 1315, 1352, 1353, 1361, 1365,
1367, 1372, 1387, 1388, 1389, 1393,
1423, 1425, 1436, 1444, 1457, 1464,
1488, 1551, 1613, 1629.

VILAPLANA, Francesc, manyà del General,
95.

Vilaplana del Camp (Baix Camp), 1367.
VILAR, Antoni, bracer de Barcelona, 1396.
VILAR, Francesc, canonge de la Seu de Tarra-

gona i diputat local de la ciutat, 302, 1358.
VILAR, Francesc, estudiant de teologia, 1383.
VILAR, Jaume, ardiaca major i canonge de la

Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 1335,
1359.

VILAR, Pere, menor, 1633.
VILAR, Procle, professor de teologia de Barce-

lona, 1539, 1542, 1550, 1555.
VILAR, Ròmul, estudiant de teologia resident

a Barcelona, 495.
VILAR I CODINA, Maria, muller de Pere Vi-

lar, 1633.
VILARDAGA, Francesc, tauler de Berga, 817.
VILARDELL, Pau, sastre del General, 211,

294.
VILARÓ, Josep, argenter i ciutadà de Barcelo-

na, 1411.
Vila-rodona (Alt Camp), síndic de, 803
VILARRÚBIA, Josep, argenter de Barcelona,

507.
VILAS, Miquel, blanquer de Lleida, 853.
Vila-seca (Tarragonès), taula de, 836, 1199,

1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205.
VILASECA, Dídac, notari i síndic de Barcelo-

na, 119, 762, 788, 789, 790.
VILASECA, Joan Pere, estudiant resident a

Barcelona, 319.
VILASECA, Pere, negociant i ciutadà de Barce-

lona, guarda del portal Nou, 136, 320, 365,
366, 1425.

VILASECA, Pere, notari causídic i ciutadà de
Barcelona, 474, 475, 1555.

VILASECA, Victòria, muller de Pere Vilaseca,
1425.

Vilassar (Maresme), jurats de, 803.
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VILATERÇANA, Ramon, paraire de draps de
llana i ciutadà de Barcelona, 1094.

Vilaverd (Conca de Barberà), síndics de, 133,
992.

Vilella, la (Priorat), 1367.
VILELLA, Juan de, cavaller de Santiago i co-

manador major d’Aragó, 1346.
VILELLA, Pere, botiguer de teles i ciutadà de

Barcelona, 680, 828, 1303.
VILELLA MANRIQUE DE LARA, Geróni-

ma, filla de Pedro Vilella Manrique de Lara,
1346.

VILELLA MANRIQUE DE LARA, Pedro, ca-
valler de Santiago, 1346.

VILES, Joan, de Tortosa, 922.
VILETA, Dimas Jacint, doctor en arts i medici-

na, del braç reial, 61, 62, 65, 111, 416, 417,
791, 885, 890, 945, 1094.

VILLACAMPA, Pedro, regent del Consell Su-
prem d’Aragó, 33, 35, 52, 71, 72, 79, 101,
103, 104, 109, 125, 128, 130, 131, 135,
136, 138, 151, 152, 158, 214, 215, 216,
227, 240, 244, 264, 271, 273, 274, 293,
323, 329, 330, 367, 376, 401, 434, 476,
477, 530, 543, 544, 574, 677, 754, 764,
772, 785, 796, 814, 815, 835, 839, 866,
870, 889, 896, 904, 928, 931, 978, 990,
1013, 1014, 1031, 1036, 1041, 1060,
1061, 1069, 1107, 1180, 1184, 1242,
1244, 1249, 1255, 1256, 1260, 1261,
1268, 1274, 1296, 1297, 1306, 1317,
1416, 1417, 1447, 1449, 1471, 1553,
1557, 1628, 1695, 1696.

VILLANUEVA, Gerónimo, marquès de Villal-
ba, protonotari, 177, 522, 530, 543, 544,
928, 1013.

VILLARROEL, Pere, ajudant de mestre de
camp, 709.

Vilobí d’Onyar (Selva), taula de, 829.
VILOMARA, Pere, 260, 261.
VILOSA, Rafael, doctor en drets i de la Reial

Audiència, gran canceller de Milà, 55, 169,
214, 215, 216, 227, 240, 241, 244, 264,
270, 271, 273, 274, 293, 323, 329, 330,
362, 416, 417, 838, 871, 880, 892, 917,
939, 940, 942, 950, 976, 982, 1107, 1131,
1165, 1180, 1184, 1242, 1244, 1253, 1257,
1261, 1268, 1274, 1296, 1306, 1317, 1345,
1359, 1416, 1417, 1458, 1461.

Vilosell, el (Garrigues), taula de, 807, 836,
1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206.

Vimbodí (Conca de Barberà), taula de, 166,
807, 836, 1046, 1200, 1201, 1202, 1203,
1204, 1205, 1206.

VINADER, Agustí, doctor en drets i ciutadà de
Barcelona, 480.

Vinebre (Ribera d’Ebre), 1401. -Taula de,
807, 835, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204,
1205.

1806

VINYALS, Bernat, cotoner i ciutadà de Barce-
lona, 1111.

VINYALS, Cristòfor, major de dies, cotoner i
ciutadà de Barcelona, guarda de la bolla de
la ciutat, 149, 196, 197, 198, 211, 271,
281, 326, 1111, 1231, 1369.

VINYALS, Cristòfor, menor de dies, cotoner i
ciutadà de Barcelona, 197, 1111, 1379,
1380, 1381, 1382.

VINYALS, Joan, negociant i portaler del Gene-
ral, 1157.

VINYALS, Joan, tauler de Tivissa, 105.
VINYALS, Maciana, muller de Cristòfor Vi-

nyals, 1111.
VINYES, ..., assessor, 536.
VINYES, Andreu, escrivà de Mont-roig del

Camp, 736.
VINYES, Felip, doctor en drets i advocat fiscal

de la Reial Audiència, 639, 640, 696.
VINYES, Francesc, llogador de mules, 887.
VINYES, Josep, corredor de coll i ciutadà de

Barcelona, trompeta del General, 52, 539.
VINYES, Miquel Àngel, notari públic de Pera-

lada, 908.
VINYES, Pau, oïdor militar, 64, 821, 825, 885,

886, 917.
VINYOLA, ..., assessor, 536.
VINYOLES, Francesc, notari i mercader de Gi-

rona, del braç reial, 278, 794, 1032, 1285,
1335, 1359.

VIRGILI, Joan, tauler de Torredembarra, 165,
169.

VIRGILI, Josep, notari i ciutadà de Barcelona,
550, 552, 554, 561, 562, 563, 564, 569, 573,
574, 575, 576, 578, 580, 600, 614, 615.

VIRÓS, Francesc, tauler de Cardona, 817.
VISCONTI BORROMEO, Vitaliano, nunci

papal, 72.
VISSO, marquès del, general de les galeres

d’Espanya, 253, 298.
VIULACA, Pere, guarda del General, 217.
VIVER, Josep del, prior de Sant Anna, del braç

eclesiàstic, 794.
VIVES, Baptista, calculador del General, 1157.
VIVES, Bernat Joan, de Girona, del braç reial,

468, 980.
VIVES, Francesc, del braç militar, 856.
VIVES, Francesc, escombrador del General,

1195.
VIVES, Joan, fuster de Barcelona, 181, 1091.
VIVES, Joan, de Girona, del braç reial, 980,

1441, 1451, 1676, 1697.
VIVES, Joan Baptista, de la confraria de mer-

cers i botiguers de teles de Barcelona, 1688.
VIVES, Josep, canonge de la Seu de Girona, del

braç eclesiàstic, 1676.
VIVES, Josep, manyà i ciutadà de Barcelona,

1394, 1395.
VIVES, Pere Pau, del braç reial, 202.
VIVES, Pere Pau, notari de Barcelona, 421,



663, 672, 743, 1032, 1623, 1641, 1688,
1706, 1707.

VIVES, Pere Pau, mercader i prohom de la
Llotja de Mar de Barcelona, 1682.

VIVES DE FERRER I VEDRUNA, Bernat,
ciutadà honrat de Barcelona i Girona, 521,
1335, 1359, 1563, 1675, 1694, 1697.

VIVES I ROIG, Francesc, del braç militar, 916.
VIVET, Francesc, canonge de la Seu d’Urgell,

1632.
VIVET, Joan Baptista, sacerdot jesuita i rector del

col·legi de Betlem de Barcelona, 689, 1664.
VOGANTES, Francisco, capità de cavalleria,

1414.
VOLTES, Ermenter, tauler de Falset, 141, 823.

X

XAMENAS, Llorenç, jurat de Ciutadella de
Menorca, 859.

XAMMAR, vegeu XETMAR.
XAPELLA, ... la, sastre francès, 455, 644, 660,

836.
XARIANA SENA, Josep, 467.
XARQUELL, Pere, mesurador de Barcelona,

1482, 1484, 1490.
XARQUIER, Josep, 348.
XELLER, Josep, cirurgià de Vinarós, 1128.
XERRÍS, Bernat, manyà del General, 7.
Xerta (Baix Ebre), 810, 1465. -Taula de,

1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205
XETMAR, Francesc, antic doctor de la Reial

Audiència, 514.
XETMAR, Francesc, del braç militar, 1072.
XETMAR, Francesc, frare, del braç eclesiàstic,

1489, 1552.
XETMAR, Jeroni, del braç reial, 794.
XETMAR, Jeroni, del braç militar, 202, 420,

1074, 1109, 1113, 1119, 1120, 1130,
1438, 1612, 1614, 1627, 1628, 1629.

XETMAR, Joan, júnior, ajudant de l’assessor
de la visita, 800.

XETMAR, Joan, jurista, 934.
XETMAR, Joan Pau, doctor en drets i de la

Reial Audiència, 917, 1124, 1214.
XETMAR, Josep, prevere i notari de la diputa-

ció local de Vilafranca del Penedès, 92, 922.
XETMAR, Ramon, del braç militar, 1288,

1298.
XETMAR I FERRÚS, Joan, donzell, del braç

militar, 76, 980, 981, 1156.

XETMAR I FOIXÀ, Francesc, del braç militar,
980.

XETMAR I FOIXÀ, Ramon, domiciliat a Giro-
na, del braç militar, 363, 791, 1422, 1423,
1428, 1429.

XETMAR I MECA, Maria, muller de Ramon
Xetmar i Foixà, 363, 369, 370, 1422, 1423,
1428, 1429.

XETMAR I MUNYÓS, Agnès, 377.
XETMAR I MUNYÓS, Jeroni, donzell, del

braç militar, 320, 381, 412.
XIES, Pere, de Tortosa, 930.
XIMENES, Josep, 3.
XIMENIS, Joan, doctor en drets, 534, 782.
XIMENIS, Pere, notari, 1074.
XIMENIS I CODINA, Ignasi, de Barcelona,

del braç reial, 206, 425, 949, 1110, 1116,
1409, 1415.

XIMENIS I DE MONT-RODON, Josep, ca-
nonge de la Seu de Barcelona i vicari del bis-
be, del braç eclesiàstic, 149, 150, 151, 257,
856, 858, 902, 1227, 1228, 1240, 1489,
1552.

XIMENIS I DE MONT-RONDON, Ignasi,
1134.

XIMENIS I SANT-ROMÀ, Josep, del braç mi-
litar, 1110.

XIQUET, Francesc, notari causídic i ciutadà de
Barcelona, 427.

XIRAU, Pere Joan, mercader de Barcelona,
1682.

XIXET, Antoni, criat, 140.
XIXONA, Josep Lopico de, 981.
XIXONA, Josep Lopico, del braç reial, 1676,

1710.
XIXONA, Lluís Lopico de, ciutadà honrat de

Tortosa, diputat reial, 89, 93, 97, 103, 126,
139, 926, 930, 949, 950, 953, 958, 969,
981, 990, 995, 1008.

Y

YERGA, Llorenç, de Lleida, del braç reial, 906.
YERRO DE CASTRO, Sebastián, cavaller de

Calatrava, president de la Règia Cambra de
Nàpols, 27, 814.

Z

Zamora (Castella), 1346.
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